
ENTREGUE EM 200 CONDOMÍNIOS

DENGUE ‘EXPLODE’ EM CAMPINAS
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Falta pouco!
ROTA ABRIRÁ  MARGINAL E ACESSO AO BAIRRO

Outra vez!
RECOMEÇA EXTRAÇÃO DE GASES  NO MANSÕES

Quem passa pela D. Pedro próximao viaduto da Pucc já pode observar que  marginal o  o acesso ao bairro estão por pouco para serem liberados

PREFEITURA LIBEROU

Agora 
vai!

Caixa d’água é um marco

Saúde!
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A mais nova 
regra vol-
tada para a 
segurança 
e a durabi-
lidade das 
edificações 
está em vi-

gor desde o dia 18/04/14. A 
ABNT 16.280 estabelece re-
quisitos no sistema de refor-
mas em edificações condo-
miniais verticais, regulando 
sistemas de gestão de con-
trole de processos, projetos e 
execução.

Mudar a cultura na con-
tratação de profissionais da 
área é um dos principais ob-
jetivos. A norma remete à se-
leção de pessoal capacitado e 
gabaritado no planejamento 
e execução das obras. Legal-
mente, as obras já deveriam 
ser informadas e autorizadas 
pelo síndico, mesmo antes 
do atual regramento, mas na 
prática não havia as efetivas 
providências.

A motivação do legisla-
dor está nos acontecimentos 
de um passado recente, onde 
prédios inteiros chegaram a 
desabar por conta de obras 
irregulares, irresponsáveis e 
inconsequentes. Como exem-
plo, e entrando um pouco no 
âmbito técnico onde não é 
nossa área, uma simples re-
moção de parede - se ela for 
estrutural - poderá causar 
danos construtivos irrepará-
veis e até o desabamento par-
cial ou total da edificação.

Responsabilidades 

Com o advento do novo 
regramento, o condômino 
que necessita realizar uma 
obra em sua unidade autô-
noma deverá apresentar um 
laudo técnico elaborado por 
um profissional da área (en-
genheiro ou arquiteto) com 
detalhes da reforma e ainda 
emitir uma A.R.T. (anotação 

Pelas ruas...
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PREFEITO NOVO, PLACA VELHA!
Sabe de quem é o lema de governo “Campinas, governo 
democrático e popular”? Pois é do PT. Mas continua lá 

na placa do Posto de Saúde do São Quirino
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O Jornal ALTO TAQUARAL 
contrata

* EXECUTIVO DE CONTAS
* CONTATO PUBLICITÁRIO

Interessados devem
 enviar currículo para 

comercial@jornalaltotaquaral.com.br

RESPONSABILIDADES

O título deste editorial 
lhe parece estranho? Para 
nós, não. O número é muito 
significativo porque ele mos-
tra a quantidade exata de 
condomínios onde o Jornal 
é entregue aos respectivos 
porteiros.

É isto. Quando atingimos 
o ano sete de nossa existên-
cia (a edição ZERO circulou 
em abril de 2008), quintu-
plicamos o número de con-
domínios cadastrados. Isto 
mesmo. Dos 47 da primeira 
edição, já chegamos aos 200. 
E isto é o que importa.

Logo não destacamos a 
nossa tiragem que chega nes-
ta edição aos 16 mil exem-
plares e deve crescer ainda 
mais, uma vez que a região é 
a menina dos olhos do setor 
imobiliário onde surgem em- 
preendimentos condomi-
niais em quantidade alar-
mante.

Mais ainda, temos foco 
na região, que não vai além 
de oito bairros, pois a nos-
sa proposta é fazer jorna-
lismo cidadão, segmentado 
e dirigido. Nosso conteúdo 
editorial é utilizado, exclu-
sivamente, para cobrir e de-
fender a região onde estamos 
inseridos. 
O foco é aqui.

LADO TRISTE
Infelizmente, por outro 

lado, não temos o que co-
memorar em relação à cidade 
como um todo. Um velho pro-
blema, pouco atentado por ad-
ministrações e admistrações, 
explode agora projetando 
Campinas no cenário nacional 
não por destaques positivos, 
mas negativos. E muito.

A cidade enfrenta seu pior 
índice de infectados com 
dengue. Hospitais e clínicas 
estão abarrotados e as mor-
tes começam a aparecer.

Na nossa capa, a monta-
gem mostra o lema de Cam-
pinas, que está inserido em 
sua bandeira, com uma pe-
quena modificação em rela-
ção ao orginal: “Labore Virtute 
Civita Floret” - Com trabalho 
e virtude a cidade floresce - 
para “Labore Virtute Dengue 
Floret” que, ironicamente, 
traduzimos para: “Com tra-
balho e virtude a dengue flo-
resce”.

Infelizmente!

NOSSA TIRAGEM É IMPORTANTE
Mais importante ainda é 

ONDE chegamos e COMO chegamos
200 CONDOMÍNIOS COM ENTREGA PROTOCOLADA

de responsabilidade técnica).
Com essas providências 

seguidas, esse projeto deve-
rá ser apresentado ao síndi-
co para que o mesmo auto-
rize o início dos trabalhos, 
com a possibilidade de vetar 
os serviços em caso de des-
cumprimento das regras. A 
responsabilidade recai, num 
primeiro momento, sobre 
o profissional que emitiu a 
A.R.T e esse responderá civil 
e criminalmente em caso de 
acidentes e outros problemas 
oriundos da execução dos 
trabalhos.

Por outro lado, o condo-
mínio, na pessoa do síndico, 
é responsável aos olhos da 
lei e, portanto, deverá sim 
tomar todas as providências 
para que o planejado seja 
executado à risca. Como o 
síndico não tem conhecimen-
to técnico na maioria das ve-
zes, deverá um profissional 
contratado pelo condomínio 
acompanhar os trabalhos e, 
de forma proativa, agir em 
casos de irregularidades.

Embargos 

Dessa forma, o gestor se 
defende de possíveis ações 
judiciais, bem como impõe 
segurança na execução dos 
serviços. Com relação a 
quem irá custear o profissio-
nal, caberá à assembleia de-
cidir, se pontualmente, será o 
morador ou todos os condô-
minos via rateio.

O morador que descum-
prir a normativa estará sujei-
to a ter sua obra embargada 
e ser autuado tanto aos olhos 
da convenção/regulamento 
interno bem como via muni-
cípio, haja vista que a admi-
nistração irá denunciá-lo.

Sigamos a lei e teremos a 
segurança e a preservação da 
integridade do patrimônio. 

“Dura-lex, Sed-lex” (A lei 
é dura, mas é a lei).

EMBARGOS

INTERESSE IMOBILIÁRIO 
A população dos bairros Mansões 

Sto. Antônio, Chácaras Primavera e 
Alto Taquaral historicamente tem se 
posicionado contra o avanço imobiliá-
rio sem planejamento e que não respei-
ta os direitos dos moradores estabele-
cidos. Ata de uma reunião da Assoc. 
de Moradores do Chác. Primavera de 
1992 já solicitava à Prefeitura duplica-
ção da Rua Hermantino Coelho quan-
do ainda era totalmente inocupada. O 
problema é que estes conselhos não 
nos representam! São todos manipu-
lados para que o cidadão não tenha 
poder de mudar nada. Veja CONGE-
APA e outros onde o Poder Público 
sempre se organiza de forma a dimi-
nuir ou anular a participação popular. 
Por que não houve audiência pública 
para o empreendimento “Le Monde”? 
Por que a rua de acesso a este empre-
endimento está fechada? Ela é pública 
ou não? Na audiência do condomínio 
Reserva D.Pedro, previsto para ser 
construído entre o shopping D.Pedro 
e as universidades Unicamp e Pucc, 
não havia nenhum representante da 
Unicamp. Isto também demonstra o 
pouco envolvimento da universidade 
com o município, mesmo que rente a 
seu muro. Fernando C.

NOVA OBRA NA JASMIM
Tem máquina trabalhando des-

de a manhã de hoje (10/04) na divisa 
entre os bairros Chácara Primavera e 
Mansões Santo Antônio, onde se ti-
nha notícias da construção de um su-
permercado Pão de Açúcar. Alguém 

sabe de algo sobre a movimentação? 
Marcos Fantinatti

. A Secretaria de Urbanismo da Prefei-
tura foi consultada se há algum projeto apro-
vado ou em estudo nessa área - que envolve 
vários lotes agrupados entre a Rua Jasmim 
(altura do nº 239) até a Rua dos Cravos (al-
tura do nº 63) - mas até o fechamento desta 
edição, o órgão não tinha localizado. 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES
Moro na Rua Hermantino  

Coelho. Vocês saberiam me dizer se 
há uma associação de moradores res-
ponsável pelo bairro Mansões Sto. 
Antonio? Ou se ele é englobado por 
outro bairro? Gostaria de saber o que 
poderíamos fazer para melhorar o 
bairro em relação a trânsito, terrenos 
vazios, construções abandonadas e ao 
córrego com muito mau cheiro que te-
mos na rua. Fernanda Sotero

. A AMOSCA - Associação do Bairro 
Sta Cândida e Adjacências  era quem aten-
dia esta região, mas ela foi desativada em 
2009. Acesse a edição nº 68 no site do jornal, 
onde constam todas as associações ativas 
dos bairros da região e respectivos  
contatos. 

EXTRAÇÃO DE GASES
A implantação do Sistema de 

Extração de Gases que está sendo 
feitas no subsolo do Residencial 
Parque Primavera beneficiará tam-
bém os blocos B e C? Antonio Cândido

. A pergunta foi encaminhada para a 
Secretaria do Verde e Desenvolvimento 
Sustentável, mas até o fechamento da edi-
ção não houve resposta. 
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ROTA PREPARA ENTREGA DE OBRA NA REGIÃO

Acesso aos bairros reabre em até 15 dias
O acesso aos bairros Santa 

Cândida, Mansões Santo An-
tonio, Parque das Flores e Chá-
cara Primavera, da Rodovia D. 
Pedrop I pela Rua Armando 
Strazacappa ao lado do viaduto 
da Puc-Campinas, será reaberto 
no máximo em 15 dias, segundo 
informações de engenheiros da 
Rotas das Bandeiras.

Mas será preciso muita aten-
ção, pois, para chegar ao acesso 
será preciso vir pela marginal 
da rodovia e subir para avenida 
Guilherme Campos, retornar 
por ela em frente ao Shopping 
D. Pedro e descer à direita, antes 
do viaduto, como se fosse seguir 
para a rodovia, sentido Jacareí, 
fazendo leve conversão à direita 
para só aí então chegar à rua que 
dá acesso aos bairros.

MARGINAIS
Já o trecho da marginal da ro-

dovia Dom Pedro I, sentido Jaca-
reí, na altura do km 137 será libe-
rado para tráfego até 10 de maio, 
segundo a Rota das Bandeiras. O 
trecho está pronto e sinalizado, 
aguardando apenas “pequenas 
adequações para maior segurança 
e conforto dos usuários”, informa 
a concessionária. O trecho fica en-
tre o trevo do Parque Dom Pedro 
Shopping e o cruzamento com a 
rodovia Campinas-Mogi Mirim. 

A Concessionária responsá-
vel pela obra destaca que as no-
vas vias marginais vão melhorar 
substancialmente as condições 
de tráfego na região, aumentan-
do em 66% o número de faixas 
à disposição dos motoristas que 
trafegam pelo local. Após a de-
tonação da rocha de 15 mil m³ 
localizada no km 136 da rodovia 
- foram necessárias 21 explosões 
entre novembro/2013 e mar-
ço/2014 - foi possível abrir espa-
ço e concluir a primeira etapa de 
implantação das marginais. 

PARA O EXTRA
Por sua vez a adequação, no 

acesso ao cruzamento das ro-
dovias Dom Pedro I (SP-065) e 
Adhemar P. de Barros (SP-340), 

será finalizada ainda neste se-
mestre. Segundo a Rota das Ban-
deiras, responsável pela obra, 
“os trabalhos estão 95% con-
cluídos”. A alteração prevê uma 
passagem inferior separando o 
tráfego dos veículos que desejam 
acessar a SP-340 e os que se di-
rigem à marginal e ao hipermer-
cado Extra e pretende separar os 
veículos, que seguem em alta ve-
locidade pela rodovia, daqueles 
que terão uma desaceleração por 
conta do acesso ao estabeleci-
mento comercial, minimizando 
o risco de acidentes. 

A nova alça terá 350 metros 
de extensão e sua liberação de-
pende de obras por parte do 
hipermercado Extra, essenciais 
para o encaixe das novas pistas. 

Para liberar a marginal e o acesso aos bairros, só falta a Rota tirar os sinalizadores

CONTAMINAÇÃO

A instalação de equipa-
mentos do sistema de retirada 
de vapores do subsolo do con-
domínio Parque Primavera, no 
Mansões Santo Antonio, co-
meçou, mais uma vez, no dia 15 
de abril e entrará em operação 
até junho. Está sendo realiza-
da pela consultoria em gestão 
ambiental AECOM e pretende 
reduzir os riscos de inalação 
de gás contaminante pelos 
moradores do condomínio. 

A implantação e o moni-
toramento do sistema terão o 
custo de R$ 813 mil, viabili-
zados por meio de um Termo 
de Ajustamento de Condu-
ta (TAC), assinado por uma 
construtora, junto à Prefeitu-
ra, que não teve seu nome reve-
lado. Esse valor cobrirá gastos 
dos dois meses de implantação 
do sistema, mais dez meses 
de monitoramento. Quando o 
estudo técnico sobre a conta-
minação foi divulgado, em no-
vembro/2013, o orçamento era 
de R$ 200 mil para implanta-
ção e R$ 35 mil de manutenção 
mensal. 

A Secretaria do Verde jus-
tifica o aumento porque “o 
orçamento anterior não con-
templava o gerenciamento e 
a destinação de resíduos - o 
carvão dos filtros é tóxico e 
será descartado em aterro es-
pecífico - nem o estudo das 
amostras de terra que estão 
nos tambores dentro do con-
domínio há anos. Então, os 
valores são outros em virtude 
do acréscimo de serviços a se-
rem prestados pela Aecom”. 

A extração de vapores 
ainda não faz parte da re-
mediação da área. “Somente 
a avaliação da Cetesb pode 
influenciar na liberação dos 
terrenos da área e, embora 
dois ofícios do prefeito te-
nham sido encaminhados à 
Companhia, até agora não 
houve uma resposta’’, diz 
Rogério Menezes, secretário 
do Verde. O risco de inalação 
de vapores é devido à con-
centração de Benzeno, Clo-
reto de Vinila, Clorofórmio e 
Tricloroeteno no solo e águas 
subterrâneas. 

Outra vez a extração dos gases
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EPIDEMIA TEM ORIGEM NO DESCASO DOS ADMINISTRADORES E DOS CIDADÃOS

ESPECIAL
“Eu voltei, agora pra ficar, porque aqui, aqui é meu lugar. Eu voltei, pras coisas que eu deixei...”

•    Ralos externos e canaletas de drenagens para água das chuvas: usar tela de nylon 
para proteção ou colocar sal semanalmente. 
•    Ralos internos de esgoto: colocar tampa abre-e-fecha ou tela de nylon (trama de 
um milímetro) ou, ainda, duas colheres de sopa de sal, no mínimo, semanalmente. 
•    Lajes e marquises: manter o escoamento de água desobstruído e sem depressões 
que permitam acúmulo de água, eliminando eventuais poças após cada chuva. 
•    Calhas: manter sempre limpas e sem pontos de acúmulo de água. 
•    Fossos de elevador: verificar semanalmente se existe acúmulo de água, providen-
ciando o escoamento por bombeamento. 
•    Vasos sanitários ou Caixas de descarga sem tampa e sem uso diário: manter sem-
pre tampados, acionando a descarga  semanalmente; caso não possuam tampa, vedar 
com filme plástico ou saco plástico aderido com fita adesiva.
•    Pratos e pingadeiras de vasos de plantas: substituir a água por areia grossa no 
prato ou pingadeira, até a borda. 
•    Caixas d’água: mantê-las vedadas (sem frestas), providenciando a sua limpeza 
periodicamente. 
•    Piscinas em período de uso: efetuar o tratamento adequado com cloro. 
•    Piscinas sem uso frequente: reduzir o máximo possível o volume de água e aplicar, 
semanalmente, cloro na dosagem adequada ao volume de água. 
•    Recipientes descartáveis: acondicionar em sacos de lixo e disponibilizá-los para 
coleta rotineira da limpeza pública. 

•    Bromélias: substitua por outro tipo de planta que 
não acumule água. Enquanto esta providência não 
for adotada, regar abundantemente com mangueira 
sob pressão, duas vezes por semana. 

A confirmação de que o distrito 
de Barão Geraldo é a segunda região 
a atingir a marca de 100 pessoas in-
fectadas a cada 100 mil habitantes, 
um dos indicadores da epidemia, 
trouxe um contraponto para os 
estudos realizados pelo cientista 
social Igor Cavallini Johansen, re-
ferentes às peculiaridades dessa 
doença. Isso porque ele havia mos-
trado em sua pesquisa de mestrado 
sobre dengue em Caraguatatuba – 
apresentada no Instituto de Filoso-
fia e Ciências Humanas (IFCH) da 
Unicamp – que a doença é associa-
da aos grupos de baixa renda.

“Esta pesquisa não se aplica em 
Campinas. A minha percepção aqui 
é bem diferente da que tive em Ca-
raguatatuba. No distrito de Barão 
Geraldo não estamos falando de 
pobres e sim de pessoas com alto 
poder aquisitivo. Fica claro que a 
população não está assumindo um 
papel ativo e de responsabilida-
de frente ao avanço da doença por 
meio de ações preventivas em suas 
residências. Os programas públi-
cos adotados só terão sucesso com 
o apoio da população”, diz. 

Segundo ele, a Prefeitura deve-
ria ter previsto o pico da prolife-
ração do mosquito Aedes Aegypti, 
que ocorre entre janeiro e maio, 
e realizado as ações preventivas 
ainda em novembro e dezembro, 
principalmente a limpeza das áreas 
públicas. 

O Hospital das Clínicas (HC) 
da Unicamp, em Barão Geraldo, 
registrou em abril um aumento de 
45% no seu atendimento realizado 
no pronto-socorro, sendo 22,5% 
decorrente dos casos de dengue e 
suspeitas da doença. O HC atende 
a todos os municípios da Região 
Metropolitana de Campinas e a 
Unicamp intensificou as ações de 
combate à dengue em seus campi e 
demais dependências, como a Mo-
radia Estudantil. 

Cuidados nos condomínios

Doença é 
democrática

Imóveis 
fechados

Campinas tem 1,2% da população com dengue

“Si ôceis pensa que nóis fumo imbora, nóis inganemo ôceis , fingimos que fumos e voltermo, ói nóis aqui tra veiz.....”

Os três Centros de Saúde que 
atendem a região, localizados nos 
bairros Vila Costa e Silva, Taquaral e 
São Quirino estão vivendo o ‘boom’ 
devido à demanda de casos suspeitos 
e tiveram que reorganizar seu atendi-
mento. Entre as medidas estão o refor-
ço da equipe, o aumento de cadeiras 
para aplicação de soro, criação de no-
vas salas para hidratação, aumento no 
estoque de soro e de medicamentos 
para os sintomas da dengue. 

“Nas duas últimas semanas au-
mentou muito o número de casos. 
Cheguei a notificar oito pacientes 
confirmados com dengue em uma tar-
de no mês de abril”, afirma o enfermei-
ro Paulo Recco, do Centro de Saúde 
São Quirino. A coordenadora Nicéia 
Aleixo Dias ressalta que de janeiro à 
primeira quinzena de abril foram no-
tificados 179 casos suspeitos, sendo 
confirmados 31 casos positivos. Com 
isso, foi montada uma sala específica 
para atendimentos de dengue, com 
três macas e cinco cadeiras onde os 
pacientes recebem a hidratação veno-
sa. “Montamos uma equipe de quatro 
profissionais, remanejando quem cui-
dava da vacinação”, diz. 

No Centro de Saúde do Taqua-
ral, o volume de pacientes com sus-
peita de dengue aumentou tanto, 
que houve modificações na forma de 
atendimento no local. “Desmarcamos 
as consultas agendadas e reorgani-
zamos o fluxo e as salas de atendi-
mento. Além de duas macas, estamos 
mantendo seis cadeiras para realizar 
a hidratação venosa dos pacientes”, 
conta a coordenadora Andreia Nicioli. 
Os pacientes estão sendo orientados a 
voltar diariamente ao Centro de Saú-
de para realizarem a hidratação. 

Em razão da epidemia, esses Cen-
tros de Saúde não estão realizando os 
exames de sorologia nos pacientes, 
e as confirmações ocorrem com base 
em exames clínicos. É o caso do Cen-
tro de Saúde Vila Costa e Silva, que 
também registrou um aumento na de-
manda. Os casos suspeitos de dengue 
hemorrágica são encaminhados para 
prontos-socorros e os casos mais gra-
ves para a Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) no Centro da cidade. 

Segundo Ricardo Ribas Freitas, 
médico epidemiologista da Divisão 
de Vigilância em Saúde, a região Les-
te mantinha, até o início de abril, o 
menor índice de infestação da doen-
ça. Por isso, seriam mantidas as ações 
de monitoramento e controle com a 
eliminação de criadouros e orienta-
ção da população, mas a nebuliza-
ção e outras ações como as que estão 
sendo realizadas em outras áreas da 
cidade “ainda não são necessárias 
nesta região”. 

Aos primeiros sintomas da den-
gue (febre, dor de cabeça, dores nas 
articulações e no fundo dos olhos), 
a recomendação do Ministério da 
Saúde é procurar o serviço de saú-
de mais próximo e não se autome-
dicar. Quem usa remédio por conta 
própria pode mascarar sintomas e, 

com isso, dificultar o diagnóstico.
Para os pacientes que não tem 

problema renal, a maior recomen-
dação dada é a intensa hidratação 
com água, soro caseiro, soro de 
hidratação via oral, além da venal, 
esta última feita no hospital. Foi a 
conduta adotada para a moradora 

do Jardim Santana, Lusia França, 
43 anos. Na tarde de 23 de abril, ela 
procurou o atendimento no Centro 
de Saúde São Quirino com fortes 
dores no corpo e enjoo. Recebeu 
hidratação venosa e recomenda-
ções sobre os remédios que poderia 
tomar. 

Atendimento nos bairros

CS SÃO QUIRINO
Av Diogo Álvares, 1.450 

Parque São Quirino. Tel.: 3256 7243
CS COSTA E SILVA

Rua Joaquim Manuel de Macedo, S/N 
Jardim Santa Genebra. Tel.: 3208 4060

CS CÔNEGO MILTON SANTANA
Rua Henrique Schroeder, 300 

Taquaral. Tel.: 3254 9485

No dia 11 de abril, o juiz da 1ª 
Vara da Fazenda, Mauro Iuji Fuku-
moto, autorizou a entrada de agen-
tes de saúde para a eliminação de 
possíveis criadouros do mosquito 
Aedes aegypti em imóveis fecha-
dos, desabitados, abandonados 
ou com acesso não permitido pelo 
morador. A medida começou a ser 
adotada em 22 de abril, em Barão 
Geraldo.

A Secretaria de Saúde estu-
da alternativas para aumentar a 
quantidade de recursos humanos 
e recomposição das equipes de en-
fermagem. Já a remoção de criadou-
ros passou a contar com o apoio de 
mais equipes. O número de cami-
nhões com esta finalidade passou 
de seis para dez. 

CONDOMÍNIOS
Com a alta dos casos de dengue, 

a administração dos condomínios 
precisa ficar alerta sobre a possi-
bilidade dos condomínios residen-
ciais esconderem, nos apartamen-
tos e em suas áreas comuns, focos 
do mosquito Aedes Aegypti, vetor 
da doença. A empresa reforça a ne-
cessidade de orientar os moradores 
sobre as medidas preventivas para 
evitar a proliferação do mosquito, 
especialmente em relação ao acú-
mulo de água parada em recipientes 
como vasos de planta, garrafas e la-
tas nos apartamentos.

Nas áreas comuns dos edifícios - 
como jardins, piscina, caixa d’água, 
fosso de elevadores, ralos externos, 
marquises e canaletas de drenagem 
para água da chuva - o cuidado deve 
ser redobrado, alerta a administra-
dora. “O esforço conjunto de síndi-
cos, zeladores e funcionários, aliado 
ao trabalho dos agentes de saúde, é 
fundamental para o controle da den-
gue nos condomínios residenciais e 
comerciais”, afirma Angélica Arbex, 
gerente de Relacionamento com o 
Cliente da Lello Condomínios.

Atenção aos sintomas

Terceira maior cidade 
do estado de São Pau-
lo, Campinas entrou na 
contramão das estatís-
ticas de dengue no Bra-
sil ao registrar a maior 
epidemia da doença em 
sua história. Enquanto 
o Ministério da Saúde 
anunciou queda de 80% 
na incidência da dengue 
no país, o município re-
gistrou mais de 14 mil ca-
sos em menos de quatro 
meses. 

Se considerarmos a ci-
dade com seu 1,1 milhão 
de habitantes, o núme-
ro de infectados chega a 
1,2% da população. Até o 
fechamento desta edição, 
a Secretaria de Saúde 
ainda não havia divulga-
do os números atualiza-
dos da epidemia na re-
gião Leste. 

O último balanço ofi-
cial, divulgado em 11 de 
abril, mostrava 62 casos 
confirmados no Centro 
de Saúde Taquaral, 26 no 
Costa e Silva e 15 no São 
Quirino. Mas eles au-
mentam diariamente.

Em janeiro de 2011, 
funcionários da Zoonose 
pulverizaram várias residências 
da região, especialmente no 
bairro S. Cândida

Moradores têm parcela de culpa pois não cuidam da natureza e ainda lançam dejetos nos córregos e rios
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Conferência busca  
novos caminhos

Coleta seletiva nos bairros
LIXO

A coleta seletiva de lixo na re-
gião do Alto Taquaral será mantida 
pela Renova Ambiental, consórcio 
responsável pela prestação dos 
serviços de limpeza pública na ci-
dade até dezembro. Essa coleta é às 
segundas-feiras a partir das 8 h da 
manhã, abrangendo ruas dos bair-
ros Santa Genebra, Alto Taquaral, 
Mansões Santo Antônio, Parque 
São Quirino, Parque Taquaral e 
Vila Costa e Silva. No Parque das 
Universidades, a coleta será no 
mesmo dia, a partir das 16 h.

Hoje apenas 2% das 421 mil to-
neladas do lixo gerado anualmen-
te em Campinas é reciclado, com 
grande impacto ao meio ambiente. 
Em abril, a Renova distribuiu fo-
lhetos nos bairros alertando os mo-
radores sobre a importância de dar 
um destino correto aos resíduos re-
cicláveis das residências. E orienta 
que o lixo orgânico seja colocado 
na lixeira e o reciclável no chão, 
para que os coletores saibam como 
proceder quando houver coinci-
dência das duas coletas realizadas 
no mesmo dia. 

É comum as pessoas se confun-
direm na separação do lixo, por isso 
a empresa esclarece: vidros, metais, 
plástico e papéis limpos devem ser 
colocados no lixo seletivo. E para o 
lixo orgânico, além de sobras de ali-
mentos e cascas, devem ir também 
artigos como adesivos, fotografias, 
papéis molhados ou engordurados, 
lenços umedecidos, fraldas descar-
táveis, cinzas, algodão usado etc.

Para móveis e eletrodomésticos, 
as pessoas podem usar a operação 
Cata-Treco, da Prefeitura, que pas-
sa pelos bairros uma vez por mês. 

A 6ª Conferência Municipal 
de Trânsito e Transportes, que 
ocorrerá dias 16 e 17 de maio, terá 
como tema Novos Caminhos para 
Mobilidade Urbana. As discus-
sões e sugestões começaram em 
abril, com as Pré-Conferências 
nas cinco regiões administrati-
vas da cidade. Com base nesses 
debates regionais será elaborado 
um documento para discussão 
durante o evento e escolhidos os 
integrantes do Conselho Muni-
cipal de Trânsito e Transporte 
(CMTT). O Conselho é consulti-
vo e deliberativo sobre políticas 
públicas.

Os eleitos na pré-Conferên-
cia da região Leste, realizada 
em abril no Parque São Quirino 
- que poderão se candidatar a 
conselheiros do CMTT - foram: 
Diego Siqueira, Wagner Macha-
do, Abrão Feldman, Neire Alves 
da Silva, Sérgio Ap. Raimun-
do, Wlademir Souza Carneiro, 

Duas vias no Jardim Bela Vis-
ta tiveram alteração no senti-
do de circulação no dia 23/4. A 
Rua Cônego Pedro Bonhomme, 
no trecho entre o número 18 até 
o acesso para a Avenida Nos-
sa Senhora de Fátima, fica com 
sentido único de tráfego. O mes-
mo acontece com a Rua Maria 
Augusta de Carvalho Reis, que 
também fica com sentido único 
de circulação, no trecho entre as 
ruas Leonardo da Vinci e Cône-
go Pedro Bonhomme. A alteração 
foi anunciada pela Secretaria de 
Transportes “para organizar e 
melhorar as condições de segu-
rança de trânsito na região, em 
função da ampliação do sistema 
viário no bairro”.

Ruas 
mudam  
sentido

BELA VISTA

Melhorias na saúde pública serão 
as prioridades de 2015 para os 80 mil 
moradores dos 52 bairros da região 
leste de Campinas compreendidos 
pela Administração Regional (AR) 
3. Essa foi a principal decisão da as-
sembleia do Orçamento Participativo 
(OP), que reuniu 53 participantes, no 
dia 23 de abril. A assembleia regis-
trou também demandas nas áreas de 
educação, habitação, segurança ou 
transporte e circulação. Como houve 
empate no quarto tema, o fórum de 
representantes ainda vai definir qual 
permanecerá.

Os moradores elegeram ainda os 
novos conselheiros da AR-3: Wlad-
mir de Souza Carneiro (primeiro 
titular), Maria Solidade Vieira dos 
Santos (segundo titular), José Or-

A confirmação das ruas pode ser 
feita pelo telefone 156. A próxima 
coleta está prevista para o dia 30 
de abril nos bairros Mansões San-
to Antonio, Santa Cândida e S. 
Quirino e dia 2 de maio no Santa 
Genebra, Alto Taquaral, Vila Cos-
ta e Silva e Parque Taquaral. Os re-
síduos vegetais devem ser descar-
tados no Ponto Verde localizado 
no Portão 5 da Lagoa do Taquaral 
(kartódromo). Mas os ecopontos, 
que recebiam entulhos de cons-
trução, foram quase todos desati-
vados na região Leste. 

Roberto M. Gise, Expedita A. 
dos Santos, José Aparecido de 
Lima, Sérgio Gonçalves e Carlos  
Firmino. 

A Conferência também tem 
o objetivo de divulgar a nova 
Política Nacional de Mobilida-
de Urbana (instituída pela Lei 
12.587/2012). A legislação prevê 
que, até 2015, todas as cidades 
com mais de 20 mil habitantes 
aprovem seu Plano Diretor de 
Mobilidade Urbana, que possi-
bilitará que elas continuem rece-
bendo verbas federais.

Os interessados em participar 
do encontro e fazer propostas 
para melhorar a mobilidade ur-
bana de Campinas podem se ins-
crever no site: www.emdec.com.
br/cmtt. A Conferência Muni-
cipal de Trânsito e Transportes 
será realizada nos dias 16 (18h30) 
e 17 (9h) de maio, na FITEL / 
Amarais - Avenida Comendador 
Aladino Selmi, nº 2.211.

Saúde Pública é  
prioridade na AR3

lando Alves de Oliveira (primeiro su-
plente) e Amelina Ferreira de Souza 
(segundo suplente). O calendário das 
assembleias nos bairros, subprefeitu-
ras e de segmentos de interesses so-
cioeconômicos e culturais se estende 
até 11 de junho. Nesses encontros são 
discutidas as formas de arrecadação e 
as prioridades de investimentos das 
prefeituras.

A Secretaria de Negócios Jurídicos 
analisa a viabilidade de projeto de lei 
para tornar o OP um instrumento 
oficial de governo, uma antiga reivin-
dicação das lideranças comunitárias. 
Apesar de ser o único conselho muni-
cipal com representação 100% popu-
lar (os demais têm composição tripar-
tite), o Conselho do OP é o único que 
não tem a existência garantida por lei. 

Os dias 1º de maio (quinta-fei-
ra, feriado do Dia do Trabalho) e 
11 (domingo, Dia das Mães) são 
datas já definidas para o Passe 
Lazer, quando a tarifa de ônibus 
urbanos custa R$ 1,50. Em junho, 
o benefício será concedido nos 
dias 1º (coincidindo com a Vira-
da Cultural) e 22 (domingo). Nos 
dias de Passe Lazer, o usuário do 
transporte público coletivo de 
Campinas paga a metade do valor 

da tarifa de ônibus e o desconto 
vale para o pagamento em di-
nheiro ou com o cartão do Bilhe-
te Único Comum. Mas segundo 
a Secretaria de Transportes, não 
vale para os cartões de Bilhete 
Único Escolar, Vale-Transporte 
ou Idoso. A cobrança indevida 
da tarifa de ônibus nessas datas 
deve ser denunciada pelo telefone  
(19) 3772-1517, indicando o horá-
rio, linha e prefixo do veículo.

Maio tem dois dias de Passe Lazer

Ponto do S. Genebra é a único da região que recebe restos de construção e vegetais
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Prefeitura libera supermercado
GIRO

ACADEMIA 24 HORAS 
O Taquaral tem uma nova academia, a 
primeira da cidade com funcionamen-
to 24h. Localizada na Av. Heitor Pen-
teado, nº 1.740, a franquia oferece mais 
de 15 modalidades, equipamentos 
modernos, estacionamento com  ma-
nobrista e área Kids. Tel: 3342 8624.

VIDA SAuDáVEL
A casa verde e laranja da Rua Jor-
ge Figueiredo Correia, nº 1.454, é 
o Espaço Vida Saudável, que serve 
shakes e chás nos horários de café 
da manhã, almoço e jantar. No local 
são oferecidas orientações nutri-
cionais, dicas de qualidade de vida 
e controle de peso. Tel: 99109 2242.

CENTRO DE CONVENçõES
O pavilhão externo do D. Pedro 
Shopping, onde ficava a Telha Norte 
e está fechado desde set/2011, será 
reaberto em junho como local para 
feiras, exposições e eventos. Com o 
nome de ‘Expo Dom Pedro – Cen-
tro de Convenções e Exposições de 
Campinas’, o local ocupa 7 mil m2 e 
comporta até 2.500 pessoas. 

ESCOLA ALEGRIA E CIA.
A Escola Infantil e Berçário Ale-
gria e Cia., que funcionava há 13 
anos no Parque Taquaral, mudou 
em abril para a Rua Emerson José 
Moreira, nº 781 - Chácaras Pri-
mavera. Atende a faixa etária de 
4 meses a 5 anos. Tel: 3241 8339.

NOVO SuPERMERCADO
O Supermercado Vila está pro-
gramando para o final de maio a 
inauguração de sua terceira uni-
dade, na Vila Costa e Silva. Ele 
ocupará as antigas instalações 
do Vem Ká, na Rua dos Carajás 
esquina com a Rua dos Imarés, 
que estão em reforma. 

ROTA	1	(39)	–	1.795	+	2.095	=	3.890	exemplares
1 CONDOMÍNIO AQUARELA – Rua Egle Belintani, 01 
2 GARDEM CLUB – Rua Hermantino Coelho, 1000
3 CONDOMÍNIO PIÁCERE – Rua Hermantino Coelho, 1127
4 CONDOMÍNIO GAROPABA – Rua Egle Belintani,
5 COND. PQ FLORES FECHADO
6 COND. VIVERE - Rua Luiz de Oliveira, 145
7 COND. EDUARDO - Rua Luiz de Oliveira
8 CON. VOLARE - Rua Luiz de Oliveira
9 COND. EDEM ROCK – Rua Jasmin
10 COND. ANDRÉA PALÁDIO – Rua Jasmin
11 GREEN VILLAGE - R. das Hortências, 781 
12 MINI CONDOMÍNIO – Rua da Hortências, 791
13 VILLAGE CAMPANIA - R. Hortências, 641
14 SUNSET VILLAGE - R. Hortências, 415
15 CONDOMÍNIO NOVO - R. Hortências, 415
16 VILLAGE CHOPIN R. Latino Coelho, 421
17 PQ PORTUGAL - R. Sold. Percílio N., 628
18 PARQUE DA LAGOA - R. Jorge F. C., 503
19 LA TORINO - R. Jorge F. Correia, 944
20 VILLA DI CAPRI - R. Jorge F. C., 1000
21 DI MONTALCINO - R. Emerson J. M., 1667
22 PETIT VILLAGE - R. Emerson J. M., 1455
23 PORTAL PRIMAVERA – Rua Emerson J. M. 1359
24 PRIMAVERA BOULEVARD - R. Emerson J. M., 1150
25 CONDOMÍNIO ROXO – Rua das Camélias, 95
26 CEDRUS - R. das Camélias, 118
27 CONDOMÍNIO NOVO 
28 VILA DAS CAMÉLIAS – Rua Camélias 355 
29 CONDOMÍNIO TÍVOLI - R. das Camélias, 356
30 VILA FÊNIX – Rua das Camélias,
31 GIRASSOL - R. Girassol, 54
32 RAQUEL M. – R. Pereira Coutinho, 151
33 ANA CAROLINA - R. Pereira Coutinho, 111
34 D. ESMERALDA – R. Luiza de Gusmão, 591
35 ED. JARDIM TAQUARAL – Av. N. Sa. Fátima. N xx 
36 VILA VULCANO - R. Diogo Alvarez, 2.370
37 COND. EUCLIDES - R. Euclides Vieira, 661
38 COND. DOS CASTELHANOS – Rua Euclides Vieira, 647
39 COND. CHAC SÃO QUIRINO 
 
ROTA	2	(91)	–	3.890	+	1.090	=	5.360	exemplares
40 COM. VILLAGIO DI VENEZIA – Rua Luiz Otávio
41 COND. CITTÁ DI ROMA – Rua Jasmim 02  
42 RESIDENCIAL DOS CRAVOS – R. dos Cravos, 36 
43 RESIDENCIAL DOS LÍRIOS - Rua dos Lírios, 94
44 ILHA DAS FLORES - R. Rua Aglair B., 169 
45 ECO RESIDENCE – R. Thereza M. B., 46 
46 RES. ORIGINAL – R. Dr. Fernando FDS, 48 
47 ALCANTO DUE – R. Carlos Mazoni, 72 
48 HOUSE TOWER I E II – R. Carlos Mazoni, 72
49 SPAZZIO DELA FELICITÁ – R. Alvaro Bosco, 157
50 SPAZZIO ISPIRACIONE – R. Alvaro Bosco, 157
51 S. DELLA NATURA-R. Álvaro Bosco, 95 
52 S. DELLA LUMME-R. Sta M. Rossello, 905 
53 EXECUTIVE CENTER
54 GIOLANDA 
55 N.S. LOURDES 
56 JAGUARY 
57 V MONTE
58 JARAGUA
59 OXFORD   
60 PRISCILIANA
61 ALPHA
62 NOTRE DAME
63 GALAPAGOS
64 RESERVA ARAAM - R. Aglair B. V. Boas, 671
65 VILLA BELLA-R. Zerilo P. Lopes, 651 
66 PARQUE DO LAGO-R. Zerilo P. L., 477 
67 PQ. DOM PEDRO-R. Luiz Pasteur, 75 
68 GARDEN HILL - R. Eunice V. R. Navero, 781
69 TAQUARAL - R. Eunice V. R. Navero, 1070 
70 PARQUE DOS IPÊS - R.José L. Rego, 665 
71 RESEDÁ-R. Afrânio Peixoto, 601 
72 RES. GAIVOTAS – R. Afrânio Peixoto, 749 
73 MONTE CARLO - R. Afrânio Peixoto, 793 
74 FAZ. TAQUARAL - R. Afrânio Peixoto, 855 
75 RIVIERA JARDIM - R. Afrânio Peixoto, 900 
76 PQ TAQUARAL - R. P. Domingos G., 496 
77 VIVENDAS-R. P. Domingos Giovanini, 577 
78 TROPICAL-R. Latino Coelho, 1301 
79 PARQUE ALEGRO-R. Latino Coelho, 1343 
80 VILLA VERDE-R. João Chatti, 112  
81 PARQUE TAQUARAL - R. Fernão Lopes., 1400
82 PLACE RESIDENCE - R. Fernão Lopes., 1101
83 CONDOMÍNIO PINHEIRO - R. Fernão Lopes., 1101
84 ANTONIO CARLOS-R. P. Antonio Vieira, 76 
85 FRANKLIN-R. P. Antonio Vieira, 64 
86 JOSIANE-R. P. Antonio Vieira, 6 
87 CONDOMÍNIO PORTO REAL  
88 EDIFÍCIO TOM JOBIM – R. Buarque de macedo,
89 ED. PORTAL DA LAGOA – R. B.de Macedo, 1057
90 COND. SÃO FRANCISCO – R. B. de Macedo, 1011
91 EDÍFICIO PEQUIÁ – R. Buarque de Macedo, 931
92 ED. I.LEOPOLDINA – R. João Batista Signoni, 34
93 EDIFÍCIO AMÉLIA STECCA – R. João B. Signoni, 110
94 COND.JD DO TAQUARAL – Av. I. Leopoldina, 55
95 COND. MÁLAGA – Rua Votorantin100 
96 COND. MARBELLA – R. Votorantin, 101 
97 COND. CAIOBÁ – R. Votorantin, 51  
98 IMPERATRIZ – Av. Imperatriz Leopoldina, 1050
99 ED. ROSINHA – R. Buarque de Macedo, 754
100 ED. ASTURIAS – R. Buarque Macedo, 460  
101 ED. ROCHELLE – R. Buarque Macedo, 374 
102 COND. PORTINARI – R. Buarque Macedo, 358
103 PQ GUANABARA – R. Buarque Macedo, 280
104 COND. ARARIPE – R. Primeiro de Março, 248
105 DONA ALICE- R. Cnel. M. Moraes, 214 
106 COND. PITANGUA – R. Cnel. M. Moraes, 317 
107 SÃO GENARO – R. Cnel. M. Moraes, 381 
108 PQ. DAS NAÇÕES – R. Clóvis Beviláqua, 550
109 S.J. DEL REY – R. Clóvis Beviláqua,526 
110 COND. TÍVOLI – R. Clóvis Beviláqua, 471 
111 SPA. CONTARINI - R. Alberto Vilani, 58 
112 COND. HELVOR PRIVILEGE – Rua B G. Resende, 534
113 COND. PORTO DO ESPELHO – Rua B. G. de Res, 495
114 ED. DR. OTÍLIO LAPENH – Av. Heitor Penteado, 44
115 EDIFÍCIO ROSANA – Av. Heitor Penteado, 94
116 ED. DONA ELISA – Rua Ines de Castro, 595 
117 AUXILIDADORA I-R. Theodureto C., 488 
118 AUXILIADORA II-R. Fernão Lopes, 1907  
119 ANDORRA-R. Pedro V. da Silva, 144  
120 LUXEMBURGO-R. Pedro V. da Silva, 415  
121 VIL CALIFÓRNIA-R. Pedro V. da Silva 
122 VILA FLÓRIDA-R. Pedro V. da Silva 
123 COND. LUMINI 3 – R. Benedita A. Pinto, 680
124 COND. LUMINI 2 R. Benedita A. Pinto, 598 
125 VIL DA PRAÇA-R. João V. do Couto, 305 
126 CONDOMINIO STA GENEBRA – Av. Sta Genebra 480 
127 COND. LUMINI 4 – R. Aimorés, 335 
128 COLINE DE SUISSE-R. Guatás, 250 
129 RES. LE SOLEIL – Rua Aglair B.V. Boas, 425
130 AL CANTO UNO – Rua Alvaro Bosco, 146 
 
ROTA	3	(32)	–	2.870	+	240	=	3.110	exemplares
131 EDEM ROCC – Rua Jasmim, 880 
132 ANDRÉA PALADIO – Rua Jasmim, 840 
133 VILLE DE FRANCE – Rua Jasmim, 720 
134 CONDOMÍNIO RIO TAMISA – Rua Jasmim, 750
135 RESIDENCIAL AQUARELLE – Rua Jasmim, 612 
136 SUMMER DREAM – Rua Jasmim, 560  
137 CODNOMÍNIO RARITHÁ – Rua Jasmim, 466
138 CHÁCARA PRIMAVERA – Rua Jasmim, 241 
139 ALDEIA DA SERRA – Rua Jasmim, 350 
140 RIO TOCANTINS – Rua Jasmim, 250  
141 ALDEIA DA LAGOA – Rua Jasmim, 190  
142 JANGADAS – Rua Jasmim, 170  
143 ANTUÉRPIA – Rua Izabel Negrão Bertoti, 101 
144 MAIAMI GARDENS – Rua Izabel N. Bertoti, 100
145 AREIAS DE PRATA – Rua Izabel N. Bertoti, 141
146 AREIAS DE OURO – Rua Izabel N. Bertoti, 161
147 VILLAGE DE FIRENZE – Rua Herm. Coelho, 77
148 PLAZA LIGHT - Hermantino Coelho 
149 PORTO VITÓRIA  
150 CIDADE NOVA   
151 ALDEIA DA MATA  
152 DREAM VISION   
153 ED. MARINA  
154 ED. CANADA  
155 FATO MANSÕES  
156 ECO WAY   
157 SPÁZZIO COMPENHAGEN
158 COND SHINE  
159 PARQUE PRIMAVERA - R. Hermantino Coelho 
160 PARK INDIANAPOLIS  
161 ILHA BELA  
162 MOISES BITTAR - Rua Hermantino Coelho 

ROTA	4	(38)	-	1.590	+	1.110	=	2.700	exemplares
163 CONDOMÍNIO FASCINA – R. Adelino Martins, 500
164  MY FOREST – R. Arq. José da Silva, 1023
165  VIL COSA BELLA- R. Antonio N. Braga,110
166  VIL CORSEGA - R. Antonio N. Braga, 76 
167  CONDOMÍNIO NOVO
168  COND JACARANDÁ – R.João B. Oliveira, 12
169  COND. V. SANTA CANDIDA – Rua Léa Ducovini, 90
170  COND. V. FRANCESA -R. Prof. Dr. E. J. Zerbini, 115
171  RES. HARA BELA VISTA - R. Mirta C. Pinto, 1395
172  COND. VILA INGLESA - R. Mirta C.Pinto, 1539
173  COND. WONDERS  
174  COND. SAN GOTARDO – R. João Duque, 700
175  PORTO VILLE – R. Amália Dela Coletta, 701
176  DI FIORI – R. Amália Dela Coletta, 300 
177  LAS PALMAS – R. Amália Dela Coletta, 200 
178  DI VERONA – R. João Duque, 555 
179  JD. DE FIRENZE – R. Thomas Nielsen Jr, 320
180  VILA DÁLIA - R. Thomas Nielsen Junior, 425 
181  VILA AMARILIS - R. Thomas Nielsen Jr, 375 
182  VILA ÁSTER - R. Thomas Nielsen Jr, 305 
183  VILA ANTÚRIO - R. Thomas Nielsen Jr, 245 
184  VILA HERA - R. Thomas Nielsen Junior, 159
185  CONDOMÍNIO NOVO 
186  VILA CEREJEIRAS - R. Ambrógio Bisogni, 220
187  COLINA VERDI - R. Ambrógio Bisogni, 180
188  ANTILHAS - R. José Luiz C. Moreira, 202
189  ÓPERA HOUSE - R. José Luiz C. M, 120 
190  PORTO VITÓRIA - R. José Luiz C. M, 183 
191  MARINA – Rua Clóvis Ferreira 
192  CIDADES DE ITÁLIA – R. Arq. José da silva
193  ILHAS DO CARIBE - R. Arq. José A. Silva, 761
194  CHAMPS ELIZES - R. Arq. José A. Silva, 784
195  DOLCE VIVERE - Rua Lauro Vanuicci, 85
196  VI LORRANE - R. Prof. Luiz de Pádua, 300
197  VIL LATIFE - R. Prof. Luiz de Pádua, 200 
198  VIL VITÓRIA - R. Prof. Luiz de Pádua, 120
199  VL CHATEU TIVOLI - R. Prof. L. de Pádua, 63
200   COND. ARAGONA 

200 CONDOMÍNIOS
e 141 PONTOS DISTRIBuIçÃO

TOTAL:	15.060	ex.	+	AVULSOS:	940	ex.	=	16	mil	ex. 

A Secretaria de Urbanismo liberou 
o alvará de funcionamento do super-
mercado Dalben da Rua Adelino Mar-
tins, nº 433 e a inauguração será dia 2 
de maio, às 10 h. A nova loja contratou 
cerca de 300 funcionários e atenderá 
de segunda a sábado, das 7 às 23 h e 
aos domingos e feriados, das 7 as 22 h. 
O semáforo na esquina das ruas Egle 
Belintani e Adelino Martins entrará 
em funcionamento no mesmo dia da 
inauguração. 

A Secretaria de Urbanismo diz que 
o alvará é definitivo. Sobre o item do 
Termo de Acordo e Compromisso 
(TAC) que previa ‘‘remoção do muro 
de fechamento do loteamento Parque das 
Flores necessária à execução das obrigações 
previstas’’, o Urbanismo informa que “o 
supermercado entrou em acordo com 
a construtora e a Prefeitura e foi pos-
sível executar a obra sem derrubar o 

muro”. O fechamento do loteamento 
aguarda decisão judicial. 

Durante todo o mês de inaugura-
ção, a loja promete ofertas exclusivas, 
ações de ‘compre e ganhe’ e sorteio 
de brindes. A unidade terá serviços 

O  DER - Departamento de Es-
tradas de Rodagem - de Campinas, 
sediado no Jardim Santana, já ini-
ciou sua Campanha do Agasalho. 
Estão sendo colocadas caixas para 
receber doações em 110 condomí-
nios e comércios já cadastrados, 
entre eles 12 da região do Alto Ta-
quaral e Jardim Santana. A coloca-
ção das caixas e retiradas das rou-
pas são feitas semanalmente por 
funcionários voluntários do DER. 
No ano passado, o departamento 
arrecadou 72.560 peças doadas a 
várias entidades. Os condomínios e 
comércios interessados em partici-
par devem entrar em contato com 

A campanha de vacinação contra 
a gripe, iniciada dia 22 de abril, segue 
nos 63 Centros de Saúde da cidade 
até dia 9 de maio. O período de maior 
circulação da gripe compreende a fase 
que vai do final de maio até agosto.

Serão vacinadas crianças de seis 
meses a cinco anos, pessoas com 60 
anos ou mais, trabalhadores de saúde, 
gestantes, puérperas (até 45 dias após 
o parto), presos e carcereiros. 

Segundo a coordenadora da Vigi-
lância Epidemiológica de Campinas, 
Maria do Carmo Ferreira, a vacina 
estimula a criação de anticorpos, que 
ocorre entre duas e três semanas após 
a aplicação da dose. 

DER faz campanha do 
agasalho em condomínios

o DER - Campinas pelos telefones 
3756-9614 (Heloisa) ou 3756-9612 
(Claudete). 

Já participam da campanha na 
região os condomínios Andréa 
Palladio, Dream Vision, Cittá Di 
Roma, Chácara Primavera, Parque 
Alegro, Girassol, Areias de Ouro, 
Spazio Copenhagen, Park India-
nápolis, Spazio Dell’Inspirazione, 
Cidade do México e Parque Resi-
dencial Taquaral. E os pontos co-
merciais são o Dalben Taquaral / 
Barão Geraldo, Supermercado Fel-
trin, Padaria Santuza, Casa de Car-
nes Ramalho, Farmácia Sant’Anna, 
Farmácia Lafayete e Casa Festas. 

Campanha  
vacina até 09/05

de farmácia, lotérica, banca de jornal, 
lavanderia, restaurante e self service, 
padaria, açougue, adega, hortifruti, 
produtos importados, entre outros. 
Os dois estacionamentos cobertos 
comportarão 210 vagas. 

Nova unidade do Dalben na Rua Adelino Martins, no Mansões Sto Antônio
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VI	PAS	DE	CUBA
Inscrições pelo site

www.pasdecuba.com.br

TONICO’S	BOTECO
Rua Barão de Jaguara, 1.373

Fone: (19) 3236-1664

Roteiro Cultural

EXPOSIçõES

Big Bands Caipiras 
O Sesc apresenta uma exposição de 
elementos audiovisuais como foto-
grafias, textos, exibição de vídeo e re-
cursos interativos no Espaço Exposi-
tivo. Até 1 º de junho, de terça a sexta, 
das 7h às 22h e sábados e domingos, 
das 9h30 às 18h. Rua Dom José I, 
270/333. Bonfim. Tel. 3737 1500. 

Coletivo SHN
O Ateliê Aberto realiza, até 23 de 
maio, a exposição de trabalhos fei-
tos em dois workshops promovidos 
em março e abril pelo Coletivo SHN 
formado por André Ortega, Daniel 
Cucatti, Eduardo Saretta, Haroldo 
Paranhos, Marcelo Fazzolin e Rogé-
rio Fernandes. Segunda a sexta-feira, 
das 14h às 19h. Local: Ateliê Aberto. 
Rua Major Sólon, 911, Cambuí. Tel.: 
3251 7937.

Luzes e Cores
O Centro de Cultura Caipira e Arte 
Popular de Campinas está com a ex-
posição “Luzes e Cores”, do artista 
plástico e compositor Aluizio Jere-
mias. Até dia 27 de julho. Entrada: 
gratuita. Quintas e sextas, das 15h às 
20h; sábados e domingos, das 10h às 
18h. Rua José Inácio, 14. Joaquim Egí-
dio, Campinas.

Ernesto Ferro
A exposição “Viagens Orgânicas: 
Delírios da Forma”, do artista plás-
tico Ernesto Ferro, está sendo reali-
zada no mezanino do teatro Castro 
Mendes, em Campinas, e pode ser 
visitada até o dia 7 de maio. Entrada 
gratuita. Terça a domingo, das 16h às 
21h. Rua Conselheiro Gomide, 62, 
Vila Industrial. Tel.: 3272 9359.
 
Moda & Cinema Nacional
Os alunos do curso de moda do Se-
nac Campinas apresentam até o dia 
3 de maio a “Exposição de Moda: 
Cinema Nacional”, de filmes como 
“Capitu”, “O Auto da Compadeci-
da” e “Paraísos Artificiais”. Entrada 
gratuita. Segunda a sexta-feira, das 
8h às 21h; sábados, das 8h às 15h. Pá-
tio do Senac. Rua Sacramento, 490,  
Tel.: 2117 0600.

Golpe Militar
A Pandora Escola de Arte, em 
Campinas, promove até o dia 2 de 
maio a Exposição “50 anos do Gol-
pe”, com mais de 40 trabalhos de 
25 artistas de Campinas e região 
sobre o golpe militar de 1964. En-
trada gratuita. De segunda a quin-
ta-feira, das 9h às 20h; sexta, das 
9h às 18h; sábado, das 9h às 12h. 
Rua Joaquim Novaes, 146, Centro. 
Tel.: 3234 4443. 

“O Olhar do Minotauro”
O fotógrafo Renan Rosa apresen-
ta, até o dia 11 de maio, a mostra “O 

Olhar do Minotauro’’ no Sesi Santos 
Dumont, em Campinas. Entrada gra-
tuita. Segunda, quarta e sexta, das 8h 
às 17h. Local: Sesi Santos Dumont. Av 
Ary Rodriguez, 200, Bairro Bacuri. 
Tel. 3765 9224.

Universo cigano 
O Museu da Imagem e do Som de 
Campinas (MIS) sedia, até o dia 16 
de maio, a exposição do fotógrafo 
Rogério Ferrari sobre o tema “Ciga-
nos”. Terça a sexta, das 10h às 17h e 
aos sábados, das 10h às 16h. Entra-
da gratuita. Dia 16, laçamento do 
livro “Ciganos” com bate-papo. O 
MIS fica no Palácio dos Azulejos 
à rua Regente Feijó, 859. Centro.  
Tel. 3733 8800.

MACC 
Duas exposições serão realizadas 
até o dia 25 de maio no Museu de 
Arte Contemporânea de Campinas 
(MACC). “A Ordem dos Destro-
ços”, do artista Cláudio Matsuno, e 
“Heranças Construtivas”, seleção de 
obras do Museu de Artes Visuais da 
Unicamp (MAV). Entrada gratuita. 
Terça a sexta, das 9 às 17h, sábados, 
das 9h às 16h, domingos e feriados, 
das 9h às 13h. Rua Benjamin Cons-
tant, 1.633. 

LEITuRA

Pássaros na boca
A Livraria da Vila, no Shopping Gal-
leria em Campinas, promove das 

19h30 às 21h, no dia 29 de abril, ter-
ça-feira, o Clube de Leitura. A “Pá-
gina Falada”, com Rick Maciel, da 
editora BENVIRA, será sobre o livro 
Pássaros na boca, da escritora argen-
tina Samanta Schweblin. Auditório 
da Livraria da Vila. Rod. Dom Pedro I 
km 131,5 - Lj L1. Tel.: 3706 1200 

MANHÃ CuLTuRAL

Domingo no Lago 
O Espaço Cultural Casa do Lago rea-
liza no domingo, dia 4 de maio, uma 
programação de cinema, música e 
artes cênicas. Às 10h20, será exibido 
o curta-metragem de ficção infantil 
“Coisa-Malu”, na Sala de Cinema. Às 

PERSONAL TRAINER
NO SEU CONDOMÍNIO COM HORA MARCADA

LUCAS VIEIRA
(19) 99120-2876

10h30 será encenada a peça teatral “A 
Chegada de Lampião à Casa do Ti-
nhoso”, do Grupo Mala dos Mamu-
lengos, também na Sala de Cinema. 
Na Sala de Multiuso será apresenta-
do, às 10h30, o teatro “A Turma do 
Foguinho”, do Grupo de Teatro Arte 
e Manhas. Por fim, haverá a apresen-
tação do concerto “Trio A 1 Campi-
nas”, na Sala Multiuso, às 11h30. En-
trada gratuita. A Casa do Lago fica 
na rua Érico Veríssimo, 1.011. Cid. 
Universitária 

MÚSICA

E lá se vão meus anéis
O grupo “Lá se vão meus anéis”, que 
reúne os amigos Alfeu, Chiquinho, 
Elder, Zé Guilherme (vocal) e André 
Ribeiro (violão 7 cordas), se apre-
senta no dia 10 de maio, às 21h30, no 
Tonico’s Boteco. No repertório, bons 
sambas da época em que os parceiros 
se apresentavam no famoso Grupo 
Bons Tempos. Couvert artístico: 
R$ 15,00. O Tonico´s fica na rua Ba-
rão de Jaguara, 1.373. Centro. Tel. 
3236 1664. 

Choro na Unicamp
Entre 4 e 9 de maio, a cidade de 
Campinas recebe a sétima edição 
do Encontro de Choro da Unicamp. 
O evento musical surgiu em 2004. 
A programação completa pode ser 
conferida em http://ecu.art.br/pro-
gramacao.

Orquestra e Corais
A Orquestra Comunitária da Uni-
camp se apresenta no dia 28 de 
abril, às 20h, na Casa do Lago, 
acompanhada pelos corais Madri-
gal Nós por Voz e Coral da Facamp. 
O regente convidado é o maestro 
Daniel Amato. Entrada franca. A 
Casa do Lago fica no Campus da 
Unicamp, próximo ao ginásio de 
Esportes. 

EVENTO

Corrida Mais Vida
No dia 25 de maio acontece a 9ª 
Corrida e Caminhada Mais Vida 
3M Boldrini, com largada previs-
ta para as 8h, na Praça Arautos da 
Paz. A competição terá duas moda-
lidades: 10 e 6 km para corrida e 6 
km para caminhada. Inscrições até 
30 de abril com desconto. Informa-
ções nos sites: www.noblu.com.br 
ou www.ativo.com

VIRADA CuLTuRAL 

Campinas realiza nos dias 31 de 
maio e 1º de junho a Virada Cul-
tural Paulista 2014, realizada em 
vários locais da cidade. Entre os 
destaques, a cantora Baby do Brasil 
e a atração internacional de músi-
ca eletrônica com rap Asian Dub  
Foundation. 

Cinema do MIS: A loira do banheiro 
 D 02/05, às 19 h - Stanley Kubrick - 

 Imagens de uma vida
 D 03/05, às 16h - Uma janela para o amor
 D 03/05, às 19h30 - Macunaíma 
 D 06/05, às 20h - A Lenda da Loira do Banheiro 

MIS - Palácio do Azulejo - Rua Regente Feijó, 859 Tel. 3733 8800

 D 08/05, às 19h - Plano B (argentino) 
 D 09/05, às 19h -Um gosto de mel 
 D 10/05, às 16h - A hora da estrela 
 D 10/05, às 19h30 - O Desprezo 
 D 13/05, às 19h - Golpe de 64  
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