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EDITORIAL

Ainda há vida
por aqui...
Sim, ainda há vida neste
cantão campineiro assobarcado pelo desenvolvimento e
pelo concreto. Ainda bem...
É preciso que se diga, pois
estamos tão perdidos no dia-a-dia e no corre-corre, que
mal temos tempo para algumas pequenas coisas ao nosso
redor. E tão próximas!
Quando pensamos que não
vamos mais falar de outras
coisas aqui que não de reclamos de toda ordem, eis que
deparamos com uma ‘pessoa
humana’, tão humana que até
estranhamos.
Falo do personagem que
destacamos inclusive na capa
desta edição em contraponto
ao descaso do poder público.
O homem simples que há 30
anos vendeu o leite que alimentou os filhos dos moradores do bairro, depois de tentar
ganhar a vida como empreiteiro, decidiu voltar às origens.
Comprou outras vaquinhas
como antes, tira leite como antes e voltou a viver feliz como
antes.
“Chega de empreitadas” diz
ele com sorriso largo enquanto ordenha forte, “o que quero
mesmo é encher o balde”!
Simples assim.

FOLGA PARA OS
SERVIDORES PÚBLICOS
Folga para servidor público
Os servidores públicos comemoram
seu dia na segunda, dia 28/10, com ponto
facultativo nas repartições públicas municipais, estaduais e federais. Permanecem fechadas: as instalações administrativas da Prefeitura, os Centros de Saúde,
o Procon e o Poupatempo (centro), o departamento de Inspeção Veicular e todos
os serviços do Detran.
Alguns plantões serão mantidos
para garantir serviços emergenciais:
Defesa Civil: 199 (24 h)
Disque CIMCamp: 3772-1517 (24 h)
Água e esgoto: 0800-772-1195
Sistema 156: plantão das 8h às 18h.
Disque GM: 153 (24 h)
Procon e Poupatempo – apenas a
unidade do Campinas Shopping
Emdec: 3772 1517 (24 h)
Pátio Municipal: só para recebimento de veículos – 3772 7148.
Disque PAI – para agendamento:
0800 600 1517
As feiras livres, recolhimento de lixo,
Ceasa, unidades emergenciais de saúde,
Guarda Municipal e Parques Municipais
(menos o Bosque dos Jequitibás) funcionam normamente na segunda-feira.

SÍNDICO PROFISSIONAL - Eduardo J. F. Guerra - ejfguerra@hotmail.com

Início das chuvas e os
cuidados nos condomínios
Estamos
iniciando a primavera, estação
marcada pelas
flores e pelas
chuvas. Com as
mudanças do clima, por conta do
descuido do homem para com a natureza,
os temporais são mais intensos e frequentes. Os empreendimentos condominiais,
pela sua característica estrutural e operacional, são bastante afetados pela questão
climática nessa época por conta dos fatos
que relataremos a seguir.
Se pensarmos na gama de equipamentos que impulsionam os condomínios
veremos que as chuvas e descargas atmosféricas podem danificar muitos dos itens
eletrônicos, elétricos e estruturais. Temos
como exemplo: sistema de bombas de água,
elevadores, circuito interno de câmeras,
alarmes, telefonia, interfonia, portões eletrônicos, antenas coletivas, aquecedores
de piscina, aparelhos de academia e sauna,
etc.
Percebam que a gama de itens que podem ser alvo das intempéries é grande e de
extrema importância para o bom funcionamento dos empreendimentos. Vejamos
ponto a ponto os cuidados básicos no sentido de reduzirmos os riscos de problemas
com as chuvas.
PARA
RAIOS
Sistema de
para-raios

e elevadores em operação, mesmo durante
a queda de energia. No que tange aos sistemas eletrônicos de segurança, o uso do
chamado “nobreak”, ou bateria elétrica
que acumula carga, são os mais usados.
Luzes
de emergência
LUZES
DE EMERGÊNCIA
Aparato imprescindível inclusive para
manter a integridade física dos condôminos são as luzes de emergência, equipamentos que acendem logo após a falta de
energia, iluminado temporariamente os
principais ambientes comuns como escadas, corredores e recepção.
O ideal é que a autonomia desses equipamentos seja algo superior a 2 horas para
se garantir a segurança dos usuários.
TREINAMENTO
Treinamento
de pessoal

Um item dos mais importantes é o
preparo dos colaboradores contratados
pelo condomínio na ação em casos de falta
de energia. Como a massiva maioria dos
empreendimentos não possui geradores, o
colaborador deverá estar apto a colocar
os portões de veículos no manual para que
haja a circulação normal desses no condomínio, além de monitorar se alguém ficou
preso nos elevadores e necessita de ajuda.
Deverá também redobrar sua atenção na
segurança, pois são nesses eventos que os
marginais de plantão costumam agir.
Desobstrução
das tubulações
TUBULAÇÕES

Como premissa básica devemos ter um
sistema de aterramento e para-raios apto
e operante, dentro das novas normas da
ABNT, protegendo assim não só os equipamentos de área comum mas como os localizados no interior dos imóveis. A norma
técnica ABNT – NRB 5419/2005 é a base
técnica e legal que norteia as instalações de
pára-raios e dá segurança a quem instala
o aparato. Segundo ela, são necessários
laudos periódicos do estado da instalação
para que se tenha inclusive uma segurança
jurídica para o caso de ocorrências oriundas de descargas atmosféricas.
GERADORES
E NOBREAKS
Geradores e “nobreaks”

Como todos nós sabemos, a estrutura
de energia elétrica publica ainda deixa
muito a desejar sendo extremamente vulnerável as condições climáticas adversas,
haja vista quase que a totalidade das instalações hoje existentes serem aéreas e,
portanto, facilmente danificáveis.
Para se amenizar a falta de abastecimento de energia elétrica os empreendimentos têm investido em aparatos que propiciam o uso dos equipamentos essenciais
mesmo durante a queda de energia temporária por conta do mau tempo.
Os geradores podem manter por horas como exemplo os portões de veículos

Como regra a ser seguida deve o
condomínio de forma periódica efetuar a
limpeza dos condutores de água pluvial,
evitando infiltrações pelo telhado. Também as manutenções de calhas e rufos
feitas preventivamente são sempre bem
vindas e evitam transtornos desnecessários.
PÓS-TEMPESTADES
Checagem
pós-tempestades

Caberá ao zelador, de forma imediata após o evento, checar todos os
pontos pertinentes do empreendimento
para se buscar quaisquer problemas
ocultos oriundos de quedas de energia ou
de infiltrações. Deve-se dar atenção ao
quadro de disjuntores, bombas de água,
luzes de emergência, sistema eletrônico
de segurança, entre outros.

LEITORES
CIRCO DEIXA MARCAS
É sempre a mesma história, a
prefeitura autoriza a utilização indevida dos espaços públicos do parque que cada vez mais é destruído.
Sempre devolvem com mais destruição. O Parque Portugal não é lugar
para eventos assim, como não deve
ser tratado como chácara de final de
semana da prefeitura. Luis Galvão
A CONTAMINAÇÃO
Espero há mais de 10 anos por
uma solução. Investi tudo que tinha, fiquei descapitalizado e sem
o imóvel(até agora), por isso tenho
muita esperança de reaver o que tenho por direito. Agradeço a vocês do
jornal por sempre nos manter informados. Antonio Carlos Correa Cândido
GUIAS AFUNDADAS
Permita-me expor um problema que estou enfrentando a alguns
anos, sem solução. A calçada de meu
imóvel no Santa Cândida está sem
guias. Na verdade, elas existem, só
que devido a um afundamento da
rua, as guias desceram junto. Desde
o governo Izalene venho tentando solucionar o caso, sem sucesso.
Agora, falei com o novo coordenador da AR-3, sr. Jorge, muito atencioso e educado, e disse que poderia
ajudar a resolver o caso, mas que
eu precisaria contratar um pedreiro para essa atividade e ele cederia
o material. Questionei o motivo de
eu ter que contratar um pedreiro e
ele disse estar sem mão de obra. Eu
até entendo as alegações dele quanto as limitações da AR-3, mas não
acho certo eu ter que contratar um
pedreiro para solucionar um problema do afundamento de rua pública.
A gente já paga tanto imposto aqui
em Campinas, como o ISS, IPTU,

ISSQN, IPVA ( 50% fica p/ o município ) etc, vou gastar mais dinheiro,
2 vezes ? Gostaria muito de uma solução. Ronaldo José Silva
PORTÃO 5 ARROMBADO
Venho mais uma vez, entristecido, inconformado e envergonhado
como cidadão que pretende viver
em uma cidade com segurança, informar que pela décima segunda
vez, os meliantes acintosamente
como de hábito, cortaram as correntes do estacionamento do portão
5 da Lagoa do Taquaral. Creio não
haver relatos de práticas criminosas com tanta insistência, baseada
na certeza da impunidade, é claro.
Portanto como cidadão revoltado,
não tenho alternativas a não ser sugerir: ou a Secretaria de Segurança
toma medidas efetivas e eficientes
para coibir esses abusos ou vamos
definitivamente entregar essa área
aos marginais, evitando assim as
humilhações que estamos sofrendo.
Armando Madeira
O Sr Armando Madeira tem toda
a razão em seus comentários sobre o
portão 5 do Parque Portugal. O estacionamento tem que ser fechado
sim, pois não existe policiamento 24
h por dia e só o fechamento impede a
permanência de vagabundos e vândalos no local. Luis Galvão
GARAGEM DO ECO-WAY
Gostaria de salientar que a decisão de cobrir a garagem do Eco-Way veio dos moradores e o custo
foi integralmente pago pelos mesmos. O Sr. Artur, como sindico, administrou todo o processo definido
em assembleia. Helena de Marchi
Parabenizamos o Jornal pela publicação da matéria e sua fidelidade
aos fatos. Neuza e Gracílio Volpe

Pelas ruas...

Cuidados
redobrados
CUIDADOS
REDOBRADOS
Cabe ao sindico se organizar no sentido de minimizar os problemas que essa
época do ano pode trazer aos condomínios de forma preventiva, corretiva e até
mesmo preditiva.
Como diz o ditado (sutilmente alterado): Um síndico precavido vale por
dois!!

PÁ NA MÃO
O D. P. J., da Prefeitura, quer que os usuários da praça da
Rua Clóvis Bevilácqua, no Jardim Brasil, andem com uma
pá na mão para limpar a sujeira dos seus cães nas calçadas.
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CAMPINAS ‘ENTERRA’ HOMENAGEM A YASSER ARAFAT, NOBEL DA PAZ,

Nova avenida soterra o Parque

Não sobrou nada
ONDE ESTÃO OS TOTENS, O ALAMBRADO, A GRAMA?
Imagem de vídeo reproduzido no site da Câmara de Comércio Árabe Brasileira

O sonho acabou?
MARIA FUMAÇA FICA NA ANHUMAS?
A extensão dos trilhos da Maria
Fumaça ligando Jaguariúna à Praça
Arautos da Paz, também mencionada durante a inauguração do Parque
parece ter sido enterrada junto com a
obra da Lix.
A Prefeitura, Petrobras e Associação Brasileira de Preservação Ferroviária sempre que questionadas sobre a
paralisação das obras informam apenas que ‘foi em consequência de erro
no projeto”.
Apesar disso, nada foi feito para
responsabilizar criminalmente a empresa responsável pelo projeto errado
e cujo nome, até hoje, nunca foi divulgado.
Nos canteiros de obra da ampliação da Avenida Dr. Alexandre Chiarine, no entanto, há quem diga, sem
confirmar e sem se identificar, que o

“erro no projeto” na verdade, nunca
existiu. Teria sido apenas a desculpa
para travar a extensão dos trilhos até
a Arautos por gente envolvida com o
grandes empreendimentos imobiliário localizado à margem do local por
onde passaria o trem. A ação de “emperramento” do processo seria justificada para evitar o incômodo que o
barrulho da locomotiva poderia provocar aos moradores dos novos condomínios.

A obra que ainda esta sendo
executada pela Lix e é estranhamente desconhecida pela atual
Secretaria de Planejamento, asfaltou o canteiro gramado ao lado
da calçada do Parque - compare a
foto lá do alto da obra atual e na
de baixo, o traçado idêntico do
canteiro , que foi asfaltado) e su-

Foto: JAT

A abertura do acesso para a Rua
Sérgio Carnielli para quem trafega
pela rodovia Adhemar de Barros
(SP 340) só depende da Prefeitura agora. A Rota das Bandeiras já
concluiu a terceira marginal, que
deverá ser entregue até o final do
ano junto com o trecho das marginais da Rodovia Dom Pedro I (entre
os trevos de Barão Geraldo e Campinas/Mogi Mirim). Entretanto,
a continuidade desta marginal é
pela Rua Mirta Collucini Porto, no
bairro Santa Cândida, que continua
sem asfalto e com condições de tráfego precárias.
A Secretaria Municipal de Infraestrutura foi consultada e respondeu, por meio da assessoria de imprensa, que “o projeto básico para
a implantação da pavimentação no
referido viário está pronto, porém
não tem uma previsão de execução
da obra”. A Renovias, questionada sobre o acesso que sairá da SP
340, afirmou também por meio da
área de Comunicação, que “estas
obras não constam no contrato de
concessão, tendo em vista que este
segmento não faz parte da faixa de
domínio da concessionária”.
Explosão na rodovia
A área de Comunicação da Rota
das Bandeiras esclareceu que a previsão da Concessionária é entregar
o trecho das marginais da Dom Pedro I - do km 134 ao km 140 - até o
final do ano, mas que o cronograma
pode ser modificado devido a presença de uma rocha localizada às
margens da rodovia, altura do km
135, e que precisará de uma ação de
‘desmonte’. “As técnicas e cronograma para tal trabalho, no entanto,
ainda não estão definidas, uma vez
que o processo de obtenção de licença para uso de explosivos junto
às Forças Armadas é rigoroso. Atualmente, ainda aguardamos essa licença para definir o cronograma de
desmonte da rocha”, diz a nota.

Prêmio Nobel da Paz”, afirmou o prefeito,
referindo-se ao próprio Arafat”.
A busca por informação na rede
leva a um outro texto, página da
Centro de Divulgação do Islam para
a américa Latina (http://www.islambr.
com.br) enaltecendo a iniciativa:
“Cinco mil mudas de espécies nativas
foram plantadas ao longo da margem direita do Ribeirão Anhumas, na Vila Madalena, na região Leste da cidade. A previsão é de
que em três anos as espécies plantadas já tenham aspecto arbóreo, contando com altura
entre três e cinco metros. Nesta fase, segundo
o secretário municipal de Meio Ambiente,
Paulo Sérgio Garcia de Oliveira, as espécies
passam a ter condições de auto-sustentação,
reduzindo os custos de manutenção das áreas verdes.
De uma área altamente degradada,
entregaremos à população um espaço verde
com equipamentos de lazer, disse o secretário. Constam desta primeira fase do projeto,
além da recuperação ambiental, a instalação de cerca de 800 metros de alambrado
(para evitar o descarte de entulho) e a construção de uma calçada de três metros de largura, para a que a população possa usá-la
para a prática de caminhadas e lazer.
Ao todo, o Parque terá uma área de 200
mil metros quadrados, acompanhando quase todo o trajeto da Maria Fumaça desde a
futura estação na Praça Arautos da Paz até
a Estação Anhumas.”

Foto: Prefeitura/Arquivo

Da parte da Rota, trabalho está no fim

Da entrada do Parque, soterrada pelas obra da nova Avenida Prof. Dr. Alexandre Chiarine, só restou a armação de ferro que servia de portal

Foto: Prefeitura/Arquivo

Abertura depende
de obra
da Prefeitura

Foto: Prefeitura/Arquivo

RUA SÉRGIO CARNIELLI

O Parque Yasser Arafat, inaugurado com pompa pela administração
anterior (conhecida como “República
do Mato Grosso”) e seu chefe maior
o prefeito Hélio de Oliveira Santos
em 31 de julho de 2010, foi, em menos
de três anos depois, soterrado pela
Construtora Lix com as obras de uma
nova avenida e abandonado pela atual
gestão municipal que, além de tudo,
omite sua existência nas informações
oficiais do site da Prefeitura, onde lista os parques da cidade.
A obra de duplicação da Avenida
Alexandre Chiarini é uma contrapartida da construtora MRV pelo empreendimento Acqua, acertado em TAC
(Termo de Acordo e Compromisso)
com a Prefeitura.
Mas quem procura, na internet,
encontra no portal (http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=2637),
o seguinte texto:
“Parque Yasser Arafat homenageia cultura de paz e justiça em Campinas
- Uma grande rocha, que tem esculpido em
sua parede o rosto de Yasser Arafat, é o principal marco do parque que leva o nome do
líder palestino e que foi entregue oficialmente
à população de Campinas neste sábado, 31 de
julho, pelo prefeito Hélio de Oliveira Santos.
A entrada do Parque fica localizada na Avenida Professor Dr. Alexandre Chiarine, às
margens do Córrego Anhumas.
O Parque Yasser Arafat está localizado
em uma região que está recebendo diversas
obras da Prefeitura de Campinas. Elas fazem
parte do Vila Parque Anhumas, que deve
ser entregue até o final do ano e contará com ginásio poli-esportivo, piscina, para
uso da população, ciclovias, espaços com cursos profissionalizantes, além das novas moradias que estão sendo ocupadas por pessoas
que antes viviam em áreas de risco, à beira do
Anhumas.
Estas obras foram orçadas em R$
40 milhões e estão sendo construídas com
recursos do PAC (Plano de Aceleração do
Crescimento) do Governo Federal. Outra
obra, que terá início ainda no mês de
agosto e deve trazer impactos positivos
para a região, é a extensão dos trilhos da
Maria Fumaça, ligando Jaguariúna à Praça
Arautos da Paz. Parte do percurso, inclusive,
passa pelo Parque Yasser Arafat.
Este parque é o reconhecimento público e uma justa homenagem a pessoas que,
utilizando o debate diplomático, lutaram
pela paz, e que, em 1994, compartilharam o

miu com os totens de acrílico e de
granito que estavam no gramado
ao lado da calçada. A vegetação,
que o secretário de Meio ambiente da época, Paulo Sérgio Garcia
de Oliveira, dizia que em três
anos já teria “aspecto arbóreo”,
depois deste tempo exato, morre
seca e esturricada sem cuidados.
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TREINAMENTO PARA ENVIO DE TROPAS AO HAITI

Exército ocupa o Anglo

A tropa do exército que ocupou as dependências do antigo
Anglo Campinas, no Taquaral,
aguçou a curiosidade de muita
gente, que se deparava com caminhões e outros veículos da corporação estacionados em frente ao
colégio e até sobre a calçada. A
ocupação fez parte do Exercício
Avançado de Operações de Paz,
que no período de 27 de outubro
a 1 de novembro foi realizada com
a participação de mil homens nas
cidades de Campinas, Sumaré e
Nova Odessa.
A ação integra a preparação
final do BraBat (Brazilian Battalion) que se deslocará para o Haiti no dia 15 de novembro, onde as
tropas permanecerão por aproximadamente seis meses na área de
responsabilidade do contingente
brasileiro na capital Porto Príncipe. Este é o 19º Contingente que
seguirá para a Missão das Nações
Unidas para a estabilização no
Haiti.
O grupo sediado nas instalações do colégio no Taquaral, composto por cerca de 120 soldados,
integrará uma Companhia Destacada no Haiti, que atuará num
posto avançado, longe da base
central, na parte mais pobre das
Américas. Como o objetivo do
exercício é simular situações que
serão encontradas no Haiti, a tropa reproduziu o confinamento,
exercitando o isolamento. O exercício é a última etapa do preparo
desses militares antes de seguirem para a missão.
As atividades do exército no
antigo Anglo terminam no dia 31
de outubro e a previsão para a desocupação do prédio está prevista para o dia 2 de novembro. Em
2014 a participação do Brasil na
missão de paz do Haiti completará dez anos.

O FIM DO ANGLO

Em dezembro do ano passado
o Anglo/COC anunciou, às vésperas do encerramento do ano letivo, o fechamento das unidades do
Taquaral e do Cambuí em Campinas e demitiu cerca de 50 professores sem pagar os salários de
dezembro o 13º salário e as verbas
rescisórias a que teriam direito.
Em audiência com o Ministério Público do Trabalho em dezembro/2012 os mantenedores do
Anglo/COC haviam se comprometido a pagar em três parcelas
o 13º salário, o salário de dezembro e a PLR dos professores que
continuaram com vínculo, ou seja,
os de Barão Geraldo e Vinhedo.
Dirigentes do Sindicato dos Professores de Campinas garantiram
que “a gestão desastrosa do Anglo/COC vinha sendo denunciada pelo Sinpro Campinas desde
2008. Mesmo assim o grupo seguiu inaugurando novas unidades
e dando ‘calote’ em professores e
alunos, que recebiam cópias e não
os originais do material didático
pago mensalmente.”
Não há informações sobre o
destino do prédio, ocupado temporariamente pelo Exercíto.
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EMPREITEIRO DECIDIU VOLTAR A SER RETIREIRO

“Ordenha é pura alegria!”

A paisagem urbana congestionada de prédios parece não combinar
com o galo cantando pela manhã,
mas é ele que acorda o leiteiro e
acompanha da cerca a ordenha das
vacas, com os baldes se enchendo de
leite fresquinho. E quando o cheiro
do café se espalha, é a vez do queijo
fresco ser fatiado como se fosse um
creme. Todos os dias essa rotina,
que mais parece ser da roça, acontece bem perto, no urbanizado bairro
Santa Cândida.
Voltar no tempo e resgatar o
passado foi a saída encontrada por
Felício Pereira dos Santos para recuperar a saúde e a alegria de viver. Aos
49 anos, trabalhando nos últimos
dez na construção civil, estava mergulhado na depressão quando, por
incentivo da família, decidiu voltar a
cuidar de gado. Na verdade, de meia
dúzia de vacas que ele acomoda na
chácara do bairro, e atende vizinhos
e amigos que batem na sua porta em
busca de produtos frescos. Entre um
copo de leite e outro, ele filosofa: ”o
único conserto para o mundo é voltar ao passado, resgatar o prazer das
coisas simples”.
Filho de mãe italiana e pai mineiro, Felicio se mudou para a Fazenda
Santa Cândida com apenas 1 ano de
idade, quando o bairro foi loteado e
o pai, açougueiro, comprou um terreno. Mas foi na adolescência que
conheceu a família da esposa, Ivonete do Carmo, cujo pai tinha uma
linha de leite, atendendo de porta

em porta os moradores dos bairros
do entorno. Foi na época que Felício
tomou gosto pela atividade e, quando o sogro voltou para Panorama,
sua cidade natal, ele decidiu manter
a atividade.
De 1991 até 2001 ele chegou a ter
25 vacas e vendia mais de 200 litros
de leite por dia, entregando de porta
em porta. As cocheiras ficavam na
Rua Arquiteto J. Augusto Silva e as
vacas pastavam em terrenos baldios
localizados onde hoje está o Parque
das Flores e na Rua Jasmim, onde
foi construído o condomínio Andrea Paládio. Quando a economia do
país entrou em crise e o desemprego
cresceu, a linha de leite começou a
perder os fregueses. Mas foi quando

as vacas começaram a ser roubadas
que Felício resolveu mudar de ramo:
“vendi os animais e voltei para a
construção civil”, conta.
Hoje, embora mantenha a lida
com as vacas e a esposa faça cerca
de dez queijos (Minas e meia cura)
diariamente para aproveitar o leite,
ele não pretende retomar a linha de
entrega domiciliar. “Sobrou pouca
gente que valoriza isso, a maioria
são idosos que não podem com leite
integral, então vou mantendo aqui
só mesmo para fugir do estresse”,
garante. Mas deixa o recado: para
experimentar os queijos da Ivonete
ou tomar um leite fresquinho tirado
pelo próprio Felício é só ligar e combinar, pelo telefone 3256 8497.

Leite a ‘encher o balde’ e queijos frescos fazem a alegria e o sustento da família

6
MUNDIAL DE JUDÔ NO JAPÃO

Campineiro fica em quinto
O judoca Marco Antonio Domingues, morador do Santa Cândida e foi
o único brasileiro a conquistar uma
posição, em setembro, no Campeonato Asiático de Judô, realizado em Tóquio/Japão. Ele retornou ao Brasil com
a conquista do 5º lugar no individual.
Para o Judoca, que ganhou as duas
primeiras lutas, a viagem superou as
expectativas. “Nunca vi tanto medalhista olímpico junto e realmente eles
treinam numa infraestrutura perfeita, o transporte funciona, a alimentação é surpreendente e a limpeza é
algo de outro mundo, mas o povo é
de uma humildade surpreendente”,
afirmou
Ele agora se prepara para lutar
nos dias 2 e 3 de novembro no Campeonato Brasileiro e no aberto por
fixas da Federação Paulista, em São
Bernardo do Campo.

Ajuda ao Corsini
O Centro Corsini faz, às 19 horas
de terça-feira, dia 29/10, jantar beneficiente no Joe & Leo´s Restaurante
Family, do Parque D. Pedro. A unidade
doará 80 jantares (entrada, salada, prato principal e sobremesa) no valor de
R$ 50 cada, para a entidade. O Centro
Corsini é referência nacional no tratamento de Aids com assistência médica,
odontológica, psicosocial, espiritual e
mantém uma unidade de Apoio Infantil no bairro Alto Taquaral. Informações pelo telefone: 2101 0101.

Na frente ao Instituto Kodokan, no Japão

AINDA A CONTAMINAÇÃO

SANTA CÂNDIDA

Relatório sai dia 1° de novembro

Rota inverte
fluxo no viaduto

O diagnóstico da atual situação
da contaminação no bairro Mansões Santo Antonio será entregue à
Prefeitura até o dia 01 de novembro,
data confirmada pela área técnica da
AECOM, empresa responsável pelo
levantamento dos dados e elaboração do relatório. As informações dos
laudos laboratoriais das análises de
solo, águas subterrâneas e gases estão
sendo interpretados pelos técnicos
da empresa, que pediram o remanejamento da data de entrega do diagnóstico final, antes previsto para 15 de
outubro.
O relatório, que será encaminha-

do à Cetesb e ao Gabinete do Prefeito, tem a compilação e interpretação
dos laudos laboratoriais das amostras
coletadas em 45 pontos do bairro e
pretende identificar a dimensão atual
da pluma de contaminação e eventuais riscos para a saúde humana que
esses resíduos ainda podem causar. O
diagnóstico permitirá atualizar informações sobre a extensão e gravidade
da contaminação, descoberta em 2001,
possibilitando encaminhamentos para
a remediação da área, além da revisão
do decreto que proíbe construções nas
quadras ao entorno da área contaminada, na Rua Hermantino Coelho.

A concessionária Rota das Bandeiras, responsável pela Rodovia
D. Pedro I, inverteu a interrupção
do trânsito no viaduto de acesso ao
campus I da Pucc. Com o término
da obra na faixa sentido centro/
campus ela passou a ser utilizada
nos dois sentidos, uma vez que a
outra, no sentido campus/centro,
também será reformada e ficará
interditada enquanto durar a obra.
Apesar da intensa sinalização no
local, os motoristas precisam ficar
atentos principalmente com os desníveis no asfalto ao passar de uma
pista para outra.
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183 CONDOMÍNIOS
88 PONTOS DISTRIBUIÇÃO

GIRO

ROTA 1 (56) – 2.925 + 1.065 = 3.980 exemplares
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

AQUARELA - R. Egle Belintani, 01
FASCINA - R. Adelino Martins, 500
MY FOREST - R. Arq. José da Silva,1023
COLIBRIS - R. Antonio N. Braga, 236
COSA BELLA - R. Antonio N. Braga, 110
CORSEGA - R. Antonio N. Braga, 76
JACARANDÁ - R. João Batista Oliveira,
VILA STA. CANDIDA - R. Léa S. Ducovini, 90
WONDERS - Av. Eng. Franc. B. H. Mello, 1.160
SAN GOTARDO R. João Duque, 700
PORTO VILLE - R. Amália D. Coleta, 701
DI FIORI - R. Amália D. Coletta, 300
LAS PALMAS - R. Amália D. Coletta, 200
DI VERONA - R. João Duque, 555
J. DE FIRENZE - R. Thomas N. Junior, 320
DÁLIA - R. Thomas N. Junior, 425
AMARILIS - R. Thomas N. Junior, 375
ÁSTER - R. Thomas N. Junior, 305
ANTÚRIO - R. Thomas N. Junior, 245
HERA - R. Thomas N. Junior, 159
INGLESA – R. Mirta C. Pinto, 1.539
BELA VISTA - R. Mirta C. Pinto, 1.395
FRANCESA - R. Dr. Euclydes Zerbini, 115
LORRANE - R. Prof. Luiz de Pádua, 300
LATIFE - R. Prof. Luiz de Pádua, 200
VITÓRIA - R. Prof. Luiz de Pádua, 120
CHATEU TIVOLI - R. Prof. Luiz de Pádua, 63
CHAMPS ELIZES - R. Arq. José A. Silva, 784
ILHAS DO CARIBE - R. Arq. José A. Silva, 761
CIDADES DI ITÁLIA - R. Arq. José A. Silva, 719
DOLCE VIVERE - R. Lauro Vannucci, 851
VILA CEREJEIRAS - R. Ambrógio Bisogni, 220
COLINA VERDI - R. Ambrógio Bisogni, 180
ANTILHAS - R. José Luiz C. Moreira, 202
ÓPERA HOUSE -R. José Luiz C. Moreira, 120
PORTO VITÓRIA - R José Luiz C. Moreira, 183
PLAZA LIGTH - R. Her. Coelho, 195
CIDADE NOVA - R. Her. Coelho, 255
ALDEIA DA MATA - R. Her. Coelho, 299
DREAM VISION - R. Nelson Alaite, 71
MARINA - R. Clóvis Teixeira,
CANADÁ - R. Hermantino Coelho, 501
FATO MANSÕES - R. Hermantino Coleho, 671
ECO WAY - R. Hermantino Coleho, 691
S. COPENHAGEN – Rua Her. Coelho, 734
PARQUE PRIMAVERA - R. Her. Coelho, 758
SHINE - R. Hermantino Coelho,
PARK INDIANAPOLIS - R. Her. Coelho, 841
ILHA BELLA - R. Hermantino Coelho, 901
MOISÉS BITTAR - R. Hermantino Coelho, 955
GARDEM CLUB - R. Her. Coelho, 1000
PIÁCERE - R. Her. Coelho, 1127
VIVERE - R. Luiz de Oliveira, 145
EDUARDO MELLO - R. Luiz de Oliveira, 327
VOLARE - R. Luiz de Oliveira, 355
GAROPABA - R. Egle Belintani, 34

ROTA 2 (21) – 1.760 + 940 =2.700 exemplares
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

EDEM ROCC - R. Jasmim, 880
ANDRÉA PALADIO - R. Jasmim, 840
VILLE DE FRANCE - R. Jasmim, 720
RIO TAMISA - R. Jasmim, 750
AQUARELLE - R. Jasmim, 612
SUMMER DREAM - R. Jasmim, 560
RARITHÁ - R. Jasmim, 466
CHÁCARA PRIMAVERA - R. Jasmim, 241
ALDEIA DA SERRA - R. Jasmim, 350
RIO TOCANTINS - R. Jasmim, 250
ALDEIA DA LAGOA - R. Jasmim, 190
JANGADAS - R. Jasmim, 170
ANTUÉRPIA - R. Izabel Negrão Bertoti, 101
MIAMI GARDENS - R. Izabel N. Bertoti, 100
AREIAS DE PRATA - R. Izabel N.o Bertoti, 141
AREIAS DE OURO - R. Izabel N. Bertoti, 161
DE FIRENZE - R. Her. Coelho, 77
DI VENEZIA - R. Luiz Otávio2001
CITTÁ DI ROMA - Rua Jasmim, 02
DOS CRAVOS - Rua dos Cravos, 36
DOS LÍRIOS – R. dos Lírios 06

ROTA 3 (74) – 3.250 + 810 = 4.060 exemplares
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

ALCANTO UNO - R. Álvaro Bosco, 146
S.FELICITÁ - R. Álvaro Bosco, 157
S. ISPIRAZIONE - R. Álvaro Bosco, 95
S. NATURA - R. Álvaro Bosco, 50
S. LUMME - R. Sta M. Rossello, 905
R. ARAAM - R. Aglair B. V. Boas, 671
R. SOLEIL - Rua Aglair B.V. Boas, 425
H. TOWER I E II - R. Carlos Mazzoni, 72
ACCANTO DUE - R. Carlos Mazzoni, 55
RES. ORIGINAL - R. Dr. Fernando F. D. S., 48
ECO RESIDENCE - R. Thereza M. B., 46
ILHA DAS FLORES - R. Rua Aglair B., 169
VILLA BELLA-R. Zerilo P. Lopes, 651
IPARQUE DO LAGO - R. Zerilo P. L., 477
PQ. DOM PEDRO - R. Luiz Pasteur, 75
GARD. HILL - R. Eunice V. R. Navero, 781
TAQUARAL - R. Eunice V. R. Navero, 1070
PARQUE DOS IPÊS - R.José L. Rego, 665
RESEDÁ - R. Afrânio Peixoto, 601
GAIVOTAS - Rua Afranio Peixoto, 777
MONTE CARLO - R. A. Peixoto, 793
FAZ. TAQUARAL - R. A. Peixoto, 855
RIVIERA JARDIM - R. A. Peixoto, 900
PQ TAQUARAL - R. P. Domingos G., 496
PLACE RESIDENCE - R. F. Lopes, 1101
PINHEIRO - R. Fernão Lopes, 1067
VIVENDAS - R. P. D. Giovanini, 577
TROPICAL - R. Latino Coelho, 1301
PARQUE ALEGRO - R. L. Coelho, 1343
VILLA VERDE - R. João Chatti, 112
PARQUE TAQUARAL - R. Fernão L., 1400
ANTONIO CARLOS - R. P. A. Vieira, 76
FRANKLIN - R. P. Antonio Vieira, 64
JOSIANE - R. P. Antonio Vieira, 6
PORTO REAL - R. P. A. Garret, 184
TOM JOBIM - R. Buarque de Macedo,
PORTAL LAGOA - R. B. Macedo,1057
SÃO FRANCISCO - R. B. Macedo, 1011
PEQUIÁ - R. B. Macedo, 931
IMP. LEOPOLDINA - R. JãoB. Signoni, 34
AMÉLIA STECCA - R. João B. Signoni, 110
J. TAQUARAL - Av. I. Leopoldina, 550
MÁLAGA - R. Votorantin, 100
VILE MARBELA - R. Votorantin, 101
CAIOBÁ - R. Votorantin, 58
ED. ROSINHA - R. B. de Macedo, 754
ED. ASTURIAS - R. B. Macedo, 460
ED ROCHELLE - R. B. Macedo, 374
ED. PORTINARI - R. B. Macedo, 358
PQ. GUANABARA - R. B. Macedo 280
COND. ARARIPE - R. 1o. de Março, 248
DONA ALICE - R. Cnel. M. Moraes, 214
COND. PITANGUÁ - R. Cnel. M. Moraes, 317
SÃO GENARO - R. Cnel. M. Moraes, 381
PQ. DAS NAÇÕES - R. C. Beviláqua, 550
S. J. DEL REY - R. C. Beviláqua, 526
COND. TÍVOLI - R. C. Beviláqua, 471
COND. CONTARINI - R. Alberto Vilani, 58
HELVOR PRIV. - R. Bar. G. Res., 534
P. DO ESPELHO - R. Bar. G. Res., 495
OTÍLIO LAPENH - Av. H. Penteado, 44
ROSANA - Av. H. Penteado, 94
D. ELISA - Rua Ines de Castro, 595
AUXILIA. I - R. Theodureto C., 488
AUXILIA. II - R. Fernão Lopes, 1907
ANDORRA - R. Pedro V. da Silva, 144
LUXEMBURGO - R. Pedro V. da Silva, 415
VIL CALIFÓRNIA - R. Pedro V. da Silva,
VIL FLÓRIDA - R. Pedro V. da Silva,
COND. LUMINI 3 - R. Benedita A. Pinto, 680
VIL DA PRAÇA - R. João V. do Couto, 305
STA GENEBRA - Av. Sta Genebra 480
COND. LUMINI 4 - R. Aimorés, 335
COLINE DE SUISSE - R. Guatás, 250

ROTA 4 (32) - 1.090 + 2.250 = 3.340 exemplares
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

G. VILLAGE - R. das Hortências, 781
COND. NOVO - R. Hortências, 791
CAMPANIA - R. Hortências, 641
SUNSET V. - R. Hortências, 415
C. N OVO - R. Hortências,
CHOPIN - R. Latino Coelho, 421
PQ PORTUGAL - R. Sol. P. Neto, 628
PLACE RESIDENCE - R. F. Lopes, 1.101
PINHEIRO - R. F. Lopes, 1.067
P. DA LAGOA - R. Jorge F. C., 503
LA TORINO - R. Jorge F. C., 944
V. DI CAPRI - R. Jorge F. C., 1000
MONTALCINO - R. Emerson J. M., 1667
PETIT V. - R. Emerson J. M., 1455
P. PRIMAVERA - Rua Emerson J. M. 1359
P. BOULEVARD - R. Emerson J. M., 1150
BURLE MAX - R. Emerson J. M., 1087
C. ROXO - Rua das Camélias, 95
CEDRUS - R. das Camélias, 118
VILA CAMÉLIAS - Rua Camélias 355
COND. TÍVOLI - R. Camélias, 356
CAMÉLIAS - R. das Camélias, 399
BEGE - R. das Camélias, 399
FÊNIX - Rua das Camélias, 433
GIRASSOL - R. Girassol, 54
RAQUEL M. - R. P. Coutinho, 151
A. CAROLINA - R. P. Coutinho, 111
ED. J. TAQUARAL - Av. N.S. Fátima, 1.101
ESMERALDA - R. L. de Gusmão, 591
VULCANO - R. Diogo Alvarez, 2.370
CASTELHANOS - R. Euclides V., 647
EUCLIDES - R. Euclides V. 665

Mudanças na Moinhos
A Moinhos, churrascaria gaúcha localizada na entrada de Campinas pela Rodovia
Campinas/Mogi Mirim, comemora dois anos
de atendimento e, para agregar mais qualidade trouxe Valmir Oliveira, um novo sócio/
gerente, com vários anos de experiência no
comando da Fogo de Chão, de São Paulo e
Porto Alegre. “Muito mais que uma boa carne” é o lema da casa, que além do restaurante
tem dois salões para eventos e playground
com monitores. Telefones: 3256 8799 / 32567122.

PREFEITURA MINIMIZA PERIGO

Alambrado evita risco de quedas

Cestas de Natal
Uma loja exclusiva para venda de cestas
de Natal da empresa Nostra Mamma está
funcionando no bairro Santa Cândida, com
previsão de atendimento até dia 23/12. São 21
opções de montagens e embalagens diferentes,
incluindo desde as cestas mais simples, passando pelas de produtos importados e até
opções com produtos orgânicos. Fica na Rua
João Vedovello nº 70 – Telefone: 4141 1514.
Dudalina exclusiva
O primeiro ponto de vendas próprio em
Campinas da Dudalina, marca de camisas de
luxo, foi inaugurado em outubro no Dom Pedro Shopping. Esta é 80ª unidade do grupo no
Brasil e fica na entrada das Águas, em frente
a Fnac. Telefone: 3756 9506.

Alambrado é montado depois de denúncia do Jornal

Funcionários da AR3 apoiados
por reeducando do Projeto Portas
Abertas instalaram na manhã de
quinta-feira, dia 17/10, um trecho de
alambrado para proteger os pedestres que utilizam a calçada da Rua
Nelson Alaite. No local havia um
perigoso declive em direção ao córrego e vários moradores reclamaram
do risco de queda.
A reclamação veio em função da
construção da calçada, onde ficou
também aberto um buraco coberto
apenas por uma folha de compensado. Responsáveis pela AR3 afirmaram que o buraco é de resposnabiliade da Vivo e que não poderiam
fazer nada. A Vivo não retornou ligações buscando informações sobre
a caixa aberta na calçada.

ESCOLAS DO ESTADO

Inscrições
abertas até
8 de novembro

EVS Herbalife
Mais um Espaço de Vida Saudável foi
inagurado no sábado 19/10 na Avenida Dr.
Heitor Penteado 1333, Taquaral.
Muros pichados
Os responsáveis pela transportadora
Trans Magna, localizada no quarteirão
formado pelas ruas Joaquim Francisco Castelar, Rua João Vedovello, Rua Armando
Strazzacappa e Rua Lauro Vanucci nem
conseguiram terminar a obra de murar o
terreno e já foram surpreendidos pela ação
de pichadores que gastaram muita tinta no
novo muro.
MORADORES NA AR3
Todo último sábado do mês a
coordenação da AR3 recebe os moradores da região para um café da manhã
(das 9 às 11 h), onde são debatidos os
problemas dos bairros atendidos pela
Regional. Rua Nuno Alves Pereira, 60 Vila Nogueira, telefone: 32561375

SERVIÇOS

A Secretaria da Educação do
Estado está com inscrições abertas
para jovens que tenham concluído o
Ensino Fundamental nas redes municipal, particular ou em outro estado
brasileiro durante este ano e queiram
frequentar o Ensino Médio em uma
das 5 mil escolas estaduais de São
Paulo em 2014. O cadastro pode ser
feito até o próximo dia 8 de novembro em qualquer uma das 835 unidades de ensino estaduais da região de
Campinas. É recomendável levar o
RG e comprovante de residência.

MATRÍCULAS NAS
ESCOLAS PARTICULARES
A Fundação Procon-SP lançou
um Guia de Matrículas para auxiliar
os pais nesse período em que estão
abertas as matrículas escolares para
o próximo ano. A cartilha é disponibilizada pela internet e apresenta
regras de cobrança e orientações gerais. Para acessar e baixar o guia basta acessar o link: http://www.procon.
sp.gov.br/pdfmatriula_escolar_2013.
pdf

PEQUENOS
CARRETOS

TÁXI
SÃO QUIRINO/CPFL

3256-6353
3296-6136
PONTO COM 15 CARROS

ALUGAMOS
Mesas e cadeiras
*BRINQUEDOS*
www.sosfestaseventos.com.br

F.: 3308-7776

(19)7826-0455
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Roteiro Cultural
NA LAGOA

TONICO’S BOTECO
Rua Barão de Jaguara, 1373
Campinas/SP
Fone (19) 3236-1664

INFANTIL
Domingo no Lago
No dia 3 de novembro, o Cia Teatral ConstruArte apresenta o espetáculo “O Baú do Tio do Paulinho”,
às 10h30 na Sala de Cinema da Casa
do Lago – Unicamp. A peça aborda a
segurança no trânsito, no trabalho e
ensina a criançada como evitar acidentes domésticos. No mesmo dia e
horário a Trupe Caiu do Céu, apresenta, na área externa do espaço,
o espetáculo “Ao cair do Céu”, que
traz ao palco convidados especiais
para realizarem juntos o show aéreo,
com números circenses como tecido
acrobático e trapézio em balanço. Às
11h30, na Sala Multiuso, o Coral Canarinhos da Terra apresenta o Concerto de Primavera “O Mundo EnCantado”, que na sua 8ª edição trará
temas musicais da Disney. Rua Érico
Veríssimo, 1011/Unicamp. Entrada
Gratuita.
O segredo dos Dois Pinóquios
O SESC Campinas apresenta no
dia 2 de novembro, às 14h e 16h, o
espetáculo “O Segredo dos Dois Pinóquios”, do texto inédito de Marcelo Romagnoli. O espetáculo aborda
questões inquietantes em torno da
infância nos dias de hoje e toca em
muitos aspectos a narrativa do romance As Aventuras de Pinóquio, do
escritor italiano Carlo Collodi – Rua
Dom José, 270/333. Entrada gratuita
com lotação de 155 pessoas por sessão. Retirar os ingressos na Central
de atendimento no dia do evento.

MÚSICA
Ser-tão Brasileiro
No dia 1 de novembro, às 20h, o
SESI Amoreiras recebe o Grupo Pindorama com o espetáculo Ser-tão
Brasileiro. Utilizando instrumentos
de festejos populares, vestes típicas
e danças tradicionais, o Grupo faz
uma releitura de músicas folclóricas
do sertão do Brasil apresentando ritmos como xaxado, baião, forró e outros. Av. das Amoreiras, 450, Parque
Itália. Fone: 3272 4100.
Tonicos versátil
O Tonico´s Boteco recebe, no
dia 1/11 (sexta, véspera de feriado) a
tradicional Roda de Samba do grupo
Velha Arte do Samba, a partir das
21h30, com couvert de R$ 15. E no sábado, dia 2/11, será vez de Johnn Elvis, cover do ídolo Elvis Presley, que
se apresenta com a banda Menphis
Tenessee, a partir das 21h30 num
espetáculo perfomático. Couvert R$
20. O Tonicos fica na Rua Barão de
Jaguara, 1373 – centro – Tel: 3236
1664 / www.tonicos.com.br

ATIVIDADES
Caminhada de Combate à Dor
No domingo, 27/10, acontece
mais uma edição da Caminhada Pare
a Dor, no Parque Taquaral a partir
das 8h com saída do Planetário. Para
participar é só comparecer ao local,
preencher uma ficha e retirar a camiseta para usar durante o percurso.
Uma equipe de profissionais de saú-

terça a sexta-feira, das 10h às
17h e sábados, das 10h às 16h.
O MIS – Palácio dos Azulejos –
fica na Rua Regente Feijó, 859,
Centro. Fone: 3733 8800.

de – fisioterapeutas, enfermeiros, professores de educação
física - acompanha todo o trajeto e orienta os caminhadores.
Ao final acontecerá uma série
com alongamentos.
Oficina Artesanal
O Centro Cultural de Inclusão e Integração Social
(CIS-Guanabara) organiza nos
dias 5, 12 e 19 de novembro,
das 15 às 17 horas, no Projeto
“Terças com Arte”, uma oficina
de variedades artesanais com a
arte-educadora Cidinha Bueno. O objetivo é proporcionar
um encontro alegre, moderno
e cultural, com troca de ideias,
experiências e vivências de
práticas artesanais diversas.
Rua Mário Siqueira, 829, Botafogo. Estacionamento gratuito
no local. Informações: www.
cisguanabara.unicamp.br.
Gestão para ONGs
O Centro de Convenções
da Unicamp sedia, no dia 8/11
das 9 Às 17 h, o Fórum Permanente de Empreendedorismo
e Inovação com o tema “Desafios da Gestão nas Organizações Não Governamentais Sem
Fins Lucrativos”. Informações
e inscrições: http://foruns.
bc.unicamp.br/

EXPOSIÇÃO
“A Imagem Militante”
O Museu da imagem e do
Som de Campinas (MIS) recebe até o dia 17 de novembro
a exposição “A Imagem Militante”, de João Zinclair. As
fotografias serão exibidas de

Todo último domingo do mês há
várias atividades pré-agendadas, fique
atento. - O projeto “Lazer no Parque
Taquaral” promove diferentes atividades como: cama elástica, vôlei, basquete, futebol, ginástica, capoeira, jogos
de mesa e outras atividades, a partir
das 9 h. Gratuito. Coincide com o
passe lazer – passagem no transporte
coletivo pela metade do valor.
Sinfônica
Neste domingo, dia 27, às 19h, a
Orquestra Sinfônica de Campinas se
apresenta na Concha Acústica em parceria com o Projeto “Os Trilheiros”. No
concerto, os músicos vão relembrar os
principais compositores da história do
cinema. Entrada pelo Portão 2 do Parque Portugral. Gratuito.

“Fábulas não escritas”
Um conjunto de 19 aquarelas inéditas de Francisco Biojone, realizadas neste ano, é
apresentado como um livro de
memórias: os títulos das obras
aludem a fábulas infantis, que
o artista reinventa a partir de
suas próprias referências. O
público é conduzido a criar
no seu imaginário as fábulas
sugeridas pelo artista e as pinturas serão os cenários para as
histórias. Até 01/dez, de terças
a sextas das 9 às 17h, aos sábados das 9 às 16h e aos domingos e feriados das 9 às 13h. No
Museu de Arte Contemporânea de Campinas José Pancetti
(MACC) - Avenida Benjamin
Constant, 1633, Centro. Gratuito.
“Açúcar:
um doce meio amargo”
O açúcar é tema da exposição fotográfica internacional
“The sweet and sour story of
sugar”, da fundação holandesa Noorderlicht. A mostra faz
parte da programação do Festival de Fotografia: Hércules
Florence no Museu de Arte
Contemporânea de Campinas (MACC) e fica aberta até
09/11. A exposição propõe uma
reflexão sobre o passado, o
presente e o futuro deste produto. Local: MACC - Rua Benjamin Constant, 1633, Centro.
Gratuito.

ADONIRAN BAR

Rua Francisco Glicério, 1833
Valinhos/SP
Fone (19) 3327-9930

Todo último domingo do mês
Carros antigos
Organizada pelo Clube V8, no estacionamento inferior do Galleria,das
8 às 13 h. Organizada pelo clube local
da VW na entrada das Colinas do
Parque D. Pedro. Das 8 às 12 h.

TEATRO
Dança uma História?
O Tugudum apresenta no dia 23/11,
às 16h, e no dia 24, às 11h e às 16h, o espetáculo “Dança uma História?”, das
criadoras intérpretes Ava Soani, Cecília
Gomes e Valéria Franco. Destinado a
crianças de quatro meses a seis anos de
idade, o espetáculo integra as linguagens
da dança e música, além da improvisação
ligada aos movimentos dos bebês. Rua
Maestro Francisco Manoel da Silva, 690,
Jd. Sta. Genebra. Fone: 2121 4655. Entrada Franca.
Cidade das Donzelas
O SESI Amoreiras apresenta nos dias
9 e 10 de novembro, respectivamente às
20h e 19h, o espetáculo “Cidade das Donzelas”, que conta a história da viagem de
Carolino a uma cidade imaginária, onde
não existe nem homem, nem mulher bonita e, além disso, todas as moças feias
matam qualquer um que de lá se aproximem. Av. das Amoreiras, 450, Parque
Itália. Informações: 3272 4100. Classificação: maiores de 14 anos.

