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Com o fechamento de um trecho da marginal, o acesso à D. Pedro sentido Campinas/Jacareí ficou complicado e os motoristas, inclusive de carretas, estão buscando um atalho perigoso por uma rua de terra que sai na rodovia
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O des-
respeito ao 
trânsito não 
é uma par-
ticularidade 
das ruas pú-
blicas. Temos 
com certa 

frequência ocorrências graves 
nas ruas e passagens de veícu-
los automotores em condomínios, 
principalmente os de natureza ho-
rizontal. Podemos citar exemplos 
de excesso de velocidade, estacio-
namento em local proibido ou im-
pedindo o trânsito de outro veículo 
e até mesmo menores de idade sem 
habilitação conduzindo veículos 
automotores.

Pode parecer surpresa para 
a grande maioria, mas não só a 
convenção e o regulamento inter-
no são usados para regulamentar 
o tráfego nos empreendimentos, 
mas também o Código de Trânsito 
Brasileiro (Lei 9503/97) tem pres-
crição legal válida.

A lei 9503/97 - artigo segundo 
trata da questão:

“São vias terrestres urbanas e 
rurais as ruas, as avenidas, os lo-
gradouros, os caminhos, as passa-
gens, as estradas e as rodovias que 
terão seu uso regulamentado pelo 
órgão ou entidade com circunscri-
ção sobre elas de acordo com as 
peculiaridades locais e as circuns-
tâncias especiais”.

O parágrafo único desse mes-
mo artigo inclui os condomínios 
sob a égide legal acima: “Para 
os efeitos desse código são consi-
deradas vias terrestres as praias 
abertas à circulação pública e 
as vias internas pertencentes aos 
condomínios constituídos por uni-
dades autônomas”. 

Nos parece estar clara a im-
plicação legal e a submissão dos 
condôminos à lei acima, mas tal 
processo terá que ser conduzido 
formalmente para tanto. O artigo 
51 da lei preceitua: “Nas vias in-
ternas pertencentes a condomínios 

Pelas ruas...
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LEITORES

OS CONDOMÍNIOS

Uns no céu 
outros na terra

O Código de Trânsito Brasileiro e
sua relação com os condomínios 

NÓ E ENROLAÇÃO
Enquanto a Rota das Bandeiras continua dando NÓ na 

Rodovia D. Pedro, a prefeitura faz a sua parte e ENROLA 
a comunicação que deveria orientar os motoristas

TIRAGEM DESTA EDIÇÃO: 15.000 EXEMPLARES - DISTRIBUÍDOS: 14.080

Seria praticamente impos-
sível um veículo regional de 
comunicação jornalística dei-
xar de veicular uma notícia 
como a que encabeça a capa 
desta edição.

Luiz Wizard Martins deve 
ser capa da Forbes (EUA) em 
sua edição de março - a que 
aparece aqui, é claro que foi 
montada. Ele não é da terra 
mas foi aqui que criou a rede 
de línguas Wizard em 1987. 
Portanto, uma história cam-
pineira e com origem nas pro-
ximidades do Taquaral onde 
ainda tem residência na Rua 
Emerson José Moreira.

 A venda para a internacio- 
nal Pearson por mais de R$ 1 
bilhão projetou o empresário 
internacional e lhe garantiu 
integrar o seleto grupo de 
bilionários da Forbes e fazer 
de 2014 um ano sabático nos 
EUA.

Mas a maioria não apare-
ce. Sofre na surdina.

Como os que estão com os 
pés aqui na terra e são obriga-
dos a continuar enfretando os 
problemas do dia a dia. Cam-
pinas e, em especial, a região 
do Taquaral, onde mora o bi-
lionário, se apequena diante 
da insegurança.

Enquanto repercurte a 
bem-sucedida carreira do 
empresário, propaga-se tam-
bém, mundo afora, um triste 
episódio (classificado de cha-
cina) que culminou na morte 
de 12 jovens moradores da 
periferia de Campinas.

E pela ‘Cidade das Andori-
nhas’, por incrível que possa 
parecer, ainda hoje, continua 
sendo difícil andar, de carro 
ou a pé em ruas e calçadas es-
buracadas. Medidas simples, 
como um mero tapar de bu-
raco, demoram meses a serem 
implementadas. 

“Com trabalho e virtude, 
a cidade floresce” diz o lema 
no  brasão da cidade. Mas en-
quanto o empresário trabalha 
e se projeta, o mesmo não se 
pode falar dos que ocupam 
cargos públicos e deixam a 
cidade, suas ruas e seus cida-
dãos ao Deus dará!

Que bom seria se o bilio-
nário fosse prefeito...

Nota da Redação: a manchete 
do alto da capa teve a colaboração 
do jornalista da Rádio Educativa de 
Campinas, Danilo Leite Fernandes, 
em postagem na sua página do Fa-
cebook.

Edições 2014 - 25/01 - 01/03 - 29/03 - 26/04 - 31/05 - 28/06 - 26/07 - 30/08 - 27/09 - 25/10 - 29/11 - 20/12 

com unidades autônomas, a sina-
lização de regulamentação da via  
será implantada e mantidas as ex-
pensas do condomínio, após apro-
vação  dos projetos pelo órgão ou 
entidade com circunscrição sobre 
a via”. 

Isso significa que, para se fazer 
valer a lei de trânsito nos condo-
mínios, se faz necessário todo um 
caminho legal que passa pela ela-
boração de projeto de sinalização 
nas vias internas e esse deverá ter 
a aprovação da autoridade com-
petente para tanto. Vencida essa 
primeira etapa, deverá o projeto 
ser passado para a aprovação da 
assembleia convocada especial-
mente para isso. 

Cumpridas ambas as etapas 
com sucesso, a fiscalização po-
derá ser feita pela autoridade de 
trânsito responsável que deverá 
atuar por chamado do Síndico 
para suprir alguma irregularida-
de. Assim, poderá a referida auto-
ridade em flagrante delito autuar 
os infratores condôminos ou não, 
desde que estiverem conduzindo 
seus veículos pelas vias do condo-
mínio.

O que se vê em muitos casos 
são crianças dirigindo quadrici-
clos, minicarros, pequenas motos 
nas vias do condomínio entenden-
do os responsáveis que tais cami-
nhos tenham o caráter de simples 
áreas comuns do empreendimento 
e não vias de tráfego regidas pelo 
C.T.B.

Logicamente que tais situações 
de infração em casos reais trarão 
muita discussão e polêmica entre 
administração e condôminos, mas o 
que se objetiva com esse controle é 
manter a segurança e a integridade 
física dos moradores e visitantes. 

Muita paciência e experiência 
deverá ter o Síndico para gerir tais 
fatos e o apoio do conselho e dos 
demais condôminos se faz deter-
minante para que as regras sejam 
cumpridas à contento.

Vamos em frente...

O SÍNDICO

CUMPRIMENTOS
Parabéns pela reportagem “Ex-

plosão Faz Moradores Se Organi-
zarem”. A realização da matéria é 
muito oportuna e me parece acer-
tada a postura do presidente da 
Amo Taquaral sobre o desafio cole-
tivo maior, “denominador comum” 
de quase todas as Associações de 
Moradores, que é ter a população 
participativa, debatendo e atuando 
nos assuntos da comunidade, nas 
suas entidades representativas.  

É importante notar como o 
diagnóstico do “desafio da partici-
pação cidadã” é reforçado também 
pelo testemunho de um colega da 
AMOSCA, que infelizmente não 
está mais ativa e faz falta aos bair-
ros que representava e também ao 
debate amplo. Temos de ter a visão 
de que entidades representativas 
são muito parecidas com “organis-
mos vivos”, que existem “ciclos de 
vida institucionais”. Depende de 
nós, fazê-las legítimas, funcionais 
e longevas. 

Por esta lacuna na participação 
cidadã mais ampla ser um proble-
ma generalizado e persistente, tal-
vez “cultural” de nosso povo, um 
desdobramento da forma como nós 
brasileiros vemos e exercemos nos-
so papel na democracia representa-
tiva, não é motivo de surpresa que 
os colegas tenham de forma per-
tinente abordado o tema. Reitero 
meus parabéns ao JAT e aos cole-
gas das entidades co-irmãs! Sempre 
lembrando que em 2016 vencem os 
dez anos do “prazo de validade” do 
Plano Diretor de 2006. 

Thiago Moreira, associado da AMo 
Parque Taquaral   

PARQUE DAS FLORES
Não só este arremedo de con-

domínio, bem como todas as ruas 
fechadas no bairro Parque Taqua-
ral e demais localidades da cidade, 
deveriam ser abertas. Quem quer 

morar em condomínio ao adquirir 
um imóvel já deve fazê-lo num es-
paço constituído como tal e não de-
pois querer ficar fechando ruas em 
nome de uma pseudo segurança. Os 
bandidos se quiserem penetrar em 
qualquer lugar que lhes interesse 
vão fazê-lo independentemente de 
qualquer obstáculo. Não necessi-
tamos de muralhas formando pe-
quenos guetos e redomas, necessi-
tamos é de um Estado e um Poder 
Público que ocupem os espaços 
juntamente com as comunidades 
locais e de um Poder Judiciário 
célere, inclusive para resolver esta 
aberração de fechamentos de ruas 
que já se arrastam há mais de quin-
ze anos. Enquanto permanecermos 
com o pensamento de colonizados 
seguiremos defendendo essas pe-
quenas capitanias hereditárias em 
detrimento da coletividade e de 
uma melhor qualidade de vida para 
todos. 

Luiza Paraiba

FALTA DE ÁGUA 
Pelo visto falta água todo dia 

em algum lugar da cidade. Isso pa-
rece ser falta total de planejamento, 
e essa falta de planejamento não é 
só da falta d’água. É de toda infra-
estrutura básica.

Tereza Penteado

SEM ALVARÁ
Temos uma provável chácara 

de aluguel localizada na rua Lati-
no Coelho, 680 onde, segundo in-
formações da Internet, funcionaria 
um tal buffet Mestria Cuisine dos 
“chefs”  Alex e Alexia.

Em consulta à PMC conferi-
mos que o local não possui alvará 
de funcionamento para este tipo 
de atividade. Fiscais da secretaria 
deUrbanismo estiveram no local 
no dia 13 de dezembro realizando 
vistoria.

Markus Nideggerm



3

Rua de terra salva o nó
ROTA DEIXA ACESSO IMPROVISADO E PERIGOSO PARA MOTORISTAS

Para evitar fazer longos trechos 
em busca dos retorno indicados pela 
Rota das Bandeiras para acessar a 
pista norte da Rodovia D. Pedro I, 
sentido Campinas/Jacareí, motoris-
tas de veículos diversos estão usando 
um acesso improvisado e perigoso 
pela Rua Arlindo Gomes Ribeiro, 
ainda nem pavimentada.

A rua de apenas duas pequenas 
quadras é de terra e, portanto, com 
o trânsito intenso dos últimos dias, 
tem ficado com poeira, nos dia secos 
e barro, nos dias de chuva, prejudi-
cando ainda mais a vida dos moto-
ristas que se arriscam neste local.  
Entrar na rodovia por ali é um risco 
constante.

A confusão toda é por causa do 
fechamento da pista local que dava 
acesso ao bairro Santa Cândida e 
Chácara Primavera pela Rua Arman-
do Strazzacappa. Só mesmo quem 
conhece muito bem a região é capaz 
de entender o nó que a concessioná-
ria deu no trânsito da região.

Pior de tudo é que a interven-
ção está prevista para durar 60 dias. 
Assim, muitos motoristas ainda vão 
ter que recorrer ao velho jeitinho de 
parar para perguntar para encon-

trar o caminho de casa. 
E não adianta buscar in-
formações no posto de 
informações da Rota das 
Bandeiras no canteiro do 
Viaduto da Pucc pois, 
apesar do cartaz mos-
trando horário de fun-
cionamento, o local só se 
mantém fechado.

O gargalo está na 
pista local sentido Barão 
Geraldo para o trevo de 
Mogi Mirim. O trânsito 
foi interrompido antes 
do viaduto do shopping 
D. Pedro. Quem vem pela 
pista interna não tem ou-
tra alternativa a não ser 
subir pela alça de acesso 
para a Avenida Gulherme 
Campos. Uma placa indi-
ca que é esta a direção a 
seguir para chegar à Pucc 
e ao Hospital Madre The-
odora. Mas nenhuma ou-
tra indica o trajeto a ser 
seguido e, assim, só sabe 
que é para fazer o retorno 
em frente ao Shopping 
quem conhece o cami-

nho. Quem não conhece 
fica ao Deus dará.

A situação é com-
plicada  para os moto-
ristas que, vindo pela 
pista local pretendem 
voltar à pista expressa 
da rodovia cujo aces-
so era feito logo após o 
viaduto do Shopping D. 
Pedro e agora está ina-
cessível, como aqueles 
que saem do Shopping 
pelos portões da Ave-
nida Wagner Samara. 
Aí a coisa se complica, e 
muito, até mesmo para 
quem conhece. Saindo 
pela Avenida Guilher-
me Campos a alterna-
tiva ‘oficial’ é pela Rua 
Jasmim até a Rua Luiz 
Otávio e retornar pela 
Rodovia Miguel Noel 
Nascente Burnier em 
direção à D. Pedro, aces-
sando-a pela alça que 
fica à direita. Mas para 
chegar à Rua Jasmim, o 
motorista precisa saber 
que deve seguir pela 

Guilherme Campos até o retorno em 
frente ao The Mall, atravessar a ave-
nida e seguir pela Rua Aglair Burato 
Vilas Boas, depois pela Álvaro Bosco 
e chegar à Jasmim para completar o 
trajeto. Os motoristas que  usavam 
a avenida Guilherme Campos para 
chegar à Rodovia D. Pedro, senti-
do Valinhos, também enfrentam 
problemas. O acesso foi fechado. 
A orientação da Rota é para que 
eles sigam pelo viaduto, acessem a 
rodovia pela alça à direita e tomem 
a direção de Barão Geraldo. No tre-
vo, então, devem fazer o retorno 
para voltar ao outro lado da rodo-
via D. Pedro e seguir em direção a 
Valinhos. Uma volta e tanto.

Por fim, para quem vem pela Ro-
dovia D. Pedro sentido Anhanguera/
Valinhos e pretende chegar ao bairro 
Santa Cândida sem muitos proble-
mas de voltas e voltas ou ruas de ter-
ra, o melhor caminho é mesmo seguir 
direto pela pista expressa até o trevo 
da Rodovia Campinas/Mogi, pegar 
a direção rumo centro pela Rodovia 
Miguel Noel Nascente Burnier e en-
trar  no bairro pelo acesso em frente à 
Cidade Judiciária na Rua Luiz Otávio, 
esquina com a Rua Lauro Vanucci.Placas apontam as interdições mas falta informação sobre o trajeto

Motorista sai da rua de terra... ... cruza a pista local da D. Pedro... ... passa sobre a zebra entre as pistas... ... e avança para a pista expressa... ... sem se dar conta do perigo

Mais um condomínio, formado 
por três torres de 12 andares e 270 
apartamentos, foi aprovado pelo 
GAPE (Grupo de Análise de Pro-
jetos Específicos), no já adensado 
bairro Mansões Santo Antônio. O 
empreendimento, da Direcional 
Campinas Engenharia Ltda., será 
localizado na Rua Arquiteto Jose 
Augusto Silva, nº 90, em frente à 
escola N. S. Misericórdia e ao lado 
do Residencial Colibris. 

O parecer técnico de viabili-
dade foi publicado no Diário Ofi-
cial do Município de 14/01, onde 
o empreendimento é detalhado 
com área de 16,8 mil m2  situada 

dentro de Zona 3, o que signifi-
ca que pode receber projetos de 
verticalização “após estudos es-
pecíficos efetuados pelos órgãos 
técnicos de planejamento da Pre-
feitura Municipal”. A presidente 
do GAPE, engenheira Jaraçai Ro-
drigues Neves, assina o parecer 
onde são listadas as exigências 
para viabilizar a construção. 

Entre as condicionantes para 
viabilidade do empreendimento 
estão a reforma de duas escolas 
da região (EMEI - Fadinha Azul 
no bairro Cafezinho e CEMEI - 
Arthur Bernardes na Vila Costa e 
Silva), a implantação da Marginal 

Municipal à Rodovia Dom Pedro 
I desde o limite do loteamento 
Villa Bella Dom Pedro até o tre-
cho já implantado da Rua Aldo 
Vanucci e a pavimentação das 
Ruas Armando Strazzacappa e 
João Valdovello para formação de 
um binário que ligará o empreen-
dimento à Marginal Municipal.

O documento estabelece ain-
da que o empreendimento deve 
implantar um novo semáforo no 
cruzamento da Rua Adelino Mar-
tins com a Rua João Vedovello, 
além de sinalização viária horizon-
tal e vertical na Rua Arquiteto José 
Augusto Silva (trecho entre a Rua 

Adensamento continua
PREFEITURA APROVA MAIS UM GRANDE EMPREENDIMENTO NA REGIÃO

Adelino Martins e a Rua Antônio 
Nogueira Braga), na Rua Santa Ma-
ria Rosselo (trecho entre a Rua Ar-
quiteto José Augusto Silva e a Rua 
Egle Moretti Belintani) e na Rua 
Armando Strazzacappa (trecho en-
tre a Rua Arquiteto José Augusto 
Silva e a Rua Lauro Vannucci).

Se a construtora tiver interesse 
em prosseguir com os procedimen-
tos de aprovação do projeto, ela de-
verá assinar um Termo de Compro-
misso com o detalhamento de todas 
as condicionantes. A Direcional En-
genharia se manifestou por e-mail 
dizendo que o projeto está em fase 
de análise.

 

Prefeitura coloca empreendimento na Rua Arquiteto José Augusto Silva, 90, mas no local placas indicam Rua Prof. Antonio Nogueira Braga com Rua Santa Maria Rossello

SANTA CÂNDIDA

Rota de fuga
vai ser

asfaltada
O Plano Comunitário para o as-

faltamento das ruas do bairro Santa 
Cândida recebeu a adesão de 75% 
dos moradores, que já assinaram o 
contrato com a empresa Presserve 
Engenharia, responsável pela exe-
cução da obra. 

Uma das ruas que deve receber 
asfalto é a Arlindo Gomes Ribeiro 
que fica entre a Lauro Vannucci e a 
Joaquim Francisco Castellar. Hoje 
ela é utilizada por motoristas como 
rota de fuga para a Rodovia D. Pe-
dro I sentido Campinas/Jacareí em 
manobras de alto risco. (Leia texto 
acima). A situação deverá ser resol-
vida quando a Rota das Bandeiras 
concluir a obra da marginal que fe-
chará o acesso pela rua.

A Prefeitura pagará a pavimen-
tação pelos proprietários que não 
aderiram ao Plano, mas após a con-
clusão do serviço cobrará daqueles 
proprietários, na forma de taxa de 
contribuição e melhoria. Embora o 
processo já tenha passado pelo ga-
binete do Diretor de Obras e esteja 
na Secretaria de Infraestrutura, o 
órgão não informou quando a obra 
será iniciada.  

Englobam o Plano Comunitário 
as ruas Olga Giorgio Geracci, Mu-
rilo Campos Castro, Luis Osvaldo 
Artusi, Arlindo Gomes Ribeiro, Jo-
aquim Francisco Castelar, Alessan-
dro Payaro e João Preda.
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O estudo técnico sobre a contami-
nação no bairro Mansões Santo An-
tônio ainda está sendo analisado pela 
Cetesb, que até o dia 23/01 ainda não 
havia manifestado nenhum parecer 
sobre o trabalho e nem fornecido uma 
data provável para isso. O relatório 
foi encaminhado à empresa em 18 de 
novembro passado, com um ofício do 
prefeito solicitando urgência na análi-
se, pois as demais providências em re-
lação a esse tema dependem da valida-
ção do estudo pelo órgão ambiental. 

O Grupo de Trabalho Técnico de 
Análise das Situações de Risco nas 
Áreas Contaminadas teve seus inte-
grantes nomeados no dia 26/12 em 
portaria publicada no Diário Oficial 
do Município e realizou a primeira 
reunião de apresentação em 14/01. A 
informação da Prefeitura é que “foram 
agendadas duas outras reuniões em 
fevereiro, com foco no detalhamento 
do estudo e próximos passos”. 

A equipe técnica da Secretaria do 
Verde diz que está viabilizando par-
cerias na tentativa de retomar as obras 
do sistema de extração de vapores sob 
o bloco A do conjunto Residencial 
Parque Primavera. Em função da exis-
tência de riscos de inalação de vapo-
res em ambientes fechados e abertos 
do conjunto residencial, o relatório 
recomendou em caráter emergencial, 
a implantação e operação do sistema 
de extração de vapores - parcialmente 
instalado sob o Bloco A - visando pro-

teger os moradores da área. 
Já o aprofundamento dos estudos 

por parte da Aecom, que precisa deta-
lhar a situação de áreas preocupantes 
como a do Residencial Marina, de-
pende da manifestação da CETESB. 
No dia 24/01 técnicos da Secretaria 
do Verde mantiveram reunião com re-
presentantes do Condomínio Marina, 
com a presença de representantes da 

Cetesb não se manifesta
PROCESSO DA CONTAMINAÇÃO

Terreno onde funcionou a Concima e originou a contaminação continua abandonado

Rua das Hortências 
já tem 5 lombadas

QUATRO ACIDENTES EM DOIS ANOS

A Rua das Hortências, no 
bairro Chácaras Primavera, tem 
agora cinco lombadas. O aumen-
to do tráfego na via e a ocorrência 
de acidentes graves nos cruza-
mentos foram os principais mo-
tivadores das novas instalações.  
A rua já tinha três lombadas an-
tigas (próximas às ruas Miosótis, 
Girassol e Jasmim). Em janeiro 
uma delas foi reconfigurada nos 
padrões estabelecidos pelo Con-
tran e foram implantadas mais 
duas. 

Em 2013 houve uma ocorrên-
cia sem vítima no cruzamento 

das ruas Hortências com Giras-
sol e, em 2012, já haviam sido 
registrados dois acidentes com 
vítimas na via, nos cruzamentos 
com a Girassol e com a Jasmim, 
além de um atropelamento na es-
quina da Rua Miosótis.

A diretoria da Emdec justifica 
que as novas lombadas foram ne-
cessárias “pelo aumento do fluxo 
veicular, pelas velocidades eleva-
das praticadas graças à geome-
tria da rua, à existência de uma 
escola infantil e à necessidade de 
garantir maior segurança viária 
aos pedestres e motoristas”. 

Uma mudança no sentido de 
direção da Rua Pedro Vieira da Sil-
va, no bairro Santa Genebra, foi im-
plantada no dia 18 de dezembro.  A 
via passou a ter mão única no trecho 
entre a Avenida Saldanha da Gama 
e a Rua Afonso de Taunay. Segundo 
informações divulgadas pela Emdec, 
a alteração pretende melhorar a cir-

Rua tem apenas duas quadras mas para a Emdec trânsito intenso justifica as 5 lombadas

O concurso de Decoração de 
Natal 2013, realizado pela Secre-
taria de Cultura, só teve vence-
dores em uma das três categorias 
previstas: a residencial. Os ven-
cedores são dos bairros Planalto 
de Viracopos (R$ 10 mil), Jardim 
Aeroporto (R$ 5 mil) e Jardim 
Aurélia (R$ 3 mil). Nas categorias 
Condomínio Residencial horizon-
tal e vertical nenhum dos inscritos 
teve nota igual ou superior a sete, 
portanto não passaram para a se-
gunda fase. E na categoria Imóveis 
Comerciais/Industriais, apenas 

Secretaria da Saúde, para esclarecer 
a situação da área. A Vigilância em 
Saúde e o Centro de Saúde Taquaral 
planejam ações no bairro Mansões 
Santo Antônio.

WIZARD TAQUARAL - Sob nova gestão! Venham conferir as melhorias e novidades

TELEFONE 3255-6000
Av. Barão de Itapura, 3.518 - Taquaral

www.wizardtaquaral.com.br

Só três levam o luzes de natal
CONCURSO

SANTA GENEBRA

Rua passa a ter sentido único

Motoristas declaram que mão única garante mais segurança

culação e o tráfego na região. A área 
concentra vários condomínios como 
o Edifício Condor, Guanabara Office 
Center, Residencial Luxemburgo e 
Condomínio Andorra (próximos ao 
cruzamento com a Afonso de Tau-
nay) e o Condomínio Residencial 
Luxemburgo (próximo à Av. Salda-

nha da Gama).

um estabelecimento passou para 
a segunda fase, mas quando os fis-
cais foram vistoriar a decoração 
no local, encontraram a empresa 
fechada e a decoração desmon-
tada (pelo edital deveria ficar até 
06/01). Por isso foi desclassificada.  

O resultado foi divulgado no 
Diário Oficial de 23/02 e a data 
da entrega dos certificados ainda 
será agendada. A liberação do di-
nheiro dos prêmios para os ven-
cedores dependerá da entrega dos 
documentos previstos no edital 
do concurso. 
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Pais levam Anglo ao Procon
A cobrança de uma taxa de 

R$ 300 para a aquisição de mate-
rial de uso coletivo levou o Novo 
Anglo Taquaral ao Procon. Ao se 
recusar a fornecer a lista de mate-
rial impressa, a escola enfrentou a 
indignação de vários pais que fo-
ram representados numa reclama-
ção formal ao Procon por uma das 
mães da escola, Marleide Souza, 
no dia 14/01. O órgão de Defesa do 
Consumidor, por meio do assessor 
técnico Francisco Pogni, se mani-
festou com firmeza: “nunca foi le-
gal esse tipo de cobrança. Sempre 
consideramos abusiva a cobrança 
de materiais coletivos. Isso faz 
parte do material de responsabili-
dade da escola e agora a lei é clara 
nesse aspecto.”

Fiscalização
No dia 17/01 fiscais foram à es-

cola constatar a cobrança e lavra-
ram um auto de infração por lesão 
coletiva. Isso significa que o Novo 
Anglo terá dez dias para se mani-
festar e depois disso será chamado 
ao Procon para tentar um acordo 
com os pais, com a indicação de 
cancelar a taxa. O caso está sendo 
analisado pelo órgão, mas segundo 
Francisco Pogni, qualquer decisão 
será coletiva, ou seja, de aplicação 
para todos os pais da escola e não 
somente para quem registrou a re-
clamação. 

O diretor da unidade Taqua-
ral (Rua Jorge de Figueiredo Cor-
rea, 545), Diógenes Silva, diz que 

“a decisão de cobrar a taxa de 
material coletivo foi baseada no 
exemplo de outras escolas que já 
adotam esta estratégia e motivada 
por questões de armazenamento e 
guarda do material, além de evitar 
perdas pela baixa durabilidade de 
alguns itens perecíveis que pode-
rão ser adquiridos próximos à data 
de uso”. Essas explicações, entre-
tanto, não agradaram os pais que, 
com base na Lei Federal 12.886, 
questionaram formalmente a es-
cola.    

Essa lei, sancionada em 
26/11/2013, acrescenta um artigo 
anulando qualquer cláusula con-
tratual que “obrigue o pagamento 
adicional ou ao fornecimento de 
qualquer material escolar de uso 
coletivo dos estudantes ou da ins-
tituição, necessário à prestação 
dos serviços educacionais contra-
tados, devendo os custos corres-
pondentes serem sempre consi-
derados nos cálculos do valor das 
anuidades ou das semestralidades 
escolares.” A Secretaria Nacional 

do Consumidor (Senacon) infor-
mou que está em alerta neste perí-
odo de volta às aulas “para que as 
escolas que descrumprirem a nor-
ma sejam multadas proporcional-
mente ao seu faturamento”. 

Embora não disponibilizasse a 
lista de materiais impressa, a dire-
ção do Anglo Taquaral mostrava 
os itens na tela do computador da 
secretaria para quem insistisse. E 
foi numa dessas consultas que as 
mães estranharam o tipo de mate-
rial exigido: liquidificador, potes, 

vidros e reagentes para laborató-
rio, perfex, dvd, além de materiais 
que já estavam sendo solicitados 
pela escola na lista individual 
adquirida pelos pais, como apon-
tador, tesoura, botões, tela para 
pintura, jogo pedagógico, entre 
outros. 

Inadequações
O liquidificador, que segundo 

o diretor da escola seria para uso 
na sala de artes para triturar pa-
pel de reciclagem, foi considerado 
inadequado pelo assessor do Pro-
con. “Fazendo uma analogia, seria 
como se a escola oferecesse uma 
aula de informática e o aluno ti-
vesse que trazer seu próprio com-
putador”, diz Francisco Pogni. 
Ele afirma que qualquer insumo 
é obrigação da escola. Para Mar-
leide, que fez a reclamação, “não é 
obrigação dos alunos criarem am-
biente para a aula. Isso é obrigação 
da escola”.  

O comunicado aos pais, emiti-
do em outubro de 2013, informou 
que o material coletivo seria uti-
lizado em “demandas específicas 
dos projetos propostos pela equi-
pe de profissionais ao longo do 
ano”.   Mas o Procon esclarece que 
“se o material faz parte do con-
teúdo pedagógico, a escola deve 
informar  como conteúdo progra-
mático diferenciado e incluir na 
mensalidade como um diferencial 
da grade curricular”.  O Procon 
atende pelo telefone 151.  

A unidade do Novo Anglo fica na Rua Jorge Figueiredo Correa, no bairro Chácara Primavera 

ESCOLA FOI NOTIFICADA POR LESÃO COLETIVA
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PERSONAL TRAINER

(19) 99120-2876

Estúdio em frente 
a Lagoa do Taquaral 

Lucas Vieira
Kartódromo: choveu, inundou

ALERTA DE PERIGO, NA PLACA, É INSUFICIENTE

As fortes chuvas de janeiro têm 
provocado estragos e falta de ener-
gia em vários pontos da cidade. 
Nos dias 14 e 15 de janeiro foram 
registradas as chuvas mais inten-
sas do ano, provocando a queda de 

32 árvores, segundo informações 
do diretor da Defesa Civil, Sidnei 
Furtado. Houve também pane em 
vários semáforos e um alagamento 
na área próxima ao kartódromo do 
Taquaral, que provocou prejuízos 

aos proprietários de veículos que 
estavam estacionados na área. No 
local há uma placa avisando so-
bre o risco de alagamentos, mas é 
pouco visível. No dia 22/01 alagou 
novamente. 

Na manhã de quinta-feira, dia 23/01, vários veículos foram deixados no local, apesar da placa e da ameaça constante de chuvas fortes

ANUNCIE NO JORNAL - comercial@jornalaltotaquaral.com.br
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ROTA 1 (56) – 2.925 + 1.065 = 3.980 exemplares 

1 AQUARELA - R. Egle Belintani, 01
2 FASCINA - R. Adelino Martins, 500
3 MY FOREST - R. Arq. José da Silva,1.023
4 COLIBRIS - R. Antonio N. Braga, 236
5 COSA BELLA - R. Antonio N. Braga, 110
6 CORSEGA - R. Antonio N. Braga, 76
7 JACARANDÁ - R. João Batista Oliveira, 
8 VILA STA. CANDIDA - R. Léa S. Ducovini, 90
9 WONDERS - Av. Eng. Franc. B. H. Mello, 1.160 
10 SAN GOTARDO  R. João Duque, 700
11 PORTO VILLE - R. Amália D. Coleta, 701
12 DI FIORI - R. Amália D. Coletta, 300
13 LAS PALMAS - R. Amália D. Coletta, 200
14 DI VERONA - R. João Duque, 555
15 J. DE FIRENZE - R. Thomas N. Junior, 320
16 DÁLIA - R. Thomas N. Junior, 425
17 AMARILIS - R. Thomas N. Junior, 375
18 ÁSTER - R. Thomas N. Junior, 305
19 ANTÚRIO - R. Thomas N. Junior, 245
20 HERA - R. Thomas N. Junior, 159
21 INGLESA – R. Mirta C. Pinto, 1.539
22 BELA VISTA - R. Mirta C. Pinto, 1.395
23 FRANCESA - R. Dr. Euclydes Zerbini, 115
24 LORRANE - R. Prof. Luiz de Pádua, 300
25 LATIFE - R. Prof. Luiz de Pádua, 200
26 VITÓRIA - R. Prof. Luiz de Pádua, 120
27 CHATEU TIVOLI - R. Prof. Luiz de Pádua, 63
28 CHAMPS ELIZES - R. Arq. José A. Silva, 784
29 ILHAS DO CARIBE - R. Arq. José A. Silva, 761
30 CIDADES DI ITÁLIA - R. Arq. José A. Silva, 719 
31 DOLCE VIVERE - R. Lauro Vannucci, 851
32 VILA CEREJEIRAS - R. Ambrógio Bisogni, 220
33 COLINA VERDI - R. Ambrógio Bisogni, 180
34 ANTILHAS - R. José Luiz C. Moreira, 202
35 ÓPERA HOUSE -R. José Luiz C. Moreira, 120
36 PORTO VITÓRIA - R José Luiz C. Moreira, 183
37 PLAZA LIGTH - R. Her. Coelho, 195 
38 CIDADE NOVA - R. Her. Coelho, 255
39 ALDEIA DA MATA - R. Her. Coelho, 299
40 DREAM VISION - R. Nelson Alaite, 71
41 MARINA - R. Clóvis Teixeira, 
42 CANADÁ - R. Hermantino Coelho, 501 
43 FATO MANSÕES - R. Hermantino Coleho, 671
44 ECO WAY - R. Hermantino Coleho, 691
45 S. COPENHAGEN – Rua Her. Coelho, 734
46 PARQUE PRIMAVERA - R. Her. Coelho, 758 
47 SHINE - R. Hermantino Coelho,
48 PARK INDIANAPOLIS - R. Her. Coelho, 841
49 ILHA BELLA - R. Hermantino Coelho, 901
50 MOISÉS BITTAR - R. Hermantino Coelho, 955
51 GARDEM CLUB - R. Her. Coelho, 1.000
52 PIÁCERE - R. Her. Coelho, 1.127
53 VIVERE - R. Luiz de Oliveira, 145
54 EDUARDO MELLO - R. Luiz de Oliveira, 327
55 VOLARE - R. Luiz de Oliveira, 355
56 GAROPABA - R. Egle Belintani, 34 

ROTA 2 (21) – 1.760 + 940 = 2.700 exemplares 

57 EDEM ROCC - R. Jasmim, 880
58 ANDRÉA PALADIO - R. Jasmim, 840
59 VILLE DE FRANCE - R. Jasmim, 810
60 RIO TAMISA - R. Jasmim, 750
61 AQUARELLE - R. Jasmim, 612
62 SUMMER DREAM - R. Jasmim, 560
63 RARITHÁ - R. Jasmim, 466
64 CHÁCARA PRIMAVERA - R. Jasmim, 241 
65 ALDEIA DA SERRA - R. Jasmim, 350
66 RIO TOCANTINS - R. Jasmim, 250 
67 ALDEIA DA LAGOA - R. Jasmim, 190  
68 JANGADAS - R. Jasmim, 170 
69 ANTUÉRPIA - R. Izabel Negrão Bertoti, 101 
70 MIAMI GARDENS - R. Izabel N.  Bertoti, 100
71 AREIAS DE PRATA - R. Izabel N.o Bertoti, 141
72 AREIAS DE OURO - R. Izabel N. Bertoti, 161
73 DE FIRENZE - R. Her. Coelho, 77
74 DI VENEZIA - R. Luiz Otávio 2.001
75 CITTÁ DI ROMA - Rua Jasmim, 02
76 DOS CRAVOS - Rua dos Cravos, 36
77 DOS LÍRIOS – R. dos Lírios, 06 

ROTA 3 (74) – 3.250 + 810 = 4.060 exemplares 

78 ALCANTO UNO - R. Álvaro Bosco, 146
79 S.FELICITÁ - R. Álvaro Bosco, 157
80 S. ISPIRAZIONE - R. Álvaro Bosco, 95
81 S. NATURA - R. Álvaro Bosco, 50
82 S. LUMME - R. Sta M. Rossello, 905
83 R. ARAAM - R. Aglair B. V. Boas, 671
84 R. SOLEIL - Rua Aglair B.V. Boas, 425
85 H. TOWER I E II - R. Carlos Mazzoni, 72
86 ACCANTO DUE - R. Carlos Mazzoni, 55
87 RES. ORIGINAL - R. Dr. Fernando F. D. S., 48
88 ECO RESIDENCE - R. Thereza M. B., 46
89 ILHA DAS FLORES - R. Rua Aglair B., 169
90 VILLA BELLA-R. Zerilo P. Lopes, 651
91 IPARQUE DO LAGO - R. Zerilo P. L., 477
92 PQ. DOM PEDRO - R. Luiz Pasteur, 75
93 GARD. HILL - R. Eunice V. R. Navero, 781
94 TAQUARAL - R. Eunice V. R. Navero, 1.070
95 PARQUE DOS IPÊS - R.José L. Rego, 665
96 RESEDÁ - R. Afrânio Peixoto, 601
97 GAIVOTAS - Rua Afranio Peixoto, 777
98 MONTE CARLO - R. A. Peixoto, 793
99 FAZ. TAQUARAL - R. A. Peixoto, 855
100 RIVIERA JARDIM - R. A. Peixoto, 900
101 PQ TAQUARAL - R. P. Domingos G., 496
102 PLACE RESIDENCE - R. F. Lopes, 1.101
103 PINHEIRO - R. Fernão Lopes, 1.067 
104 VIVENDAS - R. P. D. Giovanini, 577
105 TROPICAL - R. Latino Coelho, 1.301
106 PARQUE ALEGRO - R. L. Coelho, 1.343
107 VILLA VERDE - R. João Chatti, 112  
108 PARQUE TAQUARAL - R. Fernão L., 1.400
109 ANTONIO CARLOS - R. P. A. Vieira, 76
110 FRANKLIN - R. P. Antonio Vieira, 64
111 JOSIANE - R. P. Antonio Vieira, 6
112 PORTO REAL - R. P. A. Garret, 184
113 TOM JOBIM - R. Buarque de Macedo,
114 PORTAL LAGOA - R. B. Macedo,1.057
115 SÃO FRANCISCO - R. B. Macedo, 1.011
116 PEQUIÁ - R. B. Macedo, 931
117 IMP. LEOPOLDINA - R. JãoB. Signoni, 34
118 AMÉLIA STECCA - R. João B. Signoni, 110
119 J. TAQUARAL - Av. I. Leopoldina, 550
120 MÁLAGA - R. Votorantin, 100
121 VILE MARBELA - R. Votorantin, 101
122 CAIOBÁ - R. Votorantin, 58
123 ED. ROSINHA - R. B. de Macedo, 754
124 ED. ASTURIAS - R. B. Macedo, 460
125 ED ROCHELLE - R. B. Macedo, 374
126 ED. PORTINARI - R. B. Macedo, 358
127 PQ. GUANABARA - R. B. Macedo, 280
128 COND. ARARIPE - R. 1o. de Março, 248
129 DONA ALICE - R. Cnel. M. Moraes, 214
130 COND. PITANGUÁ - R. Cnel. M. Moraes, 317
131 SÃO GENARO - R. Cnel. M. Moraes, 381
132 PQ. DAS NAÇÕES - R. C. Beviláqua, 550
133 S. J. DEL REY - R. C. Beviláqua, 526
134 COND. TÍVOLI - R. C. Beviláqua, 471
135 COND. CONTARINI - R. Alberto Vilani, 58
136 HELVOR PRIV. - R. Bar. G. Res., 534
137 P. DO ESPELHO - R. Bar. G. Res., 495
138 OTÍLIO LAPENH - Av. H. Penteado, 44
139 ROSANA - Av. H. Penteado, 94
140 D. ELISA - Rua Ines de Castro, 595
141 AUXILIA. I - R. Theodureto C., 488
142 AUXILIA. II - R. Fernão Lopes, 1.907 
143 ANDORRA - R. Pedro V. da Silva, 144 
144 LUXEMBURGO - R. Pedro V. da Silva, 415 
145 VIL CALIFÓRNIA - R. Pedro V. da Silva, 
146 VIL FLÓRIDA - R. Pedro V. da Silva, 
147 COND. LUMINI 3 - R. Benedita A. Pinto, 680
148 VIL DA PRAÇA - R. João V. do Couto, 305
149 STA GENEBRA - Av. Sta Genebra 480
150 COND. LUMINI 4 -  R. Aimorés, 335
151 COLINE DE SUISSE - R. Guatás, 250 

ROTA 4 (32) - 1.090 + 2.250 = 3.340 exemplares 

152 G. VILLAGE - R. das Hortências, 781 
153 COND. NOVO - R. Hortências, 791
154 CAMPANIA - R. Hortências, 641
155 SUNSET V. - R.  Hortências, 415
156 C. N OVO -  R.  Hortências, 
157 CHOPIN - R. Latino Coelho, 421
158 PQ PORTUGAL - R. Sol. P. Neto, 628
159 PLACE RESIDENCE - R. F. Lopes, 1.101
160 PINHEIRO - R. F. Lopes, 1.067
161 P. DA LAGOA - R. Jorge F. C., 503
162 LA TORINO - R. Jorge F. C., 944
163 V. DI CAPRI - R. Jorge F. C., 1.000
164 MONTALCINO - R. Emerson J. M., 1667
165 PETIT V. - R. Emerson J. M., 1455
166 P. PRIMAVERA - Rua Emerson J. M. 1.359
167 P. BOULEVARD - R. Emerson J. M., 1.150
168 BURLE MAX - R. Emerson J. M., 1.087
169 C. ROXO - Rua das Camélias, 95
170 CEDRUS - R. das Camélias, 118 
171 VILA CAMÉLIAS - Rua Camélias 355
172 COND. TÍVOLI - R. Camélias, 356
173 CAMÉLIAS - R. das Camélias, 399
174 BEGE -  R. das Camélias, 399
175 FÊNIX - Rua das Camélias, 433 
176 GIRASSOL - R. Girassol, 54 
177 RAQUEL M. - R. P. Coutinho, 151 
178 A. CAROLINA - R. P. Coutinho, 111
179 ED. J. TAQUARAL - Av. N.S. Fátima, 1.101
180 ESMERALDA - R. L. de Gusmão, 591
181 VULCANO - R. Diogo Alvarez, 2.370
182 CASTELHANOS - R. Euclides V., 647
183 EUCLIDES - R. Euclides V., 665

183 CONDOMÍNIOS
88 PONTOS DISTRIBUIÇÃO

TOTAL: 14.080 ex. + AVULSOS: 920 ex. = 15 mil ex. 

SÃO JERÔNIMO

Começa a festa
do padroeiro

da igreja
Artistas criam movimento

TELAS ITINERANTES

Difundir as artes plásticas, 
em especial a pintura em tela, 
em espaços cotidianos da cidade, 
tornando-as acessíveis às pes-
soas que frequentam pouco os 
acervos artísticos tradicionais. 
Assim surgiu o “Movimento com 
Tela”, união de seis artistas plás-
ticos do Jardim Santana e Jardim 
Nilópolis em Campinas, além de 
convidados, que vêm realizando 
há quatro meses um roteiro cul-
tural de “telas itinerantes” em 
pontos comerciais como papela-
ria, ótica e outros estabelecimen-
tos da região. O objetivo do gru-
po é contribuir com elementos 
para que pessoas comuns apren-
dam a desenvolver um olhar es-
tético para as artes. 

“Muitas pessoas ainda acre-
ditam que a arte – em particular 
a pintura – é um território reser-
vado a poucos privilegiados e, 
portanto, inacessível. Essa cren-
ça não tem o menor fundamento, 
pois todos somos sensíveis à be-
leza e somos capazes de manifes-
tações artísticas de grande valor 
estético”, diz a artista plástica 
Eugênia-Maria de Mendonça 
Rodrigues, idealizadora do mo-
vimento.

Segundo ela, o movimento foi 
iniciado ainda em 2012 no Jardim 
Santana, onde mora e possui um 
ateliê. Por meio da ação, houve 
a descoberta de alguns artistas 
plásticos autodidatas residentes 
na região. Dentre eles, está Mes-
sias dos Reis Correia Queiroz, 
79 anos, que já fez exposições 
de suas obras na Associação dos 
Aposentados e no Clube Círculo 
Militar, em Campinas.   

INTERAÇÃO REAL
Frente a tantos estímulos 

e informações que compõem o 
mundo atual, Eugênia-Maria 
analisa a arte neste século como 
uma profusão de temas e estilos 
em grande movimento. Os artis-
tas buscam constantemente no-
vas linguagens expressivas para 
captar esta dinâmica, porém as 
redes sociais não atraem o gru-
po “Movimento com Tela”. Em 

oposição à tela do computador, 
eles preferem a tela feita em te-
cido, em sua materialidade, como 
suporte para uma comunicação 
plástica e humana; e consideram 
os efeitos produzidos bastante 
significativos.

“A interação cotidiana com as 
pessoas está sendo grande. Ou-
tro dia a funcionária da limpe-
za da Ótica Santana parou para 
apreciar um quadro exposto no 
local. Disse que se lembrou de 
sua terra de origem, uma região 
de sítios. As pessoas também 
perguntam quando haverá novos 
quadros nos locais”, conta Eugê-
nia-Maria. 

O Movimento almeja ampliar 
o projeto para outras regiões 
de Campinas, abrindo espaço 
para que mais artistas da cida-
de mostrem seus trabalhos. Os 
interessados podem entrar em 
contato com a coordenadora Eu-
genia-Maria, pelo celular 99861-
3649.

ARTISTAS PARTICIPANTES 
O movimento está sendo co-

ordenado pela artista Eugênia
-Maria de Mendonça Rodrigues, 
graduada em Educação Artística 
na Unesp e moradora do bairro. 
Da região ´participam também 
Gary Bryar, 76 anos, autodidata e 
com mais de 50 anos de trabalhos 
comunitários,  Messias dos Reis 

Correia Queiroz, 79 anos, auto-
didata e com produção artística  
em vários países, e a estudante 
Camila Barbosa, 16 anos. Como 
convidados de outras cidades 
participam Rosana Couto Pot-
tumati, 49 anos, artista plástica 
de Campo Grande (MS) e Gilvan 
Ciríaco, 52 anos, artista de Ala-
goas, onde venceu em 3º lugar o 
“edital estímulo” com trabalho 
em bico de pena, exposto no Mu-
seu Pierre Chalita em Maceió 
(AL).

 
LOCAIS DE EXPOSIÇÃO
Ateliê de Costura Fran Carvalho 
Rua Lafayete Arruda Camargo, 91. 
Tel. 9826.78857

Papelaria Paper Set 
Rua Bento de Arruda Camargo, 328 
São Quirino
Tel. 3256.7822 3256.7409
 
Ótica Santana  
Rua Lafayete A. Camargo 177 – J.
Santana
Tel. 3256 1568
 
Magazine Popular 
Rua Ester Moretzshon 
de Camargo, 884 – J. Santana 
Tel. 3256 4835 / 3342 5965
 
Antonia Cabelos 
Rua Joaquim Gomes Ferreira, 227 
J. Nilópolis
Tel. 3256.5686 

O artista australiano Gary Bryar e sua obra exposta na Papelaria Paper Set.

O Dia de São Jerônimo Emiliani (8 
de fevereiro) será comemorado pela 
paróquia do Jardim Santa Cândida 
com uma semana de novena e missas, 
encerrando no dia 9/02 com uma festa 
bem animada. De 31/01 a 08/02 a igreja 
sediará missa e novena de segunda a 
sexta, às 19h30, e sábados e domin-
gos, às 19h. No domingo, dia 09/02, 
às 9h30, haverá a missa festiva e em 
seguida uma festa na área externa da 
igreja - Rua Arquiteto José Augusto 
Silva, 1.040.

Este ano a festa terá barracas de 
doces, bebidas, salgados e brincadei-
ras, além de música e do tradicional 
bingo a R$ 10 com rodadas às 15h, 
16h30 e 18h. Haverá prêmios como 
tablet, bicicleta e até o pagamento de 
R$ 1 mil.  

A arrecadação da festa, segundo 
o padre Arnaldo Felix Pereira, será 
destinada a dois projetos: construção 
de um espaço mais adequado para a 
cozinha de apoio aos eventos e a ins-
talação do piso do templo, que hoje é 
apenas cimentado.  

Em busca de voluntários
A paróquia tem um espaço de 

atendimento às pessoas carentes da 
comunidade, mas hoje está com fal-
ta de profissionais que dediquem 
algumas horas ao trabalho volun-
tário. Padre Arnaldo explica que 
faltam profissionais em várias á- 
reas, como médico (Clínica Geral), 
dentista, oftalmologista, psicólogo, 
nutricionista e acupunturista. Nessas 
áreas há fila de espera por atendimen-
to. Informações podem ser solicitadas 
pelo telefone 3256 8651 ou email: psje-
ronimoemiliani@terra.com.br  

É VERÃO!

Piscinas funcionam 
até 8 da noite

A Secretaria Municipal de Es-
portes ampliou o horário de funcio-
namento das piscinas públicas, que 
agora permanecem abertas ao público 
até as 20 horas, de quarta a sábado em 
oito locais da cidade. 

Todas são monitoradas por salva-
vidas e não possuem ralos de sucção 
nos pisos, uma vez que o sistema de 
filtragem é feito por equipamentos 
instalados estrategicamente nas late-
rais. 

Para utilizar a piscina no Taqua-
ral é preciso se cadastrar na secretaria 
- acesso pelo Portão 7 – levando duas 
fotos 3x4, documento de identidade 
original e comprovante original de re-
sidência. A taxa de manutenção men-
sal é R$ 4,06 (14 a 18 anos) e R$ 8,12 
(18 a 60 anos). Não há cobrança de 
taxa para menores de 14 anos e maio-
res de 60.  O  

Clube Chico Mendes está sem 
procedimento de cadastro, pois o 
alambrado danificado permite fácil 
acesso ao local.

 DBalneário do Taquaral
Avenida Heitor Penteado
De 4ª a sábado - das 8h às 12h e das 14 
às 20h. Domingo - das 8h às 12h e das 
14h às 17h.

 DClube Municipal Chico Mendes
Rua Ipê da Várzea, Pq. Anhumas
De 4ª a sábado – das 14h às 20h. Do-
mingo – das 8h às 12h e das 14h às 17h .
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TONICO’S BOTECO
Rua Barão de Jaguara, 1.373

Fone: (19) 3236-1664

VI PAS DE CUBA
Inscrições pelo site

www.pasdecuba.com.br

Cinema
Nazismo em cena
O Museu da Imagem e do Som – MIS – de 
Campinas exibe, no dia 31 de janeiro, às 
19h30, o filme alemão-francês “Hannah 
Arendt”. A obra biográfica retrata a fase 
de vida da filósofa política Hannah Aren-
dt em que cobriu o julgamento político 
do nazista Adolf Eichmann para a revista 
The New Yorker. Nos artigos escritos, ela 
causou polêmica ao mostrar que judeus 
também se envolveram nos crimes contra 
seus iguais. 
O MIS Campinas fica no Palácio dos Azu-
lejos – Rua Regente Feijó, 859 e tem 40 
lugares. Entrada Franca.  
 
Teatro 
Espetáculos de verão 
O SESC Campinas está com uma progra-
mação de espetáculos gratuitos no perío-
do de verão em seu Espaço Arena.  
No dia 31 de janeiro, às 20 horas, será en-
cenada a peça “Lar Doce Lar” que mostra 
a rotina de uma casa movimentada e ao 
mesmo tempo ociosa, por meio da lingua-
gem dos malabares, dança contemporâ-
nea, piadas de palhaço e cenas inusitadas. 
O espetáculo também tem como destaque 
a trilha sonora, feita ao vivo, com beat box, 
rock’n roll, jazz e uma pitada de swing 
brasileiro. Censura: 14 anos. 
 
Já no dia 1º de fevereiro, às 16 horas, o es-
panhol Jesus Fornies encena o espetáculo 
“O Mundo é uma Bola”, no qual o malaba-
rismo se mescla com o humor, o ritmo e a 
participação direta do público. 

No dia 2 de fevereiro, às 11h30, é a vez de 
“Sanduba Delivery”. No espetáculo da Cia 
Suno, o palhaço Sanduba apresenta 10 nú-
meros circenses.    
Neste mesmo dia, às 15 horas, ocorrerá na 
Área de Convivência um número de ma-
labarismo que integra o “Projeto Fusões: 
Experimento 1” (Cia Suno, Du Circo e 
Fernando Proença). 
O SESC fica na Rua Dom José I, 270/333, 
Bonfim. Tel. 3737.1500.  
 
Exposição 
“O Mundo dos Dinossauros”
A praça de eventos do terceiro piso do 
Shopping Center Iguatemi de Campinas 
é palco da exposição gratuita “O Mundo 
dos Dinossauros”, que ocorre até o dia 9 de 
fevereiro, de segunda a sábado, das 10h às 
22h e aos domingos, das 12h às 20h. Aveni-
da Iguatemi, 777, Vila Brandina.

“Futebol Arte”
Este é o tema da exposição que permanece 
até o dia 4 de fevereiro no foyer do Teatro 
Brasil Kirin, localizado no terceiro piso do 
Shopping Center Iguatemi de Campinas.  
A mostra reúne 42 fotos de premiados 
profissionais clicadas nos principais cam-
peonatos mundiais, incluindo as aberturas 
da Copa FIFA nos anos de 1994 a 2010 e 
da Copa das Confederações, muitas delas 
publicadas por agências internacionais, 
como a Reuters, e pela imprensa brasileira.  
De segunda a sábado das 10h às 22h e aos 
domingos, das 12h às 20h. A entrada é gra-
tuita.
 
Artes circenes
“Tomara que não Caia!”
O SESC Campinas realiza, até o dia 2 de 
fevereiro, o projeto “Tomara Que Não 
Caia!”. O objetivo é aproximar o público 
do universo dos malabares. A programa-
ção gratuita conta com espetáculos, nú-

meros e vivências circenses aos domingos, 
às 15 horas, na Área de Convivência do 
SESC. 
Também aos domingos, das 16h às 18h, 
ocorre a oficina gratuita “Construa seus 
Malabares” voltada para crianças de 7 a 12 
anos. São 20 vagas. Inscrições na Central 
de Atendimento do SESC. Rua Dom José 
I, 270/333, Bonfim. Tel. 3737.1500.  
 
Evento
65ª Festa do Figo 
A 65ª edição da Festa do Figo e 20ª edição 
da Expogoiaba de Valinhos ocorre até o 
dia 2 de fevereiro no Parque Municipal 
“Monsenhor Bruno Nardini”. Rua Dom 
João XVI, 82. Jardim Planalto, em Va-
linhos.
A entrada é gratuita, exceto no dia 31 
de janeiro. 
Horários: de terça a sexta-feira - das 
18h às 23h. Sábados, domingos e feria-
dos - das 10h às 23h. 

Pas de Cuba
Já estão abertas as inscrições para o VI 
Pas de Cuba, intercâmbio cultural rea-
lizado em Campinas com grandes mes-
tres do conceituado Ballet Nacional de 
Cuba (BNC) e apoio do Jornal ALTO 
TAQUARAL
No sexto ano da parceria com a Acade-
mia de Ballet Karen Righetto, o curso 
intensivo de ballet ocorre no período 

de junho a julho de 2014.  
Mais informações pelo telefone: (19) 
3252.0431 – (19) 99601.0489 ou pelo 
site www.pasdecuba.com.br.   
 
Música
Samba & futebol 
As últimas quartas-feiras de cada mês 
são sempre destinadas ao samba com 
futebol no Tonico’s Boteco. No dia 29 
de janeiro, o público presente poderá 
conferir o jogo da noite no telão e nas 
TVs do salão e curtir o grupo de samba 
Partido Alto.         
Couvert R$ 10,00 até as 21 horas. 
O Tonico’s Boteco fica na rua Barão de 
Jaguará, 1.373. Informações e reservas: 
3236.1664.
 
Atividades
Domingo Fitness
O Parque Portugal (Lagoa do Taqua-
ral) está realizando a edição de 2014 do 
“Domingo Fitness”. O projeto, idealiza-
do pela Secretaria Municipal de Espor-
tes e Lazer (SMEL) em parceria com 
academias, tem como objetivo oferecer 
aulas de ginástica à população para 
conscientizá-las sobre a importância 
das atividades físicas para o corpo. 
 As atividades são realizadas ao ar li-
vre, no ringue de patinação da Lagoa 
do Taquaral, no portão cinco, das 9h30 
às 12h. 

Infantil 
Jogos e Brincadeiras 
O SESC Campinas está resgatando 
brincadeiras populares e jogos antigos 
por meio de sua programação de férias 
de verão. 
Nas atividades realizadas em janeiro e 
fevereiro, o público reviverá brincadei-
ras de rua que fazem parte da cultura 
popular, além de experimentar algumas 
práticas esportivas como basquete de 
rua, skate e grafite. O objetivo é valo-
rizar a prática de atividades físicas e 
estimular a integração nos espaços pú-
blicos. 
Rua Dom José I, 270/333, Bonfim. Tel. 
3737.1500.  
 
Confira parte da programação:
 Dias 26/01, 2 e 9/02 (domingos), às 9h30 
- Atividades lúdicas, compostas por jogos 
e brincadeiras da cultura popular brasilei-
ra, como: mãe da rua, pega-pega além de 
vivências, jogos e brincadeiras que con-
templam o universo esportivo. Com Ins-
trutores de Atividades Físicas. Local: Rua 
Dr. Azael Álvares Lobo. Bairro Bonfim, em 
Campinas. 
 
Dia 26/01, 2 e 9/02 (domingo), às 10h - Re-
alização de pequenos jogos de basquete de 
rua, com intervenções e aulas abertas em 
grafite e le parkour. Local: rua Dr. Azael 
Álvares Lobo. Bairro Bonfim

Dia 26/01 (domingo), das 15h30 às 17h30 
- Oficina de bumerangue. Haverá apresen-
tação de profissionais da modalidade, que 
contarão um pouco de sua história, con-
duzirão uma oficina de construção de al-
guns modelos de bumerangue e ensinarão 
alguns lançamentos dos mesmos. Local: 
Minicampo no SESC. 
 
Até dia 23 de fevereiro – Durante o SESC 
Verão, o Espaço de Brincar propõe desa-
fios para as crianças de até 6 anos e seus 
familiares em uma programação de ações 
lúdicas que estimulam diversas possibili-
dades de brincar. Local: Sala de Múltiplo 
Uso 2 do SESC. Horário: de terça a domin-
go, das 10h às 20h30 / sábado e domingo: 
das 10h às 17h30.  
 
Parques
Pedreira de cara nova 
Após passar dois anos de total abandono, 
a Pedreira do Chapadão, em Campinas, foi 
inteiramente revitalizada e reinaugurada 
no dia 15 de dezembro do ano passado. 
Vale a pena visitar o parque de 130 mil me-
tros quadrados que ganhou playgrounds, 
academia, quiosques para piquenique, 
pista de skate, uma praça de alimentação, 
um bolsão de estacionamento e um miran-
te de 30 metros de altura. O local permite 
as práticas de esportes como futebol, bas-
quete e vôlei, além de corrida e caminhada, 
em pista de 2 mil metros.   
Iniciada em julho de 2013, a revitalização 
incluiu ainda reparos na iluminação, ba-
nheiros, no memorial em homenagem a 
Ulysses Guimarães e a reconstrução dos 
três lagos existentes no parque.
Local: Av. Marechal Rondon, s/ n, Jardim 
Chapadão. Campinas.
Funcionamento: diário, inclusive aos fe-
riados, das 6h às 22h

Parque Portugal
O Parque Portugal no Taquaral possui 
uma programação de atividades esporti-
vas de segunda-feira a sábado que abrange 
todas as idades.  
O balneário, composto por três piscinas, 
oferece Natação, Hidroginástica e Condi-
cionamento físico na água.
No ginásio são oferecidas para as crianças 
as modalidades de Ginástica Artística, 
Judô e Taekwondo. Para os adultos, Judô, 
Taekwondo e Trampolim Acrobático. Já 
para a Terceira Idade, há aulas de Ginás-
tica e Vôlei Adaptado.
O Parque mantém ainda o CVI - Centro 
de Vivência do Idoso (no antigo ginásio 
de bocha). Lá são oferecidas aulas de Gi-
nástica, Bocha, Carteado, Taichichuam, 
Movimento Vital Expressivo e Lian Gong 
(prática corporal oriental).
O Parque Portugal fica na avenida Heitor 
Penteado, s/n Portão 7 – Lagoa do Taqua-
ral. Mais informações podem ser obtidas 
pelo telefone 3256-9959.

Transporte
Passe Lazer
Neste domingo, dia 26 de janeiro, será re-
alizada mais uma edição do Passe Lazer. 
O usuário do transporte público coletivo 
municipal paga metade da tarifa pela via-
gem: R$ 1,50. 
O Passe Lazer vale para pagamento com 
o cartão do Bilhete Único Comum ou em 
dinheiro. O Bilhete Único ainda propor-
ciona a vantagem da integração, onde o 
usuário pode utilizar mais de um ônibus, 
no período de 2h, pagando apenas uma 
tarifa.

Lazer no Parque
FOTO: Secom PMC

“Lazer no Parque Taquaral” é realizado no último domingo de cada mês no Parque Portugal, das 8h30 às 12h, com 
atividades para crianças, jovens, adultos e idosos como cama elástica, vôlei, basquete, futebol, ginástica, capoeira, bets, 

jogos de mesa, caminhada para a terceira idade e outras atividades, sempre com acompanhamento profissional.  
O programa coincide com a redução da tarifa de ônibus pela metade no último domingo.

A 29ª Campanha de Popularização do 
Teatro de Campinas, promovida pela 
Associação dos Profissionais de Te-
atro de Campinas, em parceria com a 
Secretaria Municipal de Cultura, será 
realizada até o dia 9 de fevereiro. As 
apresentações ocorrem no Teatro Cas-
tro Mendes, que fica na Praça Correa 
de Lemos, s/nº – Vila Industrial. Tel. 
3272.9359. Os ingressos custam R$ 10. 
 
Confira a agenda:
ADULTO
25/01 – 19h – “Cirque Du Chulé, Ladrão 
de Muié” (‘Último Tipo’, Campinas)
25/01 – 21h – “A Casa Caiu” 
(Cia. Atlanta, Campinas)
26/01 – 20h – “Uma Comédia de Enga-
nos” (grupo Pão & Água, Campinas)
28/01 – 21h – “Boa Sorte pra Você” 
(Cia. Elo, Campinas)
29/01 – 21h – “As Mona Lisas” 

(grupo Coca Santos, São Paulo)
30/01 – 21h – “Chupa essa Manga” 
(grupo Pão & Água, Campinas)
31/01 – 21h – “De Doido e Louco...Todo 
Mundo tem um Pouco” 
(Filling Produtora, Campinas)
01/02 – 19h – “Outra Festa” 
(grupo Cenarte, Campinas)
01/02 – 21h – “Mulheres Descasadas 
Procuram” (‘Faz de Conta’, Campinas)
02/02 – 20h – “Quotidesânimo” 
(grupo Cenarte, Campinas)
04/02 – 21h – “Cicatriz na Maçã” 
(grupo Olhos Negros, Mogi Guaçu)
05/02 – 21h – “Mulheres, Tanta Coisa 
em Comum” (Maritta Cury, São Paulo) 
06/02 – 21h – “Soltando o Verbo - O 
Protesto” (grupo Arco Íris, Campinas)
07/02 – 21h – “Soltando o Verbo - O 
Protesto” (grupo Arco Íris, Campinas)
08/02 – 19h – “Zoando Geral” - Stand 
up Comedy (grupo Só-risos, Campinas)

Campanha de Popularização do Teatro

08/02 – 21h – “A Comédia dos Sexos - 
Barangodó City” (‘Sotac’, Campinas)
09/02 – 20h – “A Comédia dos Sexos 
-Barangodó City” (‘Sotac’, Campinas)
 INFANTIL
25/01 – 15h – “Chapeuzinho Amarelo” 
(Teatro de Bonecos - grupo Arco Íris, 
Campinas)
26/01 – 11h e 15h – “Os Três Porquinhos” 
(grupo Pão & Água, Campinas)
31/01 – 15h – “Entre Fadas e Bruxas” 
(grupo Pão & Água, Campinas)
01/02 – 15h – “Entre Fadas e Bruxas” 
(grupo Pão & Água, Campinas)
02/02 – 11h e 15h – “Pluft, o Fantasmi-
nha” (grupo Ceart, Paulínia)
07/02 – 15h – “Brincando de Gente” 
(grupo Cenarte, Campinas)
08/02 – 15h – “A Cigarra e a Formiga” 
(grupo Cenarte, Campinas)
09/02 – 11h e 15h – “O Mágico de Oz” 
(grupo Sotac, Campinas) 


