
Piquete no prédio de Engenharia Química impediu aplicação de prova na tarde de ontem: movimento prejudica o calendário e estudantes reclamam de desinformação

Patrícia Domingos/Especial para a AAN

editorial

Nova Europa reage
e barra instalação
de antena celular

Superlotação cria
‘barril de pólvora’
em penitenciária

Moradores do Nova Europa, em Cam-
pinas, impediram ontem a TIM de
instalar uma antena no bairro. O fis-
cal da obra disse que não havia auto-
rização para que a empresa colocasse
o equipamento no local. Os vizinhos
acionaram a GM, que constatou a fal-
ta de alvará para o serviço.  PÁGINA A7

Agentes da Penitenciária 2, em Hor-
tolândia, denunciam o descaso do
Estado para a situação de caos na
unidade, palco de uma rebelião nes-
ta semana que fez três funcionários
reféns. A superlotação e a inércia da
direção do presídio são os principais
problemas, segundo eles.  PÁGINA A9

Em um jogo morno, a Ponte Preta em-
patou ontem em 0 a 0 com o Figuei-
rense, em Santa Catarina, pela tercei-
ra fase da Copa do Brasil. A decisão
da vaga para a próxima etapa da com-
petição ficará para o dia 27, em Cam-
pinas. Uma vitória simples garante a
classificação da Macaca.  PÁGINA A17

Ponte não sai do
zero e vai decidir
vaga em Campinas

TCE vê falhas
e licitação do
BRT tem mais
umadiamento

A licitação para as obras do BRT,
em Campinas, foi suspensa pela
terceira vez. Ontem, o Tribunal de
Contas do Estado (TCE) determi-
nou a interrupção do certame
após identificar falhas em atesta-
dos que devem ser apresentados
pelas empresas interessadas. A
abertura dos envelopes com as pro-
postas estava prevista para hoje.
Mas com o novo entrave, não há
uma nova data definida.  PÁGINA A8

A falta de efetivo
ocasiona insegu-

rança e criminalidade
na maior área de lazer
de Campinas: a Lagoa
do Taquaral.

O País está falido
e os bandidos re-

cebem direito de ficar
presos em suas man-
sões, com escolta sen-
do paga por todos nós.

Leitores

Divulgado pelo governo federal, o
Mapa do Turismo Nacional inclui
nove cidades da Região Metropolita-

na de Campinas — Americana, Ja-
guariúna, Santa Bárbara d’Oeste, Ita-
tiba, Hortolândia, Morungaba, Pe-

dreira, Holambra e a própria Campi-
nas, uma das dez cidades paulistas a
receberem o conceito “A” pelo levan-

tamento. O mapa aponta a qualida-
de de vida como maior atrativo dos
municípios da região.  PÁGINA A4
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tempo

Manancial registra queda nesta
semana; Sanasa diz que não há
motivo para preocupação em

Campinas. PÁGINA A7

O sol brilha entre nuvens. A umidade do
ar podendo ficar abaixo dos 30% à tarde.

MÁXIMA

edição de hoje

Os professores da Unicamp já encerra-
ram a greve da categoria. Os estudan-
tes, oficialmente, não. Manifestantes
que ocupavam a reitoria já saíram do

prédio, mas continuam organizando
piquetes para impedir aulas no cam-
pus. O cenário de caos da universida-
de, marcado pela desorientação, virou

rotina e contribui para o aumento da
hostilidade entre grevistas e docentes
e alunos que não concordam com o
movimento. A reitoria diz que “acom-

panha” os episódios e que tem toma-
do medidas nos âmbitos administrati-
vo e judicial. Os protestos já prejudi-
cam o calendário letivo.  PÁGINA A6

ArmandoMadeira,
publicitário

15˚

PÁGINAS

Campus vive clima de desinformação e discórdia, sem solução a curto prazo

NÍVEL DO CANTAREIRA
RECUA, MAS VAZÃO DO
ATIBAIA SEGUE ESTÁVEL

Dominique Torquato/AAN

Mapa do turismo inclui 9 cidades da RMC

Carlos Sousa Ramos/AAN

28˚

CAMPINAS REFORÇA VOCAÇÃO
DE VANGUARDA AOS 242 ANOS

Marcos Roberto Boni,
advogado

LUZ PARA
O MOINHO

● Moinho Povos
Unidos, um dos
cartões-postais de
Holambra, recebeu
iluminação de LED
movida a energia
solar. A ideia é que
o monumento seja
uma referência de
sustentabilidade e
de visitação
permanente.
Holambra é uma
das cidades que
mais exploram o
seu potencial
turístico na RMC

MÍNIMA

O exemplo de intolerância
e de estupidez na Unicamp
Inadmissível que a direção da Universida-
de Estadual de Campinas não adote uma
postura mais rigorosa em defesa de seus
professores e alunos, permitindo que al-
guns poucos adolescentes baderneiros,
que prezam unicamente a sua vontade, in-
vadam o espaço de todos para fazer preva-
lecer seus pontos de vista, tiranicamente. É
uma forma clara e direta de violência que
não pode mais ser tolerada.  PÁGINA A3
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A economia brasileira se en-
contra em um momento deli-
cado em que diferentes cená-
rios podem se materializar.
Percebo que, atualmente, há
duas forças que são funda-
mentais para determinar a
trajetória futura da nossa eco-
nomia. A primeira delas é o
cenário político e as refor-
mas que são necessárias, en-
quanto a outra depende da
recuperação da economia in-
ternacional de forma mais
sustentável, resultando em
quatro cenários hipotéticos.

Enquanto a primeira de-
pende dos políticos e da so-
ciedade brasileira, a segunda
é uma variável que está fora
do nosso controle. O ponto
positivo é que a nossa trajetó-
ria depende muito mais da
primeira do que da segunda,
ou seja, está em nossas pró-
prias decisões.

No primeiro cenário, as re-
formas como a previdenciá-
ria, tributária e de maior inte-
gração internacional seriam
implementadas, assim como
de redução do tamanho do
setor público, propiciando
uma melhora dos fundamen-
tos da economia, animando
os empresários e, dessa for-
ma, os investimentos produti-
vos e a produtividade. A me-
lhora dos fundamentos ajuda-
ria a manter os juros em pata-
mares "civilizados", facilitan-
do investimentos produtivos
e o controle da dívida públi-
ca. A economia internacional
experimentaria recuperação
sólida, com efeitos positivos
na nossa economia tanto em
termos de exportação quanto
de investimentos estrangei-

ros diretos. Nesse cenário, a
recessão ocorreria, em gran-
de medida, em 2015 e 2016,
com boa recuperação da eco-
nomia a partir de 2017. No
período 2016-2032, o cresci-
mento médio do PIB seria
próximo a 4% e do PIB per ca-
pita de 3,5%, o que faria o
brasileiro médio experimen-
tar uma melhora no padrão
de vida em torno de 80%.

No segundo cenário, o go-
verno faria o ajuste das con-
tas públicas, com a aprova-
ção de reformas importantes
que melhorariam os funda-
mentos da economia, ani-
mando os investidores e afe-
tando positivamente os inves-
timentos. No entanto, as difi-
culdades da economia inter-
nacional trariam incertezas,
com efeitos negativos no pro-
cesso de integração da econo-
mia brasileira em relação ao
resto do mundo, reduzindo o
avanço da produtividade. Os
investimentos não aumenta-
riam tanto quanto no primei-
ro cenário devido à fraca de-
manda externa e à aprecia-
ção do real. Dessa forma, o

cenário ainda é benigno, mas
os investimentos e a produti-
vidade crescem a taxas mais
modestas em relação aos
"anos dourados". A taxa mé-
dia de crescimento do PIB,
entre 2016 e 2032, seria em
torno de 2,8%, enquanto que
do PIB per capita seria de
2,3%. Apesar do crescimento
modesto, a melhora no pa-
drão de vida média seria em
torno de 50%.

No terceiro cenário a falta
de ajuste e de reformas im-
portantes levaria a uma piora
dos fundamentos, com eleva-
ção da incerteza, aprofundan-
do a crise atual. Devido ao ce-
nário interno debilitado, o
crescimento da economia in-
ternacional não teria grandes
impactos sobre o seu desem-
penho, mesmo com uma me-
lhora do preço das commodi-
ties. Nesse cenário, a econo-
mia brasileira voltaria a apre-
sentar crescimento positivo
apenas em 2021, após forte
retração econômica. A fuga
de capitais levaria a uma de-
preciação do real, que não é
tão acentuada pelo desempe-

nho da balança comercial. A
inflação ficaria sistematica-
mente acima da meta devido
aos problemas fiscais, e os in-
vestimentos em educação
também seriam reduzidos,
afetando o processo de acu-
mulação de capital humano
e a produtividade. O período
2016-2032 seria de quase es-
tagnação.

No quarto cenário, a estag-
nação na economia interna-
cional que explicita ainda
mais os problemas internos.
Devido aos fracos fundamen-
tos da economia brasileira e
o baixo crescimento externo,
ocorreria um forte processo
de fuga de capitais e grande
depreciação da taxa de câm-
bio, o que leva a problemas
inflacionários devido aos pro-
blemas fiscais e da taxa de
câmbio. A inflação começa a
fugir do controle, ameaçando
chegar à casa de três dígitos
anuais. A economia brasileira
entraria em um processo de
longa retração, levando a
uma perda do poder de com-
pra de 9,21% da população,
entre 2016 e 2032. A produti-
vidade sofreria devido aos
baixos investimentos em ca-
pital humano, infraestrutura,
e em investimentos estrangei-
ros diretos, além da retração
no processo de integração in-
ternacional.

Qual cenário se materiali-
zará depende da consciência
e da capacidade do atual go-
verno em implementar refor-
mas relevantes e, em prazos
mais longos, da conscientiza-
ção da população em relação
à importância de reformas
que são cruciais, apesar de
exigirem sacrifícios, sobretu-
do no curto prazo.

Muito se escreveu sobre André
Franco Montoro desde que ele
despontou no cenário político
nacional. Sua coragem, firme-
za e generosidade. Do homem
simples, porém, enérgico. Do
seu desprendimento e do espí-
rito de homem público. Visio-
nário, sonhador, esteve na van-
guarda das reivindicações dos
trabalhadores, da comunida-
de, do respeito aos direitos hu-

manos, da democracia.
Dele também podemos di-

zer que foi o governador da
Ecologia, pioneiro na criação
de reservas ambientais. Precur-
sor na ampliação do conceito
de patrimônio, tendo como ba-
se a participação da sociedade
civil, como também fez na
área da Cultura. A política de
descentralização, com os
olhos voltados para os municí-
pios é marca registrada de seu
legado. Pois, dizia, “as pessoas
não moram no país ou no Esta-
do, mas no município”.

O Memorial da América La-
tina celebra o centenário de

Franco Montoro em homena-
gem ao homem que abriu ca-
minho para a redemocratiza-
ção do Brasil. E que reinaugu-
rou o caminho de uma políti-
ca governamental democráti-
ca, voltada para a vida dos ci-
dadãos.

Ouso dizer que, empossado
governador em 1983, Montoro
antecipou em dois anos a vol-
ta da democracia para os pau-
listas depois de 19 anos de dita-
dura. Foi Montoro quem fez
germinar a semente que bro-
tou o Memorial da América La-

tina. Defensor ferrenho da inte-
gração latino-americana, nos
primórdios dos anos 1950
Montoro já pregava aquele
que foi um dos seus motes his-
tóricos: “Para a América Lati-
na a opção é clara: integração
ou o atraso”.

Tive a honra de participar
de sua campanha em 1982, co-
mo um dos coordenadores da
Comissão de Cultura na famo-
sa casa da Rua Madre Teodo-
ra, onde se gestava, não so-
mente um plano de governo,
mas o embrião de um governo
democrático. Ali, na aglutina-
ção de representantes da socie-
dade civil e das melhores cabe-
ças da política paulista, podía-
mos perceber que daquela
efervescência nascia um novo
São Paulo, um novo Brasil.

É muito rica e onipresente
a biografia de Franco Montoro

para pretender-se esgotá-la nu-
ma homenagem/exposição
que reúne os principais fla-
grantes de sua trajetória públi-
ca. Mas, se tivéssemos que es-
colher um recorte para deixar
gravado o quanto representa
Montoro na História do Brasil,
esse seria a imagem dos comí-
cios pelas Diretas Já na Praça
da Sé e no Vale do Anhanga-
baú.

Sem Montoro, o Brasil tal-
vez ainda estivesse procuran-
do a luz que clareou os cami-
nhos para a democracia. Esse,
sim, democracia, o verbete
que esteve impregnado na al-
ma e no caráter desse grande
brasileiro até o último dos
seus dias. Viva Montoro!

Opinião

Tenho perguntado aqui por
onde anda o ex-presidente
Lula da Silva, se está curtin-
do férias em seu sítio em Ati-
baia ou tramando algum
empréstimo para um gover-
no corrupto da África. Pois
bem: a jararaca saiu do bu-
raco e no momento está via-
jando pelo Nordeste atrás
de fazer a cabeça dos humil-
des lavradores daquela re-
gião. Aliás, ele já tinha feito
a cabeça do deputado Mar-
celo Castro, ex-ministro da
Saúde do governo Dilma, a
concorrer à Presidência da
Câmara e, com isso, rachar
a base política do presiden-
te interino Michel Temer.
Pelo visto, devido aos pou-
cos neurônios políticos do
ex-ministro a missão deve
ter sido fácil. E sempre é
bom lembrar que o deputa-
do Marcelo Castro é do
PMDB e votou contra o im-
pichamento da Senhora Exe-
crada Dilma Rousseff – e
pensar que os ingleses elege-
ram para primeiro-ministro
a senhora Theresa May,
hein? País estranho a Ingla-
terra, não é mesmo?

Voltando à República das
Bananas, Lula da Silva, em
evento que participou em
Juazeiro, norte da Bahia, pa-
ra uma plateia encabrestada
pelo sindicalismo agrário lo-
cal, acusou o governo interi-
no de Michel Temer de estar
promovendo o desmonte de
programas sociais petistas e
de “vender o patrimônio do
País” através de privatiza-
ções – que até agora não
aconteceu, infelizmente.

Bem, quanto ao desmon-
te de programas sociais, Te-
mer reajustou o Bolsa Famí-
lia em 12,5% - e Dilma, co-
mo se sabe, queria dar ape-
nas 9%. E Lula continua o
mesmo mentiroso que sem-
pre foi, desde seus tempos
de sindicalista ocioso, quan-
do bebia escoceses pelegos
na Fiesp e arrotava cachaça
barata nas assembleias ma-
nipuladas dos metalúrgicos.

Lula privatizou a Petro-
bras. Para o PT. Privatizou a
Caixa Econômica Federal, o
BNDES, o Banco do Brasil e
todos os fundos de pensão
das estatais brasileiras. Não

há uma única repartição fe-
deral que não tenha uma
quadrilha atuando, ao que
tudo indica. A cada dia sur-
ge uma nova operação da
Polícia Federal e é impres-
sionante que a logística do
Judiciário não tenha previs-
to a quantidade de tornoze-
leiras eletrônicas, visto que
a demanda cresce a todo o
momento, a cada decisão
de algum juiz dessa ou da-
quela vara.

E eis Lula no apogeu da
sua mentira: “Eles (o gover-
no Temer) estão tentando
criar condições para Petro-
bras, Banco do Brasil e Cai-
xa Econômica serem vendi-
dos. Eles não sabem gover-
nar e precisam vender o pa-
trimônio público. Mas eles
podem saber o seguinte: eu
sei governar”.

Mitômano perde a razão
das coisas. Mente uma vez;
mente a segunda para refe-
rendar a primeira; e segue
mentindo até para si pró-
prio. Lula, pelo visto, deve
estar arrumando algum tipo
de loucura para ser declara-
do inimputável pela Justiça.
Ou ele esqueceu que os
seus mais íntimos petistas,
José Dirceu, Delúbio Soa-
res, Paulo Machado, João
Vacari Neto, estão presos e
condenados por lavagem de
dinheiro, corrupção ativa e
passiva, e formação de qua-
drilha? Ou isso não é o PT
em sua verdadeira nature-
za?

Lula é o antimidas que o
petismo crédulo elegeu pa-
ra proteger o dinheiro públi-
co: tudo o que tocou virou
podridão moral, política e
social. E agora ele abraçou
o deputado Marcelo Castro,
o peemedebista que votou
contra o impichamento de
Dilma Rousseff. O petismo
apoia o seu nome, é claro,
pois até aqui não possui
manchas policiais – se bem
que ser ministro petista não
é lá coisa que se digne. E
Marcelo Castro que se cui-
de: ninguém que se aproxi-
ma de uma jararaca pode
dormir sossegado.

Bom dia.

A jararaca voltou

Franco Montoro, 100 anos
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Cenários econômicos
LUCIANO
NAKABASHI

■ ■ Luciano Nakabashi é doutor em
economia, professor da FEA-RP/USP e
pesquisador do Ceper/Fundace

EXEMPLO

JOÃO BATISTA DE
ANDRADE

veronezi

■ ■ Zeza Amaral é jornalista, escritor e
músico

PERSPECTIVA

■ ■ João Batista de Andrade é escritor,
cineasta e presidente do Memorial da
América Latina

“As condições para a inflação cair foram sendo
construídas durantemeu governo”
Dilma Rousseff, procurando capitalizar os sinais de recuperação da economia brasileira.opiniao@rac.com.br
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Guarda

Armando

Madeira
Publicitário,

Campinas

Muito bem colocado o
artigo do dr. Ruyrillo
Magalhães sobre os 19 anos
da GM. Em sua gestão como
secretário municipal de
segurança, fez uma consulta
a mim, então presidente da
associação de moradores da
Avenida Heitor Penteado e
Adjacências, sobre a
intenção de instalar base da
GM na Lagoa do Taquaral.
Me lembro perfeitamente da
resposta dada a ele:
venham, mas venham
correndo. A Lagoa passou a
ter então a segurança
devida, o que não acontece
atualmente pelas razões que
ele colocou no artigo, sendo
uma delas a falta de efetivo,
o que tem ocasionado
insegurança e criminalidade
na maior área de lazer de
Campinas: a Lagoa do
Taquaral.

Mulher
Eliana Nunes da Silva
Pedagoga, Campinas

Parabéns, Paulo Boccati
pelo artigo “Violência
contra a mulher”.
Concordo com sua
abordagem de que essa
cultura naturalizada em
nosso cotidiano tem que ser
desconstruída, em nosso
dia a dia, nas atitudes e
práticas. E não só as
mulheres devem se
indignar como vítimas, mas
os homens também. Somos
todos protagonistas em
tirar a mulher desse lugar
social, cultural, psicológico.
Vamos pensar em como as
mulheres são tratadas com
desrespeito no espaço
público, no espaço privado,
no trânsito. Como é

representada na mídia, nos
comerciais, nas revistas etc.

Cinemas
José A. Silva
Aposentado, Campinas

Me desculpem, mas sou da
opinião de que salas de
cinema, teatro,
anfiteatros etc., não são
lugares para se alimentar.
Como é notório de que
nem todos têm boas
maneiras, pode se esperar
que logo, logo,
encontraremos pelo chão e
poltronas restos e marcas
de sanduíches, maionese,
molhos etc. Será que as
pessoas que têm esse
hábito, não podem esperar
o término dos espetáculos
e sessões para se saciarem
nas lanchonetes e bares
nas áreas apropriadas para
tal?

Fiscalização
Willians Calarga
Despachante imobiliário, Campinas

No último dia 25 ocorreu
fiscalização de amarelinhos
em Joaquim Egídio, em
local desabitado, que é
utilizado pelos seus
frequentadores para
estacionarem seus veículos
a fim de pedalar nas
diversas trilhas da região.
Não encontramos razão
para ocorrer fiscalização em
circunstância que em nada
atrapalha o trânsito e seus
moradores, a não ser a
movimentação da indústria
de multas. Sugiro ao
secretário de Transportes
uma existência mais nobre à
sua função, e que envie seus
fiscais para orientar as
pessoas a utilizarem
corretamente a
recém-inaugurada ciclovia
da Avenida Baden Powell,
esclarecendo a população
local que a faixa destinada
aos ciclistas deve ser
utilizada apenas por
ciclistas, e que existe uma

para pedestres. Afinal, o
chamado Agente de
Mobilidade deveria cumprir
alguma função que não seja
aplicação de multas.

Emdec
Heloni M. Martorano Martinez
Engenheira civil, Campinas

A Emdec precisa rever sua
forma de trabalho. Nesta
segunda-feira, às 14h,
resolveu executar
sinalização de solo na Rua
Maria Monteiro com Rua
Barreto Leme. O
congestionamento atingiu
artérias importantes, com
grande prejuízo ao
tráfego. Ora, não cabia tal
serviço em tal local e
hora, provocando
inúmeras reclamações
dos usuários! Muito
elementar esse erro,
incompatível com uma
boa gestão do trânsito da
cidade. Outro ponto
importante, que está a
demorar solução, são os
acidentes, graves e
recorrentes na esquina da
Avenida Orosimbo Maia
com Rua Cel. Quirino e
Rua dos Alecrins, que vem
acontecendo desde a
inauguração da nova
ponte na continuação da
Rua Maria Monteiro.

Prisão

Marcos

Roberto Boni
Advogado.

Campinas

O dono da Construtora
Delta, Fernando Cavendish,
o bicheiro Carlinhos
Cachoeira e outros
“empresários” que estão
envolvidos no “roubo” de
mais de R$ 370 milhões de
obras públicas, foram
liberados de uma
penitenciária para
cumprirem o regime da

prisão domiciliar com o uso
de tornozeleiras. Porém,
esses equipamentos estão
em falta e, por isso, o
Superior Tribunal de Justiça
concedeu uma liminar para
autorizar a prisão
domiciliar, mas com
vigilância de policiais
federais. Isso é uma afronta
ao povo brasileiro que
sonha com o fim da
impunidade. O País está
falido e os bandidos
recebem direito de ficar
presos em suas mansões,
com escolta sendo paga por
todos nós. A lei prevê a
prisão preventiva para
“garantir a ordem pública”
e é isso que a Justiça deve
aplicar, assim como tem
decidido o juiz Moro.

Campinas 1
Jeferson R. Faria
Professor, Campinas

Campinas é uma bela
cidade, com uma história
fascinante, porém,
conhecida por poucos.
Assim como muitas
pessoas, ela só é lembrada
em seu aniversário. Um dia
desses, eu estava em São
Paulo, no Pátio do Colégio.
Perguntei a uma pessoa que
lá estava se ali era o Ponto
Zero da cidade. Não existe
ponto zero, mas sim Marco
Zero, o qual fica na praça da
Sé, respondeu o simpático
senhor, explicando-me a
história de como tudo
aconteceu. Será que os
moradores de Campinas
conhecem a história da
cidade? Onde fica o Marco
Zero? Será que sabem quem
a fundou? Talvez ela não
enxergue o busto de seu
bicentenário próximo ao
Paço ou o monumento das
Andorinhas em frente à
Biblioteca. Provavelmente,
não saiba responder o
porquê de a estátua de
Carlos Gomes se encontrar
na Praça Bento Quirino e o
busto de Rui Barbosa
repousar na Praça Carlos
Gomes. Nessa mistura de

bustos, leitos,
monumentos, Largos,
Lagos, Campinas espera
ansiosa por mais um
aniversário: ela faz 242 anos
hoje e ainda tem muita
história pra contar. Alguém
quer ouvir?

Campinas 2
Mônica Delfraro David
Aposentada, Campinas

Há 30 anos vivendo em
Campinas e participando da
sua trajetória, até hoje não
me conformo do dia do seu
aniversário, 14/07, não ser
comemorado com um
feriado. Com pessoas
caminhando nos parques,
visitando as nossas
maravilhas, festas, enfim,
uma comemoração digna.
Tal qual ocorre na maioria
das cidades brasileiras. O
dia 8/12 é de Nossa Senhora
e ninguém lembra de
Campinas. Sei que temos
muitas necessidades em
todas as áreas, mas,
Campinas merece esse
carinho. Parabéns! Que
tenhamos paz, harmonia e
progresso.

Unicamp
Neusa Ming Hallais
Aposentada, Campinas

Chocantes as imagens de
alunos da Unicamp
impedindo que o professor
de Física desse aula. O que
querem da vida e da
universidade? Por que o
reitor não expulsa esses
baderneiros? Já faz um bom
tempo que ocuparam a
reitoria e tentam impedir
que as aulas sejam dadas e
ninguém faz nada. Parabéns
ao professor que enfrentou
com louvor esses
usurpadores da paz alheia,
todos os outros deveriam
agir da mesma forma
porque a maioria quer
estudar e não consegue em
virtude de uma minoria que
não quer nada.

Você acha que os presídios
deveriamestar afastados dos
centros urbanos?

SIM

Um novo episódio de confronto entre alunos da Universi-
dade Estadual de Campinas (Unicamp) e professores to-
mou conta das redes sociais nesta semana, com manifesta-
ções de franca indignação contra o que é inadmissível em
qualquer relação acadêmica. Com uma arrogância sem
medidas e com violência, dois jovens barram a entrada de
um professor à sala de aula, com provocações absurdas
que levaram a um empurra-empurra que foi parar na dele-
gacia, com queixas de ambos os lados. O confronto ocor-
reu na entrada do Instituto de Física Gleb Wataghin, onde

um grupo tentou impedir a pas-
sagem do professor, seguindo-
se a discussão e agressões por
ambas as partes (Correio Popu-
lar, 13/7, A5).

Foi registrado Boletim de
Ocorrência com acusações de
lesão corporal, injúria e amea-
ças. Estudantes fizeram exame
de corpo de delito para consta-
tar agressão. O que se vê clara-
mente no vídeo é a provocação
aberta dos estudantes que, aos
gritos, impedem o acesso à sala onde seria aplicada uma
prova. O professor mostrou-se transtornado com a situa-
ção e empurrou uma aluna para abrir passagem, o que bas-
tou para que o grupo se fizesse de vítima para alegar agres-
são à mulher, assumindo postura claramente oportunista.

É inaceitável qualquer tipo de argumento em favor de
qualquer parte, e assim tem se manifestado a sociedade
com indignação. Dentro do ambiente acadêmico deveria
prevalecer um clima de respeito e liberdade. O que se viu

foram atos de intolerância explícita, que vêm se repetindo
há semanas, constrangendo e irritando todos que não con-
cordam com a pauta de reivindicações de alguns estudan-
tes e seu método de ação. Inadmissível que a direção da
universidade não adote uma postura mais rigorosa em de-
fesa de seus professores e alunos, permitindo que alguns
poucos adolescentes baderneiros, que prezam unicamen-
te a sua vontade, invadam o espaço de todos para fazer pre-
valecer seus pontos de vista. É uma forma clara e direta de
violência que não pode mais ser tolerada, pelo contrário,
deveria ter como consequência uma punição exemplar, co-
mo demonstração de que o espaço do campus não pode
ficar refém de vândalos. Trata-se, na verdade, de uma dita-
dura da minoria, em flagrante desrespeito ao campus.

Surpreende que a Unicamp, que se projetou em todo o
mundo pela excelência acadêmica e pela defesa das liber-
dades civis, permita que seu prestígio e que seu legado
construído em 50 anos de existência sejam prejudicados
por conta de uma situação que aparentemente foge do
controle e exige mais do que uma sempre renovada dispo-
sição à negociação com quem não tem inclinação alguma
para o diálogo, ao contrário, usa da tirania para suas ações.
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Quadros avaliados em R$
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● ARTISTAS CAMPINEIROS
TERÃO HOMENAGEM
Artista campineiros, participantes

e premiados no Salão Paulista de
Arte Moderna, serão
homenageados durante um
coquetel oferecido pela Secretaria
de Educação e Cultura da
Prefeitura de Campinas. A
homenagem será realizada nos
salões do Museu de Arte
Contemporânea, no primeiro andar
da pasta municipal (Avenida da
Saudade, 1004) e contará com a
presença de intelectuais, artistas
das mais variadas tendências e

autoridades especialmente
convidadas. Serão homenageados
na ocasião artistas que se
destacaram em pintura e gravura
no prestigiado Salão Paulista de
Arte Moderna.

● CONSUMO DE LEGUMES:
AUTORIDADES ALERTAM
As autoridades competentes
continuam alertando a população
no sentido de que sejam tomadas
as maiores precauções para o

consumo de tomates, beringelas e
pimentões, pois há suspeita de
que tais alimentos tenham
recebido tratamento errado com o
produto "Neantina", que significa
perigo à saúde tendo em vista o
grau de contaminação mercurial já
verificado. A contaminação deu-se
pela aplicação indiscriminada de
Neantina sobre as plantas e frutos,
quando deveria ter sido feita a
pulverização para combate a
pragas e insetos.

BLOG / COISA DE BICHO

CORREIO POPULAR

AS CARTAS DEVEM
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“Seremos na imprensa vigilantes fiscaes da administração publica e
zeladores intransigentes do direito collectivo” - (Nº 1, Anno 1)

O exemplo de
intolerância
na Unicamp

4,29%
PERGUNTA DE HOJE

e-mail:
leitor@rac.com.br
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Enquete

É uma forma
clara e direta de

violência que não
pode mais ser
tolerada, pelo

contrário, deveria
ter como

consequência a
punição exemplar

População em alerta por conta da Neantina em legumes: contaminação

Veja a área invadida em Campi-
nas, que dobrou sua população,
mesmo contra ordem judicial

O Vídeo do dia

Quinta-feira, 14/07/1966
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Executiva de contas

Auxiliar administrativo

Ranking reduz
a participação
de municípios

Gustavo Abdel
DA AGÊNCIA ANHANGUERA

gustavo.abdel@rac.com.br

Nove cidades da Região Me-
tropolitana de Campinas
(RMC) estão no Mapa do Tu-
rismo Brasileiro, divulgado
esta semana pelo governo fe-
deral. Os municípios inte-
gram o núcleo “Bem Viver” e
“Café e Flores”, duas das 28
regiões turísticas do estado
de São Paulo e 291 regiões do
País. De acordo com o Minis-
tério do Turismo (MTur), o
mapa serve para identificar o
desempenho da economia
do turismo e assim tornar
mais fácil a identificação e
apoio a cada uma das cida-
des.

Das cidades da região, so-
mente Campinas alcançou a
avaliação “A”, puxando mais
seis cidades que ficaram com
avaliação “C”. Pedreira e Mo-
rungaba tiraram “D”, o que
na avaliação do mapa carac-
terizam-se como cidades-
apoio àquelas geradoras de
fluxo turístico. De A a C são
aqueles municípios que pos-
suem empregos formais em
meios de hospedagem, bom
número de estabelecimentos
de hotelaria e que tenham es-
timativa de turistas de de-
manda doméstica e interna-
cional.

Força paulista
São Paulo é o estado com
mais cidades na categoria A:
dez. De acordo com o mapa,
29% (630) dos municípios es-
tão nas categorias A, B e C. O
Departamento de Ordena-
mento do Turismo detalha
que as categorias servem pa-
ra nortear políticas públicas
e de políticas específicas pa-
ra cada tipo de município.

Com a avaliação C estão
Americana, Hortolândia, Ja-
guariúna, Santa Bárbara
d’Oeste, Itatiba e Holambra.
Esta última é a única da re-
gião administrativa que inte-
gra o núcleo Café e Flores, ao
lado de Araras e Mogi Mirim.
Campinas, uma das 51 no
País com avaliação A, é a úni-
ca na categoria entre os 23
municípios que aparecem no
núcleo Bem Viver, e na opi-
nião de quem vive na metró-
pole de 1,1 milhão de habi-
tantes, um dos grandes atrati-
vos é o turismo de negócios.
“Eu vejo Campinas na rota
dos negócios e consequente-
mente do turismo. Por outro
lado, sinto falta do lazer, que
poderia ter mais opções tam-
bém para aqueles que vêm
de fora”, considerou a execu-
tiva de contas Vanessa Lo-
pes.

Negócios
Para o gerente comercial An-
dré Abramides, o conceito bu-
siness de Campinas faz o mu-
nicípio ficar conhecido tam-
bém pelos seus distritos, e ne-
les, se destaca a gastronomia.
“Eu observo a cidade com
um roteiro gastronômico for-
te, principalmente no Cam-
buí e nos distritos de Sousas
e Joaquim Egídio”, disse.

Destino consolidado no tu-
rismo de negócios, cidades
da RMC discutem formar um
bloco para potencializar o tu-
rismo de lazer, com o objeti-
vo de criar roteiros que des-
pertem interesse de quem vi-
sita a região.

A Prefeitura de Campinas
aposta nos incentivos para
atrair empresas de base tec-
nológica nas áreas de defesa,
turismo de negócios, logísti-
ca e aquelas voltadas à pes-
quisa e desenvolvimento ou
ciência e tecnologia. Para is-

so, foi sancionada há dois
anos uma nova lei de incenti-
vos fiscais, que prevê redu-
ção da alíquota do Imposto
Sobre Serviços (ISS) e Impos-
to Predial e Territorial Urba-
no (IPTU), renúncia fiscal
que chegará à ordem de R$
42 milhões neste ano.

Algumas outras cidades
que integram o núcleo Bem
Viver mas não fazem parte
da RMC são: Águas de Lin-
doia, Atibaia, Monte Alegre
do Sul, Itupeva, Capivari, So-
corro e Bragança Paulista, en-
tre outras (veja quadro nesta
página).

“Vejo Campinas
na rota dos
negócios. Por
outro lado, sinto
falta do lazer,
que poderia
oferecer mais
opções.”

RMC no mapa do turismo nacional

VANESSA LOPES

IGOR AUGUSTO

NEGÓCIOS ||| ESPAÇO PARA CRESCER

“Campinas tem
vocação para os
negócios,mas
tambémmuita
oportunidade na
Educação, já que
temos aUnicamp
como referência.”

Sugestões de pautas, críticas e elogios:
cidades@rac.com.br ou
pelos telefones 3772-8221 e 3772-8162

Atendimento ao assinante:
3736-3200 ou pelo
e-mail saa@rac.com.br

Editores: Claudio Liza Junior, Jorge Massarolo, Luís Fernando Manzoli e Marcia Marcon Chefe de reportagem: Guilherme Busch

Turistas no Moinho Povos Unidos, um dos símbolos de Holambra: nova iluminação está em fase de testes e deve operar até o fim de semana

Moinho em Holambra ganha energia solar

Cidades

Para celebrar o 8º aniversário
do Moinho Povos Unidos, em
Holambra, o monumento re-
cebeu iluminação especial,
com lâmpadas de LED movi-
das a energia solar. O presen-
te foi de uma empresa do ra-
mo de gestão ambiental e
energia limpa da cidade, a HC
Energy, que forneceu duas pla-
cas para a Prefeitura, cujos tes-
tes começaram ontem.

Os postes foram desenha-
dos com detalhes que lem-
bram folhas de plantas, para
reforçar o símbolo do municí-
pio — as flores. As lâmpadas
de LED serão alimentadas pe-
la luz solar e não têm nenhu-

ma ligação com outra fonte
de energia.

Para o biólogo e proprietá-
rio da empresa, Geraldo Ey-
sink, o objetivo da parceria foi
chamar a atenção para as
questões de sustentabilidade,
principalmente voltadas para
a geração de energia limpa, co-
mo a solar e a eólica. “Nós fize-
mos uma parceria com uma
empresa holandesa espe-
cializada nessa área de ener-
gia solar, e como era aniversá-
rio do moinho, que é movido
a energia eólica, resolvemos
reforçar a importância para a
geração de energia limpa para
a cidade, assim como para as

questões de sustentabilida-
de”, destacou o proprietário
da empresa, .

As duas placas equivalem
à produção de energia de 20
lâmpadas tradicionais, se fos-
sem alimentadas por energia
elétrica. Além disso, cada dis-
positivo economiza a gera-
ção de 235kg de dióxido de
carbono. “Esse é um cami-
nho sem volta e as pessoas
precisam se conscientizar pa-
ra investir nesse recurso lim-
po e pensar sobre sustentabi-
lidade”, destacou.

O Moinho Povos Unidos é
um dos mais importantes car-
tões-postais de Holambra. De

acordo com a Prefeitura, o in-
vestimento para as melhorias
do monumento, nessa primei-
ra etapa, foi de cerca de R$ 15
mil. A Diretora Municipal de
Obras e Planejamento, Elisa
Pennings, informou que
ações como essa reforçam o
compromisso das empresas
locais com o desenvolvimento
de Holambra.

A implantação dos postes
foi finalizada ontem, e as lumi-
nárias seguem em fase de tes-
tes. A proposta é que até o fi-
nal da próxima semana o no-
vo sistema de iluminação este-
ja funcionando normalmente.
(Camila Ferreira/AAN)

Nove cidades são destacadas pelo governo federal; Campinas é uma das dez em SP com nota “A”

Carlos Sousa Ramos/AAN

Dominique Torquato/AAN

Dominique Torquato/AAN

Grande parte dos
municípios integram
quesito “Bem Viver”

SUSTENTABILIDADE

O
governo reduziu de
645 para 222 os
municípios

participantes de suas 28
regiões turísticas, no
comparativo entre o mapa
de 2013 e 2016. No Brasil,
em 2013, foram mapeados
3.345 municípios em 303
regiões turísticas, e na
versão atual são 2.175
municípios em 291 regiões.
Na avaliação do governo,
essa queda é considerada
benéfica, pois, com uma
versão mais enxuta, os
órgãos conseguem
priorizar, efetivamente, os
municípios que adotam o
turismo como estratégia de
desenvolvimento. Assim,
uma cidade que não entrou
no mapa na versão atual
pode entrar na próxima,
caso se enquadre nos
critérios utilizados. De
acordo com o ministério, o
mapa atual “traz um
retrato mais adequado à
realidade do País”, pois
nem todas as cidades da
versão anterior tinham
potencial turístico. Isso
porque 92% (1.078) dos
municípios que deixaram o
mapa estavam listados
como D e E dentro do
programa de categorização
dos municípios turísticos
— ou seja, já não tinham
infraestrutura capaz de
atrair turistas para suas
cidades. A construção do
mapa é feita em conjunto
com os órgãos de turismo
estaduais. Foram feitas
oficinas e reuniões em
todos os estados para
definir quais cidades se
enquadram nos critérios
adotados. Eles são
baseados em uma portaria
do ministério que
considera, entre outras
questões, a existência de
um órgão responsável pelo
setor, de verba específica e
a oferta turística regional. A
cidade também precisa
assinar um termo de
compromisso com o
Ministério do Turismo.
(GA/AAN)
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TCE suspende licitação
do BRT pela terceira vez

Bruno Bacchetti
DA AGÊNCIA ANHANGUERA

bruno.bacchetti@rac.com.br

A licitação para a implanta-
ção dos corredores de trans-
porte Campo Grande, Ouro
Verde e Perimetral, onde cir-
culará o BRT, foi suspensa pe-
la terceira vez. A abertura das
propostas comerciais estava
marcada para hoje, mas o Tri-
bunal de Contas do Estado
de São Paulo (TCE-SP) deter-
minou ontem a suspensão do
certame por irregularidades
nos atestados de qualificação

técnico-operacional que de-
vem ser apresentados pelas
empresas interessadas em
participar da licitação. Além
do questionamento do TCE-
SP, a Prefeitura havia publica-
do no Diário Oficial do Muni-
cípio de ontem a suspensão
do processo por causa de
dois questionamentos sobre
questões técnicas do projeto.
O certame já havia sido adia-
do outras duas vezes. A pri-
meira vez foi em abril, para
que a Administração pudesse
responder aos questionamen-
tos apresentados por 14 em-
presas. O segundo adiamen-
to aconteceu no mês passa-
do, em função de alterações
que precisaram ser feitas no
edital após os questionamen-
tos e impugnações das em-

presas.
“O Tribunal de Contas de-

terminou a suspensão por-
que foi pedida a impugnação
por entender que houve irre-
gularidade na somatória de
atestados. A lei fala que te-
nho que ter somatória quanti-
tativo de atestados. Mas co-
mo é consórcio, entendemos
que tem que apresentar ates-
tado de capacidade para fa-
zer obras simultâneas”, expli-
cou o secretário de Adminis-
tração, Silvio Bernardin.
“Não acho que tenha funda-
mento e acredito que a sus-
pensão tenha sido por caute-
la, porque a abertura das pro-
postas seria hoje. Vamos con-
testar a impugnação, mas se
o TCE entender que está erra-
do, vamos mudar”, disse.

A Prefeitura já havia sus-
pendido a licitação antes mes-
mo da determinação do TCE.
Os motivos foram dois ques-
tionamentos apresentados
por duas empresas diferentes
sobre questões técnicas do
projeto. Segundo o secretá-
rio, se não houvesse a suspen-

são do TCE, a Prefeitura pre-
tendia retomar a licitação no
dia 25. No entanto, com a de-
terminação do Tribunal de
Contas não há previsão para
o certame ser retomado.

A licitação será feita para
quatro lotes de obras, a um
custo estimado de R$ 540 mi-
lhões, envolvendo a elabora-
ção do projeto executivo e
obras. Após o pregão, onde
será escolhida a melhor pro-
posta, serão abertos 30 dias
para recursos, e se não hou-
ver questionamentos, será as-
sinado o contrato, prevendo
36 meses para a execução do
projeto executivo e obras. O
problema maior com atrasos
na licitação é que o recurso
obtido com o financiamento
não vai sendo corrigido. O di-
nheiro é liberado a partir das
medições feitas na obra. Com
a inflação alta, cada vez mais
aumenta o valor da contra-
partida do município. Dos R$
540 milhões, a Prefeitura con-
seguiu R$ 340 milhões em re-
cursos do Tesouro e financia-
mento. A diferença virá de

empréstimo que a Adminis-
tração fará para poder im-
plantar o projeto integral.

O corredor do Centro ao
Campo Grande terá 17,9 qui-
lômetros de extensão. O do
Ouro Verde terá 14,6 quilôme-
tros e a perimetral, 4,1 quilô-
metros. O corredor do Cam-
po Grande sairá da região
central, seguindo pelo leito
desativado do antigo VLT,
passando pela Avenida John
Boyd Dunlop e chegando ao
terminal Itajaí. O do Ouro
Verde parte da região central,
seguindo pelas avenidas João
Jorge, Amoreiras, Ruy Rodri-
guez, Camucim até o termi-
nal Vida Nova. A via perime-
tral ligará a Vila Aurocan ao
Campos Elíseos. Os corredo-
res atenderão uma região de
425 mil pessoas e por eles cir-
cularão 250 mil dos 652 mil
passageiros que utilizam ôni-
bus em Campinas por dia.
No total de 36,6 quilômetros
de corredores haverá 29 pon-
tos de paradas, nove estações
de transferência, cinco termi-
nais e 16 pontes e viadutos.

TRANSPORTE ||| CORREDOR

17,9 14,6

Quando os
senhores

puderemostentar as
medalhas, estaremos
revelando umBrasil
onde a democracia é
estável, onde as coisas estão caminhando
beme as instituições funcionam.

Americana registra dois
novos casos de H1N1

Ignorados

Cidade é a primeira da região em
número de mortes pela doença

4,1

Manifestação

Americana confirmou dois
novos casos de H1N1 na cida-
de. Os pacientes infectados
pelo vírus da gripe são duas
crianças, uma de 10 anos e
outra de 3 anos. Com a atuali-
zação, a cidade acumula 19
registros da doença e é a pri-
meira em número de mortes
na Região Metropolitana de
Campinas, com dez óbitos
confirmados. No total, a
RMC acumula 154 casos e 38
mortes pelo vírus. Os dois pa-
cientes pertencem ao grupo
de risco. Um deles é um me-
nino de 10 anos que tem his-
tórico de asma e ficou inter-

nado no Hospital São Francis-
co, em Americana. O outro
também é um menino, de 3
anos, que teve acompanha-
mento no Hospital da Uni-
med da cidade. O quadro das
duas crianças evoluíram para
cura e eles já tiveram alta.

Na última segunda-feira
(13), a Secretaria de Saúde de
Americana confirmou a déci-
ma morte pela doença. A víti-
ma era uma mulher, de 71
anos, que foi internada no
Hospital São Francisco em 29
de março. Ela faleceu em 1º
de abril e sofria de fibrose
pulmonar.

De acordo com a pasta,
apesar do aumento de casos
fatais na cidade pela doença,
não se configura surto e não
há motivo para pânico. A re-
comendação para a popula-
ção é que fique alerta em rela-
ção aos cuidados de higiene,
evitando aglomerações e lo-
cais sem ventilação.

Ainda segundo a Prefeitu-
ra, o município ultrapassou a
meta de imunização, na Cam-
panha Nacional de Vacina-
ção, atingindo 92% do públi-
co-alvo. Os postos de saúde
contam ainda com doses pa-
ra atender os grupos de risco,
assim como o reforço das
crianças.

Depois de Americana, as
cidades que tiveram registros
de mortes foram: Campinas
(8) Monte Mor (3), Indaiatu-
ba (3), Jaguariúna (3), Itatiba
(2), Santa Bárbara d' Oeste
(2), Vinhedo (2), Paulínia (2),
Sumaré (1), Santo Antônio de

Posse (1) e Pedreira (1).
Campinas ainda é a cida-

de com maior número de ca-
sos confirmados (22). De-
pois, aparece Americana
(19), Itatiba (17), Indaiatuba
(17), Paulínia (15), Sumaré
(15) Hortolândia (9), Vinhedo
(9), Valinhos (8), Jaguariúna
(6), Pedreira (6), Santa Bárba-
ra d' Oeste (5), Monte Mor
(4), Santo Antônio de Posse
(1) e Morungaba (1).

A Secretaria de Estado da
Saúde informou que até 27
de junho, foram notificados
3.142 casos de Síndrome Res-
piratória Aguda Grave
(SRAG) no Estado de São Pau-
lo atribuíveis ao vírus Influen-
za, e 554 óbitos. Desse total,
foram relacionados ao vírus
A (H1N1) 2.803 casos e 517
óbitos. Neste ano, 11,7 mi-
lhões de doses da vacina con-
tra a gripe foram aplicadas
no Estado. (Camila Ferreira/
Da Agência Anhanguera)

KM

Socorro
Representantes da Confe-

deração Nacional dos Muni-
cípios (CNM) estiveram com
o presidente interino, Mi-
chel Temer, e pediram ajuda
mais uma vez. Eles nem que-
rem o aumento de repasse.
Só pedem para receber aqui-
lo a que têm direito. A previ-
são é repassar R$ 2,7 bilhões
dos R$ 3,4 bilhões previstos.

Sujos
O temor da maioria dos

prefeitos é fechar o mandato
com dívidas e, por isso, ficar
com o rótulo de ficha-suja, o
que prejudica não só a cida-
de, mas a vida política de ca-
da um. Em Campinas, Jonas
Donizette (PSB) fez recente-
mente um acordo com uma
instituição financeira para pa-
gar uma dívida de R$ 487,5
milhões.

Problemas
Se no governo Jonas o

problema são as dívidas
com a União, em outras ci-
dades não existem recursos
nem para o pagamento da
folha dos servidores. Com a
eleição municipal batendo
à porta, o prefeito de Ameri-
cana, Omar Najar (PMDB),
enfrenta mais uma grave cri-
se. Os servidores decidiram

ontem, em assembleia, man-
ter a greve que começou na
segunda-feira. Os salários
que deveriam ter sido pagos
na última quinta ainda não
foram quitados. Na semana
passada foram depositados
somente R$ 500,00 para cada
servidor, e na terça, mais R$
1,1 mil.

Complicou
Para piorar ainda mais a

situação do prefeito de Ame-
ricana, o Sindicato dos Servi-
dores obteve uma liminar
na Justiça obrigando a Prefei-
tura a pagar o salário inte-
gral dos trabalhadores em
até 48 horas e determinou
que o salário terá que ser pa-
go todos os meses até o quin-
to dia útil, sob pena de mul-
ta diária em R$ 1 mil para ca-
da servidor não atendido.

Livro
O jornalista Ivo Patarra

lança hoje seu livro Petrola-
drões – A história do saque à
Petrobras. Em 558 páginas, o
autor relata o dia a dia das in-
vestigações que sacudiram o
País. O lançamento será ho-
je, às 19h, na Livraria Saraiva
do Shopping Iguatemi.

COLABOROU BRUNO
BACCHETTI/AAN

Tribunal constata falhas em atestado de qualificação de empresa

SAÚDE ||| CONFIRMAÇÃO
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Responsabilidades

O Movimento Vem Pra Rua está programando mais uma
manifestação em todo o País para o próximo dia 31. Na
região, estão confirmados eventos em Americana,
Campinas, Holambra, Itatiba e Sumaré. Entre as
bandeiras do movimento estão o impeachment
definitivo da presidente afastada Dilma Rousseff (PT), o
apoio à Operação Lava Jato e a aprovação do projeto “10
Medidas contra a Corrupção”. O movimento defende
ainda a prisão de todos os políticos envolvidos em
corrupção, independentemente do partido.

Av. John Boyd Dunlop é uma das que integram o corredor de ônibus rápido: com decisão do tribunal, não há previsão para retomada de processo

milene@rac.com.br

Corredor do CampoGrande

OS NÚMEROS

Corredor doOuroVerde

São os prefeitos, no
entanto, que bancam
inúmeros serviços. Dividem
as responsabilidades na
Educação, na Saúde, mas
ficam nas mãos de
governadores e do
presidente da República
para qualquer tipo de

investimento que demande
mais verbas. Pediram
recentemente que o
governo federal tratasse da
mesma forma estados e
municípios. Os estados
tiveram suas dívidas
suspensas até o final do
ano.

MILENEMORETO

Xeque-Mate

Perimetral

Já faz tempo que os prefeitos organizam romarias até
Brasília num pedido de socorro ao governo federal para
revisão de dívidas e aumento do repasse de recursos.
Nunca foram ouvidos. Com o agravamento da crise
econômica e com o caos na política, os prefeitos voltaram
a pedir ajuda da União. Os municípios só recebem 5% do
total arrecadado no País. Foram ignorados. A ajuda foi
dada aos estados e eles então passaram a cobrar o mesmo
tratamento.

Abertura das
propostas estava
marcada para hoje

Patrícia Domingos/Especial para a AAN

Do presidente em exercício, Michel Temer, ao discursar para os atletas da
delegação olímpica brasileira.
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SAP cita ‘modernização’ e
ignora apelo de funcionários

“Com o grande
número de
presos, não
há como o
agente saber
o que acontece
nos fundos
das celas.”

Hortolândia

Agentes denunciam descaso na P-2

AGENTE PENITENCIÁRIO

SEGURANÇA ||| INFRAESTRUTURA

Alenita Ramirez

DA AGÊNCIA ANHANGUERA

alenita.jesus@rac.com.br

“Trabalhar na penitenciária é
como viver na expectativa de
ganhar na loteria. A gente sai
de casa e não sabe se vai vol-
tar. Aquilo lá é um barril de
pólvora. O funcionário perece
e o Estado finge que não sabe
de nada”. O desabafo é de um
agente de 46 anos e que há 23
trabalha em presídios da re-
gião. Atualmente ele está lota-
do na P-2 do Complexo Peni-
tenciário Campinas/Hortolân-
dia, palco da rebelião nesta se-
mana. No dia, ele estava de fol-
ga. “Mas já presenciei umas
cinco ou seis rebeliões, vários
motins, mutilações de presos
e muitas outras situações
ruins”, disse o agente, que te-
rá a identidade preservada.

Segundo ele, a notícia de
que uma rebelião estava pres-
tes a acontecer surgiu há cer-
ca de um mês. Na época, o avi-
so foi levado para a direção da
unidade, mas nenhuma provi-
dência foi tomada. “Não exis-
te diálogo com a direção. Os
presos pedem atendimento e
os diretores nem querem sa-
ber. Com os funcionários? É
ainda pior. Todos sofrem assé-
dio moral”, disse.

De acordo com o agente, o
pedido para a troca de direto-
ria ocorre há anos e é feito tan-
to por presos como funcioná-
rios. A atual direção está no co-
mando há 12 anos. Uma das
reivindicações que seriam
apresentadas aos diretores é o
fim da superlotação da unida-
de, que foi projetada para abri-
gar 833 presos e atualmente
está com cerca de 1,9 mil. “Os
presos se revezam para dor-
mir ou então dormem de vale-
te (quando duas pessoas divi-
dem o mesmo colchão e dor-
mem um com a cabeça virada
para os pés do outro). A situa-
ção está insustentável. Com o
grande número de presos,
não há como o agente saber o
que está acontecendo nos fun-
dos das celas”, disse outro fun-
cionário.

Segundo os sindicatos que
representam as categorias, no
papel está prevista a existên-
cia de 147 agentes (ASP) para
a P-2. Mas na prática esse nú-
mero cai para cerca de 90. A di-
ferença são os funcionários
que estão afastados por saú-
de, questões sindicais, estão
emprestados ou em desvio de
função. “Por lei, deveria ter
dois presos para cada agente
de área de segurança (que an-

da desarmado e dentro dos pre-
sídios). No Estado temos 35
mil agentes e cerca de 240 mil
presos, o equivalente a cerca
de 320 presos por funcionário
de cada pavilhão”, disse o pre-
sidente do Sindicato dos Fun-
cionários do Sistema Prisional
do Estado de São Paulo (Sifus-
pesp), João Rinaldo Machado.
“Já não falamos em superlota-
ção nos presídios, mas em hi-
perlotação. O governo precisa
fazer alguma coisa. Há pro-
messas de novos presídios,
mas, na prática, pouco aconte-
ce. Além do número elevado
de presos, temos falta de medi-
camentos, de médicos, enfim,
é uma série de problemas que
refletem na vida dos agentes
penitenciários. Eles ficam ex-
postos e quando acontece re-
belião, são os primeiros usa-
dos pelos presos”, comentou
Machado.

Segundo o sindicalista, as
denúncias já foram apresenta-
das inclusive para a coordena-
ção da Secretaria de Adminis-
tração Penitenciária (SAP),
sem que nenhuma medida te-
nha sido tomada. “Existe um
jogo de empurra. O funcioná-
rio hoje tem medo de fazer al-
guma denúncia porque ele so-
fre assédio. Se avisa a direção
de alguma situação e não é
comprovada, ele responde sin-
dicância. Atualmente nin-

guém quer responder proces-
so administrativo, pois o pro-
cesso demora até cinco anos
para ser solucionado e isso tra-
va uma promoção, uma apo-
sentadoria. Não dá”, disse o di-
retor do Sindicato dos Agentes
de Escolta e Vigilância Peniten-
ciária (Sindespe), Antônio Pe-
reira Ramos.

Reforma

Após o fim da rebelião, segun-
do os sindicalistas, a SAP deu
início a uma obra emergencial
na P-2. Os buracos entre os pa-
vilhões foram tapados com
grades e os presos foram distri-
buídos em dois dos quatro pa-
vilhões destruídos. Os rebela-
dos que estavam nas alas 3 e 4
foram centralizados na 4. Os
da ala 5 e 6 foram colocados
na 6. Nos quatro pavilhões
existem cerca de 1,2 mil pre-
sos. “Não haverá transferên-
cias. Há uma equipe de enge-
nheiros da SAP trabalhando
no local. Estamos solicitando
a automatização das portas”,
afirmou Machado.

Familiares tentam se comunicar com detentos rebelados na P-2, em Hortolândia: superlotação da unidade, principal motivo da revolta, é ignorada pela direção, afirmam funcionários

Palco de rebelião nesta semana, penitenciária em Hortolândia é descrita como “barril de pólvora”

E
m nota, a Secretaria
de Estado da
Administração

Penitenciária (SAP)
confirmou que foram
iniciadas ontem as obras de
“reforma e modernização”
da Penitenciária 2 de
Hortolândia. “A unidade
segue operando dentro dos
padrões de segurança
estabelecidos”, diz o texto.
Em relação às afirmações da
Corregedoria do Tribunal de
Justiça do Estado, a pasta
esclarece que a unidade
conta com pavilhão de
saúde com oito
profissionais, entre

enfermeiros, dentistas e
psicólogos, quatro salas de
aula com aulas no ensino
fundamental e médio, além
de oferecer capacitação
para o trabalho. Ainda de
acordo com a SAP, a P-2
também dispõe de
equipamentos de segurança
como detectores de metais
de alta sensibilidade e
aparelhos de raio X de
menor e maior porte e um
quadro de profissionais
qualificados que continuará
atuando na unidade. A
secretaria não comentou as
denúncias dos agentes.
(AAN)

César Rodrigues/AAN

Servidores dizem que
já sabiam de motim
há mais de um mês

CORREIO POPULAR A9CIDADES
Campinas, quinta-feira, 14 de julho de 2016

A9



Espaço AbertoPasqualeJorge MassaroloMarcos InhauserArquidiocese
SÁBADOSEXTA-FEIRA

Tadeu Fernandes

13˚15˚

QUARTA-FEIRA

28˚

TERÇA-FEIRA

17h38

4/7

11/7

SEGUNDA-FEIRA

06h43

QUINTA-FEIRA

15˚ 28˚

19/7

26/7

Inverno

MISSAS E FUNERAIS

Cidade mín máx

Araçatuba 10 25

Araraquara 12 26

Bauru 13 26

Botucatu 11 25

Campos do Jordão 6 17

Catanduva 12 24

Jundiaí 13 26

Ourinhos 12 26

Piracicaba 13 25

Cidade mín máx

P. Prudente 14 26

Ribeirão Preto 15 26

Santos 14 25

São Carlos 12 24

S. José do Rio Preto 12 25

S. José dos Campos 13 24

Sorocaba 14 25

Ubatuba 12 23

Votuporanga 13 26

■ ■ Jorge Massarolo é jornalista e editor de

Cidades do Correio Popular

Fábio Pillar (Rio de Janeiro, 1960 - Rio de
Janeiro, 14 de julho de 2010) foi ator e
diretor, conhecido pela direção domusical
Rádio Nacional - as ondas que

conquistaram o Brasil, que foi assistido por
mais 80 mil pessoas e recebeu duas
indicações ao Prêmio Shell: melhor figurino
emúsica. Trabalhou ainda em novelas.

20 jun/21 set

SÁBADO

25˚

A seca e a rua

de terra

■ ■ Albertino Pereira Manteiga - Fale-

ceu em Campinas/SP aos 78 anos. Ca-

sado com Irene Bravo Manteiga. Dei-

xa os filhos: Antônio (em memória) e

José Roberto. Seu sepultamento deu-

se dia 13/07/2016 às 10h00min no

Cemitério Parque das Aléias em Cam-

pinas/SP. Os diretores e colaboradores
do Grupo Serra oferecem suas condo-
lências à família enlutada. (Associado
do Grupo Serra Campinas 19
3775-9752 www.gruposerra.com.br).
■ ■ Geraldo de Brito - Faleceu em

Campinas/SP aos 71 anos. Casado

com Nanci Maria Botega. Deixa as fi-

lhas: Gislaine, Marta, Fabiola e Fabri-

na. Seu sepultamento deu-se dia

12/07/2016 às 17h00min no Cemité-

rio da Saudade em Porto Ferreira/SP.

Os diretores e colaboradores do Grupo
Serra oferecem suas condolências à fa-
mília enlutada. (Associado do Grupo
Serra Campinas 19 3775-9752 www.

gruposerra.com.br).
■ ■ José Geraldo Teodoro da Silva - Fa-

leceu em Franco da Rocha/SP aos 62

anos. Filho de Geraldo Teodoro da Sil-

va e Sebastiana Ribeiro da Silva. Seu

sepultamento deu-se dia 12/07/2016

às 16h30min no Cemitério Parque

Nossa Senhora da Conceição em Cam-

pinas/SP. Os diretores e colaboradores
do Grupo Serra oferecem suas condo-
lências à família enlutada. (Associado
do Grupo Serra Campinas 19
3775-9752 www.gruposerra.com.br).
■ ■ Maria de Lourdes de Oliveira - Fa-

leceu em Campinas/SP aos 77 anos.

Filha de Moises Gonçalves de Oliveira

e Antônia Francisca Oliveira. Deixa os

seguintes filhos: Paula, Patricia, Ro-

berto e Maria. Seu sepultamento deu-

se dia 13/07/2016 às 10h00min no

Cemitério Parque das Flores em Cam-

pinas/SP. Os diretores e colaboradores
do Grupo Serra oferecem suas condo-
lências à família enlutada. (Associada

do Grupo Serra Campinas 19
3775-9752 www.gruposerra.com.br).
■ ■ Cirso Valentim - Faleceu em Cam-

pinas/SP aos 53 anos. Casado com

Andréa de Paula Valentim. Deixa os

seguintes filhos: Alex e Tamirian. Seu

sepu l tamento deu-se d ia

13/07/2016 às 10h15min no Cemité-

rio Parque Nossa Senhora da Concei-

ção em Campinas/SP. Os diretores e
colaboradores do Grupo Serra ofere-
cem suas condolências à família enluta-
da. (Associado do Grupo Serra Campi-
nas 19 3775-9752 www.gruposerra.
com.br).
■ ■ Joana Sell do Prado - Faleceu em

Campinas/SP aos 92 anos. Viúva de

Joaquim Jacinto do Prado. Deixa os

seguintes filhos: Neusa, Bartolomeu

e Celso. Seu sepultamento deu-se dia

13/07/2016 às 15h00min no Cemité-

rio da Saudade em Campinas/SP. Os
diretores e colaboradores do Grupo Ser-
ra oferecem suas condolências à famí-

lia enlutada. (Associada do Grupo Serra
Campinas 19 3775-9752 www.grupo-
serra.com.br).
■ ■ Conceição Marques Agostinho -

Faleceu em Campinas/SP aos 71

anos. Viúva de Saulo Agostinho. Dei-

xa os seguintes filhos: Claudinei (em

memória) e Giovana. Seu sepultamen-

to deu-se dia 13/07/2016 às

16h30min no Cemitério Parque Hor-

tolândia em Hortolândia/SP. Os direto-
res e colaboradores do Grupo Serra ofe-
recem suas condolências à família enlu-
tada. (Associada do Grupo Serra Campi-
nas 19 3775-9752 www.gruposerra.
com.br). 
■ ■ José Antônio - Faleceu em Campi-

nas/SP aos 88 anos. Casado com Flor-

dalice M. Coghi Antônio. Deixa os se-

guintes filhos: Geraldo (em memória),

Lilian e Cassia. Seu sepultamento

deu-se dia 13/07/2016 às 16h00min

no Cemitério da Saudade em Campi-

nas/SP. Os diretores e colaboradores

do Grupo Serra oferecem suas condo-
lências à família enlutada. (Associado
do Grupo Serra Campinas 19
3775-9752 www.gruposerra.com.br).
■ ■ Pedro Ribeiro - Faleceu dia

12/07/2016 aos 93 anos. Era viúvo

da Sra. Herminia Jacy Ribeiro. Deixa

os filhos: Célia, Cezaria, Robson e Ro-

gério. Seu sepultamento deu-se dia

13/07/2016 às 15:30 horas no Cemi-

tério Pq. N. S. da Conceição. (Associa-
do Plano Setec de Assistência Funará-
ria) NS 78886. Consulte os demais fale-
cimentos através do site www.setec.sp.
gov.br
■ ■ Washington Luís Ferreira da Silva
- Faleceu nesta cidade aos 62 anos.

Era casado com Mary Araújo Pinto

Ferreira da Silva. Deixa a filha Maria-

na. Seu sepultamento será hoje às

11:00 horas no Cemitério Parque das

Aléias (N.S. 78.904). Consulte os de-
mais falecimentos através do site www.
setec.sp.gov.br

ARMA usada pelo homem procurado pela Justiça por roubo para
assaltar a autopeça no Jd. Leonor: ele usava boné e óculos escuros

Uma corretora de imóveis de
43 anos foi presa no final da
noite de anteontem, em
Campinas, por embriaguez
ao volante e desacato à
autoridade na Avenida
Ângelo Simões, no Jardim
Leonor. Ela ainda teve seu
veículo, um Ford Ecosport,
apreendido por falta de
licenciamento, e foi acusada
de agredir um policial militar
com um tapa no rosto
durante a abordagem. De
acordo com boletim de
ocorrência, a confusão
começou quando uma
viatura da Polícia Militar
com dois soldados fazia uma
abordagem a um homem

suspeito. A corretora parou
seu carro próximo ao local e
começou a filmar a ação da
polícia com seu celular.
Segundo o boletim, um dos
soldados perguntou por que
ela estava gravando, e outro
se aproximou do veículo e
teria percebido que a mulher
aparentava estar embriagada
com com olhos
avermelhados, com
dificuldades para se
expressar e movimentos
lentos. A corretora, de acordo
com a polícia, teria acelerado
seu carro e parado atrás da
viatura. Ela desceu do veículo
e xingou os policiais. Eles
deram voz de prisão por

desacato a autoridade, mas
ela teria dado um tapa no
rosto do policial e saiu
correndo para entrar no
carro. Um dos PMs
conseguiu entrar na frente
dela e retirar a chave da
ignição. Ela foi algemada.
Dentro do carro da corretora,
a polícia disse ter encontrado
uma lata de cerveja fechada e
duas já consumidas.
No plantão do 1º Distrito
Policial, foi registrada a
prisão em flagrante e
arbitrada uma fiança de R$ 5
mil para que a mulher fosse
liberada. Ela não pagou a
quantia e foi encaminhada
para a cadeia feminina de
Paulínia. Na delegacia, a
mulher ainda acusou os PMs
de agressão e um exame do
IML irá servir como prova da
acusação. (Lauro
Sampaio/Da Agência
Anhanguera)

E-mail: jorge.massarolo@rac.com.br

Cidade mín máx

Belo Horizonte 13 24

Brasília 15 26

Campo Grande 12 19

Curitiba 11 16

Porto Alegre 7 14

Recife 22 31

Rio de Janeiro 13 23

Salvador 24 31

São Paulo 13 18

Sol com ligeira

variação de

nuvens, sem

expectativa de

chuva alguma

nas próximas 48

horas. Umidade

relativa do ar

podendo ficar

abaixo dos 30% à

tarde. São altos

os riscos de foco

de fogo.

PRISÃO

Um homem de 29 anos
procurado pela Justiça por roubo
foi preso pela Polícia Militar de
Campinas ontem por assaltar
duas vezes uma loja de
autopeças na Rua Francisco de
Paula Sousa, no bairro Santa
Odila, em um período de 15 dias.
Ele foi encaminhado para prestar
depoimento no 1º Distrito
Policial. De acordo com a equipe
da Rocam (Rondas Ostensivas
Com Apoio de Motocicletas) de
Campinas, Ednilson Dias da
Silva, natural de Barretos,
sempre usava boné e óculos
escuros e estava acompanhado
por um outro homem. Na
primeira ação, ele rendeu os
funcionários no final do
expediente e levou R$ 600,00 e
na tarde da última terça-feira, ele
voltou ao local armado com um
revólver calibre 38 e conseguiu
levar do caixa cerca de R$ 500,00.
As imagens do circuito interno
de segurança do estabelecimento
foram entregues para os policiais
da Rocam que iniciaram, então,
uma busca pela região para
prender o assaltante. Ontem,
durante patrulhamento na Rua
Elias de Oliveira Sabóia, na
região do bairro Santa Eudóxia,
os policiais avistaram um
homem com as características

físicas do assaltante que agia no
bairro Santa Odila e o suspeito
saiu correndo, entrando em um
barraco de uma favela das
proximidades. Foi acionado
apoio de mais policiais e o
homem acabou preso em

flagrante por roubo, após ser
constatado que era ele o
assaltante. A polícia não
informou ainda a procedência de
seu mandado de prisão de roubo.
(Lauro Sampaio/Da Agência
Anhanguera)

JD. LEONOR

Corretora filma blitz, xinga
PM e é detida por desacato

SEXTA

falecimentos

Ontem estava na sala de casa,
com a janela aberta, quando en-
trou uma nuvem de poeira. Mo-
ro em uma vila, em Barão Ge-
raldo, onde todas as ruas são
de terra por poção da maioria
dos moradores, que, obviamen-
te, não querem asfalto. A poei-
ra que invadiu a casa lembrou
a infância e da tia Clementina,
uma senhora italiana, gorda,
que morava na rua principal. A
via, assim como as demais da
pequena cidade, também era

de terra.
Da mesmo forma como esta-

mos vivendo agora em Campi-
nas, o ar lá ficava irrespirável
com a secura (lembro que meu
nariz sangrava constantemen-
te, mas não se fazia associação
com a secura) e a poeira.

Qualquer movimento na
rua gerava uma tempestade
de terra. Na frente da casa
desta tia passavam ônibus, ca-
minhões, tratores, carros, car-
roças, cavalos, bicicletas, pe-

destres e cachorros. Era uma
nuvem de pó constante. As
plantas ficavam completa-
mente cobertas de terra. A ca-
sa de madeira tinha portas e
janelas lacradas com toalhas
e panos, mas pouco adianta-
va. Era um verdadeiro terror
para minha tia.

Para amenizar a secura, to-
do final de tarde, quando o mo-
vimento na rua diminuía, ela e
os filhos pegavam uma man-
gueira e davam um “banho”
na poeira, nas plantas e na ca-
sa. O verde das folhas reapare-
cia, o ar ficava leve e tudo volta-
va a respirar. Clementina apro-
veitava a frescura para sentar
na varanda e tomar um chimar-
rão com meu tio. No dia se-
guinte, a poeira dominava tu-

do novamente, para desespero
dela.

Não muito longe dali ficava
a casa dos meus pais e o tor-
mento para minha mãe era me-
nor, mas, mesmo assim, perio-

dicamente ela lavava o pó das
plantas e da casa.

Pensei em molhar a rua em
frente à minha casa também,
como minha tia fazia, mas não
vi que não ia dar certo. Além de

gastar a nossa escassa água,
pouco resolveria. O intenso mo-
vimento de carros traria a poei-
ra de volta. O jeito é esperar pe-
la chuva e, com ela..., a lama.

Minha tia ficava em dúvida
sobre qual dos efeitos era pior,
poeira ou lama, mas era a natu-
reza quem decidia. É o que res-
ta fazer, ficar na sombra e espe-
rar pela vontade da natureza.
Mas estamos na época mais se-
ca do ano, pouca coisa deve
mudar até a chegada das águas
da Primavera. Bem, minha tia
não tem mais esse problema. A
rua foi asfaltada há alguns
anos. Agora é a fuligem que in-
vade a casa.

EM AMERICANA

Para contato: falecimentos@rac.com.br

jorge massarolo

NESTA DATA

Policiais civis prenderam 12
pessoas e desarticularam
uma quadrilha especializada
em tráfico de drogas em
Americana durante
operação realizada ontem. O
grupo atuava nos bairros
Jardim dos Lírios e Vila

Mathiensen. De acordo com
nota divulgada pela
Secretaria Estadual da
Segurança Pública, o bando
faturava cerca de R$ 80 mil
por semana com a venda de
drogas. Dois líderes foram
presos, um homem

conhecido como Charlão, de
39 anos, e um outro de 26
anos cuja identidade não foi
revelada. Os policiais
apreenderam uma arma de
fogo calibre 38, 10
munições, três decigramas
de cocaína, 9,6mg de crack e
1,655 kg de maconha. Além
da polícia de Americana,
participaram da operação
policiais de Piracicaba, Nova
Odessa e de Capivari. (Lauro
Sampaio/Da Agência
Anhanguera)

Jesus Roberto Teófilo/Especial para a AAN

Procurado assalta a mesma
loja duas vezes em 15 dias

Polícia prende 12 pessoas
em operação contra tráfico
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Campinas ganha presente de 30m

SAIBA MAIS

URBANISMO ||| CULTURA

Da Agência Anhanguera

Quem caminha pela Praça
Arautos da Paz, em Campinas,
desde terça-feira, pode ver que
a torre do palco está ganhando
uma cobertura estilizada. Os
autores do grafite de 30 metros
quadrados são os artistas plásti-
cos Rogério Pedro e Luciane Pe-
dro. Uma das faces da torre es-
tá programada para ser entre-
gue hoje como presente aos
242 anos da cidade.

A pintura é um trabalho au-
toral e colorido que retrata “as
divas”. Rogério Pedro explica
que tem trabalhado com figu-
ras de mulheres com as cabe-
ças enfeitadas e em homena-
gem a Campinas, ele colocará
andorinhas em seu grafite.

“Já estávamos pensando em
colocar nossa marca em um
marco público da cidade. Aí
surgiu essa possibilidade e
abraçamos. A praça é palco de
diversos eventos culturais e es-
sa torre era exatamente o que
procurávamos.”

Artista plástico desde 1999,
Rogério diz que seus traços re-
metem à brasilidade, a Car-
mem Miranda e que seu sonho
é conseguir um patrocínio para
poder fechar as outras três fa-
ces da torre.

Novo local

O prefeito de Campinas, Jonas
Donizette, irá participar das co-

memorações do aniversário do
município. O evento que esta-
va programado para acontecer
no Paço Municipal foi reprogra-
mado para às 9h, na Base 1 da
Guarda Municipal, na Lagoa
do Taquaral.

Na ocasião, acontecerá uma
homenagem aos profissionais
que auxiliaram a reconstrução

das áreas afetadas pelo tempo-
ral que atingiu a cidade na ma-
drugada do dia 5 de junho. A
programação oficial para a
comemoração do aniversário
vai até o dia 24 com uma ex-
tensa programação de ativi-
dades culturais, como shows
e cinema ao ar livre, e gastro-
nômicas.

Imagem, com 30m, retratará mulheres com as cabeças enfeitadas, além de andorinhas, símbolo da cidade

Rogério Pedro com aluno do Instituto Mano Down, que integra a ação

Próximo passo é
grafitar as outras
faces da estrutura

A Praça Arautos da Paz foi

inicialmente construída para

abrigar o 14º Congresso

Eucarístico Nacional, evento da

Igreja Católica, e se constitui hoje,

em uma das maiores áreas para o

lazer da população campineira.

Com 65 mil m², a Arautos dispõe

de uma grande área gramada, um

palco coberto, uma passarela de

acesso ao palco, dois conjuntos de

sanitários públicos, cabine para

comando de luz e som, uma

pequena área comercial e uma

rampa de skate. Assim como o

projeto arquitetônico, o

paisagismo da área também foi

trabalhado de maneira simples e

de fácil manutenção, basicamente

com grama e árvores. Ao seu

redor, foram plantadas cerca de

700 espécies nativas da região

como o jacarandá, ypê, córdia,

jatobá e cabreúva e a área central,

por sua vez, ficou livre para os

eventos. Oficialmente, a Praça

Arautos da Paz foi inaugurada

pela Prefeitura de Campinas, em

2004, com um Ato Ecumênico

pela Paz.

Grafiteiros entregam obra na torre da Arautos da Paz no dia do aniversário de 242 anos da cidade
Fotos: Dominique Torquato/AAN

Veja caderno especial

nesta edição
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“Compreendemos que
cuidar domeio ambiente, também

é cuidar da comunidade e
do ser humano”.

Orientadora de medida e coordenadora interina do Comec

UIARA CRISTINA VIANA DANELUTTI

Comec atua na formação de jovens
CONSTRUÇÃO ||| SOCIAL

Vanessa Tanaka
ESPECIAL PARA A AGÊNCIA ANHANGUERA

meio.ambiente@rac.com.br

O Centro de
O r i e n t a ç ã o
ao Adolescen-
te de Campi-
nas (Comec)
atua há 36
anos e tem a
missão de atender adolescen-
tes e seu grupo familiar atra-
vés de projetos educativos e
culturais específicos em uma
perspectiva de desenvolvi-
mento pessoal e social, pro-
movendo a construção da ci-
dadania.

Dentre as atividades reali-
zadas, algumas são voltadas
ao meio ambiente, como o
plantio de árvores em praças
públicas, a construção de
uma cisterna para a captação
de água da chuva e utilização
de materiais recicláveis para
a confecção de brinquedos e
objetos decorativos para orga-
nização dos ambientes.

Segundo Uiara Cristina Via-
na Danelutti, orientadora de
medida e coordenadora interi-
na, este mês os grupos estão
confeccionando brinquedos
com materiais recicláveis em
parceria com a Eco Brinque-
doteca localizada no Parque
Ecológico de Campinas, onde
participaram de uma oficina
de brinquedos e jogos com
materiais recicláveis.

“Nessa oficina foi propos-
to aos adolescentes refletirem
sobre brincadeiras que gosta-
vam quando crianças, o lixo
produzido e a importância de
sua redução e a reutilização
de materiais recicláveis, além
de conhecerem, jogarem e
brincarem com brinquedos já
confeccionados pela Eco Brin-
quedoteca”, explica. Ao final,
os adolescentes foram convi-
dados a fazer um brinquedo
com material reciclado. “Na
próxima etapa, esses grupos
serão estimulados a refleti-
rem sobre a importância do
brincar para o desenvolvi-
mento infantil e em seguida
confeccionarão brinquedos
com materiais reciclados e es-
colherão uma instituição em
seu território que atenda
crianças e adolescentes para
fazer a doação de uma caixa
com diferentes brinquedos e
jogos. Na parte final, os ado-
lescentes farão contato com
as instituições parceiras e
agendarão a entrega dos brin-

quedos e jogos”, afirma Uia-
ra. Passa um grupo por vez
até que todos tenham vivido
a experiência.

O projeto faz parte do pro-
grama de Prestação de Servi-
ços à Comunidade (PSC), que
existe há nove anos e nesta
medida socioeducativa, são
realizadas tarefas gratuitas de
interesse geral, junto a entida-
des assistenciais, hospitais, es-
colas e outros estabelecimen-
tos congêneres, bem como
em programas comunitários

ou governamentais.
Os adolescentes e jovens

participantes dos grupos são
estimulados a refletirem so-
bre o território do qual fazem
parte e identificar locais em
que avaliam a importância de
realizarem tarefas que contri-
buam com os serviços, além
de trazer benefícios à sócioe-
ducação dos adolescentes.
Trabalhar as questões am-
bientais sempre foi algo natu-
ral para a entidade, uma vez
que o assunto faz parte dos in-

centivos dos orientadores de
medida e educadores sociais
que acompanham os grupos
de adolescentes e jovens da
medida socioeducativa do
PSC.

“Para este mês, especifica-
mente, a ciência da Eco Brin-
quedoteca pelos profissionais
do Comec mobilizou retomar
as propostas de prestações de
serviços à comunidade volta-
das ao meio ambiente. Com-
preendemos que cuidar do
meio ambiente, também é

cuidar da comunidade e do
ser humano”, acrescenta a
coordenadora interina. Du-
rante os processos das presta-
ções de serviços à comunida-
de sempre são provocadas re-
flexões sobre o cuidado com
a natureza, como por exem-
plo, quando há o momento
do lanche que é oferecido pe-
la instituição, fala-se sobre as
consequências do desperdí-
cio e sobre o descarte do lixo
que é gerado.

“Outro exemplo, ao térmi-

no dos grupos, dividimos as
tarefas de desligar equipa-
mentos que consomem ener-
gia e organização da sala. No
Comec temos uma cisterna
feita por um grupo de adoles-
centes e, quando outros ado-
lescentes, que não participa-
ram deste processo, perce-
bem este objeto e questio-
nam, são informados sobre o
processo de construção, o ob-
jetivo e o impacto positivo ge-
rado para a instituição e para
o meio ambiente”, declara.

O retorno de cada ação susten-
tável do Centro de Orientação
ao Adolescente de Campinas
(Comec) tem sido positivo e de
acordo com Uiara Cristina Via-
na Danelutti, orientadora de
medida e coordenadora interi-
na, os parceiros acessados para
a realização das prestações de
serviços à comunidade normal-
mente são bem receptivos aos
trabalhos relacionados ao meio
ambiente.

“Os adolescentes e jovens
participantes dos grupos tam-
bém apresentam empenho
quando se fala de questões de
cuidados do meio ambiente,
talvez por ficar facilmente evi-
dente o benefício que geram a

suas comunidades. Dentro da
própria instituição os profissio-
nais reconhecem estas ações
como essenciais para se pensar
em cidadania e sócio educa-
ção”, acrescenta Uiara. Quan-
do se trata de arrecadação dos
materiais recicláveis, tanto os
adolescentes e jovens, quanto
os profissionais do Comec se
mobilizam na coleta dos mate-
riais.

Outro ponto a ser destacado
é quando os jovens replicam
em casa o que aprenderam,
pois desde o início a entidade
tem a preocupação de que eles
reflitam e compartilhem as in-
formações adquiridas no traba-
lho realizado. “A vivência de

uma ação pretende provocar a
concretização destas informa-
ções e reflexões e ampliar para
as sensações que ficam impreg-
nadas nos sujeitos participan-
tes. Quando propomos aos jo-
vens arrecadarem em suas ca-
sas materiais recicláveis para
trazer ao Comec, quando refle-
timos sobre a importância do
brincar para o desenvolvimen-
to humano e confeccionamos
brinquedos, ocorre uma am-
pliação do repertório de vivên-
cias destes adolescentes e jo-
vens, o que propõe que estes le-
vem para seus lares outras in-
formações e combinados com
seus grupos familiares”, diz a
coordenadora interina.

Além disso, há uma ação
prática de mudança da comuni-
dade, onde são entregues pro-
dutos confeccionados por eles,
como nesta proposta dos eco
brinquedos. “Os atendidos pos-
suem um tempo determinado
que, normalmente não ultra-
passa seis meses, por isso, há
que se investir constantemente
para a mudança do paradigma
ora instalado em nossa socieda-
de acerca do uso não conscien-
te do meio ambiente. O que
percebemos é que as vivências
interferem no comportamento
dos adolescentes e jovens que
passam a considerar e valorizar
tais questões”, conclui. (VT/
AAN)

Brinquedos, jogos e enfeites
desenvolvidos com material
reciclável por adolescentes
atendidos pelo Centro de
Orientação ao Adolescente de
Campinas (Comec): atitudes que
são levadas para a família e a
sociedade em prol da preservação
do meio ambiente

Parceiros são receptivos às propostas

Unidade I
Centro de Orientação ao
Adolescente de Campinas
Rua da Abolição, 92, Ponte Preta,
Campinas
E-mail: rh@comec.org.br
Fone/fax: (19) 3234-1749

Unidade II
Prestação de Serviços à
Comunidade - PSC
Rua Proença, 814, Bosque,
Campinas

E-mail: psc@comec.org.br
Fones/fax: 3234-3712
/3237-0981 /3307-6338

Liberdade Assistida - LA
Rua da Abolição, 92, Ponte Preta,
Campinas
E-mail: la@comec.org.br
Fones/fax: 3234-1749/
3234-5442/ 3234-4923

Site: www.comec.org.br

Projetos da instituição
têm a perspectiva de
promover a cidadania

Fotos: Divulgação

Adolescentes replicam em casa as informações adquiridas nos trabalhos

CONHEÇA

Entre as atividades desenvolvidas pela instituição está a atenção e cuidados com o meio ambiente
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Greve na Receita deixa
os empresários em alerta

Crise encolhe a balança comercial
RMC ||| NEGÓCIOS

Adriana Leite

DA AGÊNCIA ANHANGUERA

aleite@rac.com.br

A balança comercial da Região
Metropolitana de Campinas
(RMC) fechou o primeiro se-
mestre deste ano com uma
queda de 7,41% no volume de
exportações. Dados do Ministé-
rio do Indústria, Comércio Exte-
rior e Serviços mostram que as
vendas de produtos locais para
o Exterior somaram US$ 1,7 bi-
lhão neste ano. No acumulado
de janeiro a junho de 2015, o
valor foi de US$ 1,84 bilhão.

As importações também ti-
veram baixa. O recuo foi de
23,29%, passando de US$ 6,14
bilhões para US$ 4,7 bilhões.
O déficit ficou em US$ 3 bi-
lhões, 30,12% menor em rela-
ção aos US$ 4,29 bilhões do
primeiro semestre do ano pas-
sado. Os dados refletem a re-
cessão da economia que afeta
com força regiões altamente in-
dustrializadas como a de Cam-
pinas.

A RMC tem como uma das
características importar mais
do que exportar, já que as gran-
des indústrias locais são consu-
midoras de insumos para a fa-
bricação de bens de alto valor
agregado. Com a crise, a pro-
dução para abastecer o merca-
do doméstico diminuiu, ao
mesmo tempo em que no ce-
nário internacional a turbulên-
cia em regiões que compram
produtos locais também difi-
cultou as vendas.

Os dados do ministério
apontaram que apenas sete
das 20 cidades na região tive-
ram aumento de exportações
(veja quadro). Em Campinas,
as exportações caíram 20,67%

no primeiro semestre. De acor-
do com o ministério, o volume
atingiu US$ 392,8 milhões, con-
tra US$ 495,2 milhões no mes-
mo período de 2015. As impor-
tações também registraram
baixa de 20,26%, de US$ 1,59
bilhão no ano passado para
US$ 1,26 bilhão agora.

Mercado

O diretor regional do Sindicato
dos Despachantes Aduaneiros,
Elson Ferreira Isayama, afir-
mou que apesar de o setor de
comércio exterior sentiu a que-
da da atividade econômica no
primeiro semestre, alguns seg-
mentos ainda exibem bons re-
sultados, como o agronegócio.

O diretor da B&F Dias, Bru-
no Dinamarco, afirmou que o
primeiro semestre foi muito
bom para as exportações da
empresa instalada em vinhedo

que produz equipamentos pa-
ra tratamento de esgoto. “O vo-
lume ainda é pequeno, mas
em tempos de crise é impor-
tante para o equilíbrio das con-
tas da empresa. No primeiro
semestre, exportamos 17%
mais do que em todo o ano de
2015”, disse.

Fila de caminhões em Viracopos: demora na liberação de mercadorias atrapalha as indústrias da região

Editor:Hélio Paschoal helio@rac.com.br

Economia

Tanto o volume exportado quanto o importado registraram quedas no primeiro semestre deste ano

Industrialização
alta intensifica os
efeitos da recessão

Carlos Sousa Ramos/AAN

+ brasil ● esportes ● mundo ● caderno C

O
s auditores fiscais da
Receita Federal
cruzam os braços

hoje e devem complicar
ainda mais uma semana
que já foi marcada por
longas filas de caminhões
no Aeroporto Internacional
de Viracopos por causa da
mobilização da categoria.
Os servidores reivindicam
que o governo cumpra um
acordo firmado em março
e conceda um reajuste de
21,3% dividido em quatro
anos, mais um bônus de R$
3 mil. A situação preocupa
os empresários da região
que já sentem lentidão no
ritmo de liberação de
cargas no terminal
campineiro. Por isso, as
entidades empresariais da
região prometem acionar a
Justiça se a mobilização
gerar caos no trâmite de
cargas em Viracopos.
Indústrias locais
informaram que já estão
com estoque de peças
baixo e há risco de suas

linhas de produção
pararem se a mobilização
dos auditores persistir.
Durante dois dias nesta
semana, os servidores
intensificaram o pente-fino
no embarque das cargas
nos caminhões, o que
provoca uma demora
maior no desembaraço das
mercadorias.
Em nota, os auditores
fiscais informaram que vão
paralisar as atividades a
partir de hoje. De acordo
com a categoria, a
paralisação será realizada
duas vezes por semana
(terças e quintas) nos
principais aeroportos,
portos e pontos de
fronteiras do País.
Segundo representantes
dos trabalhadores, as
atividades aduaneiras
serão suspensas durante
todo o dia, mantidas
apenas as essenciais. A
Receita Federal informou
que não se pronunciaria
sobre a greve. (AL/AAN)
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Para calcular o valor do IPVA e saber
a data de vencimento, consulte o
site http://

www3.fazenda.sp.gov.br/ipvanet

Taxa de licenciamento:  
R$ 80,21

Seguro obrigatório: 
R$ 105,65

Táxi (Bandeirada) R$ 4,85

Km rodado
Bandeira 1 R$ 2,90
Bandeira 2 R$ 3,75
Hora parada R$ 43,00

Zona Azul 
1 hora R$ 3,50

Transporte coletivo 

Ônibus R$ 3,80

Rendimento Alíquota Deduzir

Até R$ 1.903,98 - Isento

De R$ 1.903,99

a R$ 2.826,65 7,5% 142,80

De R$ 2.826,66

a R$ 3.751,05 15% 354,80

De R$ 3.751,06

a R$ 4.664,68 22,5% 636,13

Acima de

R$ 4.664,68 27,5% 869,36

Salário de contribuição Alíquota

Até 1.556,94 8%

De 1.556,95 até 2.594,92 9%

De 2.594,93 até 5.189,82 11%

Empregador 12%

Salário-base Alíquota a pagar

Autônomo (plano simplificado):

Pagamento para empregados domésticos,
facultativos e autônomos deve ser feito até o dia 15
do mês subsequente ao do período de competência.

Valor mínimo:

R$ 880,00 ..................................................... 20%

Valor Máximo:

R$ 5.189,82 .................................... 20%

Ufir (out 2010) ... R$ 1,0641

Ufesp (2016) ........ R$ 23,55

UPC (jul a set) ....... R$ 23,16

FGTS (jul) ............. 0,4514%

Ufic (2015) ........ R$ 3,1006

Selic (jul) .................. 1,16%
Selic (anual) ........... 14,25%

Salário mínimo
federal ................ R$ 880,00

Salário Mínimo Regional SP*
Faixa I - R$ 1.000,00
Faixa II - R$ 1.017,00

+ 0,13%
18.372,12 PONTOS

NOVA YORK

141,00

PESQUISA CNI

O governo já arrecada muito e
não precisa aumentar impostos
para melhorar os serviços
públicos. Essa é a avaliação é de
81% de brasileiros consultados
em pesquisa do Ibope realizada a
pedido da Confederação
Nacional da Indústria (CNI). O
percentual que considera os

impostos no Brasil muito
elevados passou de 44% em 2010
para 65% em 2016. Os que
consideram que os impostos vêm
aumentando muito subiram de
43% em 2010 para 83% este ano.
Além disso, 70% concordam que
a baixa qualidade dos serviços
públicos é mais consequência da
má utilização dos recursos do
que da falta deles. Para 84% dos
entrevistados, os impostos no
Brasil são elevados e 73% são
contra o retorno da CPMF.
(Agência Brasil)

O dólar comercial encerrou a sessão
desta quarta-feira em QUEDA de

0,76% frente ao real

EM MAIO

Volume de serviços tem
queda anualizada de 6,1%
O volume de serviços teve uma
queda de 6,1% em maio deste
ano na comparação com o
mesmo período do ano passado
- o pior resultado para meses de
maio desde o início da série
histórica, em 2012 e também a
segunda maior queda da série.
Segundo a Pesquisa Mensal de
Serviços (PMS), divulgada
ontem pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE), os serviços caíram 0,1%
em maio na comparação com

abril, e agora acumula 5,1% no
ano e 4,8% em 12 meses. A
receita nominal do setor de
serviços, contudo, cresceu 0,4%
entre abril e maio deste ano. Na
comparação com maio de 2015,
houve queda de 0,7%. Nos
acumulados do ano e de 12
meses, a receita teve altas de
0,2% e 0,4%, respectivamente. A
receita nominal não considera
os efeitos da inflação sobre o
valor dos serviços. (Agência
Brasil)

+ 0,63%

ALÍVIO NO CALOTE

O número total de
consumidores inadimplentes
caiu pela primeira vez desde
dezembro de 2014, segundo
pesquisa divulgada ontem pela
Serasa Experian. Em maio, o
Brasil tinha 59.470.359 pessoas
com dívidas em atraso, cerca
de 1,3 milhão a menos do que
em abril, quando o total atingiu
nível recorde. O valor das
dívidas verificadas soma R$
264,2 bilhões. Segundo os
economistas da Serasa, este
movimento revela o esforço
dos consumidores para
renegociar dívidas e sair da
inadimplência. Para eles, duas
condições possibilitaram às
pessoas regularizarem as
dívidas: contraíram novos
empréstimos ou sacaram
dinheiro da caderneta de
poupança. De acordo com

informações do Banco Central,
as retiradas da poupança
superaram os depósitos em R$
42,6 bilhões entre janeiro e
junho de 2016.
Na divisão por faixa etária, os
consumidores de 41 a 50 anos
são os mais inadimplentes
(12,8% em maio, igual ao nível
do mês anterior). Na sequência
aparecem os jovens de 18 a 25
anos (15,6% em maio, de 15,8%
em abril). Depois está a faixa de
31 a 35 anos (13,8%, estável
ante o mês anterior), seguida
da categoria de 26 a 30 anos
(13,7%, também estável). Os
idosos acima de 61 anos estão
entre os mais regulares nos
pagamentos (com 12,5% de
inadimplência), assim como a
faixa de 36 a 40 anos (12,4%) e
os de 51 a 60 anos (12,8%).
(Estadão Conteúdo)

IPCA 0,78 0,35 4,42 8,84

INPC 0,98 0,47 6,04 9,49

IGP-M 0,82 1,69 5,91 12,21

IGP-DI 1,13 1,63 6,02 12,32

IPC 0,57 0,65 5,00 10,18

ICV 0,67 0,45 4,72 9,05

CUB 0,03 3,18 3,86 4,50

REAIS O GRAMA
(+0,71%)

(*) Os valores variam de acordo com as
ocupações, que podem ser conferidas no site:
http://www.emprego.sp.gov.br/

EM JULHO

JULJUN

no ano

13 de julho de 2016

Fatores válidos para contratos cujo último reajuste
ocorreu há 1 ano. Para obter o aluguel corrigido,
multiplique o valor atual pelo fator.

25/6 a 25/7 0,6299
26/6 a 26/7 0,6591

27/6 a 27/7 0,7045
1/7 a 1/8 0,6629
2/7 a 2/8 0,6639
3/7 a 3/8 0,6933
4/7 a 4/8 0,7228
5/7 a 5/8 0,7537
6/7 a 6/8 0,7413
7/7 a 7/8 0,7088
8/7 a 8/8 0,6944
9/7 a 9/8 0,6698
10/7 a 10/8 0,6995
11/7 a 11/8 0,7470

Bovespa Dow Jones

FGTS LIBERADO

A intenção de consumo das
famílias ficou estável na
passagem de junho para julho
deste ano, com 68,7 pontos,
informou ontem a
Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC). No entanto,
na comparação com julho de
2015, houve queda de 21%.
Segundo a CNC, a confiança
do consumidor permanece
baixa e a recuperação deve
acontecer lentamente, já que
as famílias ainda estão muito
endividadas. Na comparação
com junho deste ano, quatro
dos sete componentes

alcançaram resultado positivo.
Os consumidores estão mais
satisfeitos com o seu emprego
atual (1,2%), com a
perspectiva profissional
(0,6%), com o nível de
consumo atual (1,2%) e com a
renda atual (0,1%). No
entanto, há menos motivação
para a compra a prazo (-0,8%),
para a perspectiva de consumo
(-1,4%) e para a compra de
bens duráveis (-2,2%). Na
comparação com julho de
2015, contudo, todos os sete
componentes registraram
piora, reforçando o quadro da
crise. (Agência Brasil)

mai

IGP-M - Fator 1,1109 1,1221

IGP-DI - Fator 1,1126 1,1232

IPCA (IBGE) - Fator 1,0932 1,0884

INPC- Fator 1,0982 1,0949

3,269

jun 12 m

Dólar compra venda

Comercial 3,268 3,269

Paralelo 3,34 3,44

Turismo 3,21 3,407

Euro Tur. 3,573 3,807

Datas de pagamento dia

Finais de 1 e 6 1/8

Finais de 2 e 7 2/8

Finais de 3 e 8 3/8

Finais de 4 e 9 4/8

Finais de 5 e 0 5/8

54.598,28 PONTOS
7,92 BILHÕES

O plenário do Senado aprovou
ontem a Medida Provisória
719/16, que permite aos
trabalhadores da iniciativa
privada oferecerem aos bancos,
como garantia para
empréstimo consignado em
folha, parte dos recursos de sua
conta vinculada do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) e da multa rescisória. A
MP, aprovada sem alterações
na forma como foi editada pelo

Executivo, será promulgada. A
medida havia sido aprovada na
véspera pela Câmara dos
Deputados. Pelo texto, o
trabalhador do setor privado
poderá oferecer até 10% do
saldo de seu FGTS como
garantia nos empréstimos
consignados. O empregado
também poderá dar como
garantia nas operações até
100% do valor da multa a ser
paga pelo empregador em caso

de demissão sem justa causa. A
finalidade da medida é facilitar
o acesso ao crédito consignado
pelo trabalhador privado - uma
modalidade de empréstimo
mais facilmente concedido e
com juros muito menores do
que os de outras linhas.
De acordo com a MP, caberá ao
agente operador do FGTS - ou
seja, a Caixa Econômica
Federal - definir os
procedimentos operacionais
para que as novas regras sejam
aplicadas. “O Conselho
Curador do FGTS poderá
definir o número máximo de
parcelas e a taxa máxima
mensal de juros a serem
cobrados pelas instituições
consignatárias nas operações
de crédito de que trata este
artigo”, diz o texto.
Para o Instituto Brasileiro de
Defesa do Consumidor (Idec), a
medida nada tem de positivo,

porque o consumo dos
recursos do Fundo não
apresenta uma solução
adequada a quem está
endividado. “Embora pareça
que o consumidor desfrutará
de algum benefício imediato, o
principal favorecido é o sistema
financeiro, que passa a ter
acesso a valores em condições
que o trabalhador não dispõe”,
afirmou a entidade em nota.
Além disso, em razão dos
descontos das parcelas serem
feitos diretamente na folha de
pagamento, o consignado vai
contribuir para o atraso de
outros dívidas.
Em ofícios enviados ao Senado
e à Câmara, o Idec reforça que,
ao permitir o uso do FGTS
como garantia de empréstimo,
“acentua-se a vulnerabilidade
do trabalhador diante do
desemprego e do
endividamento”. (Agências)

Intenção de consumo das
famílias permanece estável

Mais de 80% não
aceitam aumento
nos impostos

PODER JUDICIÁRIO
Justiça Federal – Seção Judiciária de São Paulo

Segunda Vara Federal de Campinas
Avenida Aquidabã, nº465, Centro, Campinas – SP

CEP 13.015-2010 Fone: (19) 3734-7000 Fax: 3237-1170 – Internet: www.jfsp.jus.br

EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo de 30 dias

A Dra. SILENE PINHEIRO CRUZ MINITI, Juíza Federal Substituta no exercício da 
Titularidade Plena da 2ª Vara Federal de Campinas, 5ª Subseção Judiciária, na forma da Lei,

FAZ SABER, aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento e 
interessar possa, especialmente aos EVENTUAIS HERDEIROS DE LINKEI AGUENA
e seus cônjuges se casado(a)(s) for(em), que por este Juízo se processam os autos 
da AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO nº 0017929-30.2009.403.6105, promovida pelo
Município de Campinas, União Federal e Empresa Brasileira de Infraestrutura 
Aeroportuária – INFRAERO em face do(s) expropriado(s) EIKITI JOAQUIM UEHARA 
– ESPÓLIO DE LINKEI AGUENA - ESPÓLIO, objetivando a desapropriação e imissão 
provisória na posse da área necessária para a ampliação do Aeroporto Internacional 
de Viracopos/Campinas, inserida nas áreas indicadas nos Decretos Municipais 
Expropriatórios nºs 15.378 de 06/02/06 e 15.503 de 08/06/06, a seguir descrita: “Lote 
nº 19 da quadra F, 

, pelo valor de R$5.291,73 (cinco mil duzentos e noventa e um reais e setenta e 
três centavos).  E como o seu proprietário o Sr. LINKEI AGUENA, seu cônjuge se 
casado(a) for e seus herdeiros
CITADOS
ação no prazo de 15 (quinze) dias, presumir-se-ão por ela aceitos o valor proposto da 
indenização, bem como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, nos termos 
do artigo 285 do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL e do seguinte despacho: 

 Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, 
expediu-se o presente edital nos termos do artigo 18 do Decreto lei 3.365/41 que será 

funciona no Fórum da Justiça Federal, à Av. Aquidabã, 465, Centro, Campinas – SP. 
NADA MAIS. Campinas, em 28 de junho de 2016. 

E para que não se alegue ignorância, mandou expedir o presente Edital, na forma da Lei, 
nesta cidade de Campinas, 28 de junho de 2016. Eu, ______________ Élida dos Santos 
Bastos Rolim – RF 7124, Técnico Judiciário, digitei e conferi. E eu, _______________ 
Hugo Alex Falleiros Oliveira, RF 3342, Diretor de Secretaria, reconferi.

SILENE PINHEIRO CRUZ MINITTI
Juíza Federal Substituta no Exercício da Titularidade Plena

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

5ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo
8ª Vara Federal em Campinas/SP

EDITAL DE CITAÇÃO
Classe   
15 – Desapropriação

   Processo:
   00155848620124036105

Partes:
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO e outro X Sergio 
Vailati -  espólio e outro
Pessoa a ser citada:
Eventuais Herdeiros e Legatários de Sérgio Vailati

   CNPJ/CPF nº

   Prazo do Edital
   30 dias

A Doutora SILENE PINHEIRO CRUZ MINITI, JUIZA FEDERAL SUBSTITUTA, FAZ 
SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem 

legatários de Sérgio Vailati, CITADOS dos termos da ação proposta, que tem por 

quadra 7, com frente para rua 2, qt 05524 do Jardim Novo Itaguassu, 16 metros para a 

para a rua 9, 17 metros onde confronta com o lote 28 e 14,95 metros onde confronta 
com o lote 30, tendo área aproximada de 341m², objeto da matrícula nº. 18.167 do 
3º Cartório de Registro de Imóveis de Campinas; b) lote 30 da quadra 7, com frente 
para rua 9, qt 05524 do Jardim Novo Itaguassu, medindo 19 metros de frente para a 
rua 9, 16,28 metros nos fundos onde confronta com os lotes 27 e 28, 14,95 metros 
da frente ao fundo e do lado esquerdo confronta com o lote 29, 21,35 metros do 
lado direito com onde confronta com o lote 31, tendo área aproximada de 298 m², 
objeto da matrícula nº. 18.168 do 3º Cartório de Registro de Imóveis de Campinas-
SP. A título de indenização, a Infraero depositou o valor de R$ 38.148,65 (trinta e 
oito mil, cento e quarenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) em 08/01/2013. 
Ficam também os citandos INTIMADOS para, no prazo de 15 (quinze) dias – que 

publicação deste edital – responder aos atos e termos da ação proposta, declarando 
se aceitam o valor ofertado, se impugna o preço, ou ainda, se for o caso, se há vício 
do processo judicial, devendo qualquer outra questão ser decidida por ação direta. 

os fatos narrados na inicial. E, para que não se alegue ignorância, expediu-se o 
presente edital que será publicado pelo prazo máximo de 30 dias, sob pena de 

de grande circulação. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Tudos 
nos termos do art. 257 do Código de Processo Civil. Campinas, 04 de julho de 2016. 
Eu, _____, Cibele Bracale Januário, RF 4861, Técnica Judiciária, conferi e assinei. 
E eu, _______, Cecília Sayuri Kumagai, RF 4507, Diretora de Secretaria, reconferi.

SILENE PINHEIRO CRUZ MINITI 
JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA

Inadimplência cai pela 1ª

vez desde 2014, diz Serasa

Fundo poderá
servir de garantia
para consignado
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Sucessor de Cunha assume
orçamento de R$ 5,2 bilhões

ELEIÇÃO ||| MANDATO-TAMPÃO
De Brasília

O novo presidente da Câma-
ra, que assume um mandato-
tampão a partir de hoje, após
a renúncia ao posto do depu-
tado afastado Eduardo
Cunha (PMDB-RJ), cuidará
de um orçamento previsto pa-
ra este ano em R$ 5,2 bi-
lhões. Em fevereiro de 2017,
haverá nova eleição. A Câma-
ra possui, de acordo com da-
dos atualizados até fevereiro,
3.258 servidores concursa-
dos, 1.571 ocupantes de car-
gos de natureza especial
(CNEs) e 10.772 secretários
parlamentares. Essas duas úl-
timas categorias não perten-
cem ao quadro efetivo. A es-
trutura da Casa conta ainda
com 3.181 funcionários ter-
ceirizados. Cada deputado
pode contratar entre 5 e 25
secretários parlamentares pa-
ra o seu gabinete.

O processo de escolha do
sucessor de Eduardo Cunha,
ontem, não havia sido con-
cluído até o fechamento des-
ta edição, às 22h30. A vota-
ção começou logo após dis-
curso dos candidatos.

A eleição reuniu 13 concor-
rentes, mas nenhum deles te-
ve apoio da maioria absoluta
no primeiro turno. Devido a
isso, Rodrigo Maia (DEM-RJ),
que recebeu 120 votos, e Ro-
gério Rosso (PSD-DF), com
106, iriam para um segundo
turno uma hora depois.

Além do DEM, Rodrigo
Maia, filho do ex-prefeito do

Rio do Janeiro Cesar Maia
(DEM), contou com o apoio
do PSDB, PPS e PSB. Rogério
Rosso, por sua vez, foi apon-
tado como candidato do pre-
sidente em exercício Michel
Temer e de Eduardo Cunha.

Entre os outros mais vota-
dos no primeiro turno, on-
tem à noite, estão o ex-minis-
tro Marcelo Castro (PMDB-

PI), apoiado pelo PT, com 70
votos, e Fernando Giacobo
(PR-PR), com 59. Também
concorreram Evair Vieira de
Melo (PV-ES), Miro Teixeira
(Rede-RJ), Cristiane Brasil
(PTB-RJ), Luiza Erundina
(PSOL-SP), Fabio Carvalho
(PMDB-MG), Carlos Manato
(SD-ES), Carlos Henrique Ga-
guim (PTN-TO), Esperidião

Amim (PP-SC) e Orlando Sil-
va (PCdoB-SP). O deputado
Gilberto Nascimento (PSC-
SP) chegou a discursar, mas
anunciou sua renúncia à can-
didatura em favor de apoio a
Rosso. Mais cedo, outros três
já tinham desistido de con-
correr: Beto Mansur (PRB-
SP), Maria do Rosário (PT-
SP) e Fausto Pinato (PP-SP).

Ao abrir a sessão destina-
da à eleição da presidência
da Câmara, o presidente inte-
rino, Waldir Maranhão (PP-
MA), fez um discurso de des-
pedida. Em sua fala, ele assu-
miu que cometeu erros, mas
disse que a sua atuação tam-
bém mudou os rumos do
País. (Do Estadão Conteúdo,
com agências)

Análise de recurso na CCJ fica para hoje

Sessão de ontem na Câmara: novo presidente ficará no cargo por 7 meses

Editor: Marco Antonio Martins marco@rac.com.br

Brasil

Rodrigo Maia e Rogério Rosso foram os mais votados no 1º turno do pleito
Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados

Disputa pelo comando
da Casa reuniu um
total de 13 candidatos

Com manobras
regimentais e
obstruções que

estenderam a sessão por
sete horas, o deputado
afastado Eduardo Cunha e
seus aliados conseguiram
impedir que a Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ)
da Câmara votasse ontem o
recurso contra o processo
de cassação aprovado no
Conselho de Ética. Faltando
pouco para que o recurso
fosse votado, a sessão foi
encerrada sob o argumento
de que aconteceria a

eleição para presidência da
Casa. Uma nova sessão
acontecerá hoje, mas a
perspectiva é de que não
haja quórum suficiente e o
recurso seja apreciado só
em agosto. O processo
contra o peemedebista se
estende há mais de oito
meses na Câmara. Sob o
comando do deputado
Hugo Motta (PMDB-PB),
aliado do ex-presidente da
Câmara, o grupo de
Eduardo Cunha foi
eficiente ao postergar a
sessão: deputados exigiram

leitura da ata da sessão
anterior, fizeram discursos
longos e questionamentos
que protelaram a votação.
Enquanto o presidente da
CCJ, Osmar Serraglio
(PMDB-PR), cedia aos
pedidos do grupo, Cunha
mandava recados,
orientava seus aliados e
pressionava Serraglio para
encerrar a sessão que se
arrastava ao longo da tarde.
Os adversários de Cunha
acusaram Serraglio de
operar para beneficiar o
colega de bancada. (EC)

Confira o resultado da
eleição na Câmara
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● O Tribunal de Justiça do
Distrito Federal determinou que o
ex-governador do Ceará e
ex-ministro da presidente
afastada Dilma Rousseff, Cid
Gomes (PDT), pague R$ 40 mil

ao presidente da República em
exercício, Michel Temer, por
dizer que ele era “o chefe da
quadrilha de achacadores que
assola o Brasil”. O cearense foi
condenado por danos morais. A
decisão, da 4ª Turma Cível do
Tribunal, foi unânime. Os
desembargadores do colegiado
decidiram aceitar um recurso da
defesa do presidente para
reformar uma decisão da juíza

Fernanda Almeida Coelho de
Bem, que sustentou o direito de
Cid à livre manifestação de
pensamento ao falar sobre Temer.
As declarações do cearense foram
feitas durante a convenção do
PDT em outubro do ano passado,
quando Cid anunciou sua filiação
à legenda. “Muito menos o Brasil
pode avançar se entregar a
Presidência da República ao
símbolo do que há de mais

fisiológico e podre na política
brasileira, que é o PMDB liderado
por Michel Temer, chefe dessa
quadrilha que achaca e assola o
nosso País”, afirmou o
ex-ministro, segundo o processo.
Cid se defendeu à Justiça
alegando não haver provas de que
a frase contra Temer havia de fato
sido dita por ele. Ele também
afirmou que não houve ofensa ao
presidente em exercício. (EC)

Evaristo Sa/AFP

NARCIO RODRIGUES

LAVA JATO

Durante as buscas da Polícia
Federal no Sítio Santa Bárbara,
em Atibaia, investigado como
propriedade oculta do
ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva, em março,
investigadores da Operação
Lava Jato encontraram
contratos de compra e plantas
de um imóvel localizado em São
Paulo, que pode ter sido
comprado pela empreiteira
Odebrecht, por R$ 12 milhões,
para abrigar a sede do Instituto
Lula. Laudo da Polícia Federal,
em Curitiba, anexado aos
inquéritos que investigam Lula,
analisou documentos, entre eles
um contrato de opção de
compra de imóvel na Rua Dr.
Haberbeck Brandão, na Vila
Clementino, em São Paulo.
Alguns deles estavam em uma
pasta rosa, no sítio de Atibaia,
endereçado à ex-primeira-dama
Marisa Letícia. Na tal pasta,
havia também plantas de
construção de um prédio
institucional com capacidade
para atender às necessidades de
manutenção de um acervo
arquivístico, bibliográfico e
museológico, bem como
auditório para palestras ou
eventuais encontros. Um
documento analisado pela PF é
assinado pelo advogado Roberto
Teixeira, compadre de Lula,

como representante do
outorgado José Carlos Bumlai,
outro amigo do ex-presidente. É
um compromisso de compra
firmado com a empresa Asa
Agência Sul Americana de
Publicidade e Administração,
com data de 5 de março de 2010.
O imóvel custaria R$ 6 milhões.
O imóvel acabou sendo
comprada em novembro de
2010 pela DAG Construtora, de
um empresário amigo do
empreiteiro Marcelo Bahia
Odebrecht. Registro de 2014
descoberto pela PF indica que
em 2012 o imóvel foi vendido da
DAG para a Odebrecht. Apesar
da negociação investigada pela
PF, o imóvel nunca serviu de
sede para o Instituto Lula. Desde
2011, quando ele deixou a
Presidência, a sede do instituto
funciona em um imóvel no
bairro Ipiranga, onde
funcionava o Instituto
Cidadania. O imóvel alvo de
investigação da PF pertence
atualmente à Mix
Empreendimentos e
Participações e foi adquirido da
Odebrecht, em 2013, por
R$ 12.602.230,16, em 2014,
segundo registro. Desde
fevereiro, a PF apura o elo da
Odebrecht com a aquisição de
um prédio para sede do
Instituto Lula. (EC)

Cid Gomes terá de
pagar indenização a
presidente interino

MICHEL Temer tem ampliado o esforço para desmontar a tese da
presidente afastada de que ele está acabando com programas sociais

EM VÍDEO

A bondade concedida pelo
ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva ao Paraguai pela energia da
usina de Itaipu custará caro para
o consumidor. Sete anos após o
acordo que triplicou o valor pago
ao país vizinho pela cessão de
eletricidade, o governo decidiu
livrar o Tesouro Nacional
dessa conta e transferi-la
integralmente ao consumidor.
Cálculos preliminares de fontes
do setor indicam que a tarifa da
hidrelétrica terá que subir 12%
para bancar essa despesa. Para a
conta de luz, o impacto médio
será de um aumento de 2%. No
dia 23 de junho, o governo
publicou a Medida Provisória
735, que transferiu toda a
despesa para as tarifas de
energia. O texto teve efeito
retroativo e passou a valer a
partir de 1º de janeiro deste ano,
mas só deve ser incluído nas
contas de luz no ano que vem.
Neste ano, o Paraguai teria que
receber cerca de R$ 900 milhões
por ceder seu excedente de
energia ao Brasil. Para o ano que
vem, as tarifas terão que
arrecadar R$ 1,8 bilhão, para
fazer jus ao pagamento de 2016 e
2017. A conta será paga apenas
pelos clientes das regiões Sul,
Sudeste e Centro-Oeste, pois
Itaipu não atende as outras
regiões do País. (EC)

CONTRATO ASSINADO

Um ano após a paralisação das
obras, o Metrô de São Paulo
assinou o contrato para retomar
e concluir a extensão da Linha
4-Amarela até Vila Sônia, Zona
Oeste da Capital, no valor de
R$ 858,7 milhões. A nova
previsão é de que as obras,
prometidas para 2014, sejam
concluídas em 2019 ao custo
total de quase R$ 1,1 bilhão,
cerca de 55% mais caro do que o
previsto. O contrato foi assinado
na terça-feira, com o consórcio
TC-Linha, formado pelas
empresas Tiisa S/A e Comsa S/A,
com prazo de 47 meses. O
negócio prevê a continuidade e
conclusão das obras
civis das estações
Higienópolis-Mackenzie, em
1 ano, Oscar Freire, em 15
meses, São Paulo-Morumbi,
em 1 ano e meio, e Vila Sônia,
em 3 anos, além do terminal de
ônibus e pátio da Vila
Sônia. Até julho de 2015,
o custo total seria de R$ 706,9
milhões. (EC)

Estadode SP reduz verba
para formarprofessores
A gestão atual do governador
Geraldo Alckmin (PSDB) gastou
menos com os programas de
aperfeiçoamento de professores
do Estado. Entre 2012 e 2015, o
recurso destinado ao
treinamento dos docentes caiu
67,8%. Em 2012, foram
destinados aos cursos R$ 86,9
milhões, em valores corrigidos
pela inflação do Índice Nacional
de Preços ao Consumidor
(IPCA) até dezembro, ante
R$ 28,9 milhões em 2015. No
mesmo período, o total de
gastos (liquidado) de toda a
pasta subiu 5,7% — de R$ 28,03
bilhões para R$ 29,6 bilhões.
Com a redução, o número de
inscrições também caiu. Eram
104,6 mil professores atendidos
em 2012, ante 77,2 mil em 2015,
queda de 26,2%. Em 2013, a
rede chegou a ter 198 mil
docentes participando de algum
tipo de treinamento. Todas as
modalidades de curso
perderam alunos. O ensino a
distância (EAD), que responde
pela maioria das inscrições,
também teve queda. Em 2012,
eram 73,2 mil vagas, número
que avança para 164,5 mil em

2013 e 155,9 mil em 2014. Já em
2015, só 47,8 mil inscrições
foram feitas. A coordenadora da
Escola de Formação e
Aperfeiçoamento dos
Professores do Estado (Efap),
Valéria de Souza, admite que a
crise econômica afetou o
orçamento para os cursos, mas
diz que o momento é de
readaptação. Cursos que eram
semipresenciais passaram a ser
EAD, por exemplo. Ela disse
ainda que não faltam vagas e
que, em um período de três
anos, todos os servidores da
rede podem fazer ao menos um
curso. Um dos programas mais
procurados e agora
descontinuado no Estado é o
Rede São Paulo de Formação de
Docente (Redefor), feito em
parceria com as três
universidades estaduais
paulistas -—a Universidade de
São Paulo (USP), a
Universidade Estadual Paulista
(Unesp) e a Universidade
Estadual de Campinas
(Unicamp) Entre 2010 e 2012,
ao menos 25 mil docentes se
inscreveram nos cursos de
especialização oferecidos. (EC)

DESFALQUE na sala de aula: entre 2012 e 2015, o recurso destinado
pelo governo paulista ao treinamento dos docentes caiu 67,8%

O EX-MINISTRO Cid Gomes, que foi
condenado a desembolsar R$ 40 mil

O presidente em exercício,
Michel Temer, postou ontem
nas redes sociais um vídeo
destacando o aumento
concedido pelo governo ao Bolsa
Família e se apresentando aos
beneficiários do programa. “Eu
sou Michel Temer e estou
falando do Palácio do Planalto,
onde estou exercendo a
Presidência da República”, diz
Temer, no vídeo. O Bolsa
Família é tido como uma das
principais bandeiras do governo
da presidente afastada Dilma
Rousseff, e por isso o
peemedebista tem ampliado o
esforço para desmontar a tese da
petista de que ele está acabando
com os programas sociais. Na
gravação, Temer diz que o
aumento de 12,5% válido a
partir deste mês mostra a
preocupação do governo federal
com as famílias carentes. “Quero
dizer a você que o governo
federal está preocupado com sua
vida, com a possibilidade da sua
subsistência e, por isso, você que
vive basicamente do Bolsa
Família deve ter essa notícia”,
diz o presidente em exercício.
Segundo Temer, o reajuste dado
por seu governo é uma
“valorização do Bolsa Família”,
que por mais de dois anos não
teve aumento. “Nós
praticamente aumentamos em
quase 20 reais o valor do Bolsa
Família”, disse. Em sua
mensagem aos beneficiários,
Temer diz que trabalha para
gerar empregos e acabar com a
situação transitória do auxílio
do governo. “Esperamos, o
governo brasileiro espera, que
isso (reajuste) ajude você a
passar essa fase do Bolsa
Família. Você sabe que nós
estamos trabalhando para abrir
muitos empregos e, se Deus

quiser, num dado momento o
Brasil terá emprego para todos”,
afirmou, ressaltando que confia
que o reajuste médio de
R$ 20,00 “será importante para
você, para sua subsistência e
para a sua família”. O aumento
do Bolsa Família foi anunciado
no dia 29 de junho e ficou acima
dos 9% anunciados pela
presidente afastada Dilma
Rousseff em 1º de maio, quando
ela ainda comandava o País. O
reajuste, que terá um custo de
R$ 2,1 bilhões por ano, passará a
ser pago a partir da próxima
segunda-feira, dia 18. O
programa atende atualmente 14
milhões de famílias. Em

discurso durante o anúncio do
reajuste, Temer disse que a
medida mostrava “valorização
do programa”, mas ressaltou
que, apesar de fundamental, ele
não deve ser algo “para
perdurar”. “Enquanto houver
extrema pobreza, é preciso ter
programas desta natureza”,
afirmou o presidente em
exercício, acrescendo que “num
dado momento” talvez ele seja
desnecessário. “No Brasil,
muitos têm a mania de achar
que, se um governo sucede
outro, tem que desmoralizar e
desprezar tudo aquilo que deu
certo no governo passado”,
disse. (EC)

EFEITO PARAGUAI

A Justiça de Minas Gerais
determinou o bloqueio de bens
do ex-presidente do PSDB no
Estado, Narcio Rodrigues.
Também ex-secretário de
Ciência e Tecnologia no
governo de Antonio Augusto
Anastasia (PSDB) e ex-deputado
federal, Narcio foi preso em 30
de maio dentro da Operação
Aequalis, deflagrada pelo
Ministério Público Estadual
(MPE), autor do pedido de
bloqueio de bens, e a Polícia
Militar. O tucano é suspeito de
desvio de recursos públicos
para construção do Centro
Internacional de Educação,
Capacitação e Pesquisa
Aplicada (Hidroex), em Frutal,
no Triângulo Mineiro, terra
natal e base eleitoral do tucano.
O advogado do ex-presidente do
PSDB no Estado, Estevão
Ferreira de Melo, disse que
ainda não foi comunicado da
decisão. (EC)

EDUCAÇÃO

Temer ‘se apresenta’ aos
usuários do Bolsa Família

Despesa com Itaipu
pode elevar conta
de luz em 2%

Ampliação de linha
doMetrô fica cerca
de 55%mais cara

Marcos Santos/USP Imagens

Agência Brasil

Justiça bloqueia
bens de ex-líder
do PSDB emMG

PFapura elo entreOdebrecht
e prédio para o Instituto Lula
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Brasil
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● O avião Solar Impulse 2

pousou ontem no aeroporto do
Cairo, dois dias depois da
decolagem em Sevilha
(Espanha), na penúltima etapa
da volta ao mundo iniciada em

Abu Dhabi em 9 de março de
2015. O avião, que utiliza como
combustível apenas a energia
solar, pousou às 7h10 (horário
local) vindo de Sevilha, cidade na
qual havia pousado em 23 de
junho, depois de cruzar pela
primeira vez o Oceano Atlântico.
Do Cairo, a aeronave decolará nos
próximos dias rumo a Abu Dhabi,
destino da 17ª e última etapa da
volta ao mundo. (France Press)

● Mil refugiados sírios serão
acolhidos pelos EUA este ano,
todos vindos de campos de

refugiados da ONU e cujas
identidades e perfis foram
previamente verificados.

Solar Impulse 2 chega
à sua penúltima etapa

A PRIMEIRA foto enviada pela sonda à Terra mostra Júpiter e três de
suas maiores luas: sonda se aproximará mais do planeta em outubro

EMPOSSADA

CONFIRMADO

NOVO MERCADO MUNDIALDA HORTA ÀS FÁBRICAS

SEM FALHAS

Dominic Lipinski/AFP

A NOVA PREMIÊ, Theresa May, cumprimenta a rainha Elizabeth II, cerimônia obrigatória quando há
troca no governo: comparada a Margareth Thatcher, mas com muito em comum com Angela Merkel

Avião movido a energia solar pousou

no Cairo, de onde irá para Abu Dhabi

“Omar, o Checheno”, um alto
comandante do grupo terrorista
Estado Islâmico (EI), está morto.
De acordo com a agência de
notícias Amaq, vinculada aos
hijadistas, ele foi abatido no
Iraque, “na localidade de
Sharqat, quando participava da
operação para repelir a
campanha militar sobre Mossul”
- a última cidade iraquiana
controlada pelo grupo.
Conhecido por sua espessa
barba ruiva, Omar al Shishani já
havia sido dado como morto em
várias ocasiões anteriores, mas
até agora não havia confirmação
por parte do EI. As autoridades
americanas informaram que seu
cargo era equivalente ao de um
secretário de Defesa. Originário
de Pankisi, na Geórgia, onde há
grupos de população chechena,
Omar era um dos mais temidos
líderes do EI, e uma recompensa
milionária era oferecida por
informações sobre seu
paradeiro. (France Press)

MÁFIA SICILIANA

Bernardo Provenzano,
conhecido como “O Trator” e
que foi o chefe supremo da
“Cosa Nostra”, a máfia siciliana,
morreu ontem aos 83 anos,
após uma vida cercada de
mistérios, perseguições e
violência. Ele estava internado
no hospital San Paolo, em
Milão, onde recebia tratamento
contra um câncer diagnosticado
há vários anos. Provenzano foi
detido em 2006, depois de
passar 30 anos na
clandestinidade e condenado a
várias penas de prisão perpétua.
Nascido em 1933 em Corleone
(Sicília), reduto histórico da
“Cosa Nostra”, Provenzano
ascendeu aos poucos na
hierarquia da máfia até chegar
ao topo. Considerado o último
representante da “aristocracia”
mafiosa, ele ordenou matanças,
fez ameaças e controlou o
tráfico de drogas. Seu rosto era
desconhecido para a maioria
dos italianos. (France Press)

CHOQUE DE TRENS NA ITÁLIA

Autoridades ainda não
sabem causas do acidente
A Itália continua tentando
entender o acidente ferroviário
que deixou ao menos 25
mortos na terça-feira na região
de Puglia - um dos piores já
registrados na região, que
figura entre as mais turísticas
da Itália. As razões da colisão
frontal entre dois trens
continua um mistério. O
trecho onde aconteceu o
acidente é de via única, e os
chefes das duas estações
devem coordenar o tráfego por
telefone para que um trem
passe em uma direção ou em
outra. O chefe do governo
italiano, Matteo Renzi,
prometeu que as causas da
tragédia serão esclarecidas. O
presidente, Sergio Mattarella,
denunciou um “acidente
inadmissível” e exigiu que as
responsabilidades sejam
estabelecidas com exatidão.
“Colocamos a disposição das
autoridades judiciais todos os
registros das comunicações

entre as estações. Temos toda a
informação, que agora deve ser
analisada”, disse Massimo
Nitti, diretor-geral da
Ferrotramvia, que opera o
trecho. Além dos 25 mortos, há
dois desaparecidos e 50
feridos. Segundo as
autoridades, ainda não é
possível descartar que haja
mais corpos entre os
escombros - os trabalhos de
resgate continuavam ontem.
Enquanto isso, os familiares
das vítimas começaram a
identificar os corpos de seus
parentes. Entre as vítimas, há
muitos jovens - a linha é muito
utilizada por estudantes de
uma universidade próxima. O
último acidente de trem na
Itália ocorreu em novembro de
2012, quando uma composição
regional da Calábria se chocou
contra um veículo que
transportava trabalhadores
romenos, matando seis
pessoas. (France Press)

Colômbia planeja lucrar
commaconhamedicinal
A Colômbia está apostando no
emergente mercado mundial da
maconha com fins medicinais
em função de seu clima tropical,
uma oferta ilimitada de
permissões e sua experiência no
plantio. Ao conceder no fim de
junho a primeira permissão de
produção de derivados desta
planta à empresa
colombiana-canadense
PharmaCielo, o ministro da
Saúde, Alejandro Gaviria, deixou
claros os interesses do país. “A
Colômbia pode ser a grande
vencedora neste mercado
emergente de produtos de
maconha medicinal”, disse,
garantindo que o governo
manterá aberta a concorrência
no setor e entregará licenças a
“todas as empresas que
cumprirem com os requisitos
legais exigidos”. O presidente da
PharmaCielo, Federico
Cock-Correa, entusiasmado com
as perspectivas da licença obtida,
disse que especialistas

contratados pela companhia
constataram que a Colômbia tem
condições excepcionais para o
cultivo da planta. “A maconha
precisa de 12 horas de luz diurna
e 12 horas de luz noturna, o que
permite um excelente
desenvolvimento da planta sob
as condições dos trópicos, já que
não requer as estufas utilizadas
no norte”, afirmou o empresário,
que entra neste negócio após
mais de 30 anos de experiência
no cultivo e exportação de flores,
pelas quais a Colômbia é
reconhecida mundialmente. Na
Colômbia, as licenças estão
sendo concedidas seguindo um
decreto do fim de 2015, que
regula o cultivo, transformação,
importação e exportação da
maconha e seus derivados com
fins terapêuticos. A Colômbia é o
principal produtor mundial de
folha de coca e de cocaína, e
segundo a ONU, também tem
imensos campos ilegais de
maconha. (France Press)

A sonda americana Juno enviou
para a Terra sua primeira foto
de Júpiter desde que, na
semana passada, entrou na
órbita do maior planeta do
Sistema Solar. A imagem
mostra Júpiter parcialmente
iluminado pela luz do Sol, junto
com três de suas chamadas
grandes luas - Io (a mais
próxima do gigante), Europa e
Ganímedes. O outro quarto
grande satélite natural, Calisto,
está fora do enquadramento. A
foto foi tirada no domingo,
quando a sonda estava a 4,3
milhões de quilômetros de
distância do planeta. Juno está
atualmente ganhando distância
do planeta, mas voltará a se
aproximar dele em agosto, o
que possibilitará imagens
melhores e mais detalhadas. No
momento, os cientistas estão
satisfeitos em saber que o
equipamento da sonda está
funcionando depois de
enfrentar o ambiente altamente
radioativo de Júpiter durante as

manobras de inserção na
órbita, em 5 de julho. “Esta
imagem indica que a sonda
sobreviveu à primeira
passagem pelo ambiente
extremo de radiação que existe
à volta de Júpiter sem ter

sofrido qualquer degradação e
está pronta para trabalhar”,
disse Scott Bolton, investigador
responsável pela missão do
Instituto de Investigação do
Sudoeste, em San Antonio, no
Texas. “Agora, estamos

impacientes para receber as
primeiras imagens dos pólos do
planeta”, concluiu. O comando
da missão está testando todos
os instrumentos de Juno para
checar seu status. A sonda
passará por vários meses de
calibragem e ajustes do
equipamento antes de começar
o período “mais sério” de
estudos do planeta, em
outubro, quando a sonda fará
uma manobra que a colocará
em uma órbita mais próxima
ao planeta durante 14 dias. A
sonda dará 30 voltas ao redor
de Júpiter, e em muitas dessas
passagens ficará a menos de
5.000 quilômetros de distância
de sua superfície. Na imagem
enviada para a Terra, ficam
evidentes as camadas
atmosféricas de Júpiter.
Também pode-se notar a
Grande Mancha Vermelha -
uma tempestade de proporções
colossais que há centenas de
anos ocorre no planeta gasoso.
(France Press)
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A nova primeira-ministra do
Reino Unido, Theresa May, que
assumiu ontem, prometeu
superar o desafio do Brexit e
construir “um papel audacioso e
positivo” para o seu país fora da
União Europeia. A premiê já
começou a anunciar membros de
seu novo gabinete, que a
imprensa britânica prevê que
seja muito mais feminino que o
precedente. O ex-prefeito de
Londres e figura emblemática do
pró-Brexit, Boris Johnson, foi
nomeado para o cargo de
ministro das Relações Exteriores.
O antecessor de Johnson, Philip
Hammond, foi transferido e
comandará a pasta das Finanças
no lugar de George Osborne.
David Davis, outro proeminente
ativista pelo Brexit e ex-ministro
europeu, foi nomeado
negociador-chefe encarregado da
saída do Reino Unido da União
Europeia. Theresa May, a
segunda mulher a assumir o
executivo britânico depois de
Margareth Thatcher (1979-1990),
quer garantir “a justiça social e a

unidade do Reino Unido” -
ameaçado de divisão pela saída
da UE. A ex-ministra do Interior
recebeu da rainha Elizabeth II a
tarefa de formar um novo
governo conservador durante
uma audiência privada no
Palácio de Buckingham. Poucos
minutos antes, Elizabeth II
recebeu seu predecessor, David
Cameron, que apresentou sua
renúncia na companhia de sua
esposa e de seus três filhos.
Horas antes de se retirar, David
Cameron aconselhou Theresa
May a permanecer “tão perto
quanto possível da União
Europeia”, apesar do Brexit que
ela deverá conduzir. Conhecida
por sua determinação, sua força
de trabalho, sua vontade firme e
sua frieza frente às dificuldades,
ela não escapa às comparações
com Thatcher - tanto que o
tabloide “The Sun” a apelidou de
“Maggie May” (Maggie é o
diminutivo de Margareth em
inglês). E é bom que ela tenha
mesmo alguma das
características de sua notável

antecessora, porque vai assumir
o comando de um Reino Unido
que o referendo deixou de cabeça
para baixo, entre turbulências
econômicas e pressão dos líderes
europeus para que inicie o mais
rapidamente possível o processo
de saída da UE.
May, contudo, já deixou claro
que não pretende ativar o artigo
50 do Tratado de Lisboa - o
primeiro passo para o processo

de saída da UE - antes do final do
ano. Aos 59 anos, May é a
segunda mulher da história a
ocupar o cargo de premiê do
Reino Unido. Filha de um pastor
anglicano, nasceu em 1º de
outubro de 1956 em Eastbourne,
cidade costeira do sudeste da
Inglaterra. Após estudar na
Universidade de Oxford, onde
conheceu seu marido Philip (o
casal não tem filhos), teve uma

breve passagem pelo Banco da
Inglaterra e iniciou sua carreira
política em 1986, quando foi
eleita vereadora do distrito
londrino de Merton. Eurocética
por convicção, ela no entanto se
manteve fiel a David Cameron
na questão do referendo,
defendendo a permanência do
país no bloco, ainda que de
maneira muito menos incisiva
do que poderia. Alta e magra,

sóbria e discreta, May evita o
quanto pode os programas de TV
e os almoços públicos. No
Ministério do Interior, que
ocupava desde 2010, ela deixou
sua marca ao adotar uma linha
de ação muito firme em temas
contra a delinquência, a
imigração ilegal e os pregadores
islâmicos. E apesar de todas as
comparações com Thatcher,
May tem na realidade mais
pontos em comum com Angela
Merkel, a chanceler alemã:
ambas são filhas de pastores,
conservadoras, pragmáticas,
abertas ao compromisso, são
casadas há muitos anos e não
têm filhos. “Theresa é uma
mulher muito difícil, disse o
ex-ministro Kenneth Clarke, que
em mais de uma ocasião
precisou confrontá-la no campo
político. “E o próximo que vai
perceber isso será Juncker”
(Jean-Claude Juncker, o
presidente da Comissão
Europeia que encabeçará as
negociações do Brexit pelo lado
do bloco). Para os britânico, ela é
“calma”, “trabalhadora”,
“reservada, mas acessível”.
Verdade que fica devendo um
pouco em termos de
comunicação com o público - e
bastante em termos de calor
humano. Mas isso são detalhes
perdoáveis se ela conseguir
conduzir com sucesso a
Grã-Bretanha no duro processo
de saída da UE que se anuncia.
(France Press)

Os militares venezuelanos
ordenam filas nos supermercados,
conferem caminhões de alimentos
e até cultivam a terra. E agora vão
fiscalizar a carga nos portos e
distribuir comida. São as ordens
do presidente Nicolás Maduro,
que cada vez mais se apoia nas
Forças Armadas para tentar
mitigar a escassez de
praticamente tudo, de remédios a
comida e itens de higiene, que
atormentam os venezuelanos. Na
noite da última terça-feira,
Maduro colocou os cinco
principais portos do país sob
comando de uma autoridade
militar, como parte de um grande
deslocamento de soldados para a
recém-lançada “Missão de
Abastecimento Soberano”, a cargo
do próprio ministro da Defesa,
general Vladimir Padrino López.
Na segunda-feira, começou a
vigorar o plano de fiscalização em
portos e empresas de produtos
básicos, “tomadas pelo caos que
favorece a corrupção”, nas

palavras do presidente. Entre
dezenas de caixas de frango que
circulavam para serem
empacotadas, o general Pedro
Álvarez garante que tudo é
verificado: qual tipo de
matéria-prima chega às empresas,
a capacidade instalada e de
armazenamento, a quem se dirige
o produto final e a quais
estabelecimentos comerciais ele
chega. “Caso haja desvios,
tomaremos medidas muito
severas”, disse. Maduro, cuja
popularidade é quase zero, espera
que os militares ponham ordem à
distribuição de mercadorias e
reduzam a escassez de mais de
80% nos alimentos e
medicamentos. “O governo deve
governar os portos, saber o que
entra, saber o que sai, saber o que
está ali e saber para onde vai.
Trata-se de uma guerra, e por isso
as Forças Armadas foram
acionadas, como deve ser”,
completou o general. (France
Press)

Editor: Helio Paschoal - helio@rac.com.br

AFP

TheresaMay
assume as rédeas
doReinoUnido

‘Omar, o Cheheno’,
está morto, afirma
o Estado Islâmico

Chefão da ‘Cosa
Nostra’morre em
hospital aos 83 anos

Militares viram ‘faz-tudo’
do governo venezuelano

Juno envia primeira foto de Júpiter

Mundo

Giro pelo
Mundo
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PONTE PRETA

FIGUEIRENSE

RAVANELLI

CLAYSON

NINO PARAÍBA

GIVA

W. PAULISTA

RHAYNER

JOÃO CARLOS

F. FERREIRA

DOUGLAS GROLLI

JOÃO VÍTOR

REINALDO

Paulo Santana

DA AGÊNCIA ANHANGUERA

santana@rac.com.br

Numa partida de baixo nível
técnico, a Ponte Preta deixou
o Estádio Orlando Scarpelli,
em Florianópolis, ontem à
noite, satisfeita com o empa-
te por 0 a 0 diante do Figuei-
rense, no jogo de ida da 3ª Fa-
se da Copa do Brasil. Com es-
te resultado, a Macaca terá
que vencer a partida de volta
por 1 a 0, dia 27, às 19h30, no
Majestoso, para avançar às oi-
tavas de final.

Novo empate por 0 a 0 le-
va a decisão para os pênaltis.
Se houver igualdade com
gols, a vaga será do time cata-
rinense. Se for eliminada, a
Ponte automaticamente esta-
rá garantida na Copa Sul-
Americana.

Com as duas equipes mes-
cladas por titulares e reser-
vas, o jogo não teve grandes
emoções. Foram 90 minutos
de um futebol que se arras-
tou em campo. A Ponte até te-
ve maior posse de bola, to-
mou mais iniciativa, mas não
encontrava espaço para rom-
per a marcação armada por
Argel Fucks, que reestreou co-
mo técnico do Figueira.

Neste quadro, as jogadas fi-
caram praticamente entre as
intermediárias. Somente aos
28', depois que Reinaldo per-
deu a bola no meio campo, o
Figueira chegou com algum
perigo. Yago arrancou pelo
meio, tocou para Bady na di-
reita, que rapidamente cru-
zou. João Carlos alivou, se an-
tecipando a Rafael Moura.

A Ponte não acertou ne-
nhum chute perigoso contra
o gol defendido por Thiago

Rodrigues, que só teve traba-
lho para segurar bolas fraqui-
nhas e que vieram de longa
distância no primeiro tempo.

Quando o jogo estava ain-
da mais morno, o Figueira
chegou ao ataque. Aos 38',
Dodô deu chute despretensio-

so de longe e a bola foi cain-
do até quase surpreender
João Carlos, que deu um leve
toque para escanteio.

No segundo tempo, Eduar-
do Baptista decidiu dar um
descanso para Jeferson e tam-
bém trocou Giva por Clay-

son, com o objetivo de levar
perigo ao adversário. Aos 9',
Nino Paraíba se aproximou
da área e, pela direita, chu-
tou fraco para a defesa tran-
quila do goleiro.

O jogo, que era ruim, fi-
cou ainda pior depois que os

jogadores passaram a dividir
as jogadas com mais virilida-
de. Os cartões amarelos co-
meçaram a aparecer e teve
até um lance bisonho em
que Dodô dividiu com Joci-
nei (ambos do mesmo time)
e o segundo levou a pior. So-
freu um corte no supercílio e
precisou ser atendido fora de
campo. No lance, o juiz er-
rou ao aplicar cartão amare-
lo para Nino Paraíba.

O time da casa levou peri-
go aos 25' depois que Jocinei
cruzou da direita. Rafael Mou-
ra pegou de primeira e a bola
passou raspando a trave.

MATHEUS JESUS

F. MENEZES
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Mina vira desfalque no Palmeiras

Ponte empata sem gols o jogo de ida

FIGUEIRENSE

4,5

Contusão deixará o zagueiro longe dos gramados entre seis e oito semanas

COPA DO BRASIL ||| TERCEIRA FASE

Público:4.678pagantes. Renda:R$
46.305,00. Local:EstádioOrlando Scarpelli,
emFlorianópolis. Juiz:Diego AlmeidaReal
(RS). Cartões amarelos:Rhayner,Nino
Paraíba (PON);MarquinhosPedroso, Jocinei,
RafaelMoura, Yago (FIG).

5

PROBLEMA ||| COLOMBIANO

JoãoCarlos; Jeferson (Nino Paraíba, int.), D.
Grolli, Fábio Ferreira e Reinaldo; João Vítor,
Matheus Jesus e FelipeMenezes (Ravanelli,
27'/2º); Rhayner,W. Paulista e Giva (Clayson,
int.). Técnico:EduardoBaptista.

4,5

O zagueiro Yerry Mina pas-
sou por exames ontem e foi
constatada uma lesão muscu-
lar na coxa esquerda que o
deixará longe dos gramados
entre seis e oito semanas. As-
sim, além de desfalcar o Pal-
meiras, o defensor deverá ser
cortado da seleção da Colôm-
bia que disputará a Olimpía-
da no Rio, em agosto.

A lesão aconteceu durante
a partida contra o Santos, na

última terça-feira, no estádio
Allianz Parque. Nos minutos
finais do primeiro tempo, o
colombiano se contundiu so-
zinho e deixou o gramado
chorando.

Sem Mina, o técnico Cuca
deverá optar por Edu Drace-
na como companheiro de Vi-
tor Hugo na zaga já na parti-
da contra o Internacional, do-
mingo, no Beira-Rio. Outras
opções seriam Thiago Mar-

tins e Roger Carvalho.
Quanto ao meia Moisés,

ele também passou por exa-
mes e continuará o tratamen-
to de uma lesão muscular.
Ele saiu do jogo da última ter-
ça-feira aos 13’, mas antes re-
cebeu um cartão amarelo,
que o deixou suspenso do jo-
go deste domingo. A boa notí-
cia é que os atacantes Ga-
briel Jesus e Róger Guedes
voltam, após cumprirem sus-

pensão, assim como o volan-
te Thiago Santos.

Embora tenha 34 jogado-
res no elenco, Cuca voltou a
pedir a contratação de refor-
ços. O treinador quer, pelo
menos, um meia de criação e
um atacante de velocidade.
"Nós temos muitos jogadores
em uma característica e algu-
mas necessidades em outra
característica", detectou o
técnico. (Estadão Conteúdo)

PONTE PRETA

6

ThiagoRodrigues; Ayrton (Jefferson, 35'/2º),
BrunoAlves,Werley eMarquinhosPedroso;
Elicarlos, Jocinei (Everton Santos, 27'/2º),
Yago,Dodô eBady (Ermel, int.); Rafael
Moura. Técnico:Argel Fucks.

Resultado agrada os jogadores da Macaca

5

Paulo
Santana

Esportes
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JEFERSON

Coordenação: Carlo Carcani Filho. carlo@rac.com.br. Editores: Laine Turati e Silvio Begatti

Time agora joga por vitória simples, em casa, contra o Figueirense, para avançar
Gil Guzzo/Estadão Conteúdo

O pontepretano Matheus Jesus em lance com Jocinei na partida disputada no Orlando Scarpelli

Partida de volta está
marcada para o
próximo dia 27

0

A
pesar do nível técnico
ruim, o empate que
manteve a

invencibilidade da Ponte
Preta foi comemorado pelos
jogadores na saída do
gramado. “O jogo foi mais
feio do que bonito, mas não
tomamos gol e isso pode
fazer a diferença na volta”,
disse Wellington Paulista.
“Foi um jogo típico de Copa
do Brasil. Eles se fecharam
bastante, enquanto a gente

tentou marcar. Não
tomamos gol e isso foi muito
importante”, concordou
Clayson. “A gente não podia
tomar gol. Agora, leva a
decisão para casa para
decidir diante de nosso
torcedor”, concluiu Rhayner.

Cirurgia
O volante Renê Junior ficará
de três a quatro semanas
fora da Ponte Preta. O
jogador, que vinha em

ascensão, será submetido a
cirurgia no joelho, amanhã.
O procedimento, que é
considerado simples, será
feito pelo médico Joaquim
Grava, o mesmo que operou
o púbis de Renê, no final do
ano passado. O volante
começou a sentir dores
durante a vitória por 2 a 1
sobre o Sport, sábado, e os
exames apontaram a
necessidade de cirurgia.
(PS/AAN)
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Jogos

SÉRIE B SÉRIE C

Time PG J V E D GP GC SG
1º) Palmeiras 29 14 9 2 3 30 14 16
2º) Corinthians 28 14 9 1 4 24 10 14
3º) Grêmio 27 14 8 3 3 23 15 8
4º) Santos 23 14 7 2 5 24 13 11
5º) Atlético-PR 23 14 7 2 5 16 14 2
6º) Flamengo 23 14 7 2 5 15 15 0
7º) Ponte Preta 23 14 7 2 5 17 20 -3
8º) São Paulo 21 14 6 3 5 15 13 2
9º) Internacional 20 14 6 2 6 15 13 2
10º) Atlético-MG 20 14 5 5 4 22 22 0
11º) Fluminense 18 14 4 6 4 13 15 -2
12º) Vitória 18 14 4 6 4 17 20 -3
13º) Chapecoense 18 14 4 6 4 20 25 -5
14º) Botafogo 16 14 4 4 6 16 21 -5
15º) Cruzeiro 15 14 4 3 7 18 23 -5
16º) Coritiba 15 14 3 6 5 15 18 -3
17º) Figueirense 15 14 3 6 5 12 17 -5
18º) Santa Cruz 14 14 4 2 8 16 20 -4
19º) Sport 12 14 3 3 8 19 24 -5
20º) América-MG 8 14 2 2 10 9 24 -15

Grupo A PG J V E D GP GC SG
1º) Botafogo-PB 15 8 4 3 1 9 4 5
2º) Fortaleza 14 8 4 2 2 11 6 5
3º) ABC 14 8 4 2 2 10 5 5
4º) Remo 12 8 3 3 2 11 8 3
5º) Salgueiro 12 8 3 3 2 5 4 1
6º) ASA 12 8 3 3 2 6 6 0
7º) América-RN 11 8 3 2 3 10 12 -2
8º) Cuiabá 6 8 1 3 4 7 9 -2
9º) Confiança 6 8 1 3 4 7 15 -8
10º) River 5 8 1 2 5 7 14 -7

Grupo B PG J V E D GP GC SG
1º) Guarani 15 8 4 3 1 10 3 7
2º) Mogi Mirim 15 8 4 3 1 8 4 4
3º) Botafogo-SP 14 8 4 2 2 17 8 9
4º) Ypiranga 13 8 4 1 3 11 14 -3
5º) Tombense 13 8 3 4 1 13 9 4
6º) Juventude 11 8 3 2 3 14 9 5
7º) Boa 11 8 3 2 3 11 9 2
8º) Portuguesa 8 8 2 2 4 7 12 -5
9º) Macaé 6 8 2 0 6 7 14 -7
10º) Guaratinguetá 4 8 1 1 6 9 25 -16

BRASILEIRÃO

Time PG J
1º) Vasco 31 15
2º) Atlético-GO 29 16
3º) CRB 28 15
4º) Ceará 27 15
5º) Paraná 25 16
6º) Londrina 24 16
7º) Criciúma 23 15
8º) Brasil-RS 22 15
9º) Náutico 21 15
10º) Luverdense 21 15
11º) Bahia 20 15
12º) Vila Nova 20 15
13º) Paysandu 20 16
14º) Avaí 19 15
15º) Oeste 19 15
16º) Goiás 15 15
17º) Bragantino 14 15
18º) Joinville 14 15
19º) Tupi 12 15
20º) Sampaio Corrêa 10 15

16ª RODADA
Terça-feira

Atlético-GO 1 x 2 Londrina
Paraná 0 x 0 Paysandu

Hoje
CRB x Tupi (21h)

Amanhã
Avaí x Oeste (19h15)

Sampaio Corrêa x Bahia (21h30)
Sábado

Ceará x Criciúma (16h)
Brasil x Vila Nova (16h)
Goiás x Náutico (16h30)

Luverdense x Vasco (18h30)
Bragantino x Joinville (21h)

05092Extração:

Concurso: 1387

13/07/2016

13/07/2016

01 03 04 05 06

LOTERIA

Guarani adota ‘sentido coletivo’

Corinthians vai atrás de
opções para três posições

8ª RODADA
Sábado

Guaratinguetá 2 x 1 Portuguesa
Macaé 1 x 2 Juventude

Domingo
Tombense 3 x 1 Botafogo-SP

Botafogo-PB 2 x 0 ASA
Ypiranga 1 x 0 Boa
ABC 2 x 1 Cuiabá

River 1 x 0 Salgueiro
Remo 2 x 0 Fortaleza

Confiança 0 x 2 América-RN
Segunda-feira

Mogi Mirim 1 x 0 Guarani

9ª RODADA
Sábado, 16/7

América-RN x Remo (16h)
Boa x Guaratinguetá (16h)

ASA x ABC (19h)
Domingo, 17/7

Guarani x Ypiranga (11h)
Juventude x Mogi Mirim (15h30)

Botafogo-SP x Macaé (16h)
Salgueiro x Confiança (16h)

Cuiabá x River (16h)
Fortaleza x Botafogo-PB (19h)

Segunda-feira, 18/7
Portuguesa x Tombense (19h15)

SÉRIE C ||| UNIÃO

Carlos Rodrigues
DA AGÊNCIA ANHANGUERA

carlos.rodrigues@rac.com.br

O Guarani vive um momento
de ‘desequilíbrio’. Enquanto
a defesa, com apenas três
gols sofridos, é a melhor da
Série C do Campeonato Brasi-
leiro, o ataque sofre com o je-

jum de gols que já dura três
partidas. Mas, entre o elenco,
impera o sentido coletivo de
equipe. Para os jogadores, a
culpa deve ser dividida entre
todos e, só como um grupo,
o time será capaz de reagir.

O lema de que ‘todo mun-
do vence e todo mundo per-

de’ é destacado pelo goleiro
Leandro Santos, um dos úni-
cos destaques do Guarani
nas últimas partidas. "O time

tem se dedicado. A gente fala
de defesa menos vazada, mas
não é só mérito do goleiro ou
dos zagueiros", aponta. "Nós,

ali de trás, também nos colo-
camos como culpados pela
derrota. Não é só um ou ou-
tro que falha, é todo mundo.

E é todo mundo que fará o
Guarani reagir", completa o
camisa 1.

Para o goleiro, o time tem

sofrido com a falta de con-
fiança para colocar em práti-
ca tudo o que trabalha na se-
mana. "Os treinos são muito
bons, todo mundo entende o
que o professor pede, mas na
hora do jogo não está sain-
do", admite. "Talvez seja o
momento de acreditar mais,
confiar mais. E isso é algo
que não se treina, cada um ti-
ra de dentro de si."

O volante Auremir tem ra-
ciocínio semelhante. O joga-
dor explica que o apoio preci-
sa ser mútuo dentro de cam-
po. "Da mesma forma que os
atacantes nos ajudam na par-
te defensiva, nós temos que
tentar auxiliar um pouco
mais", afirma, exaltando tam-
bém a questão da confiança.
"O segredo é continuar traba-
lhando firme e cada um dan-
do apoio um ao outro", acres-
centou.

Ingressos

Já estão à venda os ingressos
para a partida de domingo,
às 11h30, contra o Ypiranga-
RS, no Brinco. Até amanhã, o
torcedor pagará preço único
de R$ 20 pela entrada na ca-
beceira. No sábado e no dia
do jogo, o preço volta a ser
de R$ 40 e R$ 20. No setor
abaixo do tobogã, são limita-
dos mil ingressos a R$ 40 e
R$ 20, também vendidos an-
tecipadamente.

MERCADO ||| CARÊNCIAS

Juventus faz oferta
tentadora para
contratar Gabriel

14ª RODADA
Sábado

Chapecoense 0 x 2 Corinthians

Coritiba 0 x 0 Botafogo

Ponte Preta 2 x 1 Sport
Domingo

Flamengo 2 x 0 Atlético-MG

Grêmio 2 x 1 Figueirense

Santa Cruz 1 x 0 Internacional

São Paulo 3 x 0 América-MG

Vitória 0 x 0 Fluminense

Segunda-feira
Cruzeiro 0 x 3 Atlético-PR

Terça-feira
Palmeiras 1 x 1 Santos

15ª RODADA
Sábado, 16/7

Botafogo x Flamengo (16h)

Santos x Ponte Preta (18h30)
Domingo, 17/7

América-MG x Santa Cruz (11h)

Internacional x Palmeiras (16h)

Fluminense x Cruzeiro (16h)

Corinthians x São Paulo (16h)

Figueirense x Chapecoense (16h)

Atlético-PR x Vitória (16h)

Sport x Grêmio (18h30)

Segunda-feira, 18/7
Atlético-MG x Coritiba (20h)

Missão é achar um lateral, um atacante e um zagueiro
Depois do Chelsea, agora é a vez do
clube italiano querer levar o jogador

Concurso: 4130 13/07/2016

14 15 16 18 24

Sena: (Não houve acertador)
Quina: (46) (R$ 34.131,37)
Quadra:(2948) (R$ 760,82)

10 31 32 38 79

07 09 11 12 13

08 15 18 45 59 60

Quina: (Não houve acertador)
Quadra:(44) (R$ 9.756,42)
Terno: (4860) (R$ 132,82)
Duque: (127981) (R$ 2,77)

A FRASE

ATACANTE ||| INDECISÃO

15 acertos: (2) (R$ 913.791,09)
14 acertos: (344) (R$ 1.634,69)
13 acertos: (13735) (R$ 20,00)
12 acertos: (209059) (R$ 8,00)
11 acertos: (948576) (R$ 4,00)

Volante doGuarani

A permanência de Gabriel no
Santos não está garantida co-
mo havia anunciado o clube.
Depois do Chelsea, agora é a
Juventus, da Itália, que está
interessada no atacante. O
clube fez proposta de cerca
de R$ 70 milhões ao empresá-
rio Wagner Ribeiro pelo garo-
to. Ele levou a oferta ao time
santista, que achou o valor
pequeno. O problema é que
Gabriel está indeciso e ainda
não sabe se quer permanecer
no Brasil ou ir à Europa, para
Chelsea ou Juventus, e a reno-
vação com o Santos ainda
não foi assinada.

A diretoria santista já ha-
via até divulgado nota oficial
dizendo que o novo contrato

de Gabriel estava em fase de
confecção de minuta.

A oferta da Juventus ani-
mou Gabigol. O camisa 10,
que rejeitou o Chelsea, gos-
tou da proposta salarial dos
italianos e já avisou que está
disposto a deixar o clube pa-
ra atuar em Turim. A propos-
ta da Juventus não foi docu-
mentada. O Santos soube
por intermédio do agente do
jogador, Wagner Ribeiro, que
avisou da oferta tentadora
em reunião antes do clássico
contra o Palmeiras na última
terça-feira. Diretoria santista
e os representantes de Ga-
briel marcaram uma nova
reunião na segunda-feira pa-
ra tentar fechar o negócio.

12/07/2016

AUREMIR

Quando ainda estava no Co-
rinthians, Tite fez uma avalia-
ção do elenco e detectou a ne-
cessidade da contratação de
três jogadores. Cristóvão Bor-
ges chegou e manteve a deter-
minação. A missão da direto-
ria é conseguir achar bons no-
mes sem gastar muito.

O Timão quer, pelo me-
nos, um lateral-direito para a
reserva de Fagner, um zaguei-
ro e um atacante. Nas demais
posições, Cristóvão Borges
acredita estar bem servido ou
poderá apostar em garotos da
base. O setor que mais preo-
cupa é o ataque, já que ne-
nhum dos atacantes do elen-
co passam confiança. Recen-
temente, a diretoria entrou
em contato com o Criciúma e
manifestou interesse no ata-
cante Gustavo, mas se assus-

tou quando foi informado
que ele custa R$ 12 milhões,
valor da multa.

Nos bastidores, os dirigen-
tes até admitem a possibilida-
de de abrir mão de um ata-
cante e fazer nova aposta em
Alexandre Pato, mas, por en-
quanto, mantêm a postura de
procurar por outra opção. Na
lateral direita, a bola da vez é
Sergio Otalvaro, do Indepen-
diente Santa Fe, da Colôm-
bia, mas o clube não formali-
zou uma proposta ao jogador
de 29 anos. Em situação pare-
cida está Arturo Mina, do In-
dependiente Del Valle, do
Equador. O zagueiro está na
lista de Cristóvão.

Novidade

Com uma recuperação mais
rápida do que se esperava, o

atacante André pode ser a no-
vidade do Corinthians para a
partida contra o São Paulo,
domingo, às 16h, no Itaque-
rão, pela 15ª rodada do Brasi-
leiro. O jogador passou por
uma cirurgia de hérnia em 20
de junho e a previsão era de
que retornaria após 30 dias.
André tem feito um trabalho
especial em dois períodos pa-
ra acelerar o retorno. Como o
técnico Cristóvão Borges ain-
da procura por uma referên-
cia para o ataque, pode dar
uma oportunidade a ele.

Se André está muito próxi-
mo de retornar, quem pode
ser desfalque é Lucca. Ele pas-
sou por cirurgia na terça-fei-
ra, após sofrer uma pancada
na boca, em dividida com o
lateral-esquerdo Guilherme
Arana. (Estadão Conteúdo)

Concurso: 1836

TV

Em fases distintas, defesa e ataque mostram cumplicidade na busca pela reação da equipe
Cedoc/RAC

O lema de que ‘todo mundo vence e todo mundo perde’ é destacado pelo goleiro Leandro Santos: “Não é só um ou outro que falha, é todo mundo”

Ingresso para a
cabeceira custa
R$ 20 até amanhã

“Comcerteza,
ninguémaqui no
Guarani desaprendeu
a jogar futebol.”

Para maior segurança, o apostador também
deve conferir o resultado das loterias no
site da Caixa (www.caixa.gov.br/loterias) ou
nas lotéricas.

1º) (78318) (R$ 350.000,00)
2º) (46294) (R$ 19.000,00)
3º) (09234) (R$ 16.000,00)
4º) (34024) (R$ 14.000,00)
5º) (03689) (R$ 12.000,00)

9h30 - Ciclismo: Volta da França;

ESPN

12h30 - Liga Mundial de Vôlei: EUA x

Itália; SporTV 2

13h - Inter de Milão x CSKA Sofia;

ESPN

14h30 - Copa das Nações de

Hipismo; SporTV 3

15h30 - Liga Mundial de Vôlei:

Polônia x Sérvia; SporTV

19h30 - Brasileirão Sub-20: São

Paulo x Internacional; ESPN Brasil

21h - Série B do Brasileiro: CRB x

Tupi; SporTV

21h45 - Boca Juniors x

Independiente del Valle; FOX Sports
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Mais de 400 mil
pessoas foram
averiguadas

França revela possível ato terrorista
AMEAÇA ||| JOGOS OLÍMPICOS

Um brasileiro integrante do
grupo extremista Estado Islâ-
mico (EI) planejou realizar um
atentado contra a delegação
da França durante os Jogos
Olímpicos do Rio, de acordo
com um relatório de oficiais
de inteligência do governo
francês divulgado ontem. A in-
formação foi passada pelo che-
fe da Direção de Inteligência
Militar (DRM), general Christo-
phe Gomart, em audiência no
dia 26 de maio na comissão
parlamentar de luta contra o
terrorismo que investiga os
atentados de 2015 na França.

O diretor-geral da Agência
Brasileira de Inteligência
(Abin), Wilson Trezza, disse
em entrevista na manhã de on-
tem que o Brasil "ainda não
foi informado" da possibilida-
de de ocorrência de atentado
contra a delegação francesa.
Trezza evitou reconhecer o
atraso no repasse desse tipo
de informação ao Brasil, que é
fundamental para a segurança
dos Jogos, e que já era de co-
nhecimento do governo fran-

cês há pelo menos 50 dias.
Apesar da ameaça de aten-

tado, o governo diz que não
haverá uma segurança amplia-
da para os atletas franceses.
"Quando classificamos uma
delegação com um grau de ris-
co, pode-nos fazer descuidar
das outras. Então, todas as de-
legações estão tendo o mesmo
grau, levando o sistema de se-
gurança integrada a tratá-los
com mesmo grau de risco, e to-
dos são elevados porque isto é
o que a gente acredita que de-
ve fazer. Temos de assegurar

que todos os que participarem
dos Jogos tenham proteção
adequada", declarou o minis-
tro-chefe do Gabinete de Segu-
rança Institucional (GSI), gene-
ral Sérgio Etchegoyen, a quem
a Abin está subordinada.

Ontem, nem o ministro do
GSI, nem o diretor da Abin qui-
seram falar da preocupação
que tomou conta do governo
no mês passado sobre alertas
divulgados, até pela compa-
nhias aérea Avianca, por causa
da falta de informações sobre
o paradeiro do sírio Jihad

Diyab, de 34 anos, ex-preso de
Guantánamo acolhido como
refugiado no Uruguai e que te-
ria vindo para o Brasil.

"Podemos dizer que todas
as informações que têm chega-
do à Abin, todos os conheci-
mentos têm sido classificados
como alvo de preocupação do
Sistema de Inteligência e estão
sendo tratados. Detalhes das
operações, infelizmente, peço
compreensão, não serão forne-
cidos", avisou o ministro
Etchegoyen, descartando qual-
quer possibilidade de tratar so-

bre supostas ameaças.
Diversos analistas afirmam

que os Jogos Olímpicos do
Rio, que serão disputados de 5
a 21 de agosto, podem ser
uma oportunidade para aten-
tados terroristas. Cerca de
85.000 membros das forças de
segurança — 47.000 policiais e
38.000 militares — serão mobi-
lizados para garantir a segu-
rança dos 10.500 atletas, além
de oficiais, imprensa e turistas
do mundo inteiro esperados
para a Olimpíada. (Estadão
Conteúdo)

LIGA MUNDIAL

A Seleção Brasileira masculina
de vôlei começou bem a
participação na fase final da
Liga Mundial, realizada na
cidade de Cracóvia, na Polônia.
Ontem, a equipe do técnico
Bernardinho derrotou a Itália
por 3 sets a 0, com parciais de
25/18, 25/20 e 25/19, em duelo
válido pelo Grupo K1.
O resultado, especialmente por
ter sido uma vitória por 3 a 0,
encaminha a classificação da
equipe às semifinais, afinal a
chave é disputada por três
equipes, com as duas melhores
se classificando para a próxima
etapa da Liga Mundial.
A classificação pode até ser
sacramentada hoje, desde que
os Estados Unidos, outra equipe
do grupo, supere a Itália. De
qualquer forma, o Brasil volta à
quadra amanhã, às 15h30, para
enfrentar os norte-americanos.

O Brasil encerrou a fase de
classificação da Liga Mundial
com a melhor campanha, com
oito vitórias em nove jogos. E,
ontem, disputou um duelo que

envolveu os maiores campeões
da Liga Mundial — a Seleção
Brasileira soma nove
conquistas, uma a mais do que a
equipe italiana.

Bernardinho escalou o Brasil
com Bruninho, Wallace,
Maurício Souza, Lucão, Lucarelli
e Maurício Borges, além do
líbero Serginho. E com uma
atuação consistente da equipe, o
treinador nem realizou mexidas
nos três sets da partida.
Lucarelli, que chegou a ser
dúvida para o jogo em razão de
uma lombalgia, foi o destaque
brasileiro com 14 pontos, dois a
mais do que o Wallace. Já Ivan
Zaytsev, com 13 acertos, acabou
sendo o principal pontuador da
Seleção Italiana.
"O crescimento da equipe está
indo de acordo com o que está
sendo trabalhado e o resultado
foi dentro do esperado pela
qualidade com que jogamos”,
acredita o meio de rede
Maurício Souza, que defende o
time campineiro do Brasil Kirin.
(EC)

SEM VERBA

DELEGAÇÃO

O Time Brasil cresceu mais um
pouco ontem com a convocação
oficial de Vanessa Chefer
Spinola por parte da
Confederação Brasileira de
Atletismo (CBAt). Durante o
Troféu Brasil de Atletismo, há
duas semanas, ela ficou a
apenas 12 pontos do índice
olímpico no heptatlo. Ganhou
vaga para preencher a cota de 32
atletas por prova, determinada
pela Associação Internacional
das Federações de Atletismo
(IAAF, na sigla em inglês) e pelo
Comitê Olímpico Internacional
(COI). Com Vanessa, o Time
Brasil passa a ter 461 atletas,
bem acima da meta de 400 que
inicialmente havia sido
anunciada pelo Comitê
Olímpico do Brasil (COB). Ainda
há possibilidade de novas vagas
para o País. (EC)

MÁS CONDIÇÕES

Faltando pouco mais de 20 dias
para a abertura dos Jogos
Olímpicos, as negociações para
que o governo federal bancasse
as festas de abertura e
encerramento fracassaram e
agora o Comitê Rio-2016 tenta
fechar acordos para o

fornecimento de energia e
gasolina, como forma de evitar
gastos. O Comitê Organizador
Rio-2016 confirmou que a ideia
de uma participação do governo
na abertura está “descartada” e
também confirma a nova
negociação para o fornecimento

em outras áreas. A incapacidade
dos organizadores de registrar
maior renda com venda de
ingressos e com publicidade
levou os responsáveis no mês
passado a buscar o governo
federal para tentar que os gastos
fossem cobertos com dinheiro
público. Uma das ideias era a de
que estatais ligadas ao turismo
bancassem a abertura, orçada
em cerca de R$ 280 milhões.
Mas a negociação fracassou. Os
organizadores insistiram que

não haveria como mudar a
programação, o que dificultou a
busca de um argumento que
pudesse justificar o gasto
público. A nova estratégia tem
sido trocas de patrocínio por
mercadoria. Duas negociações
têm sido conduzidas nos
últimos dias: a busca pelo
fornecimento de gasolina para
os 4 mil carros usados no evento
e o abastecimento de energia
para a Vila Olímpica e para os
locais de competição. (EC)

Dezenas de integrantes da Força
Nacional de Segurança fizeram
um protesto ontem, no Anil, no
Rio, ao redor do condomínio do
programa Minha Casa Minha
Vida onde se hospedam. No Rio
para trabalhar na Olimpíada,
eles reclamam das condições de
alojamento e trabalho. Um dos
agentes postou nas redes sociais
texto em que denuncia o
"abuso" a que diz estar sendo
submetido e afirma que mais da
metade do efetivo cogita
abandonar o trabalho. "Estamos
dormindo em colchão de ar, que
tivemos que comprar, pois não
nos forneceram beliches nem
colchões". Ele conta que "nos
falta água para tomar banho,
não podemos ter fogão para
fazer comida, temos que ficar
fazendo engenhocas para
comer!", afirmou. (EC)

Um brasileiro integrante do Estado Islâmico estaria planejando ataque contra delegação francesa
Nelson Almeida/France Press

Soldados do Exército e da Polícia Militar ajudam a compor o efetivo de 85 mil integrantes das forças de segurança que trabalharão na Olimpíada
Diretor da Agência
Brasileira diz que não
foi comunicado

O
Comitê Olímpico
Internacional (COI)
afirma que os

antecedentes e históricos
de cerca de 400 mil pessoas
já foram avaliados antes
dos Jogos do Rio e revela
que os serviços de
inteligência da Bélgica,
França e EUA — locais que
sofreram atentados —
também irão apoiar a
operação antiterrorismo no
Brasil. A informação foi
passada pela entidade em
Lausanne depois da
revelação pelos serviços de
inteligência da França de
que o Estado Islâmico
poderia estar organizando
um atentado no Brasil. "A
segurança começou a ser
implementada no dia 5 de
julho, com 85 mil pessoas
para garantir a segurança
nas ruas do Rio", indicou o
COI em um comunicado.
"As autoridades estão
fazendo tudo o que podem
para garantir a segurança
antes e durante os Jogos",
disse. O COI ainda explicou
ainda que os serviços de
segurança estão realizando
um verificação dos
antecedentes de todos
envolvidos nos Jogos". (EC)

FIVB/Divulgação

O brasileiro Maurício Borges ataca contra a seleção da Itália na estreia

Vôlei passa pela Itália por 3 sets a 0

Governo não bancará festa
de abertura da Olimpíada

Time Brasil já
conta com 461
atletas com vagas

Membros da Força
Nacional protestam
contra alojamento
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✔ O quê: Cinema na Praça -

Exibição do filme Baile para Matar

Saudades

✔ Quando: Hoje, às 19h

✔ Onde: Largo do Rosário

(Av.Francisco Glicério com Rua

General Osório, Centro)

✔ Quanto: Entrada franca

✔ O documentário é resultado da pesquisa

etnográfica, realizada no Departamento

de Antropologia da Universidade de São

Paulo (USP), com apoio da Fundação de

Amparo à Pesquisa do Estado de São

Paulo (Fapesp) e do Laboratório de

Imagem, Som e Antropologia LISA/USP.

Delma Medeiros
DA AGÊNCIA ANHANGUERA

delma@rac.com.br

Para marcar os 242 anos de
Campinas (veja mais atrações
na página A26), completados
hoje, um programa diferente
promete movimentar o Largo
do Rosário, no Centro de
Campinas. O documentário
Baile Para Matar Saudades,
de Érica Giesbrecht, será exibi-
do ao ar livre, dentro do proje-
to Cinema na Praça.

O longa mergulha no baú
de memórias de cinco artistas
negros de Campinas e resgata
capítulos importantes da his-
tória da cidade, a partir da co-
munidade negra. “Há uns 10
anos pesquiso a musicalidade
da comunidade negra. Isso foi
tema do meu trabalho de dou-
torado na Unicamp. Para o
pós-doutorado na USP (Uni-
versidade São Paulo), pensei
em recuperar o assunto pela
vida das pessoas mais velhas.
Então procurei representan-
tes de espaços voltados à cul-
tura negra como o Jongo Dito
Ribeiro, Banda dos Homens
de Cor, Urucungos, Puítas e
Quijengues, Casa de Cultura
Tainã e o Centro Cultural Ma-
chadinho. Como todos fa-
ziam menção aos famosos bai-
les de gala que a comunidade
promovia nas décadas de
1940 e 50, pensei em recriar
essa atmosfera”, explica a dire-
tora.

Para tanto, promoveu dois

bailes, um em 2014, no Clube
Regatas, com apoio do Centro
Cultural Machadinho e da Se-

cretaria de Cultura, e outro
no ano passado no Clube Bon-
fim. “Mas, o principal mate-

rial veio da memórias dos ar-
tistas. A impressão, durante
as conversas, é que eles volta-

vam no tempo. É um resgate
da história de Campinas pe-
los olhos da comunidade ne-
gra”, afirma.

O projeto envolveu muitas
pessoas, mas os destaques fi-
caram com cinco artistas,
com idades entre 70 e 90
anos, engajados no movimen-
to cultural negro da cidade,
do qual participam com sua
música, dança e oralidade. O
músico José Antônio, de 94
anos, que por anos presidiu a
Banda dos Homens de Cor, é
um dos destaques. “Não fre-
quentei os bailes daquela épo-
ca, mas considero o documen-
tário importante para resgatar
essas histórias e lembrar das
ações da comunidade”, afir-
ma. Além dele, protagonizam
o longa o artista plástico Aluí-
zio Jeremias, Carlos Augusto
Ribeiro — o tio Dudu, do Jon-
go Dito Ribeiro, Rosária Antô-
nia, mais conhecida como a
cantora Sinhá, e Leonice Sam-
paio, a tia Nice do Acarajé e
integrante do conselho delibe-
rativo do Machadinho.

O músico Antônio Carlos
Santos Silva, o TC, coordena-
dor da Casa Tainã, lembra do
sucesso que foi o projeto do
Baile da Pérola Negra, criado
nos anos 1950 por Laudelina
de Campos Mello, a tia Nini,
militante e fundadora do pri-
meiro sindicato de mulheres,
o das empregadas domésti-
cas. “Eram bailes bem organi-
zados, que reproduziam o esti-
lo das elites brancas, com o
que discordo, mas que reunia
a comunidade negra. A partir
dessa ideia, muitos outros lu-
gares abrigavam os bailes co-
mo o Clube Líbano, Casa de
Portugal, União dos Viajantes,

Tênis Clube, até que surgiu o
Machadinho, o primeiro clu-
be cultural para negros”, co-
menta, citando que atualmen-
te existem outros espaços re-
presentativos da comunidade
negra, como a Fazenda Rosei-
ra, Tainã e Urucungos.

“Embora sejam considera-
dos mestres nas comunida-
des musicais atuais, suas me-
mórias de mocidade não re-
metem diretamente a jongos,
sambas de bumbo ou maraca-
tus, mas a bailes de gala”, des-
taca Érica, lembrando que
“como uma resposta elegante
ao racismo, esses bailes reu-
niam centenas de pessoas, for-
talecendo a experiência comu-
nitária dos negros da cidade”.

Segundo ela, na conjuntu-
ra marcada pela segregação
dos anos 1940 a 1960, no inte-
rior de São Paulo, esses bai-
les, frequentados majoritaria-
mente por negros, são revisita-
dos, evidenciando-se sua im-
portância para a formação de
uma comunidade negra inicia-
da no passado e continuada
no presente. A recriação do
evento contou com o apoio
do Clube Cultural Machadi-
nho.

AGENDE-SE

SAIBA MAIS

Dança da resistência
Fotos: Rafael Jorge/Divulgação

/ EXIBIÇÃO / Documentário resgata história dos bailes promovidos pela comunidade negra de Campinas

Eventos eram “resposta
elegante ao racismo”,
afirma a diretora

ESTREIA
Mulheres mandam em

nova versão de Os
Caça-Fantasmas. PÁGINA A26

Acima, Carlos Augusto Ribeiro, um dos
entrevistados do filme, em baile com a
irmã, Edite; ao lado, o músico José
Antônio com a diretora Érica Giesbrecht

Sugestões de pautas, críticas e elogios:
cadernoc@rac.com.br
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Um conforto perigoso habita
a opinião benquista. Pois é cô-
modo dizer aquilo que os de-
mais querem ouvir, é um alí-
vio ser aplaudido por tama-
nho consenso; um prazer ain-
da maior do que ouvir do ou-
tro a ideia com a qual concor-
damos sem tirar nem pôr,
com a qual compactuamos,
ou seja, selamos um pacto. Ob-
temos, em ambos os casos,
paz de espírito, confiança e
tranquilidade na ordem geral
das coisas; na qual, conforta-
velmente, nos enquadramos
muito bem.

O que há de perigoso nis-
so? Sucumbir à regra. “Pois é
da opinião que vem a desgra-
ça dos homens”, afirmam De-
leuze e Guattari na conclusão
do livro O que é a Filosofia?.
Para eles, o termo “opinião”
se refere àquelas ideias pron-
tas que se encadeiam segundo
um mínimo de regras constan-
tes e nos fornecem o sentimen-
to de proteção, semelhança,

contiguidade, causalidade e or-
dem.

A contrapartida seria o
caos: o inconstante, o incerto,
o desvio, o dissenso, aquilo
que não se deixa determinar
pelas regras nem pela moral e
que produz embates com o
instituído. O estado de caos
provoca insegurança, conflitos
e desordem geral.

O que pode ser positivo.
Porque é no caos que reside a
potência transformadora; é so-
mente daquele desconhecido
que pode surgir o novo. Segun-
do Deleuze e Guattari, a filoso-
fia, a ciência e a arte querem
que rasguemos o firmamento
e mergulhemos no caos. Não
para nos afogar nele, mas para
que possamos traçar novos
planos de imanência.

O artista mergulha no caos
à procura de variedades; ele
sensibiliza o caos para que da-
li nasça um ser sensível, para
que possamos experimentar
novas sensações, novas for-

mas, novas possibilidades de
existência.

“Será preciso sempre ou-
tros artistas para operar as ne-
cessárias destruições”, dizem
aqueles filósofos. Porque o ar-
tista enfrenta o caos e apressa
o desregramento, querendo
produzir uma sensação que
desafia toda opinião pronta,
todo clichê — até que a pró-
pria destruição vire regra e sua
potência de arte esmaeça. Afi-
nal, a arte deve se manter em
movimento, continuar sem-
pre a se reinventar. Para assim
se manter viva.

A arte viva provoca inquie-
tação, ainda que sutil. Por
mais encantadora que seja,
por mais agradável e benquis-
ta, a arte viva não é mera opi-
nião — ela opera, justamente,
um desgaste das regras, das
instituições, das formas de
existência enrijecidas. Enquan-
to que, por outro lado, a arte li-
vre de conflitos perde sua co-
nexão com o caos e se cristali-
za num pastiche.

Ignorar o caos leva invaria-
velmente às atitudes fascistas.
Que implicam negar a vivaci-
dade, a potência e a diferença
do outro. De maneira a impor
a ele como regra a própria opi-
nião, os próprios modos de ver,
pensar e fazer do fascista, co-
mo se fossem “os corretos”, co-
mo se não pudesse haver ou-
tros. Nesse sentido, o fascismo
é a impossibilidade da vida co-

munitária, pois nega a existên-
cia dos demais seres.

O mito fundador desse ter-
mo remete à velha Itália de
Mussolini, quase um século
atrás, porém seu uso permane-
ce em alta. Sim, existe esse ou-
tro perigo que nos contagia e
que habita boa parte das opi-
niões sobre o fascismo atual: a
institucionalização do fascista
como um personagem, meio
Cunha meio Bolsonaro, que de-
ve ser cassado/caçado a todo
custo.

Esse estereótipo, que se en-
contra sempre no outro, acaba
por atrair atenção para si e por
ocultar o fascista que nos habi-
ta e nos constitui. Que parece
inofensivo, apesar da cruelda-
de de suas ideias. Que não se
percebe como fascista porque
olha apenas para fora. Um com-
portamento perigoso, comum
e banalizado, que Foucault já
apontava no prefácio de O Anti-
Édipo, outro livro de Deleuze e

Guattari.
Nesse texto, Foucault sugere

um exercício que cabe a nós
ininterruptamente, como ver-
dadeiro esforço para o conviver
social: atentar, identificar e ba-
nir todas as formas de fascis-
mo, não somente as colossais,
que nos envolvem e nos esma-
gam, mas também — e princi-
palmente — as formas miúdas
que fazem a amarga tirania de
nossas vidas cotidianas. O fas-
cismo que ronda nossos espíri-
tos e nossa conduta, que nos
faz gostar do poder, que está in-
crustado na cultura ao ponto
de parecer normal, como uma
simples ordem geral das coisas.

Como não agir como fascis-
ta, mesmo quando se acredita
ser um militante revolucioná-
rio?, pergunta o filósofo. Como
livrar do fascismo nosso discur-
so e nossas atitudes, nosso cora-
ção e nossos prazeres? Como lu-
tar para que os outros sejam co-
mo desejam ser, e não confor-
me nós acreditamos que de-
vem ser?

Abrindo as portas ao diálo-
go, acolhendo o diferente, li-
vrando-se da conduta moralis-
ta, polarizada entre o bem e o
mal, o certo e o errado, o real e
o falso. Evitando desqualificar
ou repudiar movimentos so-
ciais sem conhecê-los de perto,
sem se deixar afetar por suas
causas. Deixando de reprodu-
zir os modelos que se quer
combater e as suas violências.

Preferindo o positivo e o múlti-
plo ao invés da falta e do unifor-
me. Liberando a ação política
da paranoia totalizante. Lutan-
do com alegria.

O medo constitui uma das
mais antigas formas de manipu-
lação. Um povo com medo
aceita se submeter às promes-
sas de segurança do governo
que anulam direitos e jamais se
cumprem por completo. Um
povo com medo vive sujeitado
a um estado policial, acreditan-
do que somente assim terá
paz.

Precisamos vencer o confor-
to da ordem e mergulhar no
caos. Abandonar a lógica sistê-
mica, os números sem sujeito,
os projetos organizados admi-
nistrativamente, que nunca da-
rão conta de compreender o
que é vivo e se transforma a to-
do instante. Porque o vivo es-
capa das regras, ao ponto de
ser ingenuidade querer enqua-
drá-lo nos formulários todos
com que sonha a nossa vã bu-
rocracia. Precisamos mergu-
lhar no caos e traçar, a partir
dali, nossas intenções de futu-
ro. Precisamos inventar, poeti-
camente, o país que quere-
mos ser. É pelo estado de
caos, sobretudo, que nos vere-
mos livres deste atual caos de
Estado.

Os jogos

pertencem aos

livros Sudoku

Puzzles 100,

volumes 1, 2,

3, 4, 5, 6 e 7

publicados pela

Verus Editora.

Mais

informações em

www.verusedito-

ra.com.br

cruzadas

edu
almeida

quadrinhos

Estado de caos

Recruta Zero / Mort Walker

R
e
sp
o
st
a

Xaxado / Antonio Cedraz

* Cada fileira (vertical e horizontal) de-
verá conter números de 1 a 9;
* Cada grade menor, de 3 x 3 quadra-
dos, deverá conter números de 1 a 9;
* Nas fileiras horizontais e verticais da
grade maior, cada número deverá apare-
cer uma só vez;
* O objetivo do jogo é preencher cada
quadrado com um número de 1 a 9,
considerando que o número deverá apa-
recer apenas uma vez na horizontal, na
vertical e na grade menor.

Hagar / Dik Browne

sudoku

Samanta / Alberto Alpino

Tubino / Tannus Jr.

■ ■ Edu Almeida é mestre em estética e
história da arte.
Site: www.artefazparte.com

Como jogar
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Agnus Dei (Les Innocentes)—Drama.
EUA, 2016. 100min. Direção: Anne
Fontaine. Com Lou de Laâge, Vincent
Macaigne e Agata Buzek. Polônia,
Inverno de 1945.Mathilde Beaulieu é
uma jovem estagiária trabalhando para
a Cruz Vermelha francesa. Eles estão
emumamissão para encontrar, tratar e
repatriar sobreviventes franceses dos
campos alemães. Cineflix Galleria 1
(sala Vip - legendado, 16h20, 18h50);
Cineflix Galleria 4 (legendado, 21h30).
Classificação: 12 anos.

Caça-Fantasmas (Ghostbusters)—
Comédia. EUA, 2016. 116min.
Direção: Paul Feig. ComMelissa
McCarthy, KristenWiig e Kate
McKinnon. Refilmagemdo filme
clássico dos anos 80. Após dividirem a
autoria de um livro sobre a existência de
fantasmas, Erin e Abby, tem sua obra
descoberta e Erin, uma respeitada
professora deUniversidade, perde seu
emprego. Patty, por sua vez, presencia
acontecimentos nometrô de Nova York.
As três, ao lado de Jillian, formamum
time que promete salvar a cidade e o
mundo. Refilmagemdo longa de 1984.
Cineflix Galleria 2 (versão 3D: dublado,
14h10, 16h40, 19h10); Cineflix
Galleria 2 (versão 3D: legendado,
21h40); Cinemark 5 (versão 3D:
legendado, 19h45, 22h30); Cinemark
6 (versão 3D: legendado, 13h, 15h40,
18h20, 21h20); Cinemark 11 (sala
Prime - versão 3D: legendado, 13h05,
16h05, 19h05, 22h05); Cinépolis 2
(versão 3D: dublado, 14h45, 18h,
20h45); Cinépolis 10 (dublado,
19h15, 22h); Cinesercla 4 (dublado,
16h30, 18h40, 20h50); Cinesystem5
(versão 3D; dublado, 14h10, 16h35,
19h10, 21h40); Kinoplex 2 (versão 3D:
dublado, 13h); Kinoplex 7 (dublado,
13h50, 16h20, 18h50; legendado,
21h20); Kinoplex 9 (sala Platinum -
legendado, 13h, 15h30, 18h, 20h30);
Moviecom5 (dublado, 14h10, 16h40,
19h10);Moviecom6 (versão 3D:
dublado, 21h40);Multiplex 3 (sala Vip
- dublado, 14h30, 16h45, 19h); Top
Cineplex Prado 1 (legendado, 14h10,
19h15, 21h30). Classificação: 10
anos.

Carrossel 2: O Sumiço de Maria Joaquina
—Aventura. Brasil, 2016. 93min.
Direção:Maurício Eça. Com Larissa
Manoela, Jean Paulo Campos eMaísa
Silva. As crianças chamam a atenção de
uma estrela damúsica brasileira, que
decide convidar os alunos da Escola
Mundial para umde seus shows. No
entanto, a excursão ganha ares de filme
de terror quando os vilões Gonzales e
Gonzalito, recém-saídos da prisão,
decidem sequestrarMaria Joaquina.
Cineflix Galleria 2 (13h30, 15h30,
17h30, 19h30); Cinemark 1 (11h,
13h20, 15h50); Cinemark 4 (12h15,

15h, 17h30, 20h); Cinemark 8
(11h40, 14h15, 16h50); Cinépolis 3
(15h30, 17h45, 20h15); Cinépolis 4
(14h, 16h30, 18h45, 21h15);
Cinépolis 9 (13h15, 16h); Cinesercla 2
(14h35, 16h35, 18h35, 20h35);
Cinesystem1 (19h30); Cinesystem2
(15h, 17h, 19h, 21h); Grupocine
Valinhos 2 (15h, 17h10, 19h20,
21h30); Kinoplex 3 (14h, 16h10,
18h20, 20h30); Kinoplex 5 (13h, 15h,
17h10, 19h20);Moviecom1 (15h,
17h, 19h, 21h); Moviecom2 (13h45,
15h45, 17h45, 19h45); Multiplex 6
(15h, 17h, 19h, 21h); Top Cineplex
Paulínia 1 (14h15, 19h15): Top
Cineplex Prado 4 (14h40, 16h50,
19h20). Classificação: Livre.

A Última Premonição (Visions)—
Suspense. EUA, 2016. 83min.
Direção: Kevin Greutert. Com Isla
Fisher, JimParsons e AnsonMount.
Deixando seu estilo de vida agitada da
cidade para trás, a futuramãe Eveleigh
muda com seumarido David para uma
bela casa,mas é atormentada por
barulhos terríveis e visões de uma
pessoa encapuzada. NemmesmoDavid
vê ou ouve essas visões. Com isso, ele
fica cada vezmais preocupado com o
bem-estar de suamulher. Cinemark 8
(legendado, 19h30, 22h15); Cinépolis
7 (dublado, 22h15); Kinoplex 12
(dublado, 16h50; legendado, 21h10).
Classificação: 14 anos.

Como Eu Era Antes de Você (MeBefore
You)—Romance. EUA, 2016. 110
min. Direção: Thea Sharrock. Com
Emilia Clarke, SamClaflin e Janet
McTeer.Will é rico e bem-sucedido, até
sofrer um acidente que o deixa preso a
uma cadeira de rodas. Deprimido, ele
contrata uma jovempara cuidar dele, e
ela semostra disposta a provar aWill
que ainda existem razões para viver.
Cinemark 7 (legendado, 14h, 19h,
22h); Cinemark 9 (sala Prime -
legendado, 18h05, 21h05); Cinépolis
6 (dublado, 14h30, 17h; legendado,
20h); Grupocine Valinhos 1 (dublado,
21h20); Kinoplex 8 (dublado, 13h45,
16h05, 18h25, 20h45); Kinoplex 10
(sala Platinum - legendado, 16h50,
19h10);Moviecom5 (dublado,
21h40);Multiplex 3 (sala Vip -
dublado, 21h); Top Cineplex Paulínia 1
(dublado, 21h20); Top Cineplex Prado
4 (legendado, 21h20). Classificação:
12 anos.

A Era do Gelo: O Big Bang (Ice Age 5:
Collision Course)—Animação. EUA,
2016. 100min. Direção:Mike
Thurmeier. Uma catástrofe cósmica
ameaça a vida na Terra, graças amais
uma trapalhada de Scat. Osmamutes
Manny e Ellie, os tigres dentes-de-sabre
Diego e Shira e o bicho-preguiça Sid,
então, deixam seus lares e encontram

abrigo emuma caverna ocupada pelo
excêntrico líder espiritual Shangri
Lhama e seus seguidores. Cineflix
Galleria 3 (dublado, 16h30, 19h);
Cineflix Galleria 3 (versão 3D: dublado,
15h); Cinemark 3 (dublado, 11h20,
13h45, 16h10, 18h35); Cinemark 5
(versão 3D: dublado, 12h, 14h40,
17h10; Cinemark 10 (sala Prime -
versão 3D: dublado, 11h05); Cinépolis
5 (versão 3D: dublado, 13h45, 16h15,
19h, 21h45); Cinépolis 7 (dublado,
15h, 17h15, 19h45); Cinesercla 1
(dublado, 16h20, 20h20); Cinesercla
3 (versão 3D: dublado, 14h30,
18h30); Cinesystem 1 (dublado,
13h20, 15h20, 17h25, 21h30);
Cinesystem3 (versão 3D: dublado,
14h20, 18h50); Grupocine Valinhos 3
(dublado, 16h45); Grupocine Valinhos
3 (versão 3D: dublado, 14h40,
18h50); Kinoplex 2 (versão 3D:
dublado, 15h20, 17h40, 20h);
Kinoplex 13 (dublado, 13h40, 16h,
18h20, 20h40); Moviecom3
(dublado, 13h45, 15h40, 17h40,
19h40, 21h40); Moviecom6 (versão
3D: dublado, 13h30, 17h30);
Multiplex 1 (versão 3D: dublado, 15h,
17h, 19h, 21h);Multiplex 5 (13h15,
15h15, 17h15, 21h15); Top Cineplex
Paulínia 1 (dublado, 16h40); Top
Cineplex Paulínia 2 (versão 3D:
dublado, 14h15, 19h10); Top
Cineplex Prado 3 (versão 3D: dublado,
14h30, 16h40, 19h15, 21h10).
Classificação: Livre.

Florence - Quem é Essa Mulher?
(Florence Foster Jenkins)—Comédia.
EUA, 2016. 100minutos. Direção:
Stephen Frears. ComMeryl Streep e
HughGrant. Florence Foster Jenkins,
uma rica herdeira e aspirante a cantora
de ópera, acredita plenamente em suas
habilidades vocais, que não possui. O
ator St. Clair Bayfield, seu
companheiro, no entanto, tenta de
todas as formas poupá-la da verdade:
sua voz é horrível. Cineflix Galleria 1
(sala Vip - legendado, 13h50, 21h20).
Classificação: 10 anos.

Independence Day - O Ressurgimento
(Independence Day: Ressurgence)—
Ação. EUA, 2016. 120min. Direção:
Roland Emmerich. ComBill Pulman,
LiamHemsworth eMaikaMonroe.
Usando a tecnologia alienígena
recuperada, as nações da Terra têm
colaborado emumprograma de defesa
imenso para proteger o planeta.Mas
nada parece fazer frente à força
avançada dos alienígenas. Continuação
do sucesso de bilheteria de 1996.
Cinemark 10 (sala Prime - versão 3D:
legendado, 17h05); Cinépolis 9
(dublado, 18h15, 21h); Cinesercla 4
(dublado, 14h10); Grupocine Valinhos
3 (dublado, 21h05); Kinoplex 6
(dublado, 13h10, 15h50, 18h20,
20h50); Kinoplex 10 (sala Platinum -
legendado, 21h30); Moviecom2
(dublado, 21h45). Classificação: 10
anos.

Invocação do Mal 2 (The Conjuring 2:
The Enfield Poltergeist)—Terror. EUA,
2016. 135min. Direção: JamesWan.
ComVera Farmiga, PatrickWilson e
Frances O’Connor. Sete anos após os
eventos de Invocação doMal (2013),
Lorraine e EdWarren desembarcamna
Inglaterra para ajudar uma família
atormentada por umamanifestação
sobrenatural na filha. Cinépolis 3
(dublado, 22h30); Kinoplex 5 (dublado,
21h30). Classificação: 14 anos.

Julieta (idem)—Drama. Espanha,
2016. 99min. Direção: Pedro
Almodóvar. ComEmmaSuárez, Adriana
Ugarte e Daniel Grao. Julieta vive em
Madri com sua filha Antía. Ambas
sofrem em silêncio por conta da perda
de Xoan, pai de Antía emarido de
Julieta. Quando Antía completa 18
anos, ela abandona amãe semdar
explicações. Cineflix Galleria 3
(legendado, 21h); Cineflix Galleria 5
(legendado, 21h50); Cinemark 9 (sala
Prime - legendado, 15h05).
Classificação: 14 anos.

Mais Forte que o Mundo - A História de
José Aldo—Drama. Brasil, 2016. 104
min. Direção: Afonso Poyart. Com José
Loreto, Cléo Pires e Rômulo Arantes
Neto. José Aldo, rapaz de família pobre
emarcada pela violência doméstica,
deixa o Amazonas e parte para o Rio de
Janeiro embusca de uma chance como
atleta. Para vencer os oponentes no
octógono, porém, ele terá antes que
acertar suas contas com o passado e
superar velhos traumas. Cinebiografia
do lutador amazonense que se tornou o
primeiro campeão peso-pena doUFC.
Cinemark 1 (21h40). Classificação: 14
anos.

Porta dos Fundos - Contrato Vitalício—
Comédia. Brasil, 2016. 100min.
Direção: Ian SBF. Com Fábio Porchat,

Gregório Duvivier e Clarice Falcão. Dois
amigos, o diretor Miguel e o ator
Rodrigo, recebem o grande prêmio do
júri emCannes. Depois de beberem
demais, Rodrigo assina um contrato
para participar do próximo filme do
cineasta.Miguel desaparece e ressurge
somente dez anos depois. Rodrigo já é
famoso e desconfia da sanidade do
diretor. Cinemark 3 (21h10); Kinoplex
4 (14h05, 16h35, 19h05, 21h25).
Classificação: 12 anos.

Procurando Dory (Finding Dory)—
Animação. EUA, 2016. 100min.
Direção: AndrewStanton. Umano após
ajudarMarlin a reencontrar seu filho
Nemo, Dory, uma peixe da espécie
cirurgião-patela, precisa agora lidar com
vários peixes do seu passado, entre eles
alguns pelos quais ela foi apaixonada.
Sequência deProcurandoNemo
(2003). Cineflix Galleria 2 (dublado,
14h); Cineflix Galleria 5 (versão 3D:
dublado, 17h, 19h20); Cinemark 2
(versão 3D: dublado, 12h30, 15h15,
17h50, 20h30); Cinemark 7 (dublado,
11h15, 16h35); Cinemark 10 (sala
Prime - versão 3D: dublado, 14h05);
Cinépolis 1 (versão 3D: dublado,
13h30, 15h45, 18h30, 21h30);
Cinépolis 8 (dublado, 15h15, 17h30,
20h30); Cinépolis 10 (dublado,
14h15, 16h45); Cinesercla 1 (dublado,
14h20, 18h20); Cinesercla 3 (versão
3D: dublado, 16h30, 20h30);
Cinesystem3 (versão 3D: dublado,
16h25, 21h10); Cinesystem4
(dublado, 13h40, 16h, 18h20,
20h40); Grupocine Valinhos 1
(dublado, 14h20); Grupocine Valinhos
1 (versão 3D: dublado, 16h40, 19h);
Kinoplex 1 (dublado, 14h40, 17h,
19h20, 21h40); Kinoplex 10 (sala
Platinum - versão 3D: dublado, 14h40);
Kinoplex 14 (dublado, 14h, 16h20,
18h40, 21h); Kinoplex 15 (dublado,
13h20, 15h40, 18h, 20h20);

Moviecom4 (dublado, 14h, 16h10,
18h20, 20h30);Moviecom6 (versão
3D: dublado, 15h20, 19h30);
Multiplex 2 (dublado, 13h30, 15h30,
17h30, 19h30, 21h30); Multiplex 4
(versão 3D: dublado, 15h, 17h, 19h,
21h); Top Cineplex Paulínia 2 (versão
3D: dublado, 16h30, 21h15); Top
Cineplex Prado 1 (dublado, 17h); Top
Cineplex Prado 2 (versão 3D: dublado,
14h15, 16h30, 19h, 21h15).
Classificação: Livre.

As Tartarugas Ninja — Fora das Sombras
(TeenageMutantNinja Turtles: Out of
the Shadows)—Ação. EUA, 2016.
112min. Direção: Dave Green. Com
Megan Fox, Stephen Amell e Noel
Fisher. As tartarugasmutantes
Michelangelo, Rafael, Donatello e
Leonardo e sua amiga April O'Neil
chamarama atenção de vários vilões
que estavam entocados na cidade.
Inimigos como oDestruidor se unem a
novosmalvados, como o cientista Dr.
Baxter Stockman e o famigerado grupo
Clã do Pé. Além disso, a turma ainda
enfrentará uma ameaça alienígena
chamadaKrang, que deseja dominar a
cidade deNova York. Kinoplex 12
(dublado, 14h30, 18h50).
Classificação: 10 anos.

Truque de Mestre: O Segundo Ato (Now
You SeeMe: The Second Act)—
Suspense. EUA, 2016. 115min.
Direção: JonM. Chu. ComDave Franco,
WoodyHarrelson eMark Ruffalo. Um
grupo demágicos, após enganar o FBI
umano antes, é forçado a se reunirmais
uma vez e realizar mais uma série de
golpes elaborados, que culminarão no
maior truque de ilusionismo que já
fizeramaté então. Cinemark 10 (sala
Prime - legendado, 20h05); Kinoplex
11 (dublado, 13h, 15h45, 18h30;
legendado, 21h15). Classificação: 12
anos.

cinema

Cineflix Galleria—Galleria Shopping, Rod. D.
Pedro I, km131,5, Campinas, fone: (19)
4003-7053.Sessões em2D:2ª, 3ª e4ª, R$10;
sessões em3D:2ª, 3ªe 4ª, R$12;Quinta do
Namoro - sala convencional: sessões em2D:R$25
(por casal), e 3D:R$28 (por casal); sala VIP:
sessões em2D,R$28 (por casal) eR$31 (por
casal); 5ª, 6ª, sáb., dom. e feriado, R$25.Sala Vip
2D: 2ª, 3ª e 4ª, R$26;5ª, 6ª, sáb., dom. e feriado,
R$28;Passaporte Família (2 adultos e 2crianças):
sessões em2D,R$50 e sessões em3D,R$54.
SalaVip 3D: 2ª a4ª, R$29;5ª adom., R$31.

Cineflix Valinhos—Shopping Valinhos, Rua
Paiquerê, 200, fone: (19)3871-5478. Ingressos:
2ª, R$18;3ª e4ª, R$16, todos pagammeia (R$
8,50);5ª, 6ª, sáb., dom. e feriados, R$21.Sessões
em3D:2ª, R$21;3ª e4ª, R$10, todos pagam
meia; 5ª, 6ª, sáb., dom. e feriados,R$24.
Passaporte Família (2 adultos e2crianças): sessões
em2D,R$36, e sessões em3D,R$48;Quinta do
Namoro (casal): R$21 (2D) eR$24 (3D).

Cinemark Iguatemi—ShoppingCenter Iguatemi, Av.
Iguatemi, 777, Campinas, fone: (19)3253-3006.
Ingressos: 2ª e3ª, R$19 (antes das17h) e R$21;
4ª, R$18 (dia todo); 5ª, 6ª, sáb., dom. e feriado, R$
23 (antes das 17h) eR$26.Sessões em3D:2ª e
3ª, R$26 (dia todo); 4ª, R$25 (dia todo); 5ª, 6ª,
sáb., dom. e feriado, R$28 (dia todo). Sala XD - 2D:
2ª e3ª, R$26 (dia todo); 4ª, R$25 (dia todo); 5ª,
6ª, sáb. e dom., R$28 (dia todo). Sala XD - 3D: 2ª e
3ª, R$29 (dia todo); 4ª, R$28 (dia todo); 5ª, 6ª,
sáb. e dom., R$31 (dia todo). Prime2D: 2ª, 3ª e4ª,
R$42,00 (dia todo); 5ª, 6ª, sáb., dom. e feriados,
R$48,00 (dia todo). Prime3D: 2ª, 3ª e4ª, R$
47,00 (dia todo); 5ª, 6ª, sáb., dom. e feriadosR$
53,00 (dia todo).

Cinépolis—Campinas Shopping,Rua Jacy Teixeira
deCamargo, 940, JardimdoLago, fone: (19)
4005-1717. Ingressos: 2ª, 3ª e4ª, R$14; 5ª, 6ª,
sáb., dom. e feriado, R$21 (até as 17h) e R$23.
Sessões em3D:2ª, 3ª e4ª, R$16;R$17; 5ª, 6ª,
sáb., dom. e feriado, R$26.

Cinesercla Spazio Ouro Verde—ShoppingSpazio
OuroVerde, Av. Ruy Rodriguez, 3.900, Ouro
Verde, fone: (19) 3726-2000. Ingressos: 2ª, 3ª, 4ª

e 5ª, R$ 7, todos pagammeia; 6ª, sáb. e dom. e
feriado, R$ 15. Sessões em 3D: 2ª, 3ª, 4ª e 5ª, R$
9, todos pagammeia; 6ª, sáb. e dom. e feriado,
R$ 20.

Cinesystem Hortolândia—ShoppingHortolândia,
Rua José Camilo de Camargo, 5, Centro, fone:
(19) 3116-1000. Ingressos: 2ª, 3ª e 4ª, R$ 13;
5ª, R$ 24; 6ª, sáb., dom. e feriado, R$ 24.
Sessões em3D: 2ª, 3ª, e 4ª, R$ 15; 5ª, R$ 27; 6ª,
sáb., dom. e feriados, R$ 27. Promoção Beijo: 5ª,
2D: R$ 23; 3D: R$ 26.

Grupocine Valinhos —Shopping Valinhos, Rua
Paiquerê, 200, Paiquerê. Ingressos: sessões em
2D - seg. a dom. e feriados, R$ 20; sessões em
3D - 2ª a dom. e feriados, R$ 22.

Kinoplex—Parque D. Pedro Shopping, Av.
Guilherme Campos, 500, Jardim Santa Genebra,
Campinas, fone: (19) 3131-2800. Ingressos:
Sessões em2D: 2ª e 3ª, R$ 22 (até as 17h) e R$
24 (após as 17h); 4ª, R$ 21 em todas as sessões;
5ª, 6ª, sáb., dom. e feriados, R$ 27 (até as 17h) e
R$ 30 (após as 17h). Sessões em3D: 2ª e 3ª, R$
31 em todas as sessões; 4ª, R$ 27 em todas as
sessões; 5ª, 6ª, sábado, domingo e feriado, R$
33. Salas 9 e 10 (Platinum): 2ª a 4ª, R$ 44 em

todas as sessões; 5ª, 6ª, sábado, domingo e
feriado, R$ 50 em todas as sessões. IMAX 2D:
2ª e 3ª, R$ 31 em todas as sessões; 4ª, R$ 26
em todas as sessões; 5ª, 6ª, sábado, domingo e
feriado, R$ 36 em todas as sessões. IMAX 3D:
2ª e 3ª, R$ 34 em todas as sessões; 4ª, R$ 30
em todas as sessões; 5ª, 6ª, sábado, domingo e
feriado, R$ 41 em todas as sessões.

Moviecom Unimart —Shopping Center Unimart,
Av. John Boyd Dunlop, 350, fones: (19)
3744-4791. Ingressos: 2ª, 3ª e 4ª, R$ 8; 5ª, 6ª,
sáb., dom. e feriado, R$ 14 (até às 18h) e R$
16. Sessões em3D: 2ª, 3ª e 4ª, R$ 18; 5ª, 6ª,
sáb., dom. e feriado, R$ 14 (até às 18h) e R$
18.

Multiplex Parque das Bandeiras—Shopping
Parque das Bandeiras, Av. John Boyd Dunlop,
3.900, Campinas, fone: (19) 3227-1869.
Ingressos: 2ª a 4ª, R$ 7; 5ª, 6ª, sáb., dom. e
feriado, R$ 16 (até as 17h) e R$ 18. Sessões
em3D: 2ª a 4ª: R$ 9; 5ª, 6ª, sáb., dom. e
feriado, R$ 18 (até as 17h) e R$ 20. Sessões
VIP 3D: 2ª a 4ª: R$ 19; 5ª, 6ª, sáb., dom. e
feriado, R$ 22.

Top Cineplex Paulínia —Av. José Lozano Araújo,
1.515, Nossa Senhora Aparecida, Paulínia,
fone: (19) 3933-3877. Ingressos: 5ª a dom., R$
16; 2ª a 4ª, R$ 8 (preço único). Sessões em3D:
5ª a dom., R$ 22; 2ª a 4ª, R$ 11 (preço único).

Top Cineplex Prado —Av.Washington Luís,
2.480, Shopping Prado Boulevard, fone: (19)
3271-0147. Ingressos: 2ª e 3ª, R$ 16; 4ª a
dom., R$ 20. Sessões em3D: 2ª e 3ª, R$ 22; 4ª

a dom., R$ 26.

ATENÇÃO: Todas as informações sobre programação, horários e ingressos são de responsabilidade dos cinemas. Por ordem do juizado
de menores a entrada nos cinemas só será permitida mediante apresentação de RG ou certidão de nascimento, mesmo em filmes de
classificação livre. Horários válidos somente para hoje.
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GÊMEOS - 21/5 A 20/6

Diante de tudo que precisa
ser feito e domontante

envolvido, é inevitável que você
sinta um frio na barriga. Porém,
não encare esse visceral
sentimento comoumapremonição
negativa. É apenas o fiel retrato da
atualidade.

Você pode até fazer tudo que
estiver ao seu alcance para

controlar as pessoas comque se
relaciona,mas em vários
momentos isso será inútil, pois,
nadamais é previsível, tudo se
ordena, paradoxalmente, sob a
teoria do caos.

Nemsequer a boa vontade de
ajudar garante que as

pessoas aceitemessa ajuda, ou
que a compreendamcomouma
ajuda sincera. Emmuitos casos,
dada a desorientação reinante, o
melhor a fazer é abster-se de tentar
ajudar ninguém.

É evidente que os desejos só
deixam de perturbar quando

satisfeitos, mas não se pode
passar o tempo inteiro
satisfazendo desejos. Reserve,
por isso, um tempo de cada dia a
se concentrar nos
relacionamentos.

De que adianta ficar
discutindo ideologias? As

pessoas que se convencemdessas
ou daquelas não discutempara
trocar ideias ou paramudar
alguma coisa, elas discutem
apenas para ter razão e nada além
disso.

Fazer mais do que você
teria capacidade de fazer

agora até poderia ser
considerado uma atitude de boa
vontade. Porém, é necessário
agregar sabedoria e economizar
gestos que, agora, seriam
contraproducentes.

Esses acordos são
temporários, melhor você ter

isso emmente para, depois, ter
margem demanobra e tolerância
para muda-los. A música que
toca está mudando o tempo
inteiro, e é necessário manter o
ritmo que for.

Cada momento exige uma
atitude diferente, pois, há

muitas arestas para aparar e
pontas para amarrar. Será melhor
que você se muna de muita boa
vontade, porque o tempo que
vem por aí requererá muitos
ajustes.

Aquilo que você quer ver
acontecendo não será fácil de

colocar emprática, sua alma
reconhece. Porém, o
reconhecimento não é suficiente
para debelar a teimosia. Talvez só
encarando os resultados você
entenda a questão.

Para as pessoas sempre
será fácil dar conselhos, já

que não seriam elas as
obrigadas a coloca-los em
prática. Por isso, nem sempre
sua alma terá paciência
suficiente para ficar ouvindo
conselhos abstratos.

Melhor você não abrir seus
planos para todomundo,

pois, num arroubo de entusiasmo
você corre o risco de passar
informações preciosas para quem
agiria contra você. Contenha seu
entusiasmo; é difícil, mas
possível.

Vai se acostumando a que as
coisas andem três passos

para frente e depois recuemuns
quatro,mais oumenos. Você existe
nummundo que perdeu
completamente o rumo e os
acontecimentos ficam
descontrolados com frequência.

Bandeirantes
06h00 - Bandnews
07h00 -Nosso Tempo
08h00 - Café ComJornal -
EdiçãoBrasil
09h10 - Dia Dia
10h10 - Os Simpsons
11h00 - Jogo Aberto
12h30 - Jogo Aberto - debate
13h00 - Os Donos da Bola
14h00 -Nosso Tempo
15h00 - Os Simpsons
16h00 - Brasil Urgente
18h50 - Band Cidade
19h20 - Jornal da Band
20h25 - Sila: Prisioneira do
Amor
21h15 - Show da Fé
22h10 -MaratonaRio 2016
22h15 - Polícia 24Horas -
MelhoresMomentos
22h45 - Polícia 24h
00h15 - Jornal da Noite
01h05 - Que Fim Levou?
01h10 - TheWalking Dead
02h00 - Glee
02h40 - Só Risos
03h00 - Igreja Universal

VTV - SBT
06h00 - Primeiro Impacto
07h00 - Paróquia Bom Jesus
07h05 - TVWebShop
07h50 - Quatro Estações
08h00 - Carrossel Animado
08h30 -Mundo Disney
10h30 - BomDia &Cia
11h05 - Chaves
11h30 - VTV da Gente
12h15 - Futebol Esporte Show
12h40 - TV Churrasco
12h55 - A Voz da População
12h55 - TVWebShop
13h10 - Tarde Vip
13h35 - Informecial
14h05 - AtualMix
14h15 - Chaves
14h30 - Casos De Família
15h30 - AMentira
16h30 -Mar de Amor
17h30 - Abismo dePaixão

18h30 -Meu CoraçãoÉ Teu
19h15 - Jornal da VTV
19h45 - SBTBrasil
20h30 - Cúmplices de um
Resgate
21h15 - Carrossel
21h30 - AGarota daMoto
22h15 - Programa doRatinho
23h15 - APraça éNossa
00h45 - TheNoite ComDanilo
Gentili
01h45 - Jornal do SBT
02h30 - Okay Pessoal!!!
03h30 - Dois Homens eMeio
04h00 - Jornal do SBT

Record - TVB Campinas
06h00 - Balanço Geral
07h28 - São Paulo no Ar
08h55 - Fala Brasil
10h00 -Hoje emDia
12h00 -Notícias emDebate
12h35 - TVBNotícias
12h50 - Balanço Geral
14h45 - Amor e Intrigas
15h45 - Chamas da Vida
16h30 - Cidade Alerta
18h50 - SPRecordCampinas
19h30 - EscravaMãe
20h30 - A Terra Prometida
21h30 - Jornal Da Record
22h30 - CâmaraRecord
23h30 - Repórter Record
Investigação
00h15 -Heroes Reborn
01h15 - Fala que Eu te
Escuto
02h00 - Programação Iurd

RedeTV!
05h00 - Igreja Internacional
da Graça deDeus
08h30 - Te Peguei
09h00 - Tá Sabendo?
09h30 -Melhor Pra Você
12h00 - Igreja Universal do
Reino deDeus
15h00 - A Tarde é Sua
17h00 - Igreja Universal do
Reino deDeus
18h00 - Olha aHora

19h15 - RedeTVNews
20h30 - Igreja Internacional
da Graça deDeus
21h30 - TV Fama
21h45 - RedeTVNews
22h45 - Documento Verde
00h00 - Leitura Dinâmica
00h30 - Programa Amaury Jr.
01h30 - Igreja Universal do
Reino deDeus
03h00 - Igreja daGraça,
Nosso Programa
05h00 - Igreja Internacional
da Graça deDeus

TV Cultura
06h00 - Telecurso
07h00 - Jornal da Cultura
08h05 - Timmy eSeus
Amigos
08h15 - Barney
08h20 - Cocoricó
08h35 - Timmy eSeus
Amigos
08h45 - Bananas de Pijamas
09h00 - Peppa Pig
09h10 - Quintal da Cultura
09h15 - Thomas eSeus
Amigos
09h50 - Angelina Balerina
10h20 - Bubble Cuppies
10h45 - Dora, a Aventureira
11h10 -Moranguinho:
Aventuras emTutti Frutti
11h35 - Patrulha Canina
11h55 - Zupt! ComSenninha
12h00 - Jornal da Cultura - 1ª

Edição
12h30 - JCDebate
13h05 - Timmy eSeus
Amigos
13h20 - Cocoricó/Pororo
13h35 - Timmy eSeus
Amigos
13h45 - Bananas de Pijamas
14h00 - Peppa Pig
14h10 - Quintal da Cultura
14h15 - Thomas eSeus
Amigos
14h50 - Angelina Balerina
15h20 - Bubble Guppies

15h45 - Dora, a Aventureira
16h10 -Moranguinho:
Aventuras emTutti Frutti
16h35 - QueMostro de
Mordeu
17h00 - Patrulha Canina
17h25 - Zupt! ComSenninha
17h30 - Osmar, a Primeira
Fatia do Pão de Forma
17h45 - As Aventuras de Andy
e os Animais Selvagens
18h00 -Winx Club
18h25 - Rocket Power
19h00 - Sítio do Pica-Pau
Amarelo
19h25 - D.P.A - Detetives do
Prédio Azul
19h40 - A Pantera
Cor-de-Rosa
20h00 - DoctorWho
21h00 - Jornal da Cultura
22h00 - Onça Pintada:Mais
Perto do que SePode
Imaginar
23h00 -Metrópolis
23h30 - Roda Viva
00h30 - Provocações
01h00 - JCDebate
01h30 - Jornal da Cultura
02h30 - Sr. Brasil
03h30 - Cartão Verde
04h30 - Via Legal
05h00 - Telecurso

EPTV/Globo
05h00 -HoraUm
06h00 - BomDia São Paulo
07h15 - BomDia Cidade
07h30 - BomDiaBrasil
08h50 -Mais Você
10h10 - BemEstar
10h50 - Encontro comFátima
Bernardes
12h00 - Jornal da EPTV - 1ª

Edição
12h47 - Globo Esporte
13h25 - Jornal Hoje
14h09 - Vídeo Show
15h10 - Sessão da Tarde:
Ducobu2
16h52 - Vale a Pena ver de

Novo: AnjoMau
17h53 -Malhação: Seu Lugar
noMundo
18h24 - ÊtaMundo Bom!
19h10 - Jornal da EPTV - 2ª

Edição
19h32 -Haja Coração
20h30 - Jornal Nacional
21h15 - Velho Chico
22h18 - Chapa Quente
23h00 - Liberdade, Liberdade

23h41 - Jornal da Globo
00h24 - Programa do Jô
01h05 - Agentes da
S.H.I.E.L.D
02h22 - Corujão: Carga
Explosiva 2
03h37 - Corujão 2:Metendo
os Pés pelasMãos

TV Gazeta
06h00 - Igreja Universal do
Reino deDeus
08h00 - Gazeta Imóveis
08h45 - Gazeta Shopping
10h00 - Ateliê na TV
10h30 -Revista da Cidade
12h00 - Você Bonita
14h00 -Mulheres
17h50 -Gazeta News
18h00 -Gazeta Esportiva
19h00 - Jornal da Gazeta
20h00 - Igreja Universal do
Reino de Deus
22h00 - Jornal da Gazeta -
Edição das 10
22h30 - Todo Seu
00h00 -Gazeta Imóveis
00h30 -Gazeta Shopping
01h00 -Ultrafarma

RedeVida
00h00 - Palavra de Vida
00h30 -Escolhas da Vida
01h00 - VidaMelhor
03h00 -O Terço
03h25 -O PãoNosso
03h30 - JCTV
04h00 - Palavras Difíceis da
Bíblia

04h30 -Kerigma
05h00 -Novo Telecurso
05h30 -MãeMaria
05h40 -O Santo doDia
05h50 - Terço Bizantino
06h00 - Santo Terço dos Filhos
doPai Eterno
06h25 -O PãoNosso
06h30 - Encontro comCristo
06h45 - A Palavra do Arcebispo
06h55 -Missa doDivino Pai
Eterno
07h45 - Programa doDivino Pai
Eterno
08h00 -Hora de Brincar
08h25 - A Cura Pela Palavra
08h30 -Novena do Perpétuo
Socorro
09h00 -Missa deAparecida
10h00 - Filhos do Pai Eterno
10h30 - Programa doPai
Eterno
10h50 - Encontro comNossa
Senhora dos Aflitos
11h05 - Escolhas da Vida
11h50 - Terço Bizantino
12h00 - Rosário da Vida
12h30 - VidaMelhor
14h30 -Novena do Perpétuo
Socorro
15h00 -Medalhão Persa
17h00 - Filhos doPai Eterno
17h30 - Encontro comCristo
17h50 - Terço Bizantino
18h00 -O Terço Doloroso
18h30 - JCTV
19h00 -Minuto de Reflexão
19h10 -Missa noSantuário da
Vida
20h00 - Filhos do Pai Eterno
20h30 -Horário Político
20h40 - Tribuna Independente
22h00 - Caminhos comGabriel
Chalita
23h00 - Jornal da Vida
23h55 - Terço Bizantino

TV Século 21
06h00 -O Terço
06h30 -Há Poder deDeus
07h00 -Meu Senhor eMeu

Deus
07h15 - IgrejaMilitante
07h20 -Diário de Oração
07h30 - EADDiário
07h45 - SantaMissa
07h30 - Interprograma
08h35 -Novena dasMãos
Ensanguentadas de Jesus
08h50 -Dica 21
09h00 -Diário de Oração
09h10 -Dica 21
09h30 - Você Pode Ser Feliz
11h30 -Receitas BomSabor
11h45 -Dica 21
12h00 -Novena dasMãos
Ensanguentadas de Jesus
12h15 - EAD na Tv
12h30 - Século News
13h00 - Século 21 Esporte
14h00 -Meu Senhor eMeu
Deus
14h15 - IgrejaMilitante
14h20 -Dica 21
14h30 -Mulher.com
17h00 -Dramaturgia
17h45 -Novena dasMãos
Ensanguentadas de Jesus
18h00 - Caminhos da Fé
19h00 -Meu Senhor eMeu
Deus
19h15 - IgrejaMilitante
19h20 -Dica 21
19h30 -Onde Deus Chora
20h00 - Ecclesia
21h30 - Ajuda a Igreja que
Sofre
22h00 - Terços dasMãos
Ensanguentadas de Jesus
22h30 - Liturgia da Palavra
23h00 -Madrugada de
Bençãos
01h00 -Novena dasMãos
Ensanguentadas de Jesus
01h15 -Meu Senhor emeu
Deus
01h30 - IgrejaMilitante
01h35 - Diário De Oração
01h45 - EAD naTV
02h00 - Você PodeSer Feliz
04h00 - Ecclesia
05h30 - Interesse Público
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A grande audiência de Êta Mundo Bom!, na Globo, também é
resultado do trabalho do diretor Jorge Fernando, que já dividiu
outros sucessos comWalcyr Carrasco, como Chocolate com
Pimenta. Na última terça-feira, em um encontro com elenco e
equipe de produção, ele pediu ainda mais foco nos trabalhos e
o esforço de todos nesta reta final, para que a novela possa
terminar tão bem como foi até agora. Êta Mundo Bom!, a pouco
mais de um mês da sua conclusão, terá como desafios pela
frente a simples realização da Olimpíada e, ainda como
consequência dela, a mudança para um estúdio bem menor,
prevista para acontecer nos próximos dias. Fatos que, segundo
o diretor, por si só, podem mexer com a concentração. Isso é
tudo que ninguém deseja.

LUZ AMARELA
É das mais preocupantes a
situação do Esporte Interativo.
Mesmo com todos os
investimentos realizados e o
fato de ter em mãos um dos
maiores eventos do futebol
mundial, ele continua como
último colocado entre os
canais esportivos.

EXTENSÃO DISSO
Na terça-feira o Esporte
Interativo teve anunciada a
saída do seu diretor Kaká
Martins. E, se internamente o
cenário é de certo alvoroço, a
apreensão também é muito
grande do lado de fora, entre
os clubes que fecharam
parceria com a emissora a
partir de 2019.

PRÓXIMA SAÍDA
A troca de nome, de Esporte
Interativo para TurnerSports, é
uma possibilidade cada vez
mais próxima de acontecer.
Entre pessoas da sua direção,
há o entendimento que, como
efeitos de imagem para o
mercado, essa simples
mudança poderá ser das mais
positivas.

RINDO À TOA
Marisa Orth e Cláudia
Jimenez “se acabam” nos
bastidores de Haja Coração.
O momento descontração das
atrizes coincide com a boa
fase da novela, que voltou a
marcar 29 pontos em SP, uma
de suas maiores audiências,
segunda-feira.

TENSÃO
Na terça-feira, eram fortes os
rumores sobre mudanças na
equipe do X Factor em função
de toda a desorganização
observada no final da semana.
Nos bastidores da parceira
Band, não se falou em outra
coisa.

PAUSA
Enquanto a Fremantle Media
e seus parceiros ainda
contabilizam os estragos do
último sábado, e
independentemente de toda
essa confusão, as gravações
só serão retomadas entre os
dias 25 e 29 deste mês.
É quando terá início a etapa
de audições com os jurados
em um teatro de São Paulo

SEPARAR AS COISAS
A partir dos lamentáveis
acontecimentos do final de
semana no estádio do
Corinthians, tanto a
apresentadora Fernanda Paes
Leme (foto) como os jurados
do X Factor passaram a ser
alvos de ataques e
xingamentos nas redes
sociais. Isso não tem o menor
cabimento. Nenhum deles
pode ou deve ser
responsabilizado. A
participação da Fernanda e do
júri naquilo tudo foi nenhuma.

GOTA D’ÁGUA
Dentro da rádio Bandeirantes a
irritação é de todos, porque
mesmo nos programas
jornalísticos, nada pode ser
dito que coloque em risco os
interesses comerciais da casa.
Ontem, no Jornal Gente,
Pannunzio falou de assuntos
relacionados a órgãos
públicos e foi imediatamente
repreendido.

C’EST FINI
Neste sábado, o Estrelas da
Angélica estreia sua
temporada de Inverno na
serra gaúcha. Durante três
edições, o programa vai
destacar as belezas e a
cultura do Sul do País. Fabíula
Nascimento estará na
primeira. Então é isso. Mas
depois tem mais. Tchau!

Metrópolis
nos bastidores
da Flip

Canal 1

os filmes

O Metrópolis, no ar hoje, às
23h, na TV Cultura, acompa-
nhou a movimentação da
14ª edição da Festa Literária
de Paraty (Flip), realizada

entre 29 de junho e 3 de ju-
lho, na cidade histórica de
Paraty, no Rio de Janeiro.
Nessa edição do evento,
que teve como homenagea-

da a poeta Ana Cristina Ce-
sar (foto), Cunha Jr. fala so-
bre a ícone da chamada “ge-
ração mimeógrafo”, que se
suicidou aos 31 anos, em

1983.
O apresentador também

conversa com escritores co-
mo o mexicano Álvaro Enri-
gue, o escocês Irvine Welsh
e o britânico Misha Glenny,
que aborda o tráfico de dro-
gas no Rio de Janeiro em
seu livro O Dono do Morro.

A reportagem do Metrópo-
lis também teve um bate-pa-
po intimista com o america-
no Benjamin Moser, biógra-
fo de Clarice Lispector. (Da
Agência Anhanguera)

Se o filme Um Caso de Amor (Tele-
cine Premium, 23h50, 14 anos), de
Kat Coiro (2016), estivesse concor-
rendo ao prêmio de melhor roteiro
original, ele estava perdido, por-
que tudo ali já foi dito e visto. Do
roteiro em si, aos diálogos, passan-
do pelo cenário nova-iorquino
sempre lindo (ponte do Brooklyn,
Central Park, táxis, ruas e cafés) à
história propriamente — um fio de
história, na verdade, mais uma co-
média romântica que tem uma
quase boa trama. Sam (Justin
Long) é um jovem escritor não do-
tado de beleza exatamente que
procura impressionar a garota Bir-
die (Evan Rachel Wood) que conhe-
ceu na internet criando um perfil

cheio de mentiras. E começa por
fazer cursos diversos que se adap-
tem a essa perfil. Qual o dilema,
afinal? Ora, a garota se apaixona
por ele e quer conhecê-lo pessoal-
mente. Agora, ele terá de compro-
var na prática as mentiras que in-
ventou. Por exemplo: fazer alpinis-
mo urbano, entre outras práticas.
Obviamente, ele terá de abrir com
ela. Mas é comédia romântica, não
é? Então, não se preocupe porque
tudo vai dar certo.

VIRGEM - 23/8 A 22/9

AQUÁRIO - 21/1 A 19/2

PEIXES - 20/2 A 20/3

em destaque

CÂNCER - 21/6 A 21/7

Por Flávio Ricco

LIBRA - 23/9 A 22/10

ESCORPIÃO - 23/10 A 21/11

SAGITÁRIO - 22/11 A 21/12

TOUR0 - 21/4 A 20/5

poltrona do joão

programação

televisão

Ducobu 2 (Les Vacances deDucobu)
—15h10, naGlobo. França, 2012.
Direção: Philippe de Chauveron.
ComElie Semoun, Josephine de
Meaux eHelenaNoguerra. O levado
Ducobu está finalmente de férias,
masmal tem tempo de comemorar.
Seupai diz que estão indo para um
acampamento de Verão que ele acha
umpesadelo.Mas o acaso deixa um
mapamisterioso emseu caminho.
Ele decifra o enigma e parte para
procurar o tesouro perdido.

Metendo os Pés pelas Mãos (The Foot
FistWay)—4h10, naGlobo. EUA,
2006.Direção: JodyHill. Com
DannyMcbride,Mary JaneBostic e
BenBest. FredSimmons é um
atrapalhadoprofessor de tae kwon do
emumacidade pequena. Ele pega
pesado com seus alunos e acha que
está tudo certo em seumundo.Mas,
quando amulher o trai, ele vê sua
vida desmoronar e resolve pegar a
estrada para conhecer seu ídolo das
artesmarciais.

UmCaso de Amor segue à risca
cartilha da comédia romântica

Carga Explosiva 2 (The Transporter 2)—2h59, naGlobo. EUA, 2005.
Direção: Louis Leterrier. Com Jason Statham, AlessandroGassman e
Amber Valletta. Umex-agente das forças especiais que passou a trabalhar
como transportador de itens valiosos concorda em atuar como
guarda-costas do filho de 6 anos de umapoderosa família.

■ ■ ■

LEÃO - 22/7 A 22/8

■ ■ Flávio Ricco é jornalista

Diretor de Êta Mundo
Bom! pede concentração
total no fim da novela

FESTA LITERÁRIA

João Nunes é
jornalista, crítico de

cinema e autor do blog
Sessão de Cinema do

Correio.com

A programação é de responsabilidade exclusiva das emissoras, sujeita a alterações de última hora. Qualquer dúvida, reclamação ou informação deve ser feita através dos seguintes telefones: Rede Globo/EPTV - (0xx
19) 3776-6400 — Bandeirantes - (0xx 19) 3779-7400 — SBT/VTV - (0xx 19) 3739-2000 — TV Cultura - (0xx11) 2182-3000 — Record/TVB - (0xx19) 3741-4000 — CNT-Interior - (0xx 19) 3406-7797 — Rede
Vida - (0xx17) 3355-8432 — Rede Família - (0xx 19) 3441-8825 — Rede TV! - (0xx11) 3306-1000

IRRADIAÇÃODESAÚDE.Dataestelar: Lua
cresceemEscorpião.É inútil todooesforço
quedespendesparaconstruirumabolha
quete isoledomundopara tuhabitares
dentrodeumparaísopróprio.Omundoestá
doentee tunadapodes fazerparaestar
completamentesaudável,pois,nãohá
saúde individualemdetrimentoda
enfermidadeque impera, sejaessamoralou
biológica.Emvezde te isolaresaceitaque
tuaalmaindividualestá intimamente
conectadaàalmadomundoe reserva tempo
diárioparaemitir aos teussemelhantese
diferentesumpoucodasaúdemorale
biológicaquetededicasaconstruircom
empenhoeesforçona tua individualidade.
Queomundoestejadoentenãosignificaque
tudevasserdoente,porém, te responsabiliza
a, seprezaresasaúde, fazeralgopara irradiar
teubem-estarpessoal aomundoatravésdos
relacionamentos,pensamentoseemoções.
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società
NOITE DE
PAELHA

O badalado restaurante
Esquinica, do Hotel
Vitória Concept
Campinas, realiza amanhã
a Noite da Paella. O
evento contará com a
tradicional receita com
frutos do mar, e duas
versões extras, de carne e
vegetariana. A noite
temática terá ainda com
harmonização de vinhos.
Informações e reservas
pelo telefone (19)
3755-8027.

MOVA-SE

Comandada por seu
presidente, Rodrigo
Coelho de Souza, a Rede
Imobiliária Campinas
comemora na próxima
semana 10 anos de sua
fundação. Para festejar a
data, a entidade realiza o
ciclo de palestras
Mova-se. No encontro,
Rodrigo Coelho fará
palestra sobre o tema
Exclusividade
Compartilhada, e Jubran
Kfouri falará sobre
Motivação e Sucesso. O
evento acontece no dia 21
de julho, às 8h30, na sede
da entidade.

242 ANOS
Festejamos hoje o aniversário de Campinas, 242 anos
de lutas, conquistas e muitas glórias. Apesar dos
contratempos, aos poucos a cidade começa a seguir
por um caminho sólido e de grandes inovações. Que
venham os novos desafios, que abraçaremos de
coração aberto por uma cidade sempre melhor.

Paisagens nordestinas são cenário
da campanha Primavera/Verão

2017 da grife Florinda

Ana Lúcia Maciel e Nadin Thame em recente inauguração

Eduardo Rezende/Divulgação

Darci Grana Travalini, Cristiane Travalini e Irivaldo Travalini

societa@rac.com.br

Ana Maria Andarde, Murilo Catalano e Lidiane
Capari em recente encontro social

FABRISPUMA

Recém-inaugurada no
Cambuí, a multimarcas
Fabrispuma é a maior
rede de lojas de
colchões e móveis do
interior do Estado de
São Paulo, conta com
42 lojas na região, e
trabalha com as
principais marcas
nacionais e
internacionais de
colchões. Para quem
está pensando no
assunto, vale a pena
uma visita.

SABER

Renomado
cardiologista e
professor da Faculdade
São Leopoldo Mandic,
Dante Senra foi uma
das atrações no último
Domingão do Faustão.
O especialista
participou do quadro
Tô a Fim de Saber e
abordou problemas
cardíacos. Dante
esclareceu as principais
dúvidas enviadas por
telespectadores e
também de famosos,
como Malvino Salvador,
Maria Júlia Coutinho e
Muricy Ramalho.

JANTAR DE
ANIVERSÁRIO
O Centro de Arte Flamenca fará uma participação
especial no jantar de aniversário do centro espírita
Casa de Jesus. Lu Garcia, acompanhada de outras
bailaoras e alunas, estarão à frente do show
flamenco que ocorre em 27 de agosto no salão do
Jardim das Paineiras. As festividades da Casa de
Jesus começam no dia 6 agosto, com uma noite
celta, que contará com apresentação do grupo Oran,
de São Paulo. Os ingressos estão à venda na própria
Casa de Jesus.

facebook.com/colunasocieta

Fotos: Guilherme Gongra/AAN

Pelo circuito social da temporada,
Jorge Coelho e Guilherme Coelho

ALMIRREIS
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De Miami

As atrizes Melissa McCarthy e
Kristen Wiig se dizem cansa-
das da polêmica gerada pela
comédia Caça-Fantasmas,
que tem estreia nacional hoje,
devido ao seu elenco total-
mente feminino. Elas têm a

pretensão de que o filme seja
um remake leve, mas a im-
prensa apenas as questiona so-
bre a misoginia no cinema.

O diretor Paul Feig “só que-
ria fazer uma nova versão de
Ghostbusters. Não estava fa-
zendo uma grande declara-
ção”, disse à AFP uma das qua-

tro “caça-fantasmas”, a atriz
Kristen Wiig, antes do lança-
mento do filme — que chega
amanhã aos Estados Unidos e
hoje à América Latina.

Trinta e dois anos depois

da estreia da primeira versão
de Caça-Fantasmas, Paul Feig
lança uma versão destinada a
satisfazer os fãs mais rígidos
graças ao seu respeito pela tra-
ma e trilha sonora originais,
com mais algumas piscadelas
e intervenções simpáticas pa-
ra quem recorda com carinho
do filme de 1984.

Como no original de Ivan
Reitman, protagonizado por
Bill Murray, o novo Caça-Fan-
tasmas narra as aventuras de
uma equipe dedicada a captu-
rar fantasmas a partir de uma
tecnologia caseira e disparata-
da.

Divertida, envolvente e
com espetaculares batalhas

em Nova York, a atual versão
é produzida com efeitos espe-
ciais gerados por computador,
ainda que desenhados sobre
atores reais, disfarçados e ma-
quiados.

Mas a maior inovação é
que o elenco é composto so-
bretudo por mulheres: Kristen
Wiig, Melissa McCarthy, Kate
McKinnon e Leslie Jones.
Além disso, o galã Chris He-
msworth (Thor) tem um papel
secundário como um homem
belo e bobo.

Essas mudanças de rumo
desagradaram alguns dos fãs
da versão original.

O trailer do filme, divulga-
do em março, teve quase um

milhão de “não gostei” no
YouTube e tanto Paul Feig
quanto o elenco foram alvo de
ameaças de morte e comentá-
rios misóginos nas redes so-
ciais.

Frustrado

Feig ficou famoso graças a Mis-
são Madrinha de Casamento
(2011), uma comédia que fez
história e teve duas indicações
ao Oscar porque deu a perso-
nagens mulheres (McCarthy e
Wiig entre elas) papéis de des-
taque cujas histórias não ne-
cessariamente eram definidas
por um protagonista homem.
“Estou frustrado porque co-
nheço muitas mulheres talen-

tosas que não conseguem se
destacar como deveriam, que
parecem esta sempre relega-
das a papéis secundários”, dis-
se Paul Feig à AFP.

Para ele, é hora de Holly-
wood mudar a forma como re-
presenta as mulheres no cine-
ma.

“Queria um super grupo de
comediantes. Eu trabalho
com mulheres comediantes e
parecia a decisão correta”, co-
mentou, definindo as quatro
atrizes como “as pessoas mais
divertidas hoje em dia”. “Mas
ao mesmo tempo gostava de
ideia de uma nova geração ter
esses novos heróis. Gosto que
as meninas tenham tantas he-
roínas quanto os meninos”,
acrescentou.

Kristen Wiig e Melissa Mc-
Carthy são provavelmente
duas das comediantes mais
notáveis na indústria america-
na do entretenimento nos últi-
mos anos. Wiig vem da escola
de comédia da TV Saturday Ni-
ght Live (SNL), enquanto Mc-
Carthy ganhou a fama com
Missão Madrinha de Casamen-
to e a série Mike and Molly,
que deu a ela um prêmio
Emmy em 2011.

Kate McKinnon e Leslie Jo-
nes, que também saíram da
“fábrica de comediantes” de
SNL, são menos conhecidas in-
ternacionalmente, mas gran-
des humoristas. Por isso, para
McCarthy, assim como para
suas colegas, os ataques misó-
ginos e as defesas feministas
do filme só distraem a audiên-
cia de sua verdadeira inten-
ção, que é divertir.

“Com certeza (Paul Feig)
não quis simplesmente fazer
o contrário da versão original.
Acredito que só tivemos sorte
de termos sido as quatro (atri-
zes) que ele pensou”, disse Mc-
Carthy à AFP. (Da Agência
France Press)

Diversas atrações culturais
gratuitas marcam as come-
morações dos 242 anos de
Campinas, completos hoje.
Em homenagem ao maestro
e compositor Carlos Gomes,
um dos filhos mais ilustres
da cidade, a Câmara Munici-
pal recebe palestra do acadê-
mico Duílio Battistoni Filho.
Há também apresentação de
música instrumental no Mu-

seu de Arte Contemporânea
de Campinas (Macc) e exposi-
ção de fotos sobre marcos his-
tóricos de Campinas. Confira
detalhes da programação

abaixo.

Quinta no Museu

Com o músico Guilherme La-
mas apresentando clássicos

do repertório do violão 7 cor-
das. O repertório traz compo-
sições autorais e arranjos que
exploram o estilo interpretati-
vo do 7 cordas, de autoria dos
mestres Dino 7 Cordas, Ra-
phael Rabello, Garoto, Pixin-
guinha e outros. Hoje, das
16h às 22h, no Museu de Arte
Contemporânea de Campi-
nas José Pancetti (Macc). Ha-
verá ainda food trucks no lo-
cal.

Exposição de Fotos

A Mostra Campinas em Retra-
to, em sua quarta edição, traz
fotos de monumentos e pon-
tos turísticos e históricos da
cidade, em homenagem ao
aniversário. O tema deste ano
é Campinas Poética e reúne
fotos produzidas pelos alu-
nos do curso Técnico em Pro-
cessos Fotográficos. De hoje
a 5/8, de segunda a sexta-fei-
ra, das 8h às 21h e aos sába-
dos, das 8h às 15h, no Senac
Campinas (Rua Sacramento,
490, Centro, fone: 2117-0600).
Entrada franca

Medalha Carlos Gomes

A Câmara Municipal realiza
uma solenidade para a entre-
ga da Medalha Carlos Gomes
à personalidades que se desta-
caram na produção ou divul-
gação de atividades artísticas
na cidade. Este ano, serão
seis homenageados, as canto-
ras Érika Andrade Orlando e
Márcia Aparecida Baldin Gui-
marães, Jonas Monteiro Ar-
raes, Anderson Lemes, Evan-
dro Alcântara de Souza Ara-
nha e Rotary Club de Campi-
nas. Após a entrega das meda-
lhas o acadêmico Duilio Bat-
tistoni Filho faz uma palestra
com o tema: Considerações
sobre o Maestro Antônio Car-
los Gomes. Hoje, às 20h, no
plenário da Câmara (Av. Enge-
nheiro Roberto Mange, 66,
P o n t e P r e t a , f o n e :
3736-1300). (Delma Medei-
ros/Da Agência Anhanguera)

Diretor e elenco foram
alvo de comentários
machistas e ameaças

Divulgação

/ CINEMA /
Caça-Fantasmas,
remake do
blockbuster de
1984, estreia hoje
com atrizes em
papéis
originalmente
masculinos

Divulgação

/ AGENDA /
Palestra sobre
Carlos Gomes e
mostra fotográfica
integram as
comemorações
dos 224 anos
de Campinas

A partir da esq., as atrizes Leslie Jones, Melissa McCarthy, Kristen Wiig e Kate McKinnon protagonizam Caça-Fantasmas: mudanças de rumo

O fantasma damisoginia

Guilherme Lamas se apresenta no Museu de Arte Contemporânea

Aniversário tem atrações gratuitas

Campinas
QUINTA-FEIRA 14 / 07 / 2016
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PARABÉNS
PRAVOCÊS!

NATHÁLYA

SOUZA ROSA
FABIANA

CARMONA

CARLOS

GONDO

PAULO EDUARDO

CAMPOS

É dia de comemorar os 242 anos de Campinas e o
aniversário de muitos de seus moradores. Todos se sentem
privilegiados por dividir a data de nascimento com a cidade.

ANA JÚLIA
CORDEIRO

FERNANDO RIBEIRO
DE ARAÚJO

JULIANA
TOZELLI

MICHELE
PRADO

RENATA TULLIO

PRÉZIA SIMIONATO

VANESSA CAMARGO

DE MATOS

E

ARTHUR HENRIQUE
EUFRAZIO

ROBERTA MING

GURGEL HALLAIS

Campinas, 242 anos
E
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C
ampinas completa
hoje 242 anos.
Nesse período de
quase dois séculos
e meio, passou de
um povoado de
parada de

bandeirantes e tropeiros
rumo aos campos de
Goiás, a uma metrópole
dinâmica e
economicamente
respeitada de 1.164.098
milhão de habitantes
inserida numa região que
detém o terceiro PIB do
Estado de São Paulo e o
11º do País. Desde sua
fundação, em 1774, alguns
fatores naturais foram
condutores de seu
crescimento e seguem
desenhando seu futuro: o
agronegócio, que está em
suas origens e perdura até
os dias atuais; a educação
com a chegada de centros
universitários de ensino e
pesquisa de referência no
País; a saúde, com
unidades de atendimento
de excelência; a logística,
derivada de sua
excepcional localização
geográfica; o turismo de
negócios, que veio a

reboque da estrutura
rodoviária e da expansão
do Aeroporto
Internacional de
Viracopos, e a pesquisa
em ciência e tecnologia,
que tornaram a cidade um
polo de desenvolvimento
na área reconhecido
nacionalmente.

Essa edição
comemorativa de
aniversário de Campinas
aborda esses seis alicerces
sobre os quais a cidade
vem projetando seu
desenvolvimento
econômico. No
agronegócio, a força do
setor vem de produtores
rurais de várias culturas
agrícolas cuja produção se
espalha pelo cinturão
verde do município em
áreas remanescentes dos
ciclos históricos da
cana-de-açúcar e do café,
as principais alavancas
econômicas da cidade nos
séculos XIX e início do
século XX.

Na educação, a
profissionalização e
capacitação dos
campineiros teve seu
primeiro impulso com a

fundação, em 1941, da
primeira instituição de
Ensino Superior da
cidade, a Pontifícia
Universidade Católica de
Campinas
(PUC-Campinas), que
formou em seus 75 anos
de existência completados
neste ano pelo menos 165
mil alunos. Em 1966,
Campinas ganhou a
Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp),
hoje entre as mais
conceituadas do mundo.
Mais recentemente,
outras instituições de
Ensino Superior foram se
instalando no município,
como a Faculdade São
Leopoldo Mandic, com
cursos de excelência em
Odontologia e Medicina.
Outras conceituadas
instituições de
reconhecimento nacional
também estão presentes
na profissionalização dos
campineiros, como a
Universidade
Presbiteriana Mackenzie,
a Fundação Getúlio
Vargas (FGV), a Esamc, o
Unisal, Unip, Facamp,
Iescamp, USF,

Anhanguera,
Metrocamp, entre
outras. Números do
Sindicato das
Mantenedoras do
Ensino Superior do
Estado de São Paulo
(Semesp) mostram que
Campinas possui 81.877
alunos matriculados em
365 cursos presenciais de
nível superior de 23
instituições de ensino
públicas e privadas.

Na área de saúde, dois
hospitais universitários,
duas unidades públicas de
atendimento hospitalar e
mais de uma dezena do
setor privado prestam um
atendimento de ponta na
cidade cuja oferta será
ampliada nos próximos
anos com a chegada de
duas novas unidades das
mais conceituadas, como
o Hospital São Luís, da
rede Copa D'Or, e
Hospital de Câncer de
Barretos, que vai construir
um centro de diagnóstico
da doença na cidade.

Em logística, por sua
localização privilegiada e
por ser cortada por nove
das melhores rodovias do

País, ficou óbvio e
natural seu
desenvolvimento no
setor. O anúncio da
expansão do Aeroporto
Internacional de
Viracopos foi um outro
fator preponderante que
"esquentou" o ramo ao
atrair investimentos em
armazéns e galpões de
distribuição da produção
destinada a todo o País
por via terrestre e ao
Exterior por via aérea. O
setor é considerado um
dos mais promissores
para o futuro da cidade.

Continua na página 3

Desde que Campinas nasceu, há 242 anos, alguns fatores naturais foram
condutores de seu crescimento e seguem desenhando o seu futuro

Campinas, 242 anos

Nascida em 14 de julho

De pouso de tropeiros
a metrópole

"Me orgulho como campineira
de fazer aniversário junto com
a cidade onde nasci e vivo.
Gosto do clima da cidade,
qualidade e acesso a médicos
e hospitais de referência.

Adoro os shoppings, bons
restaurantes e as áreas
verdes, como a Lagoa do
Taquaral. Aprecio também a
vocação cultural de
Campinas, amo os concertos

da nossa Sinfônica. Amo as
pessoas que aqui vivem. Mas
sinto uma enorme tristeza
quando vou ao Centro e vejo
tanta sujeira, mendigos,
prédios e monumentos

públicos pichados. Quanta
saudade sinto do Teatro
Municipal!”

Therezinha Feltrin Di Domizio,
nascida em 14/07/1937
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DESENVOLVIMENTO

Contato: janete@rac.com.br thais.nucci@rac.com.br

Editoras: Janete Trevisani e
Thais Nucci

Textos: Angela Kuhlmann
(Especial para o Correio)

e Sheila Vieira

Fotos: Dominique Torquato,
Cedoc Rac e Divulgação

Diagramação: Tadeu
Collaço/Especial para o Correio
Popular

Tratamento de imagem:
Eduardo Costa,
Laert Marcos, Marcos Markezin,
Leandro Torres e Wanderlei
Rosa

Este suplemento é parte integrante do Correio Popular e não pode ser vendido separadamente

E2 CORREIO POPULAR CAMPINAS, 242 ANOS
Campinas, quinta-feira, 14 de julho de 2016



O
Turismo de Negócios
vem crescendo na
esteira da logística e
refletindo num
aumento da rede
hoteleira cuja oferta
deve praticamente

dobrar e passar nos próximos
com investimentos estimados
em R$ 2 bilhões. A
construção de um centro de
convenções no complexo do

Royal Palm Plaza junto ao
aumento no número de
passageiros em Viracopos
deve incrementar ainda mais
o setor em curto prazo.

O desenvolvimento na
área de ciência e tecnologia
foi impulsionado a partir dos
centros de pesquisa que
foram se instalando na
cidade a partir da década de
1960. Além da Unicamp, cuja

produção científica e
tecnológica registrou 1.094
linhas de pesquisa científica e
inovação tecnológica em
2015 e requisição de 62
patentes, há a Companhia de
Desenvolvimento do Polo de
Alta Tecnologia de Campinas
(Ciatec). Administrada pela
municipalidade, ela tem
como foco o planejamento
do desenvolvimento da

ciência e tecnologia por meio
de sua Incubadora de
Empresas de Base
Tecnológica que auxilia no
surgimento e na evolução de
empreendimentos geradores
de novas tecnologias,
ajudando a consolidar
Campinas como referência
nacional e internacional na
área.

Outros centros como o

CPqD, o Centro de
Tecnologia da Informação
Renato Archer, o Centro
Nacional de Pesquisa em
Energia e Materiais (CNPEM),
onde funcionam quatro
laboratórios de alta
tecnologia além do futuro
projeto Sirius em construção,
e três unidades —
Informática Agropecuária,
Gestão Territorial e

Monitoramento por Satélite
— da Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária
(Embrapa), o Instituto
Eldorado, além de outras
iniciativas voltadas à
pesquisa em ciência e
tecnologia, completam o
cenário do setor na cidade.

O aumento da rede hoteleira deve dobrar e passar dos quatro mil quartos atuais para oito mil em dois anos

Campinas, 242 anos. 
Escolha de que jeito você quer comemorar.

unimedcampinas.com.br
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Nascidos em 14 de julho

Cidade cresce e pede mais hotéis

Mariana Dias, mãe de
Eduardo, conta que o
filho faz dois anos hoje.
A sua cachorrinha,
Sophia, sua “irmãzinha
de pelos”, aniversaria

no mesmo dia. Ela
completa quatro anos.
Mariana lembra que ela
e o marido ficaram
muito felizes quando o
médico marcou a

cesárea para o garoto
nascer no dia do
aniversário de Sophia,
ainda mais que
Campinas, a terra natal
dos dois, também é do

dia 14. Hoje vai ter bolo,
parabéns!

 Eduardo Dias Frank,
nascido em 14/07/2014

DESENVOLVIMENTO
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A
Educação ganhou
corpo em
Campinas a partir
da criação da
PUC-Campinas,
em 1941, e da
Universidade

Estadual de Campinas
(Unicamp), em 1966.
Nas últimas décadas,
com o crescimento da
cidade, muitas outras
faculdades se instalaram
no município tanto de
caráter local como
nacional, por meio da
abertura de unidades
pertencentes a grupos
nacionais conceituados
de educação superior.
Hoje, segundo o
Sindicato das
Mantenedoras do
Ensino Superior do
Estado de São Paulo
(Semesp), são 23
instituições de formação
superior na cidade, 20 da
rede privada e três
públicas, nas quais estão
matriculados 81.877
alunos.

O expressivo número
de universitários
presentes em Campinas
contribui para seu
cosmopolitismo ao
estabelecer uma
convivência entre
pessoas de todo o País e
do Exterior que cursam
nível superior ou
especializações
profissionais em
instituições da cidade
cujos egressos
concorrem de igual para
igual no mercado de
trabalho nacional e até
internacional com
universidades e
faculdades de todo o

País.
Uma das mais

conceituadas em nível
nacional e até mesmo
mundial, tanto no
reconhecimento de sua
qualidade do ensino
como das pesquisas
acadêmicas que produz,
a Unicamp passou a
figurar na segunda
posição entre as 50
melhores universidades
latino-americanas no
ranking da publicação
britânica Times Higher
Education (THE), que
elabora uma das
principais classificações
internacionais de
instituições de Ensino
Superior da América
Latina. O ranking foi
divulgado na última
quinta-feira. “Esse
excelente resultado é
decorrente do elevado
nível em que a
universidade desenvolve
suas atividades de
ensino, pesquisa e
extensão. É também
fruto da destacada
capacidade e dedicação
do seu corpo docente,
discente e de
funcionários”, diz o
coordenador-geral da

universidade, professor
Alvaro Crósta.

Em outro ranking,
divulgado em 2015 e
elaborado pela
consultoria
internacional QS
Quacquarelli Symonds, a
Unicamp apareceu em
11º lugar em uma
listagem das 50
melhores universidades
globais com menos de
50 anos. Segundo o
reitor José Tadeu Jorge,
esse posicionamento
representou um avanço
em relação ao ranking
de 2014, no qual a
Universidade aparecia
na 15ª posição.

A grandiosidade da
universidade pode ser
avaliada em números:
são 35.656 alunos
matriculados em 2016
nos campi de Campinas,
Limeira e Piracicaba, dos
quais 19.001 cursavam
algum dos 66 cursos
oferecidos em
graduação. Outros
16.655 estavam
matriculados nos 153
cursos de pós-graduação
em 2016 da universidade
pública estadual. No
corpo docente, são 1.867
professores, dos quais
99% com titulação

mínima de doutor e 94%
atuando em regime de
dedicação exclusiva, na
posição de liderança da
produção per capita de
artigos científicos
publicados em revistas
internacionais
indexadas, com o
número de publicações
por docente chegando a
1,5. Esse indicador
mantém a Unicamp
como a primeira
universidade estadual
paulista em produção
per capita.

Política de inclusão
A Unicamp implantou
um programa de
inclusão no vestibular
para ingresso neste ano
letivo por meio de uma
bonificação, até então
inédita, para estudantes
do sistema público
autodeclarados PPIs
(pretos, pardos ou
indígenas). Já na
segunda fase, as
bonificações passaram a
ser de 90 pontos para
egressos do Ensino
Médio público e de 30

pontos para egressos de
escolas públicas
autodeclarados PPIs.
Como resultado dessas
iniciativas, quase
metade dos alunos de
graduação que
ingressaram na
Unicamp em 2016
vieram da escola
pública. O índice passou
de 30,2% em 2015 para
47,4% em 2016, aumento
de 57%. Dos 3.243
matriculados neste ano,
1.537 fizeram o Ensino
Médio em escolas
públicas, maior índice
da história da
instituição. E desses,
47% são autodeclarados
pretos, pardos ou
indígenas (PPI).

Pós-graduação
Com 44% de seus alunos
concentrados na
pós-graduação
(proporção inédita na
América Latina) a
Unicamp responde por
aproximadamente 12%
das teses e dissertações
produzidas no País. Em
2015, foram registradas
1.348 dissertações de
mestrado e 993 teses de
doutorado defendidas.

Dos 134 cursos de
pós-graduação
oferecidos pela Unicamp
e avaliados pela
Coordenação de
Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível
Superior (CAPES) no
mais recente ciclo
trienal, 103 (77%)
ficaram na faixa de notas
de 5 a 7, o que os
classifica como muito
bons ou excelentes.

Saúde
A Unicamp tem se
caracterizado também
por manter fortes
ligações com a
sociedade por meio de
sua vasta área de saúde.
Quatro grandes
unidades hospitalares,
situadas em seu campus
de Campinas e fora dele,
fazem da universidade o
maior centro de
atendimento médico e
hospitalar do interior do
Estado de São Paulo,
cobrindo uma
população de cinco
milhões de pessoas
numa região de quase
uma centena de
municípios.

Depois de PUC e Unicamp,
outras instituições surgiram:
hoje são 23, sendo 20 da rede
privada e três públicas, com um
total de 81.877 alunos

Recursos Humanos
Docentes: ............................. 1867
Docentes doutores: ........... 99%
Não docentes: .................. 8.404

Vestibular (dados de 2016)
Vagas oferecidas: ............. 3.320
Candidatos inscritos: .... 77.768

Ensino de Graduação
Cursos: ..................................... 66
Alunos matriculados: ..... 19.001
Formados: .......................... 2.445

Ensino de Pós-Graduação
Cursos: .................................... 153
Mestrado: ................................ 75
Doutorado: .............................. 70
Especialização: .......................... 8
Alunos matriculados: .... 16.655

Patentes
Total: ......................................... 62

Fonte: Unicamp

Número de faculdades e universidades em Campinas .................... 23
Total de cursos presenciais ................................................................. 365
Número de universitários matriculados - ................................... 81.877
Total de formandos por ano ........................................................... 10.642
Posição no ranking estadual em relação
ao número de matrículas ...................................................................... 2a
Posição no ranking nacional em relação
ao número de matrículas ..................................................................... 12a
Posição no ranking estadual em relação
ao número de instituições de
Ensino Superior públicas e privadas ................................................... 2a
Posição no ranking nacional em relação
ao número de instituições de
Ensino Superior públicas e privadas .................................................. 13a

Fonte: Sindicato das Mantenedoras do Ensino Superior no Estado
de São Paulo (Semesp)

Nascida em 14 de julho

Formação superior, um sucesso

"O que mais gosto daqui
é a variedade de lugares
para visitar e atrações
culturais para ir. Cambuí
é um dos meus bairros
preferidos pela beleza da

arborização, pelos bares
noturnos e pelas feiras
de final de semana.
Também vou muito ao
shopping Dom Pedro
pela facilidade de ter

tudo num só lugar.
Apesar de ser uma
cidade interiorana,
Campinas surpreende
pelo tamanho e
qualidade de serviços

oferecidos: tem para
todos os gostos, idades e
tribos!"

Juliana Tozelli,
nascida em 14/07/1985

ONTEM

Vista das palmeiras imperiais
na Rua Irmã Serafina na

década de 20 e na atualidade

Unicamp em
números de 2016

Raio X do Ensino Superior em Campinas

HOJE

EDUCAÇÃO
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P
rimeira instituição
de Ensino Superior
de Campinas, que
neste ano completa
75 anos como
referência na
educação de nível

superior e de
especialização profissional
na cidade, a
PUC-Campinas nasceu
em 7 de junho de 1941
como Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras
após a aquisição pela
Diocese local de um
antigo casarão de
propriedade de Joaquim
Polycarpo Aranha,
conhecido por Barão de
Itapura, localizado na
Marechal Deodoro, no
Centro da cidade. Seu
fundador foi o então bispo
de Campinas, d. Francisco
de Campos Barreto, e o
primeiro reitor foi

Monsenhor Dr. Emílio
José Salim. Em sua longa
jornada diplomou ao
menos 165 mil
profissionais e teve
participação importante
na interiorização do
Ensino Superior, que na
época era restrito às
capitais, e na evolução da
Região Metropolitana de
Campinas (RMC), por
meio da capacitação
profissional.

Em 1955, a Faculdade
de Filosofia, Ciências e
Letras passou a ser
Universidade Católica,
reconhecida pelo
Conselho Federal de
Educação. O título de
Pontifícia foi concedido
pelo Papa Paulo VI em
1972. Ao longo de sete
décadas, a universidade
foi acompanhando o
crescimento da cidade.

Hoje, além da primeira
unidade, a PUC-Campinas
possui outros dois campi:
um na Av. John Boyd
Dunlop, e outro na
Rodovia D. Pedro I, no
Parque das Universidades.

Em meio às
comemorações dos 75
anos de sua fundação,
além de colocar no ar um

novo portal, mais
moderno, dinâmico e fácil
de navegar, a universidade
anuncia a abertura de oito
novos cursos de
graduação, que já estarão
disponíveis para o
Vestibular 2017. São eles:
Medicina Veterinária,
Relações Internacionais,
Engenharia de Software,

Engenharia Mecânica,
Superior de Tecnologia
em Gestão de Recursos
Humanos, Superior de
Tecnologia em Gestão
Comercial, Superior de
Tecnologia em Gestão
Financeira e Superior de
Tecnologia em Gestão
Pública. Para o Vestibular
2017, a PUC-Campinas

oferecerá 57 cursos, entre
bacharelados,
licenciaturas e superiores
de tecnologia. Os novos
cursos se somam aos 49
que foram sendo
implantados desde sua
fundação. Atualmente, a
universidade conta com
18 mil alunos e já formou
várias gerações de
profissionais espalhados
pelo País e no Exterior.

Em dezembro passado,
a universidade promoveu
uma cerimônia de
despedida com a
participação de alunos,
docentes, ex-diretores e
pessoas que fizeram a
história do curso de
Direito, o último a deixar o
casarão construído entre
1880 e 1883, com o famoso
Pátio dos Leões, onde
funcionaram vários cursos
por décadas. O prédio
começará a ser restaurado
este ano para abrigar um
grande centro cultural
formado pelo Museu
Universitário, um centro
de documentação e
espaços para atividades
acadêmicas, cursos de
extensão, local de
palestras, debates e de
encontro de alunos e
ex-alunos.

A PUC-Campinas completa
75 anos como referência na
educação de nível superior
e de especialização profissional
na cidade e lança mais cursos

Nascida em 14 de julho

Mais de sete décadas de ensino

"Fui uma menina um
pouco apressada e dei um
baita susto na minha mãe,
ao chegar um pouco antes
do previsto. Sinceramente,
não podia ter sido em uma

data melhor. É um
privilégio comemorar essa
data junto com o
aniversário da cidade.
Campinas tem seus
encantos, eu não tenho o

que reclamar. Amo a
Lagoa do Taquaral, eis
aqui uma campineira e
pontepretana apaixonada
pela sua cidade, que adora
os parques, cinemas,

teatros... Campinas é uma
cidade agradável."

Roberta Ming Gurgel Hallais,
nascida em 14/07/1981

Em sua jornada, a universidade diplomou mais de 165 mil alunos: interiorização do Ensino Superior

PIONEIRA
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A
pesquisa acadêmica e
o aperfeiçoamento
profissional sempre
estiveram no radar da
universidade e os
primeiros cursos de
pós-graduação foram

implantados na década de
1980 a partir da criação das
Coordenadorias de
Pós-Graduação e de Estudos
e Apoio à Pesquisa, dos
Núcleos de Extensão de
Saúde e Educação, da
Assessoria de Planejamento
da Reitoria, além de
diretrizes da Carreira
Docente. Como forma de
fomentar a pesquisa e a
extensão, a universidade
passou a contar com
docentes em regime de
dedicação para o
desenvolvimento de
projetos de pesquisa,

extensão e capacitação para
os programas de
Pós-Graduação Stricto
Sensu.

Ainda nesse período,
foram implantados os
Programas de Bolsa de
Pós-Graduação da
Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível
Superior/Ministério da
Cultura (CAPES/MEC) e o
Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação
Científica (1993). A
consolidação da pesquisa na
universidade ocorreu
durante a década de 1990;
entretanto, é a partir de
2002, com a instalação da
Pró-Reitoria de Pesquisa e
Pós-Graduação, que se
estabeleceu uma política de
pesquisa e pós-graduação.

"Tal política promoveu a
reorganização dos grupos
de pesquisa já existentes e a
constituição de novos
grupos de pesquisa,
possibilitando a integração
entre as atividades-fim da
universidade: ensino,
pesquisa e extensão", afirma
a professora Sueli do Carmo
Bettine, pró-reitora de
Pesquisa e Pós-Graduação
da PUC-Campinas.

As atividades de pesquisa
na PUC-Campinas ocorrem
no âmbito dos grupos de
pesquisa institucionais que
são certificados pela
Pró-Reitoria de Pesquisa e
Pós-Graduação junto ao
Diretório dos Grupos de
Pesquisa do Conselho
Nacional de
Desenvolvimento Científico
e Tecnológico -

CNPq/MCTI. Atualmente, a
universidade tem 46 grupos
de pesquisa
institucionalmente
certificados junto ao CNPq.

"As atividades são
desenvolvidas por docentes
pesquisadores e seus
orientandos de doutorado,
mestrado, iniciação
científica, de programas de
educação tutorial e de
trabalhos de conclusão de

curso de graduação",
explica Sueli.

Stricto Sensu
A PUC-Campinas
implantou, entre 2014 e
2016, cinco novos cursos de
mestrado acadêmico:
Sustentabilidade;
Linguagens, Mídia e Arte;
Ciências da Saúde; Sistemas
de Infraestrutura Urbana; e
Ciências da Religião; e,

também, um novo curso de
doutorado em Educação,
que somados aos
anteriormente existentes
compõem Programas de
Pós-Graduação Stricto Sensu
nas seguintes grandes áreas:
Ciências da Saúde, Ciências
Humanas, Ciências Sociais
Aplicadas, Engenharias,
Interdisciplinar e
Linguística, Letras e Artes.

Lato Sensu
De acordo com a professora,
com a finalidade de atender
às demandas da sociedade e
acompanhando a dinâmica
do mundo do trabalho, a
universidade oferece
sistematicamente cursos de
especialização nas mais
diversas áreas do
conhecimento cujo objetivo
principal é a atualização e o
aprimoramento profissional.
São quatro os cursos com
inscrições abertas até 26 de
julho pelo portal da
universidade para início no
segundo semestre deste ano:
Especialização em
Contabilidade, Auditoria e
Controladoria (turma
semana); Especialização em
Jornalismo Esportivo;
Especialização em Língua
Inglesa e
Contemporaneidade e
Especialização em
Engenharia e Segurança no
Trabalho.

Universidade oferece sistematicamente cursos de
especialização nas mais diversas áreas do
conhecimento cujo objetivo principal é a atualização

✔ Medicina Veterinária
✔ Relações Internacionais
✔ Engenharia de Software
✔ Engenharia Mecânica
✔ Superior de Tecnologia em
Gestão de Recursos Humanos
✔ Superior de Tecnologia em
Gestão Comercial
✔ Superior de Tecnologia em
Gestão Financeira
✔ Superior de Tecnologia em
Gestão Pública

Nascido em 14 de julho

Busca incessante
pelo aprimoramento

“Hoje aproveito para
soprar as velinhas
junto com Campinas,
um prazer enorme.
Celebro esta parceria
tão especial, que me

deu estudo, família e
amigos. Escolhi
Campinas para viver,
e admiro muito suas
árvores e flores que
tanto amo, da

mesma forma que a
florada dos ipês que
ocorre no mês de
julho. Desejo muito
amor à cidade.
Minha maior gratidão

a esta terra,
parabéns!”

Carlos Gondo,
nascido em 14/07/1962

ONTEM

Novos cursos
de graduação previstos

para 2017

A Av. Aquidabã na

época em que foi

criada e na fase atual

EXTENSÃO

HOJE



N
o mercado desde 1996,
a São Leopoldo Mandic
(SLM) conquistou
rapidamente
reconhecimento em
nível nacional. Há oito
anos consecutivos, a

faculdade, que oferece cursos
de odontologia e medicina em
Campinas e de pós-graduação
e especialização em gestão em
sua sede campineira e em oito
estados do País, figura entre as
TOP 10 do Brasil do Índice
Geral de Cursos (IGC) do
Ministério da Educação (MEC).

Referência nas áreas em que
atua, a instituição de Ensino
Superior conta com um projeto
pedagógico diferenciado e faz
investimentos constantes em
qualidade do ensino, corpo
docente, infraestrutura e

atividades de extensão e
pesquisa. A SLM tem entre os
seus diferenciais a proposta de
humanizar a relação entre
profissionais e pacientes, em
todos os sentidos. Os cursos
acompanham de perto as
modificações no exercício das
profissões, principalmente a
incorporação da tecnologia e a
necessidade de especialização.
O corpo docente é formado por
professores atuantes no

mercado e com título de
doutor pelas melhores
instituições de ensino do Brasil
e do mundo.

Os dirigentes da instituição
priorizam, desde a abertura da
faculdade, a permanente
atualização de seu corpo
docente e dos equipamentos
tecnológicos de apoio ao
aprendizado de seus alunos
para manter o alto nível de
ensino que tem destacado a

instituição. “Campinas é
reconhecida como um dos
principais polos tecnológicos
do País e também detém a
tradição de produção de
conhecimento científico.
Tenho orgulho da São
Leopoldo Mandic estar dentre
as instituições de Ensino
Superior mais reconhecidas do
País, com a missão de formar
profissionais éticos e
capacitados para atuar na área

da saúde", afirma o
diretor-geral José Luiz Cintra
Junqueira.

Os estudantes têm aulas
teórico-práticas e atividades
clínicas em hospitais públicos e
privados desde o primeiro ano
da graduação. No último dia
30, a instituição anunciou mais
uma medida para viabilizar e
intensificar atividades práticas
para seus alunos: uma parceria
com a Prefeitura de Campinas
para construção de um Centro
de Saúde no bairro São
Bernardo. Em terreno da
municipalidade, a obra está
orçada em R$ 3,5 milhões, já foi
iniciada, e será custeada pela
faculdade, que utilizará a
unidade como campo de
estágio para alunos dos cursos
de medicina e odontologia.

Em abril passado, um outro
acordo foi anunciado entre a
São Leopoldo Mandic e a
Prefeitura de Vinhedo como o
primeiro passo para que a
Santa Casa do município se
transforme em Hospital de
Ensino no futuro, medida
considerada como
pré-requisito para a finalidade
proposta. O novo acordo se
soma a outro firmado em 2015,
quando estágios
supervisionados já eram
realizados em duas unidades
de saúde de Vinhedo: a

Policlínica da Capela e a
Unidade Básica de Saúde
(UBS) da Vila Planalto. O
mesmo processo ocorreu com
o Hospital Municipal Doutor
Mário Gatti, em Campinas, que
possui o título desde 2004.

Em sua sede em Campinas,
a São Leopoldo Mandic possui
infraestrutura completa para
atividades práticas em
laboratórios com recursos
modernos para diagnóstico e
exercícios de simulação
realística. Com isso, os 650
alunos de graduação - 480 de
medicina e 170 de odontologia
- vivenciam situações de
emergência antes mesmo de
iniciar a profissão. Além dos 13
laboratórios, há um
ambulatório cirúrgico com seis
salas cirúrgicas, sala de
pós-operatório e de
esterilização, um centro de
radiologia odontológica com 18
salas para a aplicação da
radiologia, além de 12 clínicas
de especialidades com
equipamentos de última
geração para o atendimento de
pacientes com as mais diversas
necessidades de tratamento.
Para o segundo semestre deste
ano, serão lançados cinco
novos cursos de pós-graduação
dirigidos a médicos, dentistas e
outros profissionais da área da
saúde.

A São
Leopoldo
Mandic
avança para
acompanhar
crescimento
da cidade

Desenvolvimento com boa educação

Nascida em 14 de julho

"Bom, eu sempre senti muito
orgulho de ter nascido aqui.
Lembro desde pequena,
quando soube que o meu
aniversário era no mesmo dia
de Campinas, contava para

todo mundo. Campineira com
orgulho, não troco a cidade
que nasci. Gosto muito da
Lagoa do Taquaral porque
representa minha infância,
com pedalinho, pipoca,

piquenique e pula-pula; e do
Teatro Castro Mendes, que
ficou lindo com a reforma.
Aqui minha família construiu
sua história e nosso
restaurante, onde pretendo

continuar. Campinas
representa carinho,
acolhimento e muito trabalho.”

Vanessa Camargo de Matos,
nascida em 14/07/1983

A SLM tem entre os seus diferenciais a proposta de humanizar a relação entre profissionais e pacientes

TOP 10
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N
a Campinas antiga,
embora o povo tivesse
acesso a alguns dos
equipamentos de lazer e
cultura

institucionalizados, na verdade
a sua participação era mais
voltada para eventos populares,
montados nas ruas, praças e
arraiais. Uma antiga lei de
outubro de 1829 ainda
prevalecia em 1854, quando
aconteciam determinadas
diversões em logradouros,
como congadas, bailes de
mascarados e outras. Em
clubes e fazendas realizavam-se
bailes populares, chamados de
‘assustados’, quando os
participantes dançavam
quadrilhas e miudinho (uma
roda de dança). No livro Os

cantos e os antros, de José
Roberto do Amaral Lapa, são
citadas várias atrações, como as
que seguem abaixo.

N
o Carnaval, embora fosse
permitido jogar entrudo
(limões-de-cheiro), caso
o ato se efetuasse contra
a vontade do dono da

casa ou do transeunte, o
responsável estaria sujeito a
multa e prisão. O Carnaval,
bem como a Semana Santa e a
Festa do Divino, eram as
ocasiões principais de
movimentação da cidade pela
afluência da população rural.

N
a Rua das Casinhas
(General Osório) com a
Rua da Boa Morte (Padre
Vieira) ficava um terreno
onde se armavam circos

de cavalinhos, com os seus
espetáculos de variedades.

E
m 1873, a cidade possuía
cinco concorridos salões
de bilhar, reservados
naturalmente aos homens.
Em 1878, três livrarias

atendiam ao público leitor.

A
sociedade campineira
abria também espaços
culturais privados, onde
havia debates e recitais.
Era o caso da Farmácia

Sales (Largo da Catedral), onde,
entre 1886 a 1889, ao cair da
tarde, se reuniam médicos para

alimentar animadas
discussões.

N
o meio rural as diversões
eram outras, como, por
exemplo, grupos de
famílias que, em romaria,
circulavam de uma

fazenda para outra colhendo
frutas da estação, enquanto os
homens costumavam
entregar-se à caça e à pesca.

N
a Casa do Eloy, no
número 18 da praça
Matriz Velha, um
armazém de secos e
molhados finos, louças e

variedades, reuniam-se
fazendeiros, industriais,
advogados, médicos, políticos e
jornalistas em alegre convívio.
Lá rolavam bilhar, xadrez,
dominó e bola (no quintal).

O
poder aquisitivo da elite
cafeicultora teve reflexos
no comércio, cada vez
mais sofisticado para
atender aos gostos

requintados de seus clientes.
Em 1885, Campinas contava

com 579 estabelecimentos
comerciais registrados -
alfaiatarias, chapelarias,
relojoarias, farmácias, selarias,
sapatarias, hotéis, restaurantes,
ateliês de fotografia, entre
outros. Recortada pela linha
férrea, a cidade crescia não
apenas no plano econômico,
mas também se expandia no
aspecto cultural tendo em vista
o grande número de livrarias
instaladas na cidade.

O
café propiciou ainda a
chegada na década de
1870 de vários outros
ícones da modernização
acelerada como, por

exemplo, a inauguração em 29
de julho de 1875 da Companhia
Campineira de Iluminação a
Gás. Outra inovação foi a
primeira exibição em 12 de
maio de 1880, no Rink
Campineiro, do "Fonógrafo de
Edson", um equipamento
antecessor dos gravadores, e a
primeira experiência com
iluminação elétrica em 25 de
abril de 1886 na Estação da
Paulista. A água encanada foi
outro avanço que chegou em 5
de junho de 1887 assim como
um cinematógrafo instalado no
Teatro São Carlos, em 1897.

Antes dos clubes, teatros e agremiações, a população se divertia alegremente nas ruas e fazendas

Campinas sempre foi muito festeira

Nascida em 14 de julho

TRADIÇÃO

"No dia em que nasci,
o presidente da
República estava na
cidade em
comemoração aos 200
anos de Campinas, e

meu pai quase não
conseguiu chegar na
maternidade, tamanha
festa. Minha mãe foi
sorteada e de
presente ganhou a

anestesia do parto,
tudo porque era o
aniversário de 200
anos da cidade. O dia
do meu nascimento foi
muito legal,

literalmente uma
festa!”

Ariani de Oliveira Gama, nascida
em 14 de julho de 1974, na

foto com a filha Julia

Vista do Passeio Público
em 1876, onde atualmente
fica a Praça Imprensa
Fluminense, no Centro
de Convivência Cultural

Área rural de Campinas, em foto do Centro de Memória da Unicamp

Teatro São Carlos, construído em 1850 e demolido em 1921
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Os transportes
intermunicipais
experimentaram franco
progresso e passaram nessa
mesma época por uma
transformação radical. A
inauguração da Companhia
Paulista de Ferrovias, em 11
de agosto de 1872, com o
trecho Jundiaí-Campinas,
turbinou a venda do café no
mercado internacional por
ter aberto o acesso via
ferrovia ao porto de Santos
cuja ligação ferroviária com
Jundiaí já estava em
funcionamento. A partir
daí, Campinas se tornou o
principal polo ferroviário
brasileiro.
O cruzamento das ferrovias
em Campinas demarcou de
vez o primeiro
entrocamento dos
caminhos da cidade em
dois eixos amplamente
ramificados que faziam a
ligação com São Paulo e o
porto de Santos e com o
Interior profundo. As
ferrovias, de fato, fizeram a
primeira integração física e
encurtaram o tempo gasto
no transporte dos produtos
agrícolas e mercadorias do
comércio de Campinas com
os mercados mais pujantes
da época, além de acelerar
ainda mais o crescimento
da cidade.
Na primeira década do
século XIX, o açúcar já
havia modificado o
panorama econômico e
social da Vila de São Carlos.
Era a época áurea do ciclo
da cana-de-açúcar, que
trazia cada vez mais
prosperidade à Vila. A
evolução da economia
açucareira foi
relativamente rápida em
Campinas, alavancada
pelos preços cada vez mais
elevados no mercado
internacional, que
alcançaram seu recorde em
1.796 fortalecendo o poder
político dos senhores de
engenho.
Em 1824, a então Vila de
São Carlos, atual Campinas,
já contava com 7 mil
habitantes. Dois anos
depois, saltou para 8.556
habitantes e a
cana-de-açúcar já era a
principal atividade
econômica. Em 1834, a
média de escravo por
fazenda seria de 37.
Fazendas com mais de 100
escravos não eram raras.
Mas o açúcar atraiu, ainda,
outra mão de obra: a dos
mineiros. Com as minas
exauridas, um grande
número de mineiros afluiu
às regiões economicamente
atraentes da Província de
São Paulo e muitos vieram
parar nas zonas canavieiras
de Itu e Campinas, uma
migração que passou a ser
corriqueira nos séculos
seguintes.
Patrocinado pelo governo
de São Paulo, o processo de
imigração em massa teve
início em 1882. Ao longo de
4 décadas, Campinas
recebeu um contingente
grande de imigrantes
italianos, portugueses,
espanhóis, árabes e
japoneses, uma boa parte
absorvida pela cultura
cafeeira em substituição à
mão de obra escrava.
Como o café já rondava a
região, com experimentos
promissores aqui e ali, o
ciclo econômico da
cana-de-açúcar teve curta
duração, e acabou aos
poucos sendo substituído
pelo "ouro negro", embora
a cultura açucareira não
tenha desaparecido por
completo.

F
undada em 14 de julho
de 1774, Campinas
nasceu a partir de um
povoado
essencialmente rural,
foi se desenvolvendo
economicamente até

atingir o 11º PIB do País. Em
quase dois séculos e meio de
expansão territorial urbana e
frenético desenvolvimento
econômico, a cidade sempre
foi pautada pela inovação e
pioneirismo que a marcam
até os dias atuais.

Desde seus primórdios
agrícolas até a transição
forçada da monocultura
cafeeira para a era industrial
com a derrocada do café na
queda da Bolsa de Nova

York, em 1929, a cidade teve
em sua localização
geográfica um elemento
determinante para uma
trajetória que a levou a
adquirir as principais
características de hoje nas
quais se destacam a ciência e
tecnologia, a logística, a
educação, a saúde, o turismo
de negócios, sem perder sua
origem agrícola.

A origem do povoamento
de Campinas foi a partir da
abertura dos caminhos em
direção às jazidas de Goiás e
Mato Grosso, feita pelos
paulistas do Planalto de
Piratininga, após serem
derrotados e expulsos das
Minas no episódio que ficou

conhecido como Guerra dos
Emboabas.

A trilha aberta a partir de
São Paulo por volta de 1722
pelo bandeirante Bartolomeu
Bueno da Silva, o
Anhanguera, ficou logo
conhecida como Caminho de
Goiases. Um de seus trechos
tinha o relevo ideal para ser
convertido em ponto de
parada para tropeiros e
bandeirantes e de descanso
para animais. Com o
movimento, logo floresceu
um entreposto comercial.
Um dos locais foi o atual
Largo do Carmo,
considerado o marco zero da
cidade. Os demais são o atual
Cambuí e o vale onde se
localiza o córrego Proença,
na Avenida Princesa d'Oeste.

O embrião da cidade foi a
primeira sesmaria, que se
espalhava pela região mais
central em torno da qual a
cidade foi se formando. Os
sesmeiros trouxeram seus
familiares e outros pioneiros
de pequenas culturas, com
destaque na época para o
milho, que já era cultivado
há tempos pelos indígenas
nativos da região.

Entre 1730 e 1740, a
incipiente comunidade
formada por um punhado de
famílias, recebeu um
próspero fazendeiro oriundo
do Vale do Paraíba. Era
Francisco Barreto Leme, que
veio com a família de
Caçapava Velha, da Freguesia
de Taubaté, para morar na
região e colocar em prática
um plano de fundação do
núcleo e a aplicação de um
planejamento urbano básico
para a localidade.

Ao se estabelecer liderou,
ao lado de outros
colonizadores, um
movimento que resultou na
fundação da Freguesia de
Nossa Senhora da Conceição
das Campinas do Mato
Grosso de Jundiaí, em 14 de
julho de 1774, em uma área
onde 7 anos antes viviam 185
pessoas da agricultura
familiar com parcos recursos.
No ano seguinte, a freguesia
foi elevada a distrito de
Conceição de Campinas.

Em 16 de novembro de
1797, por meio de portaria
assinada pelo Capitão
General Antônio Manuel de
Melo Castro e Mendonça, a
freguesia foi elevada à
condição de vila batizada de

São Carlos, emancipando
assim o município de
Jundiaí. Nessa data havia
2.107 habitantes e pouco
mais de 400 casas.

Porém, um pouco antes
da elevação, quando o status
ainda era de freguesia, o
cultivo da cana-de-açúcar já
tomava conta de alqueires e
começavam a aparecer as
primeiras fazendas. Nesse
período, a Vila de São Carlos
começava a adquirir
características de núcleo
urbano com a definição das
primeiras ruas e o
calçamento das vias no
entorno da praça da Matriz
Velha, atual Bento Quirino.

Três anos antes da virada
do século, a produção de
cana atingia 17 mil arrobas, o
que elevou o povoado à
condição de grande centro
econômico. Historiadores
estimam que existiam na
localidade 61 proprietários
de terras. A prosperidade
iniciada em 1790-95 tomou
uma linha crescente e seguiu
em ascensão a um destino de
grandeza, superando muitos
povoados de fundação
anterior.

Indústria
A indústria, ainda nos fins de
1850, começou a dar sinais
de vida. A primeira, segundo
memorialistas e
historiadores, foi uma fábrica
de velas de cera, em 1852,
criada por G.P. Vasconcelos,
seguida da marcenaria da
viúva Krug, em 1853. Entre
1852 e 1886, 35 indústrias se
instalaram na cidade.

Toda essa expansão
econômica despertou o
espírito visionário e
empreendedor de um grupo
de comerciantes, capitalistas
e fazendeiros que já haviam
detectado a necessidade de
projetar um meio de
transporte eficaz para
atender ao comércio e
também escoar o café
cultivado no interior de São
Paulo. Em 1872 veio a
Companhia Mogiana de
Estradas de Ferro com um
capital de 3 mil contos de
reis extraídos dos lucros dos
cafeicultores da região.
Pouco mais de um ano
depois, foi concluído o
trecho de 34 quilômetros
entre Campinas e Jaguary,
atual Jaguariúna, conhecida
hoje como Maria Fumaça.

Nascida de um povoado
essencialmente rural, hoje a
cidade é o 11º PIB do País

Chegada de
ferrovia é
marca do
progresso

Nascida em 14 de julho

Pioneira,
inovadora
e mesclada

“Tenho orgulho de ter
nascido em Campinas,
de família campineira e,
ainda mais, de
comemorar meu
aniversário juntamente

com minha cidade.
Gosto de me inteirar da
história, das fotos antigas
da cidade, mostrando
sua arquitetura original,
seus cidadãos ilustres e

comuns que
participaram da sua
construção e progresso.
Gosto de todas essas
coisas que foram
preservadas e que

podem ser
compartilhadas com as
novas gerações”

Elisabeth Soares Morelli,
nascida em 14/07/1949

Os bondes foram eletrificados com a criação da Companhia Campineira de Carris Elétricos em 1878
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Um mundo verde, saboroso,
colorido e pouco conhecido
também fazem de Campinas
uma cidade projetada na área
do agronegócio. São nada
menos que 400quilômetros
quadrados de área cultivada
no município — metade da
cidade — o equivalente ao
tamanho de Belo Horizonte e
Curitiba, aponta o presidente
do Sindicato Rural de
Campinas (SindiRural),
Francisco de Andrade
Nogueira Neto. Outro
interessante dado sobre a
terra campineira é sua
favorecida posição geográfica.
O fato de estar localizada
próxima ao Trópico de
Capricórnio,
aproximadamente 40 km
mais ao Norte, conforme o
presidente do SindiRural,
beneficia a produção de
frutas, em especial a manga,
que pode ser colhida em
janeiro, fevereiro e março. A
diferença de até 45 dias em
relação à safra de outras
regiões coloca o produto
campineiro em vantagem
competitivo no mercado.
Além de frutas, Campinas
também concentra
produtores de café, flores,
frutas, verduras e legumes
espalhados em diversas
regiões da cidade, desde a

Estrada Velha de Indaiatuba
onde se localizam as
comunidades agrícolas de
frutas e hortaliças dos bairros
Pedra Branca e Três Vendas,
passando pelo gado no
Distrito de Sousas e mais
legumes e verduras no
Distrito de Barão Geraldo e no
bairro Carlos Gomes. "Se a
população soubesse o
potencial de Campinas para o
agronegócio cairia de costas",
afirma o sindicalista. Além de
abastecer a Centrais de
Abastecimento de Campinas
(Ceasa), de onde as
mercadorias são escoadas
para mais de 500 cidades do
Interior, parte dos produtos
colhidos em solo campineiro
é enviada para a Companhia
de Entrepostos e Armazéns
Gerais de São Paulo
(Ceagesp), de onde segue para
diversas partes do Brasil. O
setor fruticultor na cidade vai
mais além com figos, mangas
e goiabas distribuídas no
mercado europeu. "Eu
mesmo já comi manga daqui
em Portugal", lembra
Nogueira Neto.
Modéstia e discrição são
algumas das características
dos produtores rurais da
cidade e também explicam o
porquê de muitas pessoas do
agronegócio local fugirem dos

holofotes. Outro traço
marcante em quem atua no
campo, segundo o presidente
do SindiRural, é a teimosia, já
que muitas vezes encara a
atividade sem apoio do
Governo. "Produzimos por
amor à produção e a lavoura.
Nossa maior satisfação é a
colheita", diz o sindicalista. A
afirmação é fundamentada na
própria experiência do
sindicalista, que é produtor de
frutas na região do bairro
Pedra Branca. É um setor que
discretamente emprega
milhares de trabalhadores. A
grosso modo, Nogueira Neto
calcula duas vagas
preenchidas a cada hectare
plantado. Dados do Cadastro
Geral de Empregados e
Desempregados (Caged) do
Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE) mostraram
que a agropecuária contratou
1.170 trabalhadores no
acumulado de janeiro a abril
deste ano na Região
Metropolitana de Campinas
(RMC).
Outra vantagem competitiva
de Campinas para os
produtores rurais é ser berço
dos principais institutos de
pesquisa na área agrícola. O
sindicalista lista o Instituto de
Tecnologia de Alimentos
(Ital), Fundação de Apoio a
Pesquisa Agrícola (Fundag),
Coordenadoria de Assistência
Técnica Integral (Cati), a
Agência Paulista de
Tecnologia dos Agronegócios
(Apta) e Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária
(Embrapa). "Temos apoio e
vantagens de contar com
atendimento desses
institutos", comprova.

T
raçando um raio-x do
meio rural em
Campinas, a
Coordenadoria de
Assistência Técnica
Integral (Cati), órgão da
Secretaria de

Agricultura e Abastecimento
de São Paulo com sede na
cidade, criado em 1967 com a
missão de promover o
desenvolvimento rural
sustentável, por meio de
programas e ações
participativas, aponta a
existência de 45.168 hectares
de área cultivada na cidade

em 1.012 propriedades rurais
ativas e com exploração
agropecuária, aponta o
engenheiro agrícola Paulo
Namur Claro, da Cati -
Escritório de
Desenvolvimento Rural (EDR)
Campinas. De acordo com o
engenheiro, a cidade é a 14ª
maior população do País,
conforme números
divulgados em agosto do ano
passado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), e tem 408
km² em área rural - 51% do
território conforme estatística

do Instituto de Economia
Agrícola - com pelo menos
102,1 km² ocupados
atualmente por atividades
ligadas à agricultura. "O
agronegócio é fundamental
para os municípios por gerar
emprego e renda, além de

minimizar os impactos do
crescimento urbano;
aumentar as receitas e por
contribuir com a economia da
cidade, do Estado paulista e
do Brasil", diz Claro.

Por mais incrível que possa
parecer, a cidade repleta de
loteamentos, prédios e
indústrias, ainda acolhe
grandes áreas cultivadas. A
maior área plantada em
Campinas é de pastagens,
com 24 mil hectares, o
equivalente a 1,6 mil estádios
do Maracanã, seguida do
eucalipto com 3,9 mil
hectares, além de milho com
1 mil hectare, café com 400
hectares e goiaba com 300
hectares. Mas são as
propriedades menores de
fruticultura e hortaliças as
maiores geradores de
emprego no campo. São mais
de 4,8 mil trabalhadores
permanentes e 1,8 mil
familiares trabalhando nas
propriedades. O engenheiro

agrícola da Cati lista as
produções que mais
absorvem esses
trabalhadores: goiaba,
seguida pela uva com 200
hectares, alface com 150
hectares, figo com 130
hectares e couve com 33
hectare. O café, que no século
19 ajudou a erguer o império
dos barões na cidade, ainda
hoje resiste em Campinas
com uma área de 400
hectares, algo com
aproximadamente 180 mil pés
de onde são colhidas
anualmente 620 toneladas.

No território campineiro o
agronegócio se concentra nos
bairros Pedra Branca,
Reforma Agrária, Friburgo,
Fogueteiro, Village,
Gargantilha, Carlos Gomes e
Matão, além dos distritos de
Joaquim Egídio e Barão
Geraldo.

Um pouco afastados dos
seus arranha-céus, Campinas
também oferece plantéis e

rebanhos de diferentes
espécies. O rebanho leiteiro,
segundo levantamento da
Cati, é formado por 5,1 mil
animais, outro dado é que as
pastagens da cidade também
acomodam gado de corte
com 21,5 mil animais, além
de 4,6 +mistos, também para
leite como para fornecimento
de carne. No segmento de
suinocultura são 7,2 mil
animais. Sem dúvida a
quantidade de animais que
ganha de longe em
quantidade na cidade são as
aves, com 432 mil cabeças de
corte produzidas por ano,
além de 4 mil animais na
avicultura de postura.

O agronegócio, segundo o
engenheiro da Cati, é um
grande aliado do
desenvolvimento da cidade e
os novos rumos do setor
apontam para ampliação do
uso de tecnologias de
produção e busca por novos
mercados.

Pense em eucalipto, milho,
café e goiaba, e saiba que no
meio rural de Campinas todas
as plantações vão bem, da
mesma forma que as hortaliças

Área cultivada é do
tamanho de cidades
como Curitiba e BH

Nascido em 14 de julho

Nesta terra,
tudo o que
se planta, dá

"Campinas é incrivelmente
encantadora. Somos uma
cidade grande, mas temos uma
boa área verde para descansar.
Temos uma diversidade
cultural imensa que agrada

todos as pessoas. Temos bons
parques públicos em muitos
bairros de nossa cidade.
Temos ótimos restaurantes e
acesso a qualquer tipo de
culinária em nível internacional.

Gosto bastante de boas
caminhadas na Lagoa do
Taquaral, de fazer piqueniques
comminha família no Parque
Ecológico, de ir a bons
restaurantes e curtir a noite nos

bares e baladas. E, na saída da
balada, uma parada obrigatória
é o Lanchão.”

Arthur Henrique Eufrazio,
nascido em 14/07/1990

O café, que no século 19 ajudou a erguer o império dos barões na cidade, ainda resiste como uma área de 400 hectares
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C
ampinas concentra o
mais importante polo
de tecnologia agrícola
do Brasil, por unir um
grande número de
institutos de pesquisa
na área - Instituto

Agronômico (IAC), Instituto
Biológico (IB), e Instituto de
Tecnologia de Alimentos
(ITAL), todos sob a batuta da
Agência Paulista de
Tecnologia dos Agronegócios
(Apta), órgão da Secretaria de
Agricultura e Abastecimento
do Estado de São Paulo com a
missão de gerenciar as
atividades científicas e
tecnológicas voltadas ao
agronegócio. Somente na
cidade a Apta coordena um
time de 255 pesquisadores e
400 servidores alocados nos
três institutos, e administra
um orçamento anual de R$
103 milhões da receita do
Estado, 90% empregado no
pagamento de salários, e mais
R$ 34 milhões provenientes
da iniciativa privada, que

aposta na capacidade dos
institutos para o
desenvolvimento de
pesquisas e novas tecnologias.
De acordo com o
coordenador da Agência
Paulista de Tecnologia dos
Agronegócios (Apta), Orlando
Melo de Castro, o agronegócio
é um viés importante da
economia e só no ano
passado gerou R$ 7 bilhões de
Produto Interno Bruto (PIB)
nos 25 municípios da regional
Campinas, desse montante R$
1,1 bilhão corresponde ao
Valor de Produção Agrícola
(VPA), aquilo que sai do
campo. A região é forte em
frango, uva, cana de açúcar e
uma grande variedade de
frutas.

Se o consumidor encontra
hoje uma grande variedade de
frutas o ano todo, produtos
mais resistentes e com menor
uso de agroquímicos,
alimentos semiprocessados
com melhor preservação de
suas características, deve

muito dessas conquistas ao
incansável trabalho dos
pesquisadores dos institutos
da Apta em Campinas. Castro
diz que a diminuição do uso
de agroquímicos nas lavouras
está relacionada à tecnologia
do controle biológico, a partir
dos "insetos do bem"

desenvolvidos no Instituto
Biológico, no Centro
Experimental da Fazenda
Mato Dentro. "A partir da
assessoria e tecnologia
desenvolvida no IB muitas
empresas na região
montaram biofábrica. Existem
unidades em Valinhos e

Indaiatuba, por exemplo", diz
o coordenador da Apta. As
contribuições do Ital, que
centraliza toda a pesquisa em
Campinas, e bem antes do
surgimento de cursos
superiores na área de
alimentos era o único centro
de pesquisa do setor. De

acordo com Castro, suas
contribuições abrangem
desde o processamento de
carnes e outros produtos,
passando por tecnologia
empregada em embalagens e
o melhoramento em bebidas
lácteas e outros derivados do
leite. "São tecnologias que
fazem muita diferença para as
pequenas e microempresas de
bebidas e alimentos.
Campinas tem um número
grande de empresas desse
ramo e o trabalho do Ital
ajuda a elevar a saudabilidade
dos produtos nas prateleiras",
ressalta.

Na visão do coordenador
da Apta, os avanços a partir
do pioneirismo no passado
construíram em Campinas
um legado de pesquisa, que
reflete no presente e projeta a
cidade para o futuro, sempre
buscando inovações que
atendam às necessidades da
população, seja com a solução
de uma praga ou uma nova
variedade de produtos. A
agricultura avança com foco
na sustentabilidade, novos
produtos com qualidades
incorporadas e embalagens
que reduzam as perdas. As
instituições do setor buscam
agora a integração de
pesquisas e cooperação no
novo modelo do agropolo.

Campinas reúne grande número
de institutos de pesquisa na
área, como IAC, IB e ITAL

CAMPINAS, 242 ANOS.

SER O PRIMEIRO SHOPPING DE CAMPINAS NOS ENCHE DE ORGULHO. NÃO PELO PIONEIRISMO, 

MAS POR NOS PERMITIR CRESCER JUNTOS E CONTRIBUIR COM 36 DESSES 242 ANOS.

ENTRE UMA CIDADE ACOLHEDORA E UMA COSMOPOLITA, NOS ORGULHAMOS DE TER ESCOLHIDO AS DUAS.

IGUATEMICAMPINAS.COM.BR

Nascida em 14 de julho

Cidade é polo de tecnologia agrícola

“Campinas não foi só
a cidade onde eu
nasci e cresci, é o
lugar que posso
chamar de lar. E
quem não tem um

lugar preferido na
cidade? Eu adoro a
Lagoa do Taquaral,
onde é possível
apreciar a natureza
em meio à cidade.

Campinas mistura o ar
de uma cidade grande
com toda a calmaria
do nosso Interior,
parabéns Campinas !
E obrigada por tudo

que me proporcionou
até hoje!”

Caroline Batalha
Dias Rosa Menali,

nascida em 14/07/1987

Orlando Melo de Castro, coordenador da Apta: o agronegócio é um viés importante da economia

AGRICULTURA
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R
eferência
internacional, o
Instituto
Agronômico de
Campinas
completou 129 anos
de uma história

construída no avanço
tecnológico e empenho de
pesquisadores
comprometidos com a
inovação no ambiente
agrícola. No IAC trabalham
433 profissionais
considerando as unidades
de outras cidades, entre os
quais 152 pesquisadores,
que só se dedicam a
pesquisas contínuas.
Atualmente, estão em
andamento 282 projetos de
pesquisa em diversas
áreas. Sérgio Augusto
Morais Carbonell,
diretor-geral do Instituto
Agronômico (IAC), diz que
as pesquisas do IAC estão
no dia a dia dos brasileiros,
já que a tecnologia do IAC
está presente em muitos
dos produtos usados no
cotidiano. A lista abrange

café, plantas aromáticas,
roupas de algodão, arroz e
feijão importante dupla no
prato do brasileiro, o suco
de laranja e o etanol. As
pesquisas em
melhoramento vegetal
recebem grande
investimento e somam, ao
longo de 129 anos de
trabalho, a colocação no
mercado de 1039
cultivares, de 99 espécies.
O Instituto Agronômico
(IAC) dedica-se ao
melhoramento genético
convencional de plantas
agrícolas e aos pacotes
tecnológicos que envolvem
essas espécies, desde o
plantio à colheita,
incluindo estudos de solo,
clima, pragas e doenças e
segurança e eficiência na
aplicação de agrotóxicos.

Só no ano passado
foram lançadas 15
cultivares, de milho, milho
pipoca, sorgo vassoura e
plantas ornamentais, além
do registro de um software
e um depósito de patentes.

O trabalho do IAC atraí à
atenção de diversos países
e recebeu, em 2015,
visitantes de 24 países dos

cinco continentes. "Os
pacotes tecnológicos do
Instituto Agronômico estão
em vários estados do Brasil
porque têm eficiência
comprovada nas diferentes
situações de clima, solo e
disponibilidade hídrica
brasileiras. Cultivares de
feijão, trigo, cana, citros e
café, por exemplo,
representam seguramente
o alicerce da agricultura
nacional", diz Carbonell.
Além da sede do IAC com
10 hectares, o Centro
Experimental Central soma
mais 720 hectares, além de
1 mil hectares

considerando a soma das
áreas dos Centros
avançados em Ribeirão
Preto, Cordeirópolis,
Votuporanga e Jundiaí.
Para dar suporte ao
trabalho, o IAC deve
receber até o final do ano,
R$ 2,6 milhões do Tesouro
do Estado de São Paulo, R$
6 milhões do Fundo
Especial de Despesas e R$
25 milhões de agências de
fomento e projetos com a
iniciativa privada.

Para o futuro, Carbonell
diz que o IAC está
realinhando as pesquisas
de acordo com as

demandas. O Instituto vem
investindo nos laboratórios
de referência, como os
Laboratórios de Análise
Física do Solo, Análise de
Fertilizantes e Resíduos,
Análise de Fertilidade do
Solo, Sementes e o
Quarentenário. O Instituto
também está envolvido
com o Agropolo
Campinas-Brasil, com o
objetivo de discutir
estratégias para que os
potenciais agrícolas do
país sejam plenamente
aproveitados sem
prejuízos à
sustentabilidade.

Atualmente, estão em
andamento 282 projetos de
pesquisa em diversas áreas

IAC, 129 anos, referência internacional

HOJE

Nascida em 14 de julho

"Gosto muito da minha cidade.
Pena que a data do
aniversário passe
despercebida porque
resolveram comemorar em 8
de dezembro, dia da

padroeira. Isso causa muita
confusão. Tem gente que nem
se toca que dia 14 de julho é o
dia de Campinas, mas isso
não me impede de sempre
lembrar que é o dia da cidade.

Cresci na região do Taquaral,
quando a lagoa ainda não era
cercada. É um lugar de muitas
recordações e, na minha
opinião, uma das melhores
atrações da cidade porque

reúne opções para todas as
idades."

Maria Antonia Bonareti
Fortunato, nascida em

14/07/1957

ONTEM

O trabalho do Instituto recebeu, em 2015, visitantes de 24 países dos cinco continentes: pesquisas alinhadas de acordo com as demandas

Avenida Salles de Oliveira, na Vila

Industrial, em 1978, imagem do

arquivo CEDOC/Rac, e em foto

atual de Dominique Torquato
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U
m cantinho florido
de Campinas é o
Sítio Santa Isabel,
próximo à saída
para Jaguariúna
pela Rodovia
Campinas-Mogi

Mirim. De lá todos os dias
sai um caminhão cheio de
antúrios e crisântemos, do
produtor Eduardo
Yamaguchi, para o Veiling
Holambra. O produtor
está no local desde 1984 e
atualmente cultiva metade

dos 25 hectares com 15
mil metros quadrados de
estufas climatizadas com
12 variedades de antúrios,
e 65 mil metros quadrados
de estufas com
sombreamento abrigam
30 variedades de
crisântemos. Yamaguchi
conta que as pessoas se
surpreendem quando
sabem que sua
propriedade, com porte de
produção equivalente a
médio-alto, se localiza em

Campinas. Só de antúrios
são colhidos 350 mil vasos
por ano, cultivo que entre
o estágio de mudinha até a
fase adulta para a colheita,
passa quase um ano em
modernas estufas com
controle de luminosidade,
umidade e temperatura
feito por sensores.

Crisântemo
Com produção mais rápida,
em torno de 90 dias, o
crisântemo ocupa 65 mil
metros quadrados de onde
saem 240 mil maços de flores
por ano. É preciso vocação,
amor e muita dedicação para
sobreviver do campo, ainda
mais quando o aumento no

preço dos insumos da
produção atingiram quase
15% no ano passado em
descompasso com o reajuste
de 6% a 7% do produto.
Yamaguchi está cercado por
condomínios e loteamentos
onde o preço do m2 chega a
valores interessantes.
Embora Campinas ofereça

clima, logística e
infraestrutura, o produtor
vislumbra para o futuro a
urbanização da propriedade
e a transferência da
produção para alguma
cidade próxima, desde que
possa oferecer os mesmos
atrativos só que com menos
adensamento urbano.

Do Sítio Santa Isabel sai um

caminhão de flores todos

os dias rumo a Holambra

Nascida em 14 de julho

São 350
mil vasos
de antúrios
por ano

"Sou aniversariante no
mesmo dia que a
cidade de Campinas!
Sempre gostei de visitar
a Lagoa do Taquaral,
por morar nas

proximidades, como
também aprecio muito
os shoppings existentes
em nossa cidade. Além
disso, sou fã dos bares
e restaurantes do no

bairro Cambuí. Vale a
pena visitar nossa
cidade, que apesar das
características de
cidade do Interior,
possui lugares bem

sofisticados para se
conhecer!”

Renata Frederici,
nascida em 14/07/1983

Yamaguchi diz que as pessoas se surpreendem quando ficam sabendo que sua propriedade fica em Campinas: bom clima e outros atrativos

CULTIVO
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EXPORTAÇÃO

Figo abastece
as quitandas
da Europa

Nascida em 14 de julho

T
odos os anos, das terras de
Salvador Orlando Brotto, um
sitiante que se profissionalizou na
cultura do figo e goiaba para
exportação na região do Pedra
Branca, bairro rural na saída para
a Estrada Velha de Indaiatuba, 45

mil pés de figo produzem 300 mil caixas
da fruta, produto exportação que vai
abastecer as quitandas e supermercados
europeus. Todas as semanas, Brotto
despacha 10 paletes com 500 quilos de
figo em 240 caixas para o Aeroporto de
Guarulhos. Delicada, a fruta precisa

viajar em voo doméstico para o Exterior
e desembarca em países da
comunidade europeia como Alemanha
e Inglaterra. A produção de figo na
propriedade de Brotto é praticamente
toda voltada à exportação. Mais de 200
mil caixas deixam o País enquanto
somente 20% vão parar nas prateleiras
do varejo local. Já a metade de goiaba é
exportada, em torno de 80 mil caixas.

À frente da propriedade de 55
hectares, o produtor se sente feliz em
tocar o negócio iniciado pelo pai e de
empregar 100 pessoas o ano todo.

Segundo o fruticultor, Campinas reúne
fatores que favorecem a atividade rural,
como o clima ideal para frutas, e o apoio
de técnicos da Cati para orientações no
campo, por exemplo, como enfrentar a
mosca da fruta que há três anos atacou
a produção de Brotto. A obtenção de
certificações é outra ajuda prestada pela
Coordenadoria, diz o produtor. “O
agronegócio é o que Brasil tem de
melhor. Vivemos em um país tropical e
com muita terra para cultivar. Basta
vontade”, finaliza.

"Nasci em Campinas e não
pretendo me mudar. Adoro a
cidade. Ela é perfeita: não é
grande como São Paulo, por
exemplo, e nem pequena como
uma cidade do Interior. Tem

tamanho ideal para quem gosta
de agito, bares, restaurantes,
teatro e shoppings. Temos
muitas opções gastronômicas,
culturais, educacionais e
recreativas. Gosto de correr,

jogar beach tênis e cada vez
mais a cidade vem
proporcionando campeonatos
dessas modalidades, o que
atrai pessoas de outras cidades
para nossa região. Acho a

Lagoa do Taquaral uma ótima
opção para praticar esporte e
lazer.”

Caroline Pereira Ramos,
nascida em 14/07/1985

ONTEM

Rua Conceição, em foto de V 8,

e na atualidade, imagem de

Dominique Torquato

Rua Barão de Jaguara em 1913, do

arquivo Campinas de Antigamente,

e a atual de Dominique Torquato

O produtor Salvador Orlando Brotto se sente feliz em tocar o
negócio iniciado pelo pai e de empregar 100 pessoas o ano todo

HOJE
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A
programação de
aniversário de
Campinas oferece
opções variadas
de hoje até o dia
24. Eventos
culturais,

esportivos e de lazer
estão na agenda
planejada para
moradores de todas as
idades e tribos queiram
participar.

Hoje, às 9h, no
saguão do Paço
Municipal, terá lugar a
programação especial
de aniversário com
homenagem aos
profissionais que
auxiliaram na
reconstrução das áreas
mais afetadas da cidade
por ocasião do
fenômeno climático
chamado de
microexplosão, que
ocorreu em dia 5 de
junho.

À noite, às 19h, no
Largo do Rosário, a
Secretaria de Cultura
promove o Cinema na
Praça, com
apresentação gratuita
do documentário Baile
para matar saudades,
de Érica Giesbrecht. E,
para fechar o dia do
aniversário, acontece
mais uma edição do
Quinta no Museu, com
atrações musicais e
food truck em frente ao
Museu de Arte
Contemporânea de
Campinas (MACC).

No sábado, 16, às
18h, a programação
continua com o Show
Samsung E-Festival,
com a Orquestra
Heliópolis, Sérgio
Carvalho Quinteto e
Vanessa da Mata. O

espetáculo, gratuito,
será na Concha
Acústica (Lagoa do
Taquaral).

Fechando o final de
semana, no domingo,
17, as atrações são
dirigidas aos
esportistas. Está
marcada para as 7h a
largada da 2ª Maratona
de Campinas. Os atletas
saem de frente à AR-2,
na Norte-Sul, e podem
participar nas
categorias individual ou
revezamento e com
percursos de 7km,
14km, 21km ou da
maratona completa,
42km. As inscrições já
estão abertas.

Ainda no domingo, a
partir das 10h , a praça
Carlos Gomes vai se
transformar em um
restaurante a céu aberto
com a quarta edição do
tradicional Chefs na
Praça, com comidinhas
de bistrô, assinadas por
chefs de cozinha, a
preços populares. O
evento é uma parceria
das Secretarias de
Desenvolvimento
Econômico, Social e de
Turismo e de Cultura,
em parceria com o
Campinas e Região
Convention & Visitors
Bureau. No domingo,
24 de julho, na Concha
Acústica, às 17h, é a vez
do Regueira, show com
a banda de Doc
Miranda.

A programação
começa hoje
e segue até
o dia 24,
com eventos
culturais e
gastronômicos

AGENDA DA
SECRETARIA DE
CULTURA

14/7 - Cinema na Praça
- apresentação do
documentário Baile
para matar saudades,
de Érica Giesbrecht. O
documentário conta a
história da cidade
relatada por artistas
negros. No Largo do
Rosário, 19h.

14/7 - Quinta no
Museu - Show Violão 7
Cordas Solo, com
Guilherme Lamas (19h)
e food truck em frente
ao MACC. Das 16h às
22h.

16/7 - Show Samsung
E-Festival com
Orquestra Heliópolis,
Sérgio Carvalho
Quinteto e Vanessa da
Mata - Na Concha
Acústica do Taquaral,
18h.

24/7 - Regueira - Show
de reggae. Na Concha
Acústica do Taquaral,
17h.

AGENDA DAS
SECRETARIAS DE
ESPORTES E DE
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

14/07 - Programação
de Aniversário - No
Paço Municipal haverá
comemoração dos 242
anos da cidade e
homenagem às pessoas
que auxiliaram na
reconstrução de áreas
afetadas da cidade por
conta da microexplosão
(moradores, Defesa
Civil, Serviços Públicos,
Assistência, CPFL,
Sanasa, Bombeiros, GM
etc). Às 9h.

17/07 - 2ª Maratona de
Campinas - Largada na
Norte-Sul, em frente à
AR2. 7h.

17/07 - Chefs na Praça
- Praça Carlos Gomes.
A partir das 10h.

Nascido em 14 de julho

Música,Música,
esporte eesporte e
comida paracomida para
comemorarcomemorar

"Campinas com ares
de interior é uma
grande Metrópole.
Tendo no Centro uma
área verde que é o
Bosque dos Jequitibás,

onde regularmente
faço minhas
caminhadas. Campinas
é uma cidade de
grande oportunidade
pois possui um

potencial industrial e
comercial muito
grande. E por morar no
Centro, a revitalização
da Avenida Francisco
Glicério e da Igreja

Catedral deu outros
ares para Campinas.
Ficou ótimo"

José Roberto Rossi,
nascido em 14/07/1977

Vanessa da Mata,
Sérgio Carvalho,
Doc Miranda e
e Guilherme Lamas
integram a agenda
de shows em
comemoração
aos 242 anos de
Campinas

VAMOS
FESTEJAR?

PROGRAMAÇÃOPROGRAMAÇÃO
DE ANIVERSÁRIODE ANIVERSÁRIO
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O
documentário
Baile para matar
saudades, de
Érica Giesbrecht,
abre o baú da
memória de cinco
artistas negros de

Campinas e resgata
capítulos da história da
cidade. O filme será
exibido no Largo do
Rosário, hoje, às 19h,
com entrada gratuita.

Para o projeto, a
diretora conversou com
os artistas Carlos
Augusto Ribeiro, José
Antônio, Rosária
Antônia, Aluízio Jeremias
e Leonice Sampaio, todos

com idade entre 70 e 90
anos e engajados no
movimento cultural
negro da cidade, do qual
participam com sua
música, dança e
oralidade. O
documentário é
resultado da pesquisa
etnográfica, realizada
junto ao Departamento
de Antropologia da
Universidade de São
Paulo (USP), com apoio
da Fapesp (Fundação de
Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo) e
do LISA (Laboratório de
Imagem, Som e
Antropologia - USP).

“Embora sejam
considerados mestres
nas comunidades
musicais atuais, suas
memórias de mocidade
não remetem
diretamente a jongos,
sambas de bumbo ou
maracatus, mas a bailes
de gala”, destaca Érica,
lembrando que “como
uma resposta elegante ao
racismo, esses bailes
reuniam centenas de
pessoas, fortalecendo a
própria experiência
comunitária dos negros
da cidade”.

Segundo ela, na
conjuntura marcada pela
segregação dos anos 1940
a 1960, no interior de São
Paulo, esses bailes,
frequentados
majoritariamente por
negros, são revisitados,
evidenciando-se sua
importância para a
formação de uma
comunidade negra
iniciada no passado e
continuada no presente.
A recriação do evento
contou com o apoio do
Clube Cultural
Machadinho.

Filme exibido hoje no Largo do
Rosário mostra o trabalho de
5 artistas negros de Campinas

Cinema na Praça - Exibição do
filme Baile para matar
saudades, de Érica Giesbrecht
Quando: 14 de julho, 19h
Onde: Largo do Rosário
Entrada gratuita

QUANDO E ONDE?

Nascido em 14 de julho

Documentário
abre baú de
memórias

“Adoro essa cidade.
Aqui é um
pedacinho do
paraíso. Tem um
pouco de tudo: belos
parques, como a

Lagoa do Taquaral,
onde adoro correr e
aproveitar meus
momentos de folga.
A diversidade de
lugares

interessantes, bares,
restaurantes, bairros
elegantes e lazer são
infinitos. Aqui,
morada de muitos
campineiros, me

atraiu por sua beleza
e me orgulho em
pertencer”.

Fernando Ribeiro de Araújo,
nascido em 14/07/1984

Imagens de bailes frequentados por negros dos anos 1940 a 1960: resposta elegante ao racismo

RESGATE
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M
unicípio que
traz na sua
história uma
importante
participação
na criação de
companhias

férreas, principal meio
de transporte de bens
na metade do século
XIX, Campinas
continuou se
destacando na logística
de produtos do Estado e
do País. Sua estrutura,
segundo Patrícia Sarti,
professora da área de
gestão e negócios do
Serviço Nacional de
Aprendizagem
Comercial (Senac) de
Campinas, conta com
um grande parque
industrial responsável
por commodities, polo
de alta tecnologia e
infraestrutura aérea do
Aeroporto Internacional
de Viracopos, o
primeiro do País em
movimentação de

cargas importadas e o
segundo em cargas
exportadas, ficando
atrás apenas do
Aeroporto Internacional
de Guarulhos.

Outro ponto que
favoreceu a projeção da
cidade na área logística,
explica Patrícia, é sua
proximidade com São
Paulo, maior Capital
brasileira, e Santos, que
tem o mais importante
porto do Brasil. “As
riquezas transportadas
nas estradas que cortam
Campinas estão
concentradas nos
produtos produzidos
nas empresas de
tecnologia da
informação,
microeletrônica,
química fina e
telecomunicação”,
aponta a docente do
Senac.

Cidade que responde
pelo 11º PIB municipal
do Brasil — R$ 42,766
bilhões — à frente de 19
capitais do País,
Campinas possui
grandes
transportadoras de
modal rodoviário, com
empresas de agentes de
cargas e importantes
operadores logísticos,
entre eles DHL e
Correios do Brasil.
Também operam na
cidade dois expressivos
entrepostos
alfandegários: Grupo
Libra e Elog.

Com importante
malha viária,
Campinas se
destaca na
logística de
produtos no
Estado e País

Cidade privilegiada
para os negócios

Nascida em 14 de julho

ESTRUTURA

"Campinas está
estrategicamente localizada e
oferece praticamente tudo o
que uma cidade grande pode
oferecer. Estar a uma hora de
São Paulo, ter aeroporto

internacional, grande
variedade de restaurantes
com gastronomia
diversificada e universidades
de ponta são seus principais
pontos positivos. Frequento

muitos bares e restaurantes
na região do Cambuí.
Também gosto de ir ao
Shopping Galleria, porque
além do cinema ele também
oferece grande variedade de

lojas e restaurantes. Aos
finais de semana costumo
correr na Lagoa do Taquaral.”

Natália Pereira Ramos de
Souza, nascida em 14/07/1985

Campinas tem o 11º PIB (Produto Interno Bruto) municipal do Brasil, com R$ 42,766 bilhões, ficando à frente de 19 capitais do País
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A
localização de
Campinas é
estrategicamente
suprida por uma
ampla malha
rodoviária
integrada, o que

facilita os
deslocamentos de
produtos oriundos das
empresas daqui, e
também as cargas
vindas de longe que
acabam circulando pela
região a caminho de
diversos pontos do
Estado.

Sete rodovias fazem
a ligação de Campinas
a São Paulo, e também
aos demais municípios
do Interior:
Bandeirantes (SP-348),
Anhanguera (SP-330),
D. Pedro I (SP-065),
Adhemar Pereira de
Barros (SP-340), Santos
Dumont (SP-75),
Zeferino Vaz (SP-332) e
Jornalista Francisco
Aguirra Proença
(SP-101). Recentemente
a cidade ganhou o anel
viário que liga as
rodovias Anhanguera,
Bandeirantes, Santos
Dumont e D. Pedro I,
potencializando o
acesso aos municípios
da Região
Metropolitana de
Campinas (RMC) e a
Viracopos.

Campinas é o
principal município do
Corredor Dom Pedro, e
se destaca pelo grande
fluxo de veículos, com
tráfego gerado por
vários polos, entre eles
indústrias, institutos de
pesquisas e
universidades e uma
população de mais de 1
milhão de habitantes.
“A maior parte do
tráfego de caminhões
do anel viário e da
Rodovia Prof. Zeferino
Vaz acaba ingressando
na D. Pedro I, grande
responsável por escoar
os produtos da região
de Campinas para o
Vale do Paraíba e
outras regiões do País,
já que a rodovia possui
entroncamentos com
rodovias federais, como
a Fernão Dias e Dutra.
A boa infraestrutura
viária da região atrai
investimentos para
Campinas e é um dos
motivos da cidade ter
um dos principais PIBs
do Estado e superar a
riqueza produzida em

outros estados”, analisa
o diretor-presidente da
Rota das Bandeiras,
Júlio Perdigão. A
concessionária
administra 297km de
rodovias, sendo 36km
passando por
Campinas — trechos
das rodovias D. Pedro I
(SP-065), anel viário
Magalhães Teixeira
(SP-083) e Prof.
Zeferino Vaz (SP-332)
— que recebem
diariamente uma média
de 230 mil veículos,
com aproximadamente
13% de veículos
pesados.

Pela malha viária da
Rota das Bandeiras, em
Campinas, trafegam
diariamente quase 30
mil caminhões
escoando produtos
manufaturados
produzidos na cidade,
como eletrônicos; há,
ainda, o tráfego intenso
de caminhões de
combustível que
deixam a Refinaria de
Replan, em Paulínia; a
Ceasa é outro ponto na
cidade que concentra
grande volume de
caminhões, com
hortifrutigranjeiros.

Em outro trecho da
cidade, cortado pela
SP-75 que liga
Campinas a Itu,
administrado pela AB
Colinas, o fluxo diário é
de 6 mil veículos
comerciais, com maior
movimento nas
primeiras horas da
manhã, entre 5h e 8h, e
no final da tarde, entre
16h e 19h.

De acordo com
informações da
Renovias, a região de
Campinas concentra
rodovias de grande
importância no cenário
nacional. São vias
estruturantes, com
características de
penetração regional e
nacional, permitindo a
distribuição de bens de
maneira rápida em
função da localização
privilegiada da cidade
no Estado. Uma idéia
do potencial das
estradas é a
movimentação diária
de 3,6 mil caminhões
na região registrada no
primeiro semestre,
fluxo com queda de 3%
em relação aos 3,7 mil
veículos pesados
circulantes no mesmo
período do ano
passado. Em 2014, o
número de caminhões
na malha viária
administrada pela
Renovias, passando por
Campinas, chegou a
4.060 veículos pesados
por dia.

Localização
estratégica faz
de Campinas
uma das
cidades mais
bem servidas
no setor viário

Rodovias
de destaque
no cenário
nacional

Nascida em 14 de julho

“Quando eu nasci, foi a
maior alegria. Minha mãe
conta que nasceram mais
de 50 crianças no dia em
que a cidade
comemorava 230 anos.

Fui o primeiro bebê a
nascer naquele dia na
maternidade da
PUC-Campinas. Até o
ex-presidente Lula, que
estava na cidade, foi me

visitar, e também visitou
outras crianças e deu
uma fita cassete falando
ou mostrando como era
Campinas quando eu
nasci. Eu gosto do

Mercadão, dos shoppings
e do Bosque dos
Jequitibás.”

Ana Júlia Cordeiro,
nascida em 14/07/2004

ONTEM

O Largo do Rosário,
do jeito que

era e do jeito que ficou.

Caminhões, automóveis e
ônibus trafegam na Rodovia D.
Pedro l, no trecho urbano de
Campinas: movimento intenso

TRANSPORTE

HOJE
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Terminal de Carga de Viracopos movimenta 40%
das importações aéreas pro mercado brasileiro

O
utra razão para a
forte projeção do
município no
cenário logístico
é o seu aeroporto,
considerado o
melhor de carga

da América Latina, eleito
pelo Air Cargo
Excellence Awards 2016.
O Terminal de Carga
(Teca) de Viracopos,
responsável pelo maior
volume de carga
importada do país,
sozinho movimenta 40%
das importações aéreas
para o mercado
brasileiro. Administrado
pela concessionária
Aeroportos Brasil
Viracopos, conta com
uma ampla e moderna
estrutura para
movimentação,
armazenamento e
liberação de cargas.

De acordo com o
diretor-presidente do
aeroporto, Gustavo
Müssnich, nos últimos
quatro anos, Viracopos
aumentou 22,5% sua
participação, em valor
FOB (US$), da carga
importada no Brasil,
incluindo todos os
modais (aéreo,
rodoviário, ferroviário e
marítimo). Até 2012, o
aeroporto detinha 6,52%
do total movimentado
no mercado brasileiro
em bilhões de dólares,
saltando para 8% no ano
passado, o que significa
que 8% de toda a riqueza
importada pelo País
passa pelo aeroporto de
Campinas. Nas
importações do modal
aéreo, Viracopos vem se
mantendo na liderança
absoluta com 41% do
total movimentado no
Brasil em 2015 (em US$).
Na exportação,
aumentou sua fatia do
mercado de 30,29% (em
2014) para 31,78% (em
2015) do valor FOB
movimentado pelo
modal aéreo brasileiro.

Viracopos também
lidera na soma das
exportações e
importações pelo modal
aéreo. O aeroporto
fechou com 38,86% do
total do valor em bilhões
de dólares que entraram
ou saíram do país.

A área exclusiva de
1.560m², dentro do
Terminal de Carga e em
operação desde abril
deste ano, abriga a mais

completa estrutura de
segurança especial para
cargas de alto valor em
aeroportos da América
Latina.

Viracopos também
investiu na renovação de
seus equipamentos, com
a aquisição de 30 novas
empilhadeiras de 2,5
toneladas e
empilhadeiras de alta
capacidade, para cargas
de até 20 toneladas.

Estrutura ampla e modernaEstrutura ampla e moderna

Nascida em 14 de julho
“Adoro caminhar e
curtir o verde da
Lagoa do Taquaral,
que é linda.
Campinas é uma
cidade muito

querida e fico
realmente bastante
emocionada e
orgulhosa pelo fato
de fazer aniversário
no mesmo dia que

a cidade. Desejo
que Campinas
continue
crescendo e sendo
esta cidade
agradável,

acolhedora e cheia
de oportunidades.”

Meire Massulo,
nascida em 14/07/1966

Aeroporto investiu pesado na renovação dos equipamentos

LOGÍSTICALOGÍSTICA



S
e há um detalhe que
levanta muita
curiosidade entre os
moradores de
Campinas são os dois
adjetivos gentílicos
atribuídos aos nascidos

na cidade: campineiro e
campinense. Embora a

formação de um gentílico —
aquilo que designa alguém
em função do país, região ou
localidade em que nasceu —
inclua sufixos como “ense”,
“ês” ou “ano” unidos à base
do nome do local (por
exemplo: português,
cearense e americano),

muitas vezes a formação do
gentílico é justificada por um
processo atribuído à história
do local. Esse é o caso de
Campinas, como afirma
Sérgio Galvão Caponi,
presidente da Academia
Campineira de Letras e Artes
(Acla) e diretor da Academia

Campinense de Letras (ACL).
O sufixo “eiro” designa a
profissão e campineiro é
quem trabalha no campo. A
atribuição era usada para o
povo dos três campinhos,
que deu origem a Campinas,
e que recebia os cavalos dos
viajantes. “A língua é algo

vivo e apesar do correto ser
campinense, a tradição e
oralidade consagraram a
designação campineiro para
Campinas, e campinense
para os nascidos em
Campina Grande, na
Paraíba”, conta o acadêmico.
De acordo com Caponi,

ambos estão corretos e o uso
depende do ponto de vista.
Os mais eruditos continuarão
a defender campinense como
denominação correta,
entretanto, não é mais
possível mudar o gentílico
enraizado por séculos de
tradição.

Afinal, é campineiro ou campinense?

Nascida em 14 de julho

"Gosto de Campinas porque é
uma cidade grande e tem
muitas atividades. Campinas
tem os melhores bares,
restaurantes e clubes da
região. Não precisamos ir

longe para tomar uma cerveja
e comer o melhor petisco
(estou falando do City Bar). A
Feira de Artesanato do Centro
de Convivência é meu lugar
preferido para comer pastel

no domingo de manhã.
Quando era criança amava
dizer que meu aniversário é
no mesmo dia da minha
cidade natal, e a melhor parte
era ir no Centro porque

sempre tinha atividades para
crianças e bandinhas
tocando. I love Campinas!”

Dalquia Costa, nascida em
14/07/1990
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H
á três anos e
meio à frente da
Prefeitura de
Campinas, o
prefeito Jonas
Donizette (PSB)
destaca a

retirada de crianças da
rua como o desafio que
mais lhe trouxe
satisfação. Para ele, ter
chegado à marca de
nenhuma criança nas
ruas é uma conquista
que tem relação com seu
empenho em
transformar Campinas
numa cidade mais
humanizada.

Investir 54% do
orçamento municipal
em saúde e educação e
dotar a Secretaria da
Cidadania, Assistência e
Inclusão Social de mais
recursos para ampliar a
atenção e proteção aos
mais carentes são outras
iniciativas que Jonas
destaca como positivas
de sua gestão.

Nesta entrevista,
concedida em seu
gabinete de trabalho, o
prefeito relata outros
projetos e realizações
relativos ao período em
que está no comando da
cidade, além de tecer
comentários sobre os
principais desafios e
dificuldades enfrentados
desde que assumiu o
cargo e como projeta a
cidade para o futuro.

Agência Anhanguera
- Na visão do senhor,
qual foi o maior avanço
de Campinas nos
últimos três anos e
meio? Quais aspectos
podem ser
comemorados nos 242
anos de fundação da
cidade?

Jonas Donizette - O
que me dá mais orgulho
nesses três anos e meio
de governo é o fato de
não termos mais
nenhuma criança nas
ruas de Campinas. Foi
um desafio que
assumimos em 2013.
Contratamos, por
concurso, 196 novos
profissionais para a
Secretaria da Cidadania,
Assistência e Inclusão
Social, ampliando o
quadro em 35%.
Aumentamos em mais
de 20 vezes a verba para
atendimento às crianças
nos nossos abrigos,
passando de R$ 700 mil
para R$ 15 milhões. E,
em fevereiro deste ano,
chegamos a esta marca
de nenhuma criança nas
ruas. Caso apareça
alguma, estamos
preparados para tirá-la
da rua e dar todo o
atendimento necessário.

Quais as principais
realizações de sua

administração nesses
três anos e meio à frente
da Prefeitura de
Campinas?

Sei que há muito
ainda a fazer, mas temos
várias realizações em
todas as áreas.
Investimos 54% do nosso
orçamento em saúde e
educação. Na saúde,
reformamos e ampliamos
30 unidades. Campinas
levou 50 anos para
construir a sua rede, que
tem 63 unidades. Em três
anos e meio, reformamos
quase a metade.
Construímos três novos
centros de saúde, no
Parque Oziel, no San
Martin e na região
central. Contratamos 2,5
mil profissionais para a
saúde. Reformamos a
hotelaria do Mário Gatti
e o Ouro Verde passou a
funcionar 100%. Estamos
implantando o Centro de
Tratamento de
Queimaduras e
trouxemos uma unidade
do Hospital do Câncer de
Barretos, que está em
construção. Na
Educação, foram
construídas oito grandes
creches e implantada a
educação integral em
cinco escolas, lembrando
que Campinas não tinha
nenhuma. Iniciamos a
implantação de 340
quilômetros de cabos de
fibras ópticas
interligando todas as
unidades da rede
municipal de ensino e
lançamos o projeto
musical Primeira Nota,
em parceria com a
Unicamp. Na
infraestrutura, estamos
levando asfalto para 200
mil pessoas, com
investimentos de R$ 300
milhões. No transporte, a
implantação do
aplicativo que indica os
horários de ônibus, o
tempo das viagens e os
itinerários, a criação do
Passe Universitário e do
Passe Lazer, com 50% de
desconto na tarifa, o
aumento da integração
para duas horas e a
entrega de 334 novos
ônibus. Tem também o
programa das ciclovias,
com três já entregues: a
do Nova Europa, da
Avenida Norte-Sul e a da
Avenida Mackenzie.
Temos o programa de
construção e
recuperação de áreas de
lazer. Já são 178 áreas,
uma por semana do meu
mandato. Fizemos o
Parque Dom Bosco, no
Vida Nova; o Parque
Luciano do Valle, na Vila
União; o Sílvia Bellucci,
no Santa Bárbara,
recuperamos a Pedreira
do Chapadão,
revitalizamos o Bosque
dos Jequitibás e fizemos

várias melhorias na
Lagoa do Taquaral,
principalmente a
restauração da Caravela e
da Concha Acústica. Há,
ainda, a total
revitalização da Avenida
Francisco Glicério e a
nova Marginal do
Piçarrão, entre outras
realizações.

Na sua visão, qual
fator contribuiu mais
para uma queda tão
expressiva no número
de casos de dengue
neste ano em
comparação a 2015?

Esse foi outro grande
desafio, que demandou
um esforço enorme,
envolvendo todas as
secretarias. Criamos uma
sala de situação, ligada
diretamente ao meu
gabinete, com ações
diárias e reuniões

semanais. Foram feitas
cerca de 520 mil visitas
em imóveis da cidade
pelas equipes de Saúde.
Desde janeiro deste ano,
a Prefeitura vem
realizando, nos finais de
semana, mutirões de
combate ao mosquito
Aedes aegypti. As equipes
de saúde e das empresas
contratadas foram
reforçadas. A Prefeitura
contratou 255 agentes
comunitários de saúde. O
número de casos
confirmados de dengue
em Campinas neste ano
caiu 96,3% em
comparação com o
primeiro semestre de
2015. Não há epidemia
nem registro de mortes
em consequência da
doença em 2016.

Qual área da
administração o senhor

acredita que trouxe mais
resultados positivos
para a população com
sua administração?

Além das que eu já
citei, também tivemos
muitas ações na Cultura,
na Defesa das Pessoas
com Deficiência,
secretaria, que, aliás, nós
criamos, no Verde, no
Desenvolvimento
Econômico e Turismo,
no Trabalho e Renda, na
Segurança, no Esporte,
na modernização da
máquina. Mas os maiores
investimentos têm sido
na saúde, na educação e
na promoção de
cidadania.

Qual projeto ou obra
mais o satisfez ao longo
desse período levando
em consideração seus
planos e sonhos antes
de assumir o cargo?

Quando assumi, em
janeiro de 2013, me
perguntaram qual a
cidade que eu pretendia
entregar ao final do
meu mandato.
Respondi que queria
entregar uma cidade
mais humana. Neste
sentido, ter chegado à
marca de nenhuma
criança nas ruas é algo
que me traz grande
satisfação. Assim como
abrir vagas em creches,
ajudando as mães que
precisam trabalhar,
proporcionar educação
integral às crianças e
adolescentes, melhorar
as unidades de saúde,
levar rede de esgoto e
asfalto para os bairros
mais pobres. Enfim,
melhorar a vida das
pessoas.

CONTINUANA PÁG. 27

Prefeito Jonas Donizette destaca
a importância de Campinas não
ter mais crianças nas ruas

Nascido em 14 de julho

Os desafios
para uma
cidade mais
humanizada

“Gosto muito da
cidade. Tem muitas
coisas boas, e entre
os lugares que mais
gosto estão o
Bosque dos

Jequitibás e a Lagoa
do Taquaral.
Frequento bastante
os shoppings e o
Teatro Castro
Mendes. Nossa

cidade tem muitas
qualidades e é um
grande polo
industrial. Também
é referência no
tratamento de

câncer infantil, com
o Boldrini.”

Fábio de Pádua Farias,
nascido em 14/07/1978

Segundo o prefeito Jonas Donizette (PSB), na atual gestão, o município investiu 54% do orçamento nas áreas de Saúde e Educação
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A crise econômica tem
derrubado a arrecadação e
levado muitas das
prefeituras a uma situação
de penúria e dificuldades
para honrar a folha de
pagamentos e fornecedores.
Como está Campinas diante
desse quadro tão sombrio?
Que medidas foram tomadas
para enfrentar a recessão?

Aqui teve um agravante,
que foi a crise política pela
qual passamos e da qual
todos se lembram. O
primeiro passo foi limpar o
nome da Prefeitura e colocar
as finanças em ordem.
Conseguimos fechar o ano de
2013 no azul e tivemos as
contas aprovadas pelo
Tribunal de Contas, fatos que
não ocorriam há muito
tempo. Mas costumo dizer
que quando arrumei a
cidade, bagunçaram o País. E
a crise econômica está nos
afetando muito. Cortamos
despesas com veículos,
reduzimos valores de alguns
contratos e conquistamos
uma importante vitória que
foi a diminuição da dívida da
Prefeitura com a União,
proporcionando uma
economia de R$ 4,15 milhões
por mês com pagamento de
juros. Mas não adianta só
reclamar da crise. Mesmo

nesse cenário, continuamos
trabalhando para atrair
investimentos. Podemos citar
a construção do Centro de
Convenções do Royal Palm
Plaza, a chinesa BYD, o
hospital São Luiz na área da
antiga rodoviária, a
incorporadora SDI
Desenvolvimento Imobiliário,
entre outros.

Ao completar 242 anos,
como o senhor projeta o
futuro de Campinas nas
questões que envolvem a
expansão urbana, o déficit
de moradias, o meio
ambiente, o trânsito cada
vez mais complicado e a
mobilidade urbana?

Vou começar pela
mobilidade e pelo trânsito. As
obras dos corredores do BRT,
ligando a região central aos
distritos do Campo Grande e
do Ouro Verde, vão mudar
completamente essa
situação. Com relação à
expansão urbana e ao déficit
de moradias, temos duas
importantes iniciativas: a lei
elaborada por nós e aprovada
pela Câmara que permite a
construção de habitações
populares em qualquer
região da cidade e o projeto
de lotes urbanizados.
Também na área da

habitação, já entregamos 6,1
mil moradias, tirando muita
gente de áreas de risco, e 3
mil termos de posse, em
nosso programa de
regularização fundiária. No
meio ambiente, temos uma
conquista importantíssima:
pela primeira vez, Campinas
conquistou a certificação de

Município Verde Azul,
concedido pela Secretaria
Estadual do Meio Ambiente.
Saímos da posição número
231 para a de número 14. E
somos a segunda em cidades
com mais de 500 mil
habitantes. Por fim, gostaria
de ressaltar que, nesses
últimos três anos e meio,

Campinas tornou-se a
primeira cidade do Brasil em
infraestrutura, de acordo com
o ranking anual elaborado
pela consultoria Urban
Systems e publicado pela
revista Exame, e passou a
figurar entre as 10 cidades
inteligentes do País. Somos
uma cidade acolhedora, que

oferece diversas
oportunidades de estudo e
emprego e que tem enorme
potencial econômico. O setor
público precisa entender e
acompanhar essa pujança e
criar as condições para o
desenvolvimento dessa
vocação. É o que temos feito
na nossa administração.

Nascido em 14 de julho

Corte de despesas foi fundamental

“Campinas é uma
grande
metrópole, que
vem crescendo
gradativamente.
Possui lugares

incríveis para
frequentar por
qualquer tipo e
nível social de
pessoas. Sou
frequentador de

barzinhos como
o Dona Bella,
mas também
aprecio a
natureza, e
gosto de

passear na
Lagoa do
Taquaral.”

Marco Aurélio Prieto,
nascido em 14/07/1973
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A
estrutura de
atendimento à saúde
dos habitantes de
Campinas conta nas
esferas pública e
privada com unidades
hospitalares de ponta,

equiparadas às melhores do
País. No atendimento pelo
Serviço Único de Saúde (SUS)
são duas públicas — Hospital
Municipal Dr. Mário Gatti e
Hospital Ouro Verde —, uma
conveniada — Maternidade
de Campinas —, e uma rede
de mais de 10 hospitais e
dezenas de centros
especializados do setor
privado. Clínicas privadas e
consultórios médicos das
mais diversas áreas
completam uma ampla oferta
que atrai pessoas de todo o
País em busca de
diagnósticos e tratamentos
como atesta a grande
ocupação hoteleira que se
verifica na cidade ao longo do
ano por pessoas que vêm em
busca de uma medicina de
qualidade.

Daqui a pouco mais de
dois anos duas outras
unidades de peso chegam à
cidade: o Hospital São Luiz,
administrado pela rede Copa
D'Or, e o Centro de
Diagnóstico do Câncer, uma
unidade de atendimento pelo
Serviço Único de Saúde
(SUS), que traz a Campinas a
expertise do Hospital do
Câncer de Barretos, referência
nacional no tratamento da
doença. No setor público, a
novidade é a recente troca na
administração do Hospital
Ouro Verde, que prestou 1
milhão de atendimentos em
2015. A Organização Social
Vitale Saúde assumiu o
hospital em junho após ter
sido anunciada em fevereiro
como a vencedora dos
critérios técnicos e
econômicos no chamamento
público realizado pela
Prefeitura para a gestão do
hospital, que deixou de ser
administrado pelo modelo de
convênio.

A gestão com duração de
cinco anos e renovações por
períodos foi assinado no valor
de R$ 10.9 milhões mensais e
foi o primeiro firmado na
cidade após a aprovação de
uma lei que permite essa
modalidade de gerência para
serviços públicos. O
complexo hospitalar de
Campinas tem 1.358

funcionários, 250 leitos e
encerrou 2015 com a
realização de 9,1 mil cirurgias,
5,5 mil internações, 160 mil
atendimentos no Pronto
Socorro e 805 mil
procedimentos ambulatoriais.

Casa de Saúde

A Casa de Saúde também tem
investido em melhorias de
seu atendimento. Em março
passado, passou a contar com
um sistema on-line de
videoconferência em parceria
com o Hospital Israelita
Albert Einstein, instituição de
referência em São Paulo, para
trocar experiências com
especialistas de diversas áreas
da medicina nos casos
tratados em Campinas. Por
mês, dez reuniões via
aplicativo poderão ser
agendadas e a escolha de
quais quadros serão
debatidos virá de acordo com
a complexidade dos mesmos.
Este é o primeiro hospital da
cidade a ter esse tipo de
serviço.

O Serviço de Telemedicina
do Albert Einstein tem duas
finalidades principais: a
educacional, de forma a
transferir conhecimento de
uma estrutura para outra, e a
assistência direta ao paciente,
com acompanhamento dos
especialistas de perto. Além
de salvar mais vidas, o
objetivo principal é ter uma
melhor resposta para os casos
e de maneira ágil.

Unicamp

O Hospital de Clínicas da
Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp) também
passou a contar em maio com
uma nova tecnologia. Trata-se
de seis modernos aparelhos de
ultrassom, que vão garantir
diagnóstico mais preciso,
principalmente nos casos de
trauma. Os equipamentos
foram encaminhados para as
áreas de radiologia, Unidade
de Emergência Referenciada
(UER) e procedimentos da
cirurgia vascular e já estão em
uso. A instituição é a única da
região de Campinas a contar
com esta tecnologia. O
recurso, no valor de R$
1.061.200, foi captado em 2013
por meio de uma emenda
parlamentar do senador
Eduardo Suplicy e do
programa do Ministério da
Saúde.

As máquinas têm maior
precisão clínica ao possibilitar
imagens mais nítidas, o que
garante maior precisão de
diagnóstico. Os novos
ultrassons são habilitados
para o processamento de
imagens 3D e 4D, sendo
possível observar com riqueza
de detalhes veias e artérias.
Além disso, permitem uma
resolução especial, superior à
imagem doopler colorida,
para revelar vascularização
em vasos de pequeno calibre
e padrões de fluxo complexos
com detalhes.

Campinas tem
hospitais de
ponta e clínicas
especializadas
que atraem
pacientes de
todo o País

Unidades de saúde em destaque

Nascida em 14 de julho

“O que eu mais gosto
em Campinas são as
pessoas, as histórias e
os olhares dos
campineiros. Quem
nunca ouviu a história

da mãe ou da avó sobre
as antigas fazendas? A
chegada dos imigrantes,
a construção da cidade.
Somos nós,
campineiros, que

fazemos Campinas, e é
o que a torna especial.
Neste aniversário,
desejo a Campinas
muita paz e
prosperidade, uma

política mais justa e,
claro, felicidades a
todos os campineiros.”

Márcia Faria,
nascida em 14/07/1975

ONTEM

Centro da cidade,

com bonde

e sem bonde.

Medicina de qualidade: acima, Casa de Saúde de Campinas e,

abaixo, Hospital de Clínicas da Unicamp

ATENDIMENTO

HOJE
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N
o primeiro
trimestre de 2017,
Campinas deverá
ganhar um novo
centro de
prevenção e
tratamento de

câncer de referência
nacional. Em fevereiro
passado foi lançada a
pedra fundamental do
Centro de Diagnóstico do
Hospital de Câncer de
Barretos, uma unidade
sob responsabilidade do
conceituado hospital,
considerado referência
nacional e internacional
na doença. O centro será
erguido na Avenida das
Amoreiras, ao lado da
Guarda Municipal, no
bairro São Bernardo. Com
capacidade para atender
300 mulheres ao dia, a
previsão de abertura é
para o início do próximo
ano.

O centro ocupará uma
área de 11,4 mil metros
quadrados, doada pela
Prefeitura de Campinas. O
espaço será dimensionado
para receber salas de
treinamento e
videoconferência, sala
para realização de
mamografias equipada
com mamógrafos de
última geração, sala de
biópsia de mama, sala de
ultrassom, sala de coleta
de papanicolau,
consultórios médicos e
centro cirúrgico.

O investimento total
será de R$ 30 milhões. Os
recursos correspondem a
uma parte da indenização
por danos morais coletivo
pagos pelas empresas
Raízen Combustível S/A
(antiga Shell) e Basf S/A
no episódio de
contaminação do meio
ambiente e de
trabalhadores em um
fábrica de agrotóxicos en
Paulínia. Muitos dos
funcionários acabaram
acometidos por vários
tipos de câncer. A causa se
arrastou por anos na
Justiça e ficou conhecida
como Caso Shell.

Dos R$ 200 milhões
que a empresa foi
condenada a pagar, o
Hospital do Câncer de
Barretos, responsável pela
unidade que será
implantada em Campinas,
receberá R$ 69,96
milhões. Essa verba será

destinada a dois projetos:
a implantação da unidade
fixa em solo campineiro e
a realização de 350 mil
exames de rastreamento
de câncer no período de
cinco anos em Campinas
e região. Outros R$ 40
milhões serão aplicados
em pesquisas.

Prevenção
Além do centro de
diagnóstico, o projeto
contempla ainda cinco
carretas adaptadas e
equipadas para realizar
exames preventivos de
mama, colo do útero, pele
e pulmão. Quatro são
voltadas para diagnóstico
e uma para educação.
Esta última será
direcionada para
despertar nos estudantes
de 9 a 13 anos o interesse
por hábitos saudáveis,
qualidade de vida e
prevenção do câncer.
Henrique Prata, diretor
geral do Hospital de
Barretos, destacou,
durante a cerimônia da
pedra fundamental, a
importância da unidade
na prevenção por meio
das buscas ativas nos
bairros. "Esse é um
projeto audacioso, ele vai
à casa das pessoas. De
cada mil mulheres de 40 a
69 anos, 88% vão ser
diagnosticadas no bairro
delas".

O resultado dos exames
feitos na carreta fica
pronto em 20 dias. Caso
tenha alguma alteração, a
paciente será
encaminhada para a
unidade fixa para a
elucidação do
diagnóstico. Se for
diagnosticado o câncer, a
paciente poderá fazer
desde uma pequena
cirurgia no Centro ou será
encaminhada a um dos
hospitais de referência de
Campinas, entre eles o
Hospital Mário Gatti, que
fica a poucos metros do
Centro de Diagnóstico de
Câncer. Na ocasião foi
anunciada ainda pelo
médico Raphael Haikel,
responsável pelas
unidades de prevenção do
Hospital de Câncer de
Barretos, algumas das
carretas poderão sair de
Campinas para fazer
busca ativa em cidades
vizinhas.

Centro de Diagnóstico será
construído na Avenida das
Amoreiras, no São Bernardo

Prevenção e tratamento

Nascida em 14 de julho

HOSPITAL DE CÂNCER

“Eu trabalho e frequento o
Centro há 40 anos. Esse
meu convívio me faz
admirar a beleza das
igrejas, em especial a da
Catedral, onde fui batizada.

Outra beleza é o
Mercadão, fascinante! As
belezas naturais de Sousas
e Joaquim Egídio, o Parque
Taquaral, o Bosque dos
Jequitibás que frequentei

durante a minha
infância...Temos que
preservar o nosso passado,
pois dele vem o nosso
presente.
Parabéns terra das

andorinhas, berço de
Carlos Gomes!”

Renata Tullio Prézia
Simionato, nascida em

14/07/1954
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O
projeto de
construção de uma
nova unidade
hospitalar em
Campinas já está
em andamento.
Com investimento,

segundo o prefeito Jonas
Donizette (PSB), estimado
em R$ 300 milhões, a rede
Copa D'Or apresentou há
duas semanas o projeto do
Hospital São Luiz, que
será construído na área da
antiga rodoviária da
cidade, no chamado
corredor da saúde, região
da cidade que concentra
outros hospitais e diversas
clínicas e consultórios
médicos.

Na ocasião, o diretor
executivo da Rede D´Or,
José Jair de Arruda Pinto,
afirmou que o
empreendimento, que terá
12 andares e será
implantado em duas fases,
está em fase de elaboração
do projeto de arquitetura.
Serão necessários ainda
mais seis meses para a
elaboração do projeto
executivo e quatro meses
para a obtenção do
licenciamento da obra,
para que a construção
tenha início.

Recentemente, o
presidente da Agência
Paulista de Promoção de
Investimento e
Competitividade (Investe
São Paulo), Juan Quirós,
anunciou o apoio do
governo do Estado por
meio de um crédito de R$
30 milhões e a concessão
de incentivos fiscais de R$
10 milhões para uma lista
de artigos e equipamentos
que a rede Copa D'Or terá
de adquirir para viabilizar
o empreendimento.
Campinas também
ofereceu incentivos fiscais,
como redução de Imposto
sobre Serviços (ISS) e
Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU).

Em sua primeira fase, o
hospital geral abre as
portas com 266 leitos e
chegará a 430 leitos na
segunda etapa. O prédio
terá um recuo de 16
metros da calçada e será
circundado por uma
praça, com um paisagismo
que garante conforto
acústico, térmico e um
ambiente contemplativo.

A estrutura terá cinco
andares para internação,
um piso para a
maternidade, andares para
as UTIs adulto, pediátrica
e neonatal, para
consultórios, área técnica

e 10 salas para cirurgias. A
entrada principal será pela
Avenida Andrade Neves e
acesso à emergência pela
Avenida Barão de Itapura
e Rua Barão de Parnaíba.
Além do benefício em si
que a iniciativa traz à
cidade, outra vantagem é
alavancar a revitalização
da área em torno do
hospital, que deverá
receber novos comércios e
serviços e ganhar outra
configuração urbana.

Robótica
A Rede D’Or trará para a
unidade de Campinas seu
Programa de Cirurgia
Robótica, o mesmo que
está implantado na
unidade Itaim do Hospital
e Maternidade São Luiz,
em São Paulo. Trata-se da
última palavra em
procedimentos cirúrgicos
que possibilitam a
realização de cirurgias
minimamente invasivas
assistidas por robô,
indicadas para o
tratamento de diversas
patologias.

Em Campinas, o
Hospital São Luiz terá
como foco as áreas de
ginecologia, urologia,
cirurgia bariátrica e do
aparelho digestivo,
especialidades de
referência da unidade,
mas também em outras
cirurgias como as de
cabeça e pescoço,
torácica, cardíaca e
oncológica.

A tecnologia da
robótica oferece mais
segurança para o paciente
e controle de todos os
processos.

A Rede D’Or, maior
grupo de hospitais
privados do País,
administra atualmente 29
hospitais próprios e em
dois participa da gestão,
além de 31 clínicas
oncológicas espalhadas
pelo Brasil. A rede tem
quatro marcas, a D’Or, no
Rio de Janeiro, São Luiz
em São Paulo, Hospital
Esperança em Recife e
Hospital Santa Luzia em
Brasília. No primeiro
trimestre a rede chegou a
4,5 mil leitos operacionais,
com 80%de taxa de
ocupação, 25 mil
internações mensais, 27
mil atendimentos de
emergência e 16,4 mil
cirurgias mensais. De uma
receita líquida de R$ 2,17
bilhões em 2011, a rede
estima que fechará 2016
com R$ 7,8 bilhões.

Hospital São Luiz será construído
na área da antiga rodoviária, na
região central de Campinas

HOJE

Avenida Francisco Glicério em 1974,
foto do arquivo da RAC, e a de hoje,

de Dominique Torquato

Nascida em 14 de julho

Corredor da saúde ganha hospital

“Nasci em Guaxupé (MG),
mas desde pequena
sonhava em conhecer
Campinas, a Cidade das
Andorinhas. Em 1960,
casada e com três filhos,

nos mudamos para
Campinas, que nos acolheu
de braços abertos. Aqui
meus filhos cresceram e
constituíram família. Fiquei
viúva em 1973 e mesmo

assim não quis regressar
porque Campinas é minha
cidade do coração. A Rua
Dr. Álvaro Álvares de Abreu
e Silva Filho, no Jardim
Chapadão, recebeu o nome

do meu marido. Amo esta
cidade".

Maria Esther Barbosa Álvares
de Abreu e Silva,

nascida em 14/07/1936

ONTEM

Terreno da antiga rodoviária (abaixo) e projeto arquitetônico do
Hospital São Luiz, que será erguido no Centro de Campinas

REFERÊNCIA
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O
Centro Infantil Boldrini,
em Campinas,
anunciou mais um
avanço em seu
atendimento
reconhecido em todo o
Brasil e no Exterior.

Inspirado em um modelo do
Líbano de reabilitação, que não
delimita idade para o
tratamento, a unidade
especializada em câncer e
doenças raras projeta a
construção do Centro de
Cuidado ao Doente Crônico
(CCC). A iniciativa o tornará o
único no País a dar atenção
integral aos pacientes. De
acordo com a presidente do
Boldrini, Silvia Brandalise, o
projeto está sendo definido e a
projeção é iniciar as obras em

três anos.
O CCC será construído em

uma área de 2 mil metros
quadrados dentro do próprio
centro, na qual haverá dez
leitos, dez consultórios, uma
unidade de terapia intensiva e
espaço para oficina de trabalho
e de capacitação dos pacientes.
O atendimento será prestado
aos sobreviventes de câncer que
tenham alguma sequela,
pacientes com a talassemia,
hemofilia, doença falsiforme
(são 700 atendidos no Boldrini),
anemia aplástica e
mielodisplasia. O custo do
projeto está orçado em três mil
dólares o metro quadrado e o
Boldrini busca recursos junto
aos financiadores para viabilizar
a iniciativa daqui a 3 ou 5 anos.

Centro Infantil Boldrini planeja a
construção de um Centro de
Cuidado ao Doente Crônico (CCC)

Nascida em 14 de julho

Atenção
total aos
pacientes

"Amo
Campinas,
minha cidade
querida.
Apesar das
adversidades é

muito bom viver
aqui. Adoro ir
no Taquaral, ao
Bosque dos
Jequitibás, à
Pedreira do

Chapadão com
minha família,
mas me
identifico
mesmo é com o
Taquaral.

Campinas
realmente é
tudo de bom!”

Renata Dias, nascida em
14/07/1981

Centro Infantil Boldrini

foi fundado em 1978

RECONHECIMENTO
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C
ampinas é
considerada um
polo
tecnológico por
conta do grande
número de
instituições de

Ensino Superior e de
pesquisa instaladas na
cidade. A produção
intelectual e o número
de projetos é
realmente
significativo. Na área
de pesquisa de
materiais e
nanotecnologia há o
Centro Nacional de
Pesquisa em Energia e
Materiais (CPNem),
onde funcionam
quatro laboratórios,
entre eles, o
Laboratório Nacional
de Luz Síncrotron
(Lnls), várias unidades
da Empresa Brasileira
de Pesquisa
Agropecuária
(Embrapa), o Instituto
de Pesquisas Eldorado,
o Centro de Tecnologia
da Informação Renato
Archer (CTI), a
Companhia de
Desenvolvimento do
Polo de Alta
Tecnologia de
Campinas (Ciatec), o
Centro de Pesquisa e
Desenvolvimento em
Telecomunicações
(CPqD), além das
iniciativas na Pontifícia
Universidade Católica
(PUC-Campinas) e a
Universidade Estadual
de Campinas
(Unicamp).

O secretário
municipal de
desenvolvimento
econômico, social e de
turismo, Samuel
Ribeiro Rossilho,
salienta a mobilização
da sociedade em
debates e a criação do
Conselho Municipal de
Ciência, Tecnologia e
Inovação (CT&I) como
importante passo para
o planejamento
estratégico que

culminou no projeto
do Parque Tecnológico
Municipal de Classe
Mundial, projetando,
ainda mais, Campinas
para o futuro. “A
criação do Parque
Tecnológico Municipal
está em aprovação no
Plano Diretor e será
submetida à Câmara
Municipal”, diz o
responsável pela pasta.

Novo conceito

O Parque Tecnológico
vai somar 23 milhões
de m2 aos dois polos
de tecnologia em
atividades na cidade.
Será, na visão do
secretário, um novo
conceito de urbanismo
e integração de
atividades dentro da
vocação da região para
ciências, pesquisas e
tecnologia, visando
um novo modelo de
urbanização da área
rural próxima à saída
para Jaguariúna. “Será
um desenvolvimento
voltado à
sustentabilidade,
moradia, trabalho,
serviços e lazer, tudo
implantado e
integrado em um
mesmo ambiente,
modelo que já
funciona com sucesso
no Exterior”, explica
Rossilho. O secretário
cita, ainda, a existência
de demanda e muitas
consultas para a
ampliação dos polos
de tecnologia de
Campinas. A
expectativa é que
100% da ocupação do
Polo II ocorrerá nos
próximos cinco anos.
“Queremos, de
imediato, reforçar a
atuação das
incubadoras e
aceleradoras nos
polos. Outro foco é
aumentar o
entrosamento das
empresas filhas da

Ciatec com outras
atuantes nos polos,
com a cidade e a
população”, frisa.

O futuro da ciência,
tecnologia e inovação
em Campinas será
norteado pelo
programa de
Planejamento
Estratégico de Ciência,
Tecnologia e Inovação
de Campinas (Pecti),
elaborado e executado
pela Secretaria
Municipal de
Desenvolvimento
Econômico, Social e de
Turismo (Smdest),
com cooperação
interinstitucional. O
objetivo é a construção
da política municipal
no setor no período de
2015-2025,
fundamentada no
cumprimento de
metas definidas pelo
governo municipal e
pela sociedade civil. A
elaboração desse
plano foi norteada
pela questão “Como
será Campinas, a
cidade do
conhecimento e da
inovação, em 2025?”. A
partir daí uma série de
discussões foi
realizada em
diferentes fóruns, ao
longo dos últimos três
anos, com várias
representações.

No ano passado, a
validação final do
plano também contou
com uma oficina de
trabalho com a
participação do grupo
de planejamento
estratégico. Na
ocasião, 52
especialistas ajudaram
a elaborar a política
local de CT&I, que
culmina na visão de
futuro para Campinas:
“Ser reconhecida
nacional e
internacionalmente
como a Cidade do
Conhecimento e da
Inovação.”

Grande número de instituições de Ensino Superior,
de pesquisas e a vasta produção intelectual fazem
de Campinas uma referência nacional em C&T

Vocação para a ciência

Nascida em 14 de julho

FUTURO

“Amo minha cidade. Nasci na
Casa de Saúde de Campinas,
fiz minha formação acadêmica
na PUC-Campinas, e minha
especialização na Unicamp, e
trabalho na Prefeitura

Municipal há 18 anos. Adoro
acordar no domingo e fazer
caminhada na Lagoa do
Taquaral. Sábado é dia de dar
uma chegadinha no Mercadão
Municipal, comprar chás,

castanhas, comer pamonha.
Minha cidade proporciona
facilidade de conhecimentos,
com universidades,
congressos, abriga muitos
estudantes de outras cidades,

países, o que nos proporciona
troca de experiências e
diversidade cultural.”

Isabel Cristina Seregatto,
nascida em 14/07/1967
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Centro Nacional de Pesquisa em
Energia e Materiais (CNPEM),
em Campinas, está construindo o
Sirius, um novo acelerador de
partículas de quarta geração

C
riado em 1997, o
Centro Nacional de
Pesquisa em Energia e
Materiais (CNPEM) é
uma organização social
qualificada pelo
Ministério da Ciência,

Tecnologia e Inovação
(MCTI). Possui quatro
laboratórios referências
mundiais e abertos à
comunidade científica e
empresarial.

O Laboratório Nacional de
Luz Síncrotron (Lnls) opera a
única fonte de luz síncrotron
da América Latina e está

construindo o Sirius, novo
acelerador brasileiro, de
quarta geração, para análise
dos mais diversos tipos de
materiais, orgânicos e
inorgânicos. As obras do Sirius
estão entre as mais
sofisticadas do País, com
exigências de estabilidade
mecânica e térmica sem
precedentes para não
comprometer a trajetória dos
elétrons. O Projeto Sirius —
acelerador de partículas
previsto para 2019 — irá
consumir R$ 1,7 bilhão
provenientes de recursos do

governo federal. Até o
momento, segundo o diretor
do Lnls, Antônio José Roque,
aproximadamente R$ 600
milhões já foram contratados
para o projeto. “Teremos a luz
síncrotron mais brilhante do
mundo”, comemora.

Operam também no
CNPEM o Laboratório
Nacional de Biociências
(LNBio), que desenvolve
pesquisas em áreas de
fronteira da Biociência, com

foco em biotecnologia e
fármacos; o Laboratório
Nacional de Ciência e
Tecnologia de Bioetanol
(CTBE), que investiga novas
tecnologias para a produção
de etanol celulósico; e
o Laboratório Nacional de
Nanotecnologia (LNNano),
que realiza pesquisas com
materiais avançados, com
grande potencial econômico
para o País.

Na próxima semana, entre

o dias 20 e 22, o LNNano e o
Instituto de Química (IQ) da
Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp),
realizam a 6ª edição do
Workshop em Microfluídica,
que irá ocupar, pela primeira
vez, o Centro de Convenções
da universidade, localizada a
5km do CNPEM. Desde 2011,
o workshop reúne estudantes
e jovens pesquisadores de
diferentes estados brasileiros
para discutir as mais recentes

inovações no campo da
microfluídica.

Os quatro laboratórios de
pesquisas somam 400
trabalhos em andamento. São
Paulo lidera as demandas com
40% das pesquisas, seguido
pelos demais estados do Brasil
com outros 49%, e o restante é
ocupado por institutos
internacionais. Nossos
vizinhos da Argentina, por
exemplo, respondem por 14%
das demandas de fora do País.

Nascida em 14 de julho

Laboratórios
de primeiro
mundo

"Eu sempre gostei da minha
cidade, acho Campinas
completa, pois tem tudo que
precisamos. Na época da
faculdade tive oportunidade
de fazer PUC e minha

especialização fiz na
Unicamp. Com isso tive
oportunidade de fazer estágio
em um dos melhores
aeroportos, o de Viracopos, e
também trabalhei no Parque

Dom Pedro. Enfim, Campinas
oferece boas escolas,
faculdades, oportunidades de
trabalho, boas empresas
nacionais e multinacionais,
bons restaurantes e

shoppings. Acho os
campineiros muito
acolhedores e carinhosos.”

Fabiana Carmona,
nascida em 14/07/1981

Obras do Projeto Sirius

estão entre as mais

sofisticadas do País

QUALIDADE
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O
Centro de Tecnologia da
Informação Renato
Archer (CTI) é uma
unidade de pesquisa do
Ministério da Ciência,

Tecnologia, Inovações e
Comunicações, criada em

1982. Atua como agente de
promoção da inovação
tecnológica na indústria de
informática, que hoje evoluiu
para a tecnologia da
informação (TI).

Ao longo de 34 anos

consolidou suas competências
em mais de uma dezena de
temas tecnológicos em
software, hardware e
aplicações da TI.

Desde 2012 o CTI
compartilha suas instalações
com o Instituto Federal de São
Paulo (IFSP), primeiro campus
do IFSP na cidade para oferta
de cursos de nível técnico e
superior em temas de TI. Nos
últimos anos, o Complexo
Tecnológico Educacional
(CTE), no CTI, recebeu 300
alunos. A novidade é a
ampliação de 110 vagas por
ano, a partir da reforma do
refeitório autorizada pelo
ministro de Ciência e
Tecnologia e Comunicações,
Gilberto Kassab. Em 2017
serão 700 estudantes.
“Falamos aqui da formação de
uma mão de obra
especializada, necessária à
expansão dos polos
tecnológicos de pesquisa e
industrial da RMC”, diz Sérgio
Celaschi, chefe da Divisão de
Tecnologias de Rede do CTI.

Software e hardware

A contribuição do Centro de
Tecnologia à sociedade pode
ser visualizada sob diversos
aspectos. Em mais de três

décadas de atuação, o Centro
de Tecnologia desenvolveu
software e hardware, que são
incorporados em diversas
esferas governamentais, pelos
setores produtivo e de serviço.
O primeiro protótipo de urna
eletrônica nasceu em
Campinas, no final da década
de 80. O CTI contribuiu
também na implantação do
Sistema Nacional de Emissão
de Alertas de Desastres
Naturais, que utiliza milhares
de sensores ambientais para
monitorar as condições
climáticas em diversos
municípios. Na área da saúde,
o programa InVesalius
trabalha na criação de
protótipos virtuais e físicos de
partes do corpo humano, por
meio da prototipagem rápida,
para apoiar o planejamento de
cirurgias complexas, por
exemplo, a restauração de
faces e crânios. A mesma
tecnologia de prototipagem
também tem sido empregada
em apoio às atividades de
extração de petróleo da
Petrobras. Outras
contribuições do CTI às
políticas industriais do
Governo Federal são os
projetos CERTICS e AvalRDA.

O CERTICS é uma

metodologia desenvolvida
pelo CTI que permite
reconhecer se um software é
produto de inovação nacional,
o que resulta em um impacto
positivo na indústria nacional.
Os softwares com
credenciamento CERTICS
gozam de vantagem nas
concorrências públicas. No
projeto AvalRDA foi
desenvolvida uma
metodologia de análise e uma
plataforma eletrônica para
acelerar o avaliação do
resultado dos projetos de
pesquisa realizados com
recursos públicos, como
aqueles relacionados com a
Lei de Informática ou a Lei
Rouanet. Segundo o chefe da
Divisão de Tecnologias de
Rede do CTI, o objetivo é
colocar em dia os processos
que aguardavam análise há
vários anos, e evitar que novos
gargalos venham a ocorrer. Na
área de robótica, o CTI
desenvolveu o primeiro
dirigível autônomo na década
de 90, além de tecnologias de
visão computacional e
reconhecimento de imagens
que estão sendo empregadas
no desenvolvimento de
produtos de tecnologia
assistiva, contribuindo com a
inclusão social da pessoa com
deficiência.

O CTI também está
capacitado para atuar na área
de energias renováveis. No
Laboratório de Tecnologias
Fotovoltaicas, implantado em
2014, estão sendo
desenvolvidos protótipos de
elementos arquitetônicos —
como telhas — que
incorporam células
fotovoltaicas. Além disso,
destacam-se as competências
do Centro na área de
materiais, projetos e
dispositivos, que estão a
serviço de industrias
tecnológicas de ponta, por
exemplo, na área de
microeletrônica, displays e
defesa nacional. O CTI possui
áreas laboratoriais que
permitem realizar atividades
que vão desde o projeto de um
circuito integrado até o seu
teste após ser incorporado em
um produto. Atualmente, a
equipe do Centro é formada
por 170 servidores e 250
pesquisadores.

A
Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária
(Embrapa) foi criada
em 1973 com a missão
de viabilizar soluções
para o
desenvolvimento

sustentável do agronegócio
por meio da geração e
transferência de
conhecimentos e
tecnologias. A cidade de
Campinas conta com três
unidades e atualmente 187
empregados, sendo 70
pesquisadores. A Embrapa
participa do Conselho
Curador da Fundação Fórum
de Apoio à Pesquisa e ao
Desenvolvimento de
Campinas e Região (Fórum
Campinas) e do Agropolo
Campinas-Brasil. No campus
da Unicamp, em 1985, foi
implantada a Embrapa
Informática Agropecuária,
com o objetivo de aplicar a
tecnologia da informação
(TI) à pesquisa agropecuária.
Atua em computação
aplicada à agricultura
visando prover
conhecimento e soluções em
áreas de interesse nacional

como zoneamento agrícola
de risco climático, adaptação
e mitigação dos efeitos das
mudanças climáticas, uso
sustentável dos recursos
naturais, automação,
agricultura e pecuária de
precisão. Também
desenvolve pesquisas em
bioinformática e biologia
computacional, em especial
na prospecção de dados
genômicos e proteômicos.
Possui equipes
multidisciplinares,
laboratórios com moderna
infraestrutura
computacional e rede de
computadores de excelência.
Conta com 110 empregados,
sendo 48 pesquisadores.

Em 1989, Campinas
ganhou, no Jardim
Chapadão, a Embrapa
Monitoramento por Satélite,
que atua na aplicação de
geotecnologias para o
desenvolvimento de
sistemas de inteligência
territorial estratégica com a
integração e análise de
informações em várias
escalas, voltados para a
gestão e o monitoramento

da agricultura e para o apoio
à tomada de decisão e à
elaboração de políticas
públicas para o setor. Em
Campinas, possui um
histórico de cooperação com
o governo municipal.
Recentemente, colaborou
para ações relacionadas ao
combate ao mosquito Aedes

aegypti, com a
espacialização das
notificações de dengue na
cidade, e também com a
gestão da arborização
urbana, por meio de
levantamento elaborado a
partir de imagens de satélite.
Seu quadro atual de
empregados conta com 67

profissionais, sendo 21
pesquisadores. 

Mais recentemente, em
2011, a cidade ganhou mais
uma unidade no Jardim
Chapadão: Embrapa Gestão
Territorial. Busca, através
dos serviços prestados,
tornar o conhecimento do
território brasileiro mais

acessível aos gestores, para
possibilitar-lhes visões e
decisões estratégicas. Está
capacitada a produzir e
interpretar dados,
geoestatísticas e
mapeamentos,
apresentando-os em
estudos, relatórios e sistemas
informatizados. 

Centro de Tecnologia mantém
parceria com o Instituto Federal
de São Paulo (IFSP)

Embrapa tem três unidades em
Campinas, com 187 empregados,
sendo 70 pesquisadores

Tecnologia aplicada ao agronegócio

Nascido em 14 de julho

CTI: 34 anos
de pesquisa
e inovação

“Nascido e criado em
Campinas, aprecio toda a
infraestrutura que essa
metrópole apresenta, porém,
sem perder as suas
características de cidade do

Interior. Vejo Campinas como
uma cidade de oportunidades
e de grande expressão na área
da saúde, pois contamos com
um dos principais centros de
pesquisa do Brasil, a Unicamp,

além de faculdades que se
destacam no cenário nacional.
Como apreciador de uma boa
culinária, encontro inúmeras
opções de restaurantes para
desfrutar em família. E aqui,

onde minha filha nasceu há 5
meses, pretendo que ela
construa seu futuro."

Paulo Eduardo Campos,
nascido em 14/07/1986

Recentemente, a Embrapa colaborou com o governo municipal para ações relacionadas ao combate ao mosquito Aedes aegypti

Infraestrutura: Laboratório Aberto do CTI Renato Archer, conhecido informalmente como “sala limpa”
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O
Centro de
Pesquisa e
Desenvolvimen-
to em
Telecomunica-
ções (CPqD) é
uma instituição

independente, focada
na inovação com base
nas tecnologias da
informação e
comunicação (TICs),
reconhecida como a
maior da América
Latina em sua área de

atuação. Fundado em
1976, o CPqD tem o
objetivo de contribuir
para a competitividade
do País e para a
inclusão digital da
sociedade. Desenvolve
soluções em TICs
utilizadas em diversos
setores: comunicação e
multimídia, financeiro,
utilities, indústrias,
administração pública
e defesa e segurança.

O trabalho de seu

time de 1,2 mil
pesquisadores — 400
deles com mestrado e
doutorado — resulta
em inovações que hoje
integram o dia a dia das
pessoas e empresas:
banda larga, smart grid,
banco do futuro,
cidades inteligentes e
defesa e segurança são
alguns exemplos das
inovações
desenvolvidas no
CPqD.

José Eduardo
Azarite, vice-presidente
comercial e de
desenvolvimento de
negócios, conta que o
CPqD desenvolveu
tecnologias para
facilitar a comunicação
a partir do uso de fibra
ótica. “Muitas soluções
e equipamentos
utilizados por grandes
operadoras foram
desenvolvidos no
CPqD”, lista. Outra
importante
contribuição do
trabalho do Centro de
Pesquisa é a segurança
no combate às fraudes
em operações
monetárias. As
“maquininhas” para
cartão de débito e
crédito usam
tecnologia CPqD contra
fraude. Toda a
comunicação móbile
traz embutido o
trabalho de suas
pesquisas, assim como
a biometria em

celulares e terminais
bancários.

Azarite anuncia que,
no segundo semestre
será lançado um
sistema de biometria
com reconhecimento
de fala, solução que
despertou interesse em
dois grandes bancos do
mercado.

Para o futuro, o
executivo traça um
comparativo e lembra
que, nos anos 1990, o
surgimento da internet
com a conversa entre
computadores foi uma
revolução. Agora os
dispositivos com
tecnologia embarcada
permitirão a
comunicação entre as
máquinas, a chamada
internet das coisas
(IoT), com troca de
informações entre os
eletrodomésticos,
ambientes e redes. O
vice-presidente
comercial e de
desenvolvimento de
negócios do CPqD,
também acredita na
computação cognitiva
como agente de
transformação e na
monetização dos
negócios. “O futuro
segue para uma
dependência cada vez
maior da tecnologia.
Metade dos negócios
que irão dominar o
mercado ainda não
existe e sairá das
startups”, afirma.

Fundado em 1976, Centro de
Pesquisa e Desenvolvimento em
Telecomunicações (CPqD) é o
maior da América Latina em sua
área de atuação

Nascido em 14 de julho

Inovações
para o
cotidiano

“Muito me orgulho
de ter nascido no
dia em que
Campinas
completava 207
anos. Amo esta

cidade, que tem o
seu coração aberto,
acolhendo a todos
que aqui chegam à
procura de uma
vida melhor. Desejo

que Campinas
continue uma
cidade progressista
e que os
governantes tenham
carinho por ela,

priorizando a saúde,
educação e
segurança.”

Thomas Piovezana Murata,
nascido em 14/07/1981

Equipe tem 1,2 mil pesquisadores, 400 com mestrado ou doutorado
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A
Companhia de
Desenvolvimento
Polo Alta
Tecnologia
Campinas (Ciatec)
é uma sociedade
de economia mista

criada em 1991 para
promover e estimular os
polos de atividades de
alto conteúdo
tecnológico no
município. Foi instituída
em 17 de dezembro de
1991 pela Lei Municipal
no 6.850, com o objetivo
de promover e estimular

e implantação de um ou
mais polos de atividades
de alto conteúdo
tecnológico no
município, além de
promover a absorção de
conhecimentos
científicos e tecnológicos
para uso das unidades
econômicas. Também é
sua atribuição prestar
assistência e orientação
técnica e científica às
pessoas físicas e jurídicas,
de direito público ou
privado, na elaboração e
execução de projetos.

Atualmente dois polos
estão em atividade na
cidade em uma área de 9
milhões de m2 de espaços
municipais. Cabe à
Ciatec a aprovação dos
projetos, qualificação
técnica, enquadramento
das empresas para uso e
ocupação do solo
público. O Polo I, criado
em 1993, tem sete
empresas — Planifer
Ferramentaria, Air
Liquide Brasil, CycloBras,
Tecnometal, Anhanguera
Ferramentas, ACV
Caminhões e Grupo
Comac — que atuam
com desenvolvimento
para os segmentos de
máquinas e
equipamentos, gases,
produtos químicos e
saúde. O Polo II, criado
em 1995, conta com
aproximadamente 30
empresas — GlobaTech
com cinco empresas

instaladas no
condomínio (HP,
Venturus, HITTS (Grupo
Carso), Confidence e
Braskem), Parque
Científico da Unicamp,
Instituto Eldorado,
Núcleo Softex Campinas,
Faculdades de Campinas
(Facamp), Centro
Nacional de Pesquisa em
Energia e Materiais
(CNPem), Fundação
CPqD (com 11
empresas), TRB Pharma,
Cargil-Centro de
Tecnologia e Inovação
em Alimentos, Santander
e Sabis — hoje com 70%
de área ocupada por
famosos centros de
pesquisa e
desenvolvimento,
institutos de pesquisa,
laboratórios, empresas de
base tecnológica,
faculdade e escola.

A Ciatec também atua
diretamente em

atividades de incubação
de empresas, abrigando
iniciativas com
“pesquisadores/novos
empresários” que
apostam em projetos
apoiados na pesquisa
científica desenvolvida
dentro das universidades
ou projetos de alta
complexidade.
Aproximadamente 100
empresas já se
graduaram na Ciatec que,
no momento, mantém 26
empresas incubadas.
Para viabilizar a atuação
das incubadas, desde
2013, a Secretaria de
Desenvolvimento
Econômico iniciou
programas de aceleração
cujo foco é o
escalonamento da
empresa startup para
atuação no mercado, ou
seja, a operação e
comercialização de seus
produtos e soluções.

C
riado em 1999, o
Instituto de Pesquisa
Eldorado é uma
referência no Brasil em
pesquisa,
desenvolvimento e
inovação nas áreas de

software, hardware, sistemas,
processos, ensaios e testes de
produtos eletrônicos, além de
capacitação profissional
nestas áreas, graças à gestão
altamente qualificada e aos
seus processos certificados
pelas principais normas
internacionais.

O Instituto tem destaque
na área de tecnologia da
informação e comunicação,
seu principal nicho de
atuação, consolidando-se em
três unidades: em Campinas,
onde se concentra sua maior
operação, Brasília e Porto
Alegre. Ao todo, são cerca de
600 colaboradores.

Com expertise em diversas
áreas, como sistemas
automotivos, Cloud
Computing, SAP, BI e

Microeletrônica, possui uma
das maiores competências
nacionais em sistemas
operacionais e aplicativos
para plataformas como
Android, Windows Phone e
iOS. Atualmente, o Instituto
conta com uma carteira de
clientes que concentra
grandes empresas nacionais e
multinacionais, com cases
nos mais variados setores da
economia, como o bancário,
educacional, governamental,
saúde, energia, manufatura,
telecomunicações e mídia.

O Eldorado é uma
associação civil, de âmbito

nacional, sem fins
econômicos, dotada de
autonomia administrativa,
patrimonial e financeira, que
tem por finalidade
desenvolver serviços de P&D.

Reconhecido pelo CATI
(Comitê da Área de
Tecnologia da Informação), o
Instituto de Pesquisas
Eldorado está totalmente
capacitado na captação, na
utilização e na gestão
integrada de projetos de
Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovação (P&D&I) no âmbito
de Lei de Informática e Lei do
Bem. Além disso, também faz

parte do PADIS, do Programa
CI-Brasil e do Sibratec
(Sistema Brasileiro de
Tecnologia), que também
contribuem para o
desenvolvimento tecnológico
das empresas brasileiras.

Trabalho

Um grande diferencial do
Instituto é a manutenção de
um excelente ambiente de
trabalho, que o torna
presente entre as melhores
empresas em diferentes
rankings nacionais, como
Guia Você S/A e
Computerworld, tendo sido

classificado recentemente,
pelo segundo ano
consecutivo, como uma das
Melhores Empresas para
Começar a Carreira.

O Departamento de
Educação do Eldorado foi
criado em 1999, iniciando
suas atividades
conjuntamente ao
estabelecimento do Instituto
como um todo, conquistando
números de destaque em
diferentes projetos de
capacitação profissional na
área de Tecnologia da
Informação. Desde 1999,
cerca de 11,9 mil alunos

foram treinados em vários
temas na área de TI, como
projetos de circuitos
integrados, aceitabilidade de
montagens eletrônicas, banco
de dados e sistemas
computacionais, dentre
outros temas, distribuídos em
12 projetos educacionais, em
parceria com empresas. Em
sua grande maioria, estes
projetos educacionais foram
implementados em parceria
com mais de 15
universidades brasileiras,
incluindo a criação de
laboratórios de otimização e
infraestrutura.

Ciatec promove os polos de
atividades de alto conteúdo
tecnológico em Campinas

Instituto de
Pesquisa
Eldorado é uma
das Melhores
Empresas para
Começar a
Carreira

Ambiente de trabalho diferenciado

Nascida em 14 de julho

Empresasmais que qualificadas

“Nasci no mesmo dia da
cidade e o que
mais gosto em Campinas é da
qualidade de vida que
encontro no distrito de Barão
Geraldo, com suas ruas e

praças bem arborizadas, e seu
ambiente agradável em meio a
uma grande metrópole.”

Edna Maria de Lima Antonio,
nascida em 14/07/1959

Pesquisa, desenvolvimento
e inovação na área de

tecnologia da informação

Atualmente, dois polos estão em atividade em Campinas em uma enorme área; o polo 1 foi criado em 1993; já o polo 2, em 1995
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O
Turismo de Negócios
é uma das muitas
atividades
econômicas derivada
da localização
privilegiada de
Campinas. O

entrocamento rodoviário,
por onde passam nove
rodovias estaduais, e o
Aeroporto Internacional de
Viracopos são sua mola
propulsora por facilitar o
acesso e a logística para
eventos corporativos de
médio e grande porte e
demais demandas do
mercado empresarial.

A presença na Região
Metropolitana de Campinas
(RMC) de 50 das 500
empresas instaladas no País
com mais de 100
funcionários também
impulsiona a rede hoteleira
por demandar espaços para
convenções, congressos e
todo tipo de reunião
empresarial. Operadores do
setor estimam em 6 mil o
número de eventos de todos
os portes realizados em
Campinas anualmente entre
congressos, seminários,
convenções, shows,
formaturas, casamentos,
entre outros. O cálculo é
extraoficial pois não há
ainda um levantamento
detalhado sobre o número
de eventos, nem tampouco
quanto movimenta.

O potencial da cidade
para o Turismo de Negócios
vem se desenhando há mais
de uma década. Muitos
investidores com visão de
longo prazo se deram conta
da vocação natural de
Campinas para esse setor e
projetaram diversos
empreendimentos hoteleiros
de médio e alto padrão e
econômicos para atender a
demanda do setor. Somente
nos próximos seis meses,
quatro hotéis abrem suas
portas na cidade e oito
chegam até 2018. Outros três
estão previstos para a RMC
também em um prazo de
dois anos.

Os dados são do
Campinas e Região
Convention & Visitors
Bureau (CRC&VB), uma
associação que congrega 220
associados com o objetivo de
fomentar em conjunto e de
forma articulada esse ramo
da atividade econômica
regional. Participam da
entidade representantes de
espaços para eventos, da
hotelaria, da aviação
comercial, de locadoras de
automóveis, de
organizadores de eventos, do
entretenimento, de bares e
restaurantes, de shoppings
centers, entre outros.

Douglas Marcondes,
diretor executivo do
CRC&VB, observa que há 10
anos a estrutura hoteleira da
cidade era insuficiente.
“Quando se realizava um
grande evento, utilizava-se a
hospedagem de toda a
região, de cidades como
Sumaré, Jaguariúna e, em
muitos casos, chegava-se até
Limeira porque a cidade não
dava conta. Agora, até o final
desse ano, a cidade
completará 4.513 unidades
habitacionais (termo
utilizado no meio hoteleiro

para definir quartos com
banheiro) em Campinas
distribuídas em 45 hotéis da
cidade que atendem ao perfil
dos hóspedes do Turismo de
Negócios”, declara.

Até 2018, mais 1.829
unidades habitacionais se
instalam no município,
totalizando 6.342 quartos. De
acordo com o diretor de
hotelaria do CRC&VB,
Fernando Vernier, com essa
estrutura, a cidade terá
capacidade para receber de
14 a 15 mil pessoas
simultaneamente.
“Campinas trabalhará com
oferta que supera as
demandas previstas”,
pontua.

Um dos elementos que
alavancou o aumento do
número de hotéis em
Campinas está diretamente
relacionado com a expansão
de Viracopos. “Em média,

são 400 voos diários, entre
pousos e decolagens, e todas
as capitais estão ligadas com
voos diretos. Como a Azul
tem o hub em Viracopos,
além das capitais, os
principais destinos também
são atendidos. Isso favorece
o ambiente econômico, mas
a única coisa que não está
propícia é a crise
econômica”, pondera
Vernier, ressaltando que
assim que houver a
retomada da economia, essa
oferta será adequada ao
porte da cidade.

Outro aspecto
considerado é a atração que
o aeroporto exerce no
tocante à logística. Muitos
organizadores de eventos
escolhem a cidade devido ao
acesso fácil por terra e ar de
vários pontos do País. Essa
facilidade coloca Campinas
em vantagem em relação à
capital quando são
promovidos eventos que
exigem o deslocamento de
pessoas de vários pontos do
Brasil. Para Vernier, uma vez
vencida a crise, a previsão
para 2020 é de um aeroporto
com ligação com o Interior e
o Exterior do País muito
maior e mais abrangente do
que há hoje e com maior
capilaridade da malha aérea
nacional. “A expansão de
Viracopos fez o movimento
de passageiros passar de 1
milhão por ano em 2008 para
10 milhões em 2015 e
projeção de 80 milhões para
2040. Esses números revelam
o potencial da cidade para o
Turismo de Negócios”,
calcula.

Marcondes afirma que
uma baixa oferta de
hospedagem verificada há
alguns anos abriu o apetite
de investidores do setor. “Na
perspectiva que se
apresentava com uma
ocupação média de 70% a
75% dos hotéis entre 2012 e
2013, houve um boom de
projetos dirigidos a novos
empreendimentos sob a
perspectiva de um outro
cenário econômico que
agora começam a ser
inaugurados em um
ambiente oposto à de
tomada de decisão lá atrás”,
disse ele, admitindo uma
preocupação com um
excesso de oferta mais
adiante.

Para Vernier, os projetos

foram pensados em um
contexto em que havia alta
demanda. “Porém, com a
restrição da logística aérea a
partir de 2015, quando voos
internacionais do Aeroporto
Internacional de Viracopos
foram redimensionados, o
quadro mudou. Mas,
segundo ele, os
empreendimentos seguem
seus cronogramas de obras
porque foram planejados há
três ou quatro anos. “Se
fossem mantidas as
condições de antes não
tenho dúvidas de que
absorveríamos a oferta”,
acrescenta.

Vernier destaca que
Campinas disporá, em breve,
de um parque de serviços
para turismo de eventos que
permitirá que esse ambiente
de negócios seja retomado
em 2018. Um centro de
convenções de grande porte,
equipamento que faltava na
cidade, já está em
construção no complexo do
Royal Palm Plaza Hotels &
Resorts, com abertura
prevista para 2018. “Esse
projeto, somado ao Expo D.
Pedro, são equipamentos
que colocarão Campinas
num patamar internacional
para congressos mundiais
acima de mil participantes”,
pontua Vernier.

Localização
privilegiada é
um dos grandes
fatores que
impulsiona as
atividades no
setor

Turismo de negócios em ascensão

HOTÉIS ASSOCIADOS DO
CRC&VB EM 2016:
30 Hotéis
3.640 Unidades habitacionais

HOTÉIS NÃO ASSOCIADOS
AO CRC&VB:
15 Hotéis
873 Unidades habitacionais

HOTÉIS ABERTURA ATÉ 2018 -
CAMPINAS
8 Hotéis
1.829 Unidades habitacionais

TOTAL:
53 Hotéis
6.342 Unidades habitacionais

HOTÉIS NA REGIÃO
METROPOLITANA DE
CAMPINAS RMC
5 Hotéis
542 Unidades habitacionais

HOTÉIS ABERTURA ATÉ 2018 -
RMC
3 Hotéis
626 Unidades habitacionais

TOTAL:
08 Hotéis
1.168 Unidades habitacionais

Fonte: Campinas e Região
Convention & Visitors Bureau
(CRC&VB)

Dominique Torquato/AAN

Nascida em 14 de julho

"Nasci e sempre morei
em Campinas, e o que
mais gosto e admiro
na cidade é sua
população lutadora e
solidária. Basta

caminhar pelo Centro
para perceber o
quanto recebemos
pessoas de fora. Sinto
muito orgulho de fazer
parte da cidade e

poder comemorar com
todos os campineiros
os 242 anos desta
cidade maravilhosa.
Quero muito pedir a
Deus que ilumine e

proteja a todos.”

Sueli Aparecida Cara,
nascida em 14/07/1968

Douglas Marcondes e Fernando

Vernier, do Campinas e Região

Convention & Visitors Bureau

Hotelaria em números
de empreendimentos

e quartos
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CAMPINAS, 242 ANOS CORREIO POPULAR E37
Campinas, quinta-feira, 14 de julho de 2016



Projeto de
2011 já é uma
realidade

O
projeto do Royal Palm
Hall nasceu em 2011 a
partir da constatação
de seus idealizadores
de que havia chegado o
momento de dotar a
cidade de um espaço

para eventos de grande porte.
Diretor executivo do Grupo
Royal Palm Hotels & Resorts,
Antonio Dias afirma que a
demanda crescente por
grandes estruturas para a
realização de eventos e
convenções nacionais e
internacionais, o potencial de
crescimento de Campinas e a
importância econômica da
RMC para o País foram
decisivos e determinantes na
viabilização do Royal Palm
Hall, um centro de convenções
que o grupo está colocando de
pé ao lado do Royal Palm Plaza
Resort, às margens da Rodovia
Anhanguera, previsto para
abrir em 2018.

Agência Anhanguera - O
projeto em andamento de um
centro de convenções, tão
esperado em Campinas, foi
planejado para megaeventos.
Como avalia o potencial da
cidade para um
empreendimento desse
porte?

Antonio Dias - Com a atual
estrutura do Royal Palm Plaza,
temos observado que a
demanda por grandes eventos
têm sido crescente nos últimos

anos. Hoje já temos uma das
maiores e melhores
infraestruturas para eventos do
País, mas com o Royal Palm
Hall estaremos capacitados a
atender a demanda por
megaeventos, que hoje nem
Campinas nem outra cidade
da região comporta. E não
basta apenas oferecer uma
estrutura física para os
congressos e convenções. É
preciso pensar em toda a
estrutura necessária,
atendimento de primeira,
hospedagem, tecnologia,
alimentação e know-how que
um grande evento de
qualidade exige. Além de ser
uma excelente oportunidade
de negócios para o grupo e
seus investidores, nosso
objetivo é trazer algo único
para a região, atendendo
demandas de eventos
nacionais e internacionais.

Quais elementos foram
levados em conta na decisão

do porte que deveria ter o
complexo?

A demanda crescente por
grandes estruturas para a
realização de eventos e
convenções nacionais e
internacionais, o potencial de
crescimento de Campinas e a
importância econômica da
RMC para o País. Além da
localização. O acesso é rápido e
direto por estar no
entroncamento da chegada à
Campinas pela Rodovia
Anhanguera e próximo da
Rodovia Santos Dumont; o que
facilita o deslocamento para
Viracopos, São Paulo e demais
cidades da região. Por estar às
margens da rodovia, a
visibilidade é favorecida.

Qual o potencial de
crescimento do Turismo de
Negócios em Campinas a
partir de uma retomada da
economia?

Campinas tem um enorme
potencial de crescimento e

desenvolvimento. O projeto do
Royal Palm Hall tornará a
cidade ainda mais preparada
para receber eventos nacionais
e internacionais, pois além do
aumento do espaço para a
realização de convenções,
aumentaremos os quartos
disponíveis para hospedagem
(226 apartamentos do Royal
Palm Tower e 310
apartamentos do Hotel
Contemporâneo). Ao captar
grandes eventos, o novo centro
de convenções deverá criar
uma expressiva demanda por
apartamentos.

Quais vantagens serão

oferecidas aos potenciais
clientes para a captação de
eventos assim que o centro
for inaugurado? 

Visamos a superação das
expectativas de nossos clientes
em um nível inédito no Brasil
tanto em termos de
formatação de espaço
disponível quanto na oferta de
mão de obra extremamente
qualificada, apresentados de
forma simples, direta e
concentradas em um único
fornecedor, este que já vem
com uma extensa bagagem no
setor hoteleiro e, portanto, tem
na excelência em atender seu
maior compromisso. A

estrutura do Royal Palm Hall
atende a níveis internacionais
de qualidade em eventos de
grande porte: o que trazemos
para o mercado hoje é muito
diferente dos pavilhões de
exposição e centros de
convenções tradicionais.

Que diferenciais terão os
potenciais clientes?

O principal diferencial é a
complementariedade deste
produto que consegue integrar
em um mesmo espaço um
centro de convenções de porte,
hotéis de diferentes categorias,
ampla área de alimentação e
tudo através de um único
ponto de negociação, algo
realmente inédito no Brasil. A
oferta de salas é fundamental
para o centro de convenções se
adaptar às necessidades dos
clientes. Não há outro centro
de convenções com uma oferta
tão variada e ampla de espaços
de apoio. O novo centro de
convenções e exposições terá o
maior ballroom (salão) do
Brasil, com capacidade para
9.000 pessoas em formato de
show ou 4.500 pessoas em
formato de auditório. Além
disso, a proximidade com São
Paulo, uma das principais
concentrações de helicópteros
do mundo, fez com que o
projeto contasse ainda com
heliponto que inclui uma sala
VIP de espera, como camarins,
salas de apoio e cozinha.

O
Grupo Arcel,
proprietário do Royal
Palm Hotels & Resorts,
é referência em
Campinas por sua
forte atuação no
mercado de eventos

por meio do Royal Palm Plaza
Resort. Ao longo de sua
trajetória, a direção do grupo
identificou uma lacuna na
oferta de espaços para eventos
de grande porte no Brasil. A
convivência há décadas com
promotores e organizadores
de eventos estimulou uma
solução inédita e totalmente
integrada, com previsão de
abertura para 2018.

Trata-se do Royal Palm
Hall, um complexo composto
por 7 empreendimentos em
fase de construção,
espalhados em um terreno de
53 mil m², ao lado do Royal
Palm Plaza. O gigantesco
espaço ocupará uma área de
construção de 44 mil m² com
51 espaços de eventos,
totalizando 13.500 m² de salas

e foyers, e capacidade para
7.486 pessoas
simultaneamente. O Mall
contará com praça de
alimentação e diversas lojas
de conveniência,
equipamentos fundamentais
para o conforto dos
participantes dentro do
conceito de solução integrada,
permitindo que tanto o
organizador do evento quanto
o participante não precisem
se locomover do complexo ao
longo de um evento.

O complexo conta ainda
com três torres de escritórios,
sendo duas dentro do
conceito “Corporate”,
pensadas para grandes
empresas, e uma “Office”, de
salas menores. Inovador, o
Royal Palm Hall é um Centro
de Convenções que traz para
o mercado brasileiro uma
grande estrutura com serviços
completos: equipe de
atendimento e
acompanhamento de eventos,
completa infraestrutura de

cozinhas para fornecimento
próprio de banquetes, além de
diversos ambientes modulares
para atender eventos de todos
os tipos.

Ballroom
O salão monumental do Royal
Palm Hall faz jus ao seu nome
por suas dimensões: são 4.500
m², medidas que o
transformam no maior salão
nobre (ballroom) do País.

Com capacidade para 5 mil
pessoas em auditório ou
banquetes para até 3,5 mil
pessoas, esse grande salão
pode ser dividido em até 7
módulos, devido à sua grande
flexibilidade. Bem em frente
ao salão monumental
funcionará um foyer de 1.500
m² compatível com a
grandiosidade do espaço para
coffee-breaks,
credenciamentos, estandes e

demais usos dos eventos.
Neste mesmo piso, ainda há
camarins, salas de apoio e
ampla oferta de banheiros.

Para garantir o pleno
conforto dos participantes, o
piso térreo conta ainda com
um café.

O Royal Palm Hall conta
com quatro pavimentos e três
mezaninos, interligados por
cinco elevadores e dois
conjuntos de escadas rolantes.

No pavimento inferior,
encontra-se a área de
exposições com 2.760 m², um
segundo foyer com 1.600 m²,
um salão de eventos de 600
m² e três salas de apoio
modulares, podendo ser
integradas.

O piso inferior contempla
entrada social diretamente
pela rua, bem como acesso de
montagem e desmontagem da
área de exposições também
direto pela rua de serviços.
Nos demais pisos, 33 salas de
apoio garantem que seja
atendida qualquer
necessidade de subdivisão de
grupos.

O complexo Royal
Campinas estabelece uma
sinergia completa com o
Royal Palm Plaza Resort. O
organizador de eventos terá à
sua disposição 384
apartamentos no Royal Palm
Plaza, 116 apartamentos no
hotel boutique The Palms, 38
salas de eventos em 5.400 m²,
oito opções de bares e
restaurantes, Spa Aflora e
ampla área de lazer. O Royal
Campinas – Convention
Business & Hotels,
responsável pelo complexo, é
uma parceria entre a
Odebrecht Realizações
Imobiliárias e o grupo Royal
Palm Hotels & Resorts.

Royal Palm Hall será composto
por sete empreendimentos que
já estão em fase de construção

Complexo agita mercado de eventos

Nascida em 14 de julho

“Gosto muito de
Campinas, especialmente
da Lagoa do Taquaral.
Também aprecio as
avenidas Prestes Maia e
Baden Powell. O meu

desejo? Que as partes
abandonadas da cidade
fossem bem cuidadas.
Nossa cidade é tão linda
que merece ser sempre
cuidada e não apenas em

tempos de eleição.”

Marli Aparecida Francozo,
nascida em 14/07/1956

ONTEM

Viaduto Miguel Vicente Cury: foto
antiga do arquivo da RAC e a atual

de Edu Fortes

Imagem da fachada do Centro de Convenções do Royal Palm Hall: complexo será um dos maiores do País

Diretor executivo do Grupo Royal Palm Hotels & Resorts, Antonio Dias

ESTRUTURA

HOJE
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U
m dos mais ilustres filhos de
Campinas, Antônio Carlos
Gomes, completaria 180 anos
em 11 de julho. Por pouco o
maestro não nasceu no dia do
aniversário da sua terra natal.
O campineiro mestiço que

escreveu seu nome na história da
música operística, trouxe muito
orgulho e projetou Campinas no
cenário mundial da ópera. Foi o mais
importante compositor de ópera
brasileiro, com destaque no estilo
romântico, que lhe rendeu fama na
Europa.

O autor da ópera O Guarani foi o
primeiro compositor brasileiro a ter
suas obras apresentadas no Teatro
alla Scala de Milão. É o patrono da
cadeira de número 15 da Academia
Brasileira de Música. Além de
Campinas, há monumentos do
maestro no Praça Ramos em frente ao
Theatro Municipal de São Paulo, e no
Centro do Rio de Janeiro foi erguida
uma estátua de Carlos Gomes na
Cinelândia, além de um busto em

frente ao Auditório Araújo Viana, em
Porto Alegre (RS), e outro no Teatro
Municipal de Paulínia. Sua face
também foi cunhada nas moedas de
300 réis em 1938.

Durante a semana, artistas de
diferentes linguagens artísticas
prestaram homenagem ao maestro no
dia de seu aniversário, data que serve
de mote para uma reflexão sobre um
trecho de uma das mais conhecidas
peças do compositor: “Tão longe de
mim distante, onde irá teu
pensamento?”. Esta é a proposta do
evento Tonico 180, que prevê uma
série de ações na Praça Bento Quirino,
onde se encontra o
monumento-túmulo do maestro; e
marca o início das gravações do
longa-metragem Bravo, sobre a vida
do artista. No do aniversário, ocorreu
a lavagem simbólica do monumento.

Bravo, filme da TAO Produções
Artísticas, tem direção de Teresa
Aguiar e Ariane Porto, que também
assina o roteiro junto com Ricardo
Grysnpam, e tem no elenco nomes
como Lima Duarte, Laura Cardoso e
Luiz Carlos Vasconcelos. A pianista
campineira radicada em Paris, Sonia
Rubinsky, esteve na cidade para o
concerto O Selvagem da Ópera,do
projeto Viagens entre Mundos, do
Circuito BNDES Musica Brasilis, para
uma participação especial, tocando
um solo para piano do compositor.

O encontro artístico em
homenagem a Carlos Gomes contou,
ainda, com a leitura de trechos do
roteiro com atores campineiros,
grupo de dança e participação da
Associação Brasileira Carlos Gomes de
Artístas Líricos (Abal), Academia
Campinense de Letras (ACL),
Academia Campineira de Letras e
Artes (ACLA), Centro de Ciências,
Letras e Artes (CCLA) e de membros
da comunidade acadêmica da
Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp).

Há dois anos, setembro foi
instituídodo no calendário oficial do
município como o Mês Carlos Gomes,
em razão do dia 16 ser a data da
morte do maestro. Carlos Gomes
morreu no Pará, para onde foi em 14
de maio de 1896 a convite do
governador Lauro Sodré para
organizar e dirigir o Conservatório do
Pará, mas sua doença avançou
rapidamente e em 16 de setembro de
1896 ele morreu. Seu corpo foi
embalsamado, fotografado e, em
seguida, exposto à visitação pública,
cercado de flores e objetos como
partituras e instrumentos.

Carlos Gomes
nasceu há 180,
também em julho,
e na semana em
que a cidade
comemora
242 anos,
homenagens
são feitas ao
filho famoso

H0JE

A 13 de Maio, foto do acervo de Odilon

Nogueira Matos, e a clicada esta

semana por Dominique Torquato.

Ao maestro,
com todo
carinho

Nascido em 14 de julho

TONICO 180

"Gosto de futebol e o que mais
aprecio é a minha gloriosa Ponte
Preta. Também gosto muito de ir
no Mercado Municipal, onde é
possível encontrar opções para
todos os gostos e paladares. Uma

cidade maravilhosa e cheia de
oportunidades, assim é a minha
Campinas!”

César Guerra, nascido em 14/07/1971

ONTEM

CARLOS GOMES
(11/07/1836- 16/09/1896)
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Nascida em 14 de julho

Como era a
rua do poeta

"Campinas é maravilhosa,
amo a cidade! Gosto da
agitação e sempre tem um
bom lugar para curtir com os
amigos, passar uma tarde de
lazer, comer algo. Com muito

verde e, ao mesmo tempo,
muitos prédios e carros. Onde
você encontra a tranquilidade
e ao mesmo tempo a
agitação. É uma cidade
grande com um toque do

Interior. Desejo que a
evolução de Campinas seja
constante e que possamos
crescer junto com a cidade.
Que continue sendo
acolhedora e um lugar de

cultura e lazer. Parabéns para
nós que fazemos aniversário
no mesmo dia!”

Nathálya Souza Rosa, nascida
em 14/07/1993

Rua Conceição, na altura da esquina com Francisco Glicério. Foto de Dominique
Torquato tirada do alto da Catedral Metropolitana. A rua foi escolhida nesse

14 de julho para lembrar Guilherme de Almeida, o príncipe dos poetas, autor
de Rua das Rimas (leia abaixo). Sua rua poderia ser a Conceição ou qualquer outra

de Campinas, desde que representasse a felicidade. O campineiro Guilherme de
Almeida (24/07/1890 - 11/07/1969) nasceu e morreu

em julho, o mês de aniversário de Campinas,
homenagem mais do que merecida!

A rua que eu imagino, desde menino, para o
meu destino pequenino
é uma rua de poeta, reta, quieta, discreta,
direita, estreita, bem feita, perfeita,
com pregões matinais de jornais, aventais nos
portais, animais e varais nos quintais;
e acácias paralelas, todas elas belas, singelas,
amarelas,
douradas, descabeladas, debruçadas como
namoradas para as calçadas;
e um passo, de espaço a espaço, no
mormaço de aço baço e lasso;
e algum piano provinciano, cotidiano,
desumano,
mas brando e brando, soltando, de vez em
quando,
na luz rara de opala de uma sala uma escala
clara que embala;
e, no ar de uma tarde que arde, o alarde das
crianças do arrabalde;
e de noite, no ócio capadócio,
junto aos lampiões espiões, os bordões dos
violões;
e a serenata ao luar de prata (Mulata ingrata
que mata...);
e depois o silêncio, o denso, o intenso, o
imenso silêncio...
A rua que eu imagino, desde menino, para o
meu destino pequenino
é uma rua qualquer onde desfolha um
malmequer uma mulher que bemme quer
é uma rua, como todas as ruas, com suas
duas calças nuas,
correndo paralelamente, como a sorte
diferente de toda gente, para a frente,
para o infinito; mas uma rua que tem escrito
um nome bonito, bendito, que sempre repito
e que rima commocidade, liberdade,
tranquilidade: RUA DA FELICIDADE...

*A Rua das Rimas, de Guilherme de Almeida
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O presidente em exercício,
Michel Temer, sancionou a lei
que obriga novos condomínios
a terem medição individual de
água. Além de incentivar econo-
mia no consumo, o objetivo é
que os condôminos paguem
um valor mais justo na taxa de
água, pois o hidrômetro permi-
te discriminar o consumo de ca-
da apartamento, dividindo só o
consumo de áreas comuns. A
sanção da Lei 13.312 foi publi-
cada na última terça, em edi-
ção extra do Diário Oficial da
União (DOU). A legislação
atual altera a Lei 11.445, de
2007, que estabelece diretrizes
nacionais para o saneamento
básico. “As novas edificações
condominiais adotarão padrões
de sustentabilidade ambiental
que incluam, entre outros pro-
cedimentos, a medição indivi-
dualizada do consumo hídrico
por unidade imobiliária”, diz o
texto. A lei só entra em vigor
cinco anos após a publicação e
não atinge condomínios cons-
truídos antes dela.

Para o presidente do Sindica-
to da Habitação de São Paulo
(Secovi-SP), Flavio Amary, a le-
gislação é “positiva” e represen-
ta “um avanço”. “Os medidores
individuais trazem redução de
água e garante mais justiça.
Aquela pessoa que mora sozi-

nha deixa de pagar a mesma
conta de uma família com qua-
tro ou cinco pessoas”, afirma.

Segundo Amary, a instala-
ção de hidrômetros individuais
também traz benefícios para o
imóvel. “O equipamento ajuda,
por exemplo, a identificar quan-
do há algum vazamento”, diz.
“É muito comum os empreendi-
mentos de hoje optarem por es-
sa medição, porque agrega va-
lor ao imóvel, ao reduzir custo
do condomínio”, afirma. De
acordo com ele, a diminuição
do gasto de água também é
acompanhada, na maioria dos
casos, por queda no consumo
de energia e de gás.

O presidente do Secovi-SP
afirma que os medidores indivi-
duais não representam “impac-
to tão significativo” na constru-
ção de novos condomínios. A
ressalva caberia a construções
mais velhas, que, no entanto,
não são atingidas pela mudan-
ça. “Os prédios mais antigos po-
deriam ter algumas dificulda-
des técnicas. Dependendo da
construção, o custo não é justifi-
cado pela economia”, diz.

Melhor opção
Na opinião do advogado Ota-
vio Vargas Valentim, de 44
anos, subsíndico de um prédio
na Aclimação, Zona Sul da Ca-

pital paulista, o medidor indivi-
dual é “a melhor opção” para
os condomínios. O edifício on-
de mora tem um apartamento
por andar e, segundo Valentim,
os relatórios do condomínio
apontam que as contas de
água variam entre R$
100,00 e R$ 400,00. “É
mais justo, cada um pa-
ga pelo que usa”, diz.

Para o subsíndico, me-
didores coletivos podem
incentivar desperdício de
água. “Paga-se o mesmo
valor por um banho de cin-
co minutos ou de uma hora,
então as pessoas terminam
abusando”, afirma.

No edifício, uma empresa é
contratada para fazer a leitu-
ra mensal dos hidrôme-
tros. Água de poço arte-
siano também é usa-
da para lavar a
maior parte das
áreas comuns do
prédio. “Aqui, a
inadimplência é ze-
ro”, diz. “Mas essa não
é a realidade de todos
os condomínios, espe-
cialmente os maiores.”

O advogado lem-
bra, ainda, que o con-
domínio não pode
“intervir diretamen-
te na família”, caso
detecte consumo fo-
ra da média. “Im-
portante é trabalhar
a conscientização pa-
ra mudança de hábi-
to”. (Estadão Conteúdo)

A conta  de cada um
É JUSTO!

CORREIO POPULAR

imóveis

Apartamentos Vendem-se  2-3-4-6

Apartamentos Alugam-se 2-4-7

Casas Vendem-se  4

Casas Alugam-se  4

Casas em Cond. Fechado  5-6

Vende-se Imóveis no Litoral  -

Imóveis para Temporada  -

Terrenos Vendem-se  6

Terrenos Alugam-se  -

Terrenos em Cond. Fechado  6

Sítios e Chácaras  6

Terras e Fazendas  -

Conjuntos de Salas  6

Salões Comerciais  6

Estabelecimentos Comerciais  6

Barracões  6

Áreas Industriais  6

CAMPINAS, QUINTA-FEIRA,
14 DE JULHO DE 2016
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CCEENNTTRROO  RR$$  225500MMIILL
2D,sendo 1 Ste,1vaga ca
be 2autos.Não ac.Financ
F:3202-1311/ 99834-1127

CCOONNDD..LLEE  MMOONNDDEE
3suítes,2gars. Só R$680
mil.à vista.Creci 53162
F:3514-3838/ 97405-0606
aquinocorretor@hotmail.
com

HHOORRTTOOLLÂÂNNDDIIAA
VL.FLORA,3Dorm,R$245mil
Dir.propr. F:2517-2317

JJDD..PPAAUULLIICCÉÉIIAA
2 dorms,plan,elev,a.lazer
compl,port.24h.R$ 235mil
AP1714 F:3344-1935 c5670
www.imobiliariagovernad
or.com.br

MMAANNSSÕÕEESS
I home, novo, 10A, 65m2
c/ 2 vagas. R$ 460 mil.
C e l : 9 . 9 6 2 6 - 5 6 9 6 .
luizeduardo@ridarp.com.
br

MMAANNSSÕÕEESS  SSTTOO..AANNTTOONNIIOO
3d,ae,gar,lazer.$330mil
Ac.fin.32325153.SC13602
www.zmempreendimentos.c
om.br

PPAARRQQUUEE  PPRRAADDOO
3dorms, 1suíte, 2 vagas
1 sala, ligue! R$550mil
F.3387-8533 C21893-J
www.plenoimoveis.com.br

PPAARRQQUUEE  PPRRAADDOO
3 suites,sala 2 ambs c/
varanda gourmet integra
da,rico em AE. AP 0062.
3255-6969 e 99793-3178.
www.labakiterci.com.br

PPRR00XX..AAQQUUIIDDAABBÃÃ--CC  //GGAARR
Kit.c/div,AE,40m2 C1113
Fs 3236-8851/99103-0488
www.jpinheiroimoveis.co
m.br

AA--BBOOTTAAFFOOGGOO--GGUUAANNAABBAARRAA
2Q-2SL-CZPLA-SAC-PORCEL
ARM-GAR-NOVO- 3388-0540

AAPPTT00..OOFFEERRTTAA  $$441100MMIILL
3DTS,2GARS,SAC.P.D'OEST
F:3233-1123 Creci 21139
se.gomesimoveis@hotmail
.com

BBOOTTAAFFOOGGOO  RR$$  113300MMIILL
Kitnet c/piso frio,coz.
AS,varanda,exc l . loca l .
F:99839-1821 c/correto-
ra Stela.KN0047 c.5670
www.imobiliariagovernad
or.com.br

BBRRAANNDDIINNAA  --  TTHHEE  PPLLAAZZAA
138m2,4gar,4dor.C/propr
SuperPromoção.974139461

CC..JJOORRDDÃÃOO  RR$$  118855MMIILL
Novo,2dorm,sala,cozinha
banheiro,1 vaga,térreo.
Urgente. F:99834-1127

CCAAMMBBUUII  EEDD..JJOOÃÃOO  BBAARRRROO
3D,2g,pisc,etc.R$630mil
F:3231-8032/3231-8010

CCAAMMBBUUÍÍ--JJUULLIIOO  MMEESSQQUUIITT
3dorm,150m2.gar.$550mil
F:3236-0885 Cr.46370
acacioimoveis@hotmail.c
om

CCEENNTTRROO
1 dormitório, 1 sala,
1 banheiro, R$145mil
F.3387-8533 C21893-J
www.plenoimoveis.com.br

CCEENNTTRROO  --  SSÓÓ  RR$$113300MMIILL
1d,62m2.Ót.local. Cond.
baixo.F32325153.SC13602
www.zmempreendimentos.c
om.br

SSÃÃOO  BBEERRNNAARRDDOO
2 dormitórios, 1 suíte,
arm plan, 2ban, $275mil
F.3387-8533 C21893-J
www.plenoimoveis.com.br

TTAAQQUUAARRAALL  33  DD00RRMM  9999MM22
Sala 2 ambs.1vaga.$ 390
mil.992805873/981708412

VVIILLLLEE  CCAASSTTEELLLLII
RARIDADE!3 dorm,2 vagas
cob.alto part.todo deco
rado  Cel(19)99603-0689

VVOONN  ZZUUBBEENN
Est. permuta, 3 dor
m(1st), 2 vagas, $380mil
F.3387-8533 C21893-J
www.plenoimoveis.com.br

BBOOTTAAFFOOGGOO  RR$$440000
Kitnetão,AE,elev,reform
Fone:3232-4122.sC.13593
whaeitmann@whaeitmann.c
om.br

CCAAMMBBUUÍÍ  22++11  RR$$11110000
2ds,AE.sl.ampla.gar,coz
plan.3251-3528.Sc.48118
bo l sona r o f@ ig . com.b r

CCAAMMBBUUÍÍ  33  GGAARRAAGGEENNSS
3 Dorm,1 Suite,C/AE,Sa
la 2 amb,Sacada Gourmet
Coz Plan,Pisc,Churrasq,
Acad,$2.500;F:997920978

CCAAMMBBUUII  MMOOBBIILLIIAADDOO
1dorm,sala 2 ambientes
work station, fitness,
governança e mensageiro
Fone: 3236-6564.
www.edificioalgarve.com
.br

CCAAMMBBUUÍÍ  RR$$11..000000
1dorm,sacada,coz.planej
garagem.Próx.MassaPura
Fone: 3254-2420. C12149
www.s imop l an . com.b r

CCAAMMBBUUÍÍ  RR$$11..440000
3 dorms, 2 gars, 115m2.
Fone: 3254-2420. C12149
www.s imop l an . com.b r

CCAAMMBBUUÍÍ--MMOOBBIILLIIAADDOO
1dorm,c/gar.Impecável.
Fone: 3254-2420. C12149
www.s imop l an . com.b r

CCEENNTTRROO  RR$$665500
1dr,coz.americana,px.Jd
Pará.3232-4122.Sc.13593
whaeitmann@whaeitmann.c
om.br

GGUUAANNAABBAARRAA
3Dorm,c/AE,sac,coz.gar.
1mil.F:3236-0885 C46370
acacioimoveis@hotmail.c
om

JJDD..CCAAMMPPOOSS  EELLIISSEEOOSS
2ds,gar,AE.R$550/ R$600
Fone:3251-3528.C.48118
bo l sona r o f@ ig . com.b r

MM..SS..AANNTTOONNIIOO--RR$$11..110000
3D,AE,gar.78m2.SC 1113
Fs3236-8851/99103-0488
www.jpinheiroimoveis.co
m.br

MMAANNSSÕÕEESS  SSTTOO..AANNTTOONNIIOO
Ót.local,novo 3D,AE,sac
2gar.cob.Prop F32622286

NNOOTTRREE  DDAAMMEE  11..550000
3 d o r m s , 2 g a r s , c / l a z e r
Fone: 3254-2420. C12149
www.s imop l an . com.b r

OOUURROO  VVEERRDDEE  RR$$770000
Novo.Pisc.lazer,sac.3ds
Fone:3232-4122.sC.13593
whaeitmann@whaeitmann.c
om.br

PPOONNTTEE  PPRREETTAA  RR$$770000
2dorms,armários,garagem
Fone:3232-4122.sC.13593
whaeitmann@whaeitmann.c
om.br

TTAAQQUUAARRAALL//NNVV..CCAAMMPPIINNAASS
3d/2d,ae,gar,lazer.Sac.
Ót.$$.F32333500.SC13602
www.zmempreendimentos.c
om.br

VVLL  IITTAAPPUURRAA  117700MM22
4Dorm,2vagas.Dir Prop
$2.200.F:19.99191-1159

VVLL..IINNDDUUSSTTRRIIAALL
3D,2vgs ,Exc. lazer.D i r.
prop.32553950/997712596

VVLL..MMAARRIIEETTAA
2Dorms,sala,coz.,banh.
$600 F:3236-0885 C46370
acacioimoveis@hotmail.c
om

AAVV..JJOOAAQQUUIIMM  DDEE  LLEEMMOOSS
Salão Comer/Resid.$460
mil.F3388-77654.C54074
jcardosoimoveis@yahoo.c
om.br

CCAAMMBBUUÍÍ  CCOOMMEERRCCIIAALL
R:Carlos Guimarães,Alu-
gada 971019263/32946514

CCEENNTTRROO  --  CCOOMMEERRCCIIAALL
Fte.Hosp.B.Portuguesa.
$250mil,2Ds.F:3397.9500
imob i l i a r i ab ra . com.b r

CCHHÁÁCC..BBAARRRRAA//NNOOVVAA  CCPPSS
3d,c/ste.6gar.Abx.$$.Ac
fin.F3233-3500.SC13602.
www.zmempreendimentos.c
om.br

CCIIDDAADDEE  JJAARRDDIIMM
3 dorms (1st), 4 vagas,
2salas, 2banh, R$450mil
F.3387-8533 C21893-J
www.plenoimoveis.com.br

JJDD..GGUUAARRAANNII--PPXX..LLAAUURRÃÃOO
9salas,20 vagas,R$ 1mi-
lhão.Ac.Imóvel.Cr.76565
F: 98167-6987 WhatsApp

JJDD..MMAARRIIAA  AANNTTOONNIIAA
(N.Veneza)Sobrado,3dorms
c/arm,ste,sac,3sls,churr.
gar.cob.p/2 car.R$ 280mil
CA1521.F:3344-1935 c5670
www.imobiliariagovernad
or.com.br

JJDD..PPAANNOORRAAMMAA
3 dorms (1st), 3 vagas,
2 banheiros, R$430mil
F.3387-8533 C21893-J
www.plenoimoveis.com.br

JJDD..RROOSSEEIIRRAA--PPRRXX..PPUUCC  22
3D,Sla,Copa,Coz,WC,Lav.
R$ 290mil.F:98112-2822

NNOOVVAA  EEUURROOPPAA
2 dormitórios, 1 sala,
1banh, 3 vagas, $446mil
F.3387-8533 C21893-J
www.plenoimoveis.com.br

PPQQ  JJAAMMBBEEIIRROO
3suítes slão festa casa
nova F:19-99792-3491

SSOOUUSSAASS--OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEE
R$260mil a vista.R.Luiz
Corazola,21.F:999068456

SSTTAA..JJUUDDIITTHH//JJAAMMBBEEIIRROO
Fdos,2Dorm, precisa re-
forma.$155mil.Silva Imó
veis C23280/F 3276-2399

VVAALLIINNHHOOSS
3 dorm, 1 suíte, 1vaga,
1 banheiro, R$350mil
F:3387-8533 C. 21.893-J
www.plenoimoveis.com.br

VVAALLIINNHHOOSS
2 dormitórios, 1 suíte,
6vagas, 1 banh, $445mil
F.3387-8533 C21893-J
www.plenoimoveis.com.br

AAVV..AALLBBEERRTTOO  SSAARRMMEENNTTOO
ESQ.MOVIMENTADA, VÁRIAS
SALAS,250M2, ESTACIONA-
MENTO 7 CARROS.32331123
se.gomesimoveis@hotmail
.com

CCAASSTTEELLOO--PPXX..AAVV..BBRRAASSIILL
195m2,8sls,4WCs. SC1113
Fs 3236-8851/99103-0488
www.jpinheiroimoveis.co
m.br

CCIIDDAADDEE  JJAARRDDIIMM  RR$$11225500
3ds,AEs,gar,de frente.
Fone:3232-4122.sC.13593
whaeitmann@whaeitmann.c
om.br

JJDD..PPRROOEENNÇÇAA  RR$$11330000
3ds,2WC+ dorm c/WC fdos
Fone:3232-4122.sC.13593
whaeitmann@whaeitmann.c
om.br

LLAAGGOOAA  TTAAQQUUAARRAALL--$$11MMIILL
1D,sl,coz,2WC,área serv
1gar/F99205-7898 c/prop

PPQQ..JJAAMMBBEEIIRROO
Sobrado amplo, 2D,2WC,2
gar.2121-5303/997210818
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SSWWIISSSS  PPAARRKK  BBIIEELL
3suítes, living 2 ambs
4vagas, churr, $1000mil
F.3387-8533 C21893-J
www.plenoimoveis.com.br

SSWWIISSSS  PPAARRKK  FFRRIIBBOOUURRGG
3sts, 4 vagas, liv3amb,
churr, pisc, R$990mil
F:3387-8533 C. 21.893-J
www.plenoimoveis.com.br

SSWWIISSSS  PPAARRKK  GGEENNEEVVEE
3 suítes, living 2 amb,
4vagas, ligue! $1000mil
F:3387-8533 C. 21.893-J
www.plenoimoveis.com.br

SSWWIISSSS  PPAARRKK  LLAAUUEERRZZ
3 dorms, 2 suítes, 4
vagas, 1 sala, R$880mil
F.3387-8533 C. 21.893-J
www.plenoimoveis.com.br

SSWWIISSSS  PPAARRKK  LLEENNKK
3sts, 4vagas, liv3ambs,
churr, pisc, R$1100mil
F:3387-8533 C. 21.893-J
www.plenoimoveis.com.br

SSWWIISSSS  PPAARRKK  LLUUGGAANNOO
3sts, 4 vagas, liv3amb
churr, pisc, R$1049mil
F.3387-8533 C. 21.893-J
www.plenoimoveis.com.br

SSWWIISSSS  PPAARRKK  LLUUZZEERRNN
4 dorms (2st), 4 vagas
liv3ambs, R$1100mil
F.3387-8533 C. 21.893-J
www.plenoimoveis.com.br

SSWWIISSSS  PPAARRKK  SSTT..MMOORRIITTZZ
3sts, 4vagas, liv3ambs
churr, pisc, R$1200mil
F:3387-8533 C. 21.893-J
www.plenoimoveis.com.br

SSWWIISSSS  PPAARRKK  VVEEVVEEYY
4d(2st+1amer), liv2ambs
pisc, churras, $1150mil
F.3387-8533 C. 21.893-J
www.plenoimoveis.com.br

SSWWIISSSS  PPAARRKK  ZZEERRMMAATTTT
3 suítes, liv2ambs, coz
plan, 4 vagas, $1130mil
F:3387-8533 C. 21.893-J
www.plenoimoveis.com.br

SSWWIISSSS  PPAARRKK  ZZUURRIICCHH
4 suítes, 4 vagas, l iv
2 ambientes, R$1224mil
F.3387 8533 C.21.893-J
www.plenoimoveis.com.br

SSWWIISSSS  PPAARRKK  ZZUURRIICCHH
3 suítes, 3salas, churr
ofurô, pisc, R$1140mil
F:3387-8533 C. 21.893-J
www.plenoimoveis.com.br

AARRTTUURR  NNOOGGUUEEIIRRAA
Área Ind.c/20.000m2 ao
lado de empresas func.
$400mil.Urg!F99773-1010

AALLPPHHAAVVIILLLLEE  CCAAMMPPIINNAASS
Mansão,917m2 A/C,1600m2
terreno,4sts,exc. lazer
Consulte-nos - CA0981
F.3113-7200 Creci35256J

AALLPPHHAAVVIILLLLEE  CCAAMMPPIINNAASS
Mobiliada,760m2,5 sts.,
arms., adega, pisc.
Consulte-nos - CA0812
F.3113-7200 Creci35256J

AALLPPHHAAVVIILLLLEE  CCAAMMPPIINNAASS
Casas e terrenos diver-
sas opções. Creci 76508
(19)98187-2394 WhatsApp

AALLPPHHAAVVIILLLLEE  CCAAMMPPIINNAASS
Oportunidade,Térrea,R$
1.400.000.Aceito imóvel
Creci76565 F:98167-6987

BBEETTEELL  RR$$  335500MMIILL
2dorms, AE, ampla área
lazer,90m2.F 99259-4324

CCAANNCCIIOONNEEIIRROO  $$883300MMIILL
Térrea,3stes.Ac.terreno
F:99612-0738 Cr.113743
www.phrimoveis.com.br

PPAAUULLIINNIIAA
Cond.Terras do Cancione
iro, casa térrea 3 sui-
tes, ótima localização.
CA 122.Fones 3255-6969
e 99792-3178.
www.labakiterci.com.br

RREESS..RREEAALL  PPAAUULLIINNIIAA
Novo,Sobr,3sts,AE,pisc,
chur,completo. Dir.prop
R$890.000 F.99778-7188

SSEERRRRAA  NNEEGGRRAA
3dorm(1ste),pisc.,sauna
churr,vista espetacular
$285mil.Direto c/Propr.
(19)99782-1773. Fotos
www.imoveisarquitetados
.com.br

SSWWIISSSS  PPAARRKK  AARROOSSAA
3 suítes, liv2ambientes
4vagas, pisc, R$1050mil
F:3387-8533 C. 21.893-J
www.plenoimoveis.com.br

SSWWIISSSS  PPAARRKK  AARROOSSAA
4dorm (2st), 2 vagas,
churrasqueira, $1130mil
F.3387-8533 C21893-J
www.plenoimoveis.com.br

SSWWIISSSS  PPAARRKK  BBAADDEENN
Est. permuta, liv2ambs
pisc e churr, R$1250mil
F:3387-8533 C. 21.893-J
www.plenoimoveis.com.br

SSWWIISSSS  PPAARRKK  BBAASSEELL
3 suítes, amplo living,
4vagas, ligue! $1065mil
F:3387-8533 C. 21.893-J
www.plenoimoveis.com.br

AAVV..SSEENNAADDOORR  SSAARRAAIIVVAA
200M2,  Junto ao Extra.
F:97101-9263/3294-6514.

CCAAMMPPIINNAASS  VVEENNDDOO  ÁÁRREEAA
9.000m2 -  Bairro Três
Marias,Z-14. Fones (19)
99763-7410 / 99378-1313

CCHHÁÁCCAARRAA  BBOOAA  VVIISSTTAA
1.000m2, plano, murado.
R$ 195mil. Ac. financ.
TE0122 F3344-1935 c5670
www.imobiliariagovernad
or.com.br

JJDD..OOUURROO  VVEERRDDEE
Vdo 4lotes de 300m2 ca-
da(1.200m2)DESMEMBRADOS
Px.Av.Suaçuna.997974924

LL00TT..PPQQ..DDOOSS  AALLEECCRRIINNSS
Bonito terr.de esquina,
mto.bem localizado no
Cond,c/a.lazer total c/
p isc ,s l . fes tas /g inás t .e
jogos,port.24h.R$ 390mil
TE0338 F3344-1935 c5670
www.imobiliariagovernad
or.com.br

PPQQ..OORREESSTTEESS  ÔÔNNGGAARROO
Plano,em avenida,terreno
comercial  R$ 130mil
TE0345.F:3344-1935 c5670
www.imobiliariagovernad
or.com.br

PPQQ..TTAAQQUUAARRAALL  RR$$665500MMIILL
Excl,plano,local privi-
legiado,12,5m2 de fren-
te,Z.4,ac.financ.TE0332
F:3344-1935 s/c.5670
www.imobiliariagovernad
or.com.br

AALLPPHHAAVVIILLLLEE  DD..PPEEDDRROO  22
Ót.localização e relevo
460m2.C/Prop.98194-8330

AALLPPHHAAVVIILLLLEE  DD..PPEEDDRROOIIII
2Lotes Juntos,488m2 cda
$290mil +Parc;991384791

BBAARRÃÃOO  AALLTTOO  PPAADDRRÃÃOO
Lote 840m2,Cond.Eudóxia
$630mil.F3289-2317/7299
www.ipsimoveis.com.br

BBAARRÃÃOO  GGEERRAALLDDOO
Exc.Cond.fechado,ponto
nobre.Terreno meio do
cond.plano. R$250 Mil
F:99310-2577/3231-0044
www.imobiliariawalmar.c
om.br

BBEELLAA  VVIISSTTAA
503m2,c/16m fte,ao lado
Clube Concórdia, alto,
central,plano.R$ 345mil
Fs 99797-8135/3368-4911
www.ipsimoveis.com.br

CCOONNDD..RREECCAANNTTOO  GGUUAARRÁÁ
Ót.localiz, 360m2,pisc,
a.lazer.$280mil.E-mail:
favorettorosa@hotmail.c
o m

CCOONNDDEE  IIII  PPAAUULLÍÍNNIIAA
Entrada R$90mil+ Transf
de Financ.F:97410-6273.

JJDD..MMÔÔNNAACCOO--HHOORRTT..335544MM22
Plano,particular,quitado
Ac.propostas.F:99122-5102

MMOONNTT  BBLLAANNCC  RREESSIIDDEENNCCEE
700m2,plano,ponto nobre
R$595mil.Fone:3231-0044
www.imobiliariawalmar.c
om.br

MMOONNTT  BBLLAANNCC  RREESSIIDDEENNCCEE
Terreno plano -845,84m2
F19)3388-1155/999741110
Oportunidade.

PPAARRQQUUEE  DDOOSS  AALLEECCRRIINNSS
413m2,14m fte,exc.lazer
ao lado Alphaville Cps.
R$ 340 mil - TE0956
F.3113-7200 Creci35256J

PPAAUULLIINNIIAA
Cond.T. Cancioneiro, lo
tes de 390 e420m2.Ótimo
local com lazer. Fonss:
3255-6969 e 99792-3178.
www.labakiterci.com.br

PPQQ..DDOOSS  AALLEECCRRIINNSS
Dir.c/propriet.Plano,na
1ªfase, meio de quadra
c/sondagem e projeto.R$
330 mil. F: 9.9625-6228

SSWWIISSSS  PPAARRKK
Pleno Imóveis, 10anos
dentro do Swiss Park,
as melhores opções para
permuta, 600 terrenos,
250 casas! Plantão
sábado, domingo,feriado
F:3387-8533  C.21893-J
www.plenoimoveis.com.br

SSWWIISSSS  PPAARRKK  AARROOSSAA
370m2, OPORTUNIDADE
ÚNICA!!!!  R$269mil
F.3387-8533 C.21.893-J
www.plenoimoveis.com.br

SSWWIISSSS  PPAARRKK  BBAADDEENN
360m2, OPORTUNIDADE!!!
Agende visita! R$255mil
F.3387-8533 C. 21.893-J
www.plenoimoveis.com.br

SSWWIISSSS  PPAARRKK  BBAASSEELL
360m2, o mais barato do
Swiss Park!  R$218mil
F:3387-8533 C.21.893-J
www.plenoimoveis.com.br

SSWWIISSSS  PPAARRKK  BBIIEELL
360m2, OPORTUNIDADE!!!
CONFIRA! R$ 237 mil
F:3387-8533 C. 21.893-J
www.plenoimoveis.com.br

SSWWIISSSS  PPAARRKK  FFRRIIBBOOUURRGG
360m2, plano, estuda
permuta c/carro $245mil
F:3387-8533 C.21.893-J
www.plenoimoveis.com.br

SSWWIISSSS  PPAARRKK  GGEENNEEVVEE
360m2, suave declive,
linda vista, R$249mil
F:3387-8533 C.21.893-J
www.plenoimoveis.com.br

SSWWIISSSS  PPAARRKK  LLAAUUEERRZZ
455m2, OPORTUNIDADE
única! Agende! R$290mil
F:3387-8533 C.21.893-J
www.plenoimoveis.com.br

SSWWIISSSS  PPAARRKK  LLEENNKK
360M2, OPORTUNIDADE!
Confira!!! R$ 250mil
F:3387 8533 C.21.893-J
www.plenoimoveis.com.br

SSWWIISSSS  PPAARRKK  LLUUGGAANNOO
380m2, suave aclive,
final de rua, R$256mil
F.3387-8533 C.21.893-J
www.plenoimoveis.com.br

SSWWIISSSS  PPAARRKK  LLUUZZEERRNN
360m2, OPORTUNIDADE!!!
Aproveite!!! R$238mil
F:3387-8533 C. 21.893-J
www.plenoimoveis.com.br

SSWWIISSSS  PPAARRKK  SSTT..MMOORRIITTZZ
480 m*, planíssimo,
OPORTUNIDADE! R$310mil
F:3387-8533 C. 21.893-J
www.plenoimoveis.com.br

SSWWIISSSS  PPAARRKK  ZZEERRMMAATTTT
460m*, lote de esquina
OPORTUNIDADE! R$298mil
F:3387-8533 C.21.893-J
www.plenoimoveis.com.br

SSWWIISSSS  PPAARRKK  ZZUURRIICCHH
360m2,estuda permuta
parcial c/auto, $255mil
F:3387-8533 C. 21.893-J
www.plenoimoveis.com.br

SSWWIISSSS  PPAARRKK--  MMOORRIITTZZ

Exc.Oportunidade! Plano
467m2,R$290 mil à vista
Partic.F:(19)99706-6829

SSWWIISSSS  PPAARRKK//BBIIEELL

360m2,plano,R$230mil.C/
Proprietário.99764-9614

VVAALLIINNHHOOSS  55335500MMTTSS

5ds,pisc,chur.Px.Porto
Seguro.Troco.97417-5839
z1000veiculos@ig.com.br

VVAARRGGEEMM  GGRRAANNDDEE  DDOO  SSUULL

VENDO SITIO-SP, 30 alq.
Fs:3367-2747/99700-5984

BBOOSSQQUUEE--CCOONNJJ..CCOOMMEERRCC..

ALUGA / VENDE 600M2, 18
vagas de garagem,7 WCs,
2 halls de entrada  in-
depend.Piso Sobre loja.
F(19)32943396/991362118

CCAAMMBBUUÍÍ  --  OOFFFFIICCEE  PPAARRKK

3salas,copa,2WCs,gar,ar
condicionado. R$370mil.
Fone:3254-2420.C12149
www.s imop l an . com.b r

CCEENNTTRROO--MMOOBBIILL..RR$$338800

Alugo c/WC,A.alto.C1113
Fs3236-8851/99103-0488
www.jpinheiroimoveis.co
m.br

PPAAUULLÍÍNNIIAA--PPXX..CCEENNTTRROO

3d,450m2T.Em Av.$330mil
Ac.fin.32325153.SC13602
www.zmempreendimentos.c
om.br

BBAARRRRAACCÃÃOO--ZZ1144--AALLUUGGAADDOO

Vdo,fte AnhangueraC1113
Fs 3236-8851/99103-0488
www.jpinheiroimoveis.co
m.br

PPQQ..VVIIAA  NNOORRTTEE--  AALLUUGGOO

400m2,escr.$3.500/260m2
2.600 F3236-0885 C46370
acacioimoveis@hotmail.c
om

AAVV  AANNCCHHIIEETTAA  LLJJ--AALLUUGGOO
Gde visib/circul.-183m2
Ótimo ponto c/vagas es-
tacion.F(11)98448-5115
marcospercario@percario
engenharia.com.br

TTAAQQUUAARRAALL  --  AALLUUGGOO
675m2,c/estacionamento.
Ót.p/minimercado,lojas
depto. Exc.local.C12149
F:3254-2420/ 99197-8888
www.s imop l an . com.b r

JJDD..SSÃÃOO  JJOOSSÉÉ

Excl.área industrial p/
construção de barracão,c/
3.037m2,peq.declive,saída
fácil p/Rod.Anhanguera e
Bandeirantes R$2.300milh.
AR0035 F:3344-1935 c.5670
www.imobiliariagovernad
or.com.br

SSAANNTTAA  CCÂÂNNDDIIDDAA

Barracão c/3 pavimentos
1.400m2.Venda e Aluguel
Temos terrenos a venda
de 1000 a 2400m2.Ót.pre
ço.F:3232-5153.SC13602.
www.zmempreendimentos.c
om.br
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EELLEETTRRIICCIISSTTAA
Concessionária de Veícu
los contrata.C/ exp.com
provada.Enviar CV para:
alexslima80@gmail.com

GGEERREENNTTEE  SSUUPPEERRMMEERRCCAADDOO
Salário R$ 3.118,00+VT+
VR+Conv.Médico e Odonto
lógico+Conv.Farmácia.Be
nefícios de uma empresa
de médio porte.Interes-
sados enviar curriculum
para  o  e-mail:
rh.regional@hotmail.com

MMEECCÂÂNNIICCOO
Concessionária de Veícu
los contrata.C/ exp.em
Eletrônica de veículos
alexslima80@gmail.com

MMOOTTOORRIISSTTAA
2ºGRAU COMPLETO,Curso
MOP,exp.comprovada,resi
dir Campinas.Enviar CV:
dp@soluticontabilidade.
com.br

MMOOTTOORRIISSTTAA
Categoria D, com curso
Operdador Munck e Mopp.
Pref.residir em Sumaré.
Enviar Curriculum para:
adao.ro@terra.com.br ou
jroque@expressoalphavil
le.com.br

PPOORRTT..CC//DDEEFFIICCIIÊÊNNCCIIAA
Sta Casa de Valinhos,
Admite p/o cargo.CV p/
recrutamentosantacasa@y
ahoo.com.br

AAGGEENNTTEE  DDEE  PPRROODDUUÇÇÃÃOO
Trabalhe em casa, ter 1
ou 2 horas l ivres  por
dia, enviamos todo  o
trabalho até sua casa
maior, ambos sexos, sem
experiênc.Possibilidade
de ganhos de R$ 1.650 à
R$5.850. Ligue sem com-
promisso.F(19)3518-4052
0800 941 5899 Vagas pa-
para toda a região.
Atendemos das 8h às 21h
www.megarendas.com.br

AANNAALLIISSTTAA  IIMMPPOORRTTAAÇÇÃÃOO
Exp.Sistema SICOEX.
analista2016@mpc.com.br

AAUUXX..AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO
C/experiência em Trans-
porte e Logística,CM,VT
Refeição no local.CV p/
recrutamentovalinhos@ho
tmail.com

CCOORRRREETTOORREESS  IIMMOOVVEEIISS
Contratamos  p/LOCAÇÃO,
Necessário:Condução pró
pria,disponibilidade de
horário e CRECI.Agendar
entrevista(19)3255-4566
analuisa@videimoveis.co
m.br

BBAATTAATTAARRIIAA  VVDDOO--CCEENNTTRROO

Loja montada.Prx.Termi-
nal.99705-9203/33276309

CCOOBBEERRTTUURRAA  MMEETTÁÁLLIICCAA

Preço Imbatív. Ac.BNDES
97411-9274  35*32*34782

CCOONNSSÓÓRRCCIIOO  CCOONNTTEEMMPPLL..
Imóveis,carta de crédi-
to R$400mil.F97406-3618

FFLLAATT  &&  RREESSIIDDEENNCCEE
Cambuí-Novo,37m2,gar.
Ótima oportunidade. Tr.
Fone: 3254-2420. C12149
www.s imop l an . com.b r

HHOOTTEELL  MMEERRCCUURRYY
Excelente investimento.
Fone: 3254-2420. C12149
www.s imop l an . com.b r

LLOOTTÉÉRRIICCAA  RREEGG..CCEENNTTRRAALL
6 caixas,lucro R$ 9mil
R$ 450mil F:99653-2020
www.mpuganegocios.com.b
r

PPIIZZZZAARRIIAA--MM..SS..AANNTTOONNIIOO
VDO Fat.$60mil L.L 10%
R$90mil+15x de R$4mil.
Fone: (19)99764-9614

PPOONNTT00  CCOOMMEERRCCIIAALL--VVDDOO
Na Rua Dos Móveis de
Campinas.F(19)995935867

TTIITTUULLOO  CCLLUUBBEE  VVEENNDDOO
C.Militar, Individual.
R$3.500.F(12)98208-5050

SSTTRRAADDAA  0044  FFIIRREE  11..33

Branca,capota de fibra.

Fone:3325-6862

SSTTRRAADDAA  11..44  FFLLEEXX  0099

Único dono, 90.000KM

R$ 20.700.F:99175-8948

CC228800  33..00  VV66  223311HHPP  0088

Preta perolizada,partic

Preço Fipe. Troco p/SUV

(-)valor.F 19.997139479

CCAAVV..MMEECC..MMBB  11552255  8899

c/rastreador, 2 bat.no-

vas s/uso,R$ 23 mil.Tr.

F: 99794-5027 / 96*7143

KKIIAA  BBOONNGGOO  22000099

Branca,Carroc,$32mil.Ac

tca.3267-6789/3227-9798

CCOONNSS..BBRRAADDEESSCCOO  CC00MMPPRR00

Cubro qualquer oferta.

F:3251-3964 / 3255-7927

wind.severo@hotmail.com
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GGRRAAMMAASS  DD..PPRROODDUUTTOORR
Tap $1.25m.Entrega plan
tio981592787/1930331889
vendas@grameirauniao.co
m.br

AA  DDEETTEETTIIVVEE  KKAARRLLAA
Quem tem inform.detém o
poder.41416568/91776768
kar laoa lves@ig.com.br

MMAASSSSAAGGEEMM  RREELLAAXXAANNTTEE
Promoção  R$  80,00
Fone: 3012-4448.

MMAASSSSOOTTEERRAAPPEEUUTTAA
Marta Dias.Sala aquecida
F:99139-5334 e 98158-3169
www.martadias .com.br

AA  CCRRIISSEE  CCHHEEGGOOUU??
***ÓTIMO PREÇO AQUI***
REPUBLICA DAS GATAS com
Novidades 2ª/3ª/4ªf dia
Lingerie 5ª/6ª fantasia
C/ 10 Lindas Universit.
de 2ª a sábado das 9hs
as 20h.c/gar 3044-5506
priverepublicadasgatas.
blogspot.com

AACCOOMMPPAANNHHAANNTTEESS
De Alto nível. Fone:
99771-0626.

AAGGIITTOO  1100  GGAATTAASS
Somente as melhores de
Campinas  F:3308-7826
www.gatascampinas.com.b
r

AAGGIITTOO  BBAARRBBAARRAA
Corpo exuberante,vou te
enlouquecer.F:2121-8769
asmelhoresdecampinasgp.
blogspot.com.br

AANNJJOOSS  DDOO  PPEECCAADDOO
As + procuradas gatas d
Campinas loc Alto nível
Venha conhecer.21218769
www.priveacompanhantesc
a m p i n a s . c o m . b r

AAPP  DDAASS  PPIIMMEENNTTIINNHHAASS
PREÇO BOM! Belas massa-
gistas novinhas e exóti
cas,com local centro
Fotos reais.Confira!!!
F:3387-2843  99999-2342
garotaspmentinhas.blogs
pot.com.br

AATTEENNÇÇÃÃOO  ++  PPRRAAZZEERR
Estréia hoje 10 gatas
fotos reais F:2121-8769
www.priveacompanhantesc
ampinas.com.br

AATTEENNÇÇÃÃOO  CCAASSAA  NNOOVVAA
Esta cansado de ser en-
ganado? Venha conhecer
+nova casa 10 lindas es
tudantes,exóticas, l ibe-
rais,1 cerveja free,gar
Local discreto,das 9:00
as 20:00hs. F:3037-9662
www.republicadasgatas.c
om

BBIIAA  PPAANNIICCAATT  TTXX  110000
Loira A.nível Fotos rea
ais Lc centro.991400983
biapanicat.blogspot.com

BBRRUUNNIINNHHAA  TTAAXXAA  6600,,0000
18 anos.Meiga carinhosa
Corpo violão.3032-0906

CCAASSAA  PP//  EEXXEECCUUTTIIVVOO
Toda 5ª feira, Open c/
chop e churras c/serta-
nejo ao vivo. Bonitas
acompanhantes. A partir
das 16h. F 3254-5530.

CCHHEEGGAAMMOOSS
Loiras,mulatas e ruivas
Confira!!! F 3254-5530.

CCLLIINNIICCAA  DDOO  PPRRAAZZEERR
Confrat/desped solteiro
Lindas gatas.99315-3623
www.clinicadoprazer.com
.br

DDUUDDAA  LLOOIIRRAA  33229911--77551133
Mulherão carinhosa est.
namoradinha completinha
www.espacosexylove.com

EESSPPAAÇÇOO  SSEEXXYY  LLOOVVEE
Gatas l iberais,local
aquecido Novidades em
nosso site.99435-5008
www.espacosexylove.com

GGAATTAA  SSAAFFAADDAA  TTXX  110000
Adoro  fazer gostoso
Ap centro.F:98804-1384
barbaramorena24.blogspo
t.com.br

JJAARRDDIIMM  DDOO  PPRRAAZZEERR
1casa c/5novinhas,Total
mente liberais,realizam
todas as fantasias.Um
beijo grego p/voçês.rs!
F:99422-5541/99554-1247
jardimdasninfas.blogspo
t.com.br

MMAASSSSAAGGEEMM  RREELLAAXXAANNTTEE
EX.ATEND.2ºÁ DOM.9HS ÁS
21H.3234-0334/3234-1791

MMIICCHHEELLLLEE  TTRRAAVVEESSTTII
Loira,ativa/pass.bem safa
da.3213-3740/99502-4213

SSIINNGGOOSS  BBAARR
Happy hour c/bonitas
acompanhantes a partir
das 16h. F 3254-5530.

BBAARR  CCAAMMPPOOSS  EELLIISSEEOOSS
Vdo,ot. local ,100m2ac,
montado,$65mil.Ac.Prop.
F:99621-2269/98244-4154

primicialingerie.com.br19 3232.4242

CCOOTTAA  CCOONNTTEEMMPPLLAADDAA
CAIXA ECONôMICA PARA IMÓVEIS.Entrada de R$ 195.000
+ 80 de R$2.752,00 = VALOR DA CARTA: R$ 370.000,00
Tratar Fone: (19)7816-8869 ou 98132-4813

VVIIPP  GGAARR00TTAASS  LLUUXXOO
UM NOVO LOCAL PARA ENCONTRAR ACOMPANHANTES DE
LUXO EM CAMPINAS !!!
www.vipgarotasdeluxo.com.br
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