
Trecho com paralelepípedos da Rua Barão de Jaguara, no Centro de Campinas: manutenção gera polêmica entre os que querem a modernização e os defensores da memória da cidade
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História e
polêmica
nas ruas
de pedra

Prefeitura volta a negociar
controledaárea ferroviária
A Prefeitura de Campinas retoma na
próxima terça-feira as negociações
com o governo federal para assumir
o complexo ferroviário central, para-

das há pelo menos três anos. O pre-
feito Jonas Donizette (PSB) tem au-
diência com o ministro dos Trans-
portes, César Borges, para mostrar a

necessidade de a área ser transferida
para a Prefeitura e posteriormente
transformada no “novo Taquaral”
de Campinas, com a implantação de

paisagismo e transformação dos bar-
racões em locais temáticos. Tudo
dentro do objetivo de alavancar a re-
vitalização do Centro.  PÁGINA A12

As tradicionais ruas de pa-
ralelepípedos ou pedras
dos bairros mais antigos
de Campinas carregam
um pouco da história da
cidade e oferecem char-
me a todo seu entorno.
Porém, sua manutenção
em determinados pontos
não é unânime, gera polê-
mica e divide a opinião de
moradores.  PÁGINA A6

Zeza Amaral
Venho avançando pelo tempo e vendo a
cidade se transformar em outra cidade,
em uma que nossos filhos e netos tam-
bém guardarão na memória.  PÁGINA A2

Numa socieda-
de viciada em

lucro a qualquer cus-
to, a violência é ape-
nas um pequeno efei-
to colateral.

Leitores
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Implantado em junho deste ano no
Centro de Progressão Penitenciária
de Hortolândia, o Programa de Edu-
cação para o Trabalho tem como

objetivo ampliar as chances de um
detento ingressar no mercado for-
mal ou abrir negócio próprio após
o cumprimento da pena. Até outu-

bro, foram realizados 347 atendi-
mentos em Hortolândia. O progra-
ma, gerido pela Fundação Profes-
sor Dr. Manoel Pedro Pimentel, é

composto por cursos livres que
contribuem no desenvolvimento
de competências e habilidades dos
detentos.  PÁGINA A+4
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Correio vai acompanhar missão
de militares no país. PÁGINA A19

Frustrante nos
d e p a r a r m o s

com igrejas católicas
com as portas fecha-
das em pleno dia de
domingo.

Em Campinas, sol entre nuvens com pre-
visão de chuva a partir da tarde.
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Em Campinas e região, segmento
movimentou R$ 1,6 bilhão em 2012,
com perspectiva de crescimento de

12% este ano. METRÓPOLE

tempo

Carlos Roberto
Lopes, professor
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PÁGINAS

Programa abre portas para o recomeço

As 31 revistas publicadas pelo
cartunista entre 1971 e 1980, mais a
número zero, voltam em edições

comemorativas. PÁGINAS C1 E C3

Cartilha lançada pelo Centro de Es-
tudos e Pesquisas de Administração
Municipal (Cepam) vai ensinar ser-
vidores públicos das câmaras, pre-
feituras e órgãos da administração
direta e indireta na Região Metropo-
litana de Campinas (RMC) sobre co-
mo agir durante as eleições de
2014. O objetivo é evitar problemas
com a Justiça Eleitoral.  PÁGINA A10

A iminência da prisão dos deputa-
dos federais Valdemar Costa Neto
(PR-SP) e Pedro Henry (PP-MT), con-
denados no processo do mensalão,
tem reforçado os rumores de renún-
cia dos congressistas. Antigos líderes
de suas legendas, os dois manifes-
tam resistência em enfrentar um pro-
cesso de cassação com votação aber-
ta no plenário da Casa.  PÁGINA A23

Os recentes concursos para a con-
tratação de médicos em Campinas
não solucionaram a falta de profis-
sionais na Saúde. Para contornar o
problema, a Prefeitura quer firmar
parcerias com os hospitais da PUC-
Campinas e da Unicamp para que
unidades de Pronto Atendimento
da cidade sejam usadas para treina-
mento de residentes.  PÁGINA A15

A Fita Têxtil, que há 20 anos pro-
duz em Sumaré as tradicionais fiti-
nhas do Nosso Senhor do Bonfim
vendidas no Bahia, ganhou uma
concorrente. Trata-se de uma fá-
brica que será comandada por
uma cooperativa de artesãos baia-
nos e vai oferecer fitinhas feitas de
algodão (as confeccionadas em Su-
maré são de poliéster).  PÁGINA A8
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O detento Ronaldo Rogério Amoras da Silva dá aula aos colegas no Programa de Qualificação Profissional no Centro de Progressão Penitenciária de Hortolândia
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Transparência é um dos
pilares da democracia

Objetivo é transformar o local em parque e alavancar a revitalização do Centro

Mizael C. de Paula,
corretor de imóveis

Dólar compra venda

Comercial 2,335 2,336
Paralelo 2,280 2,480
Turismo 2,307 2,443

Euro 3,197 3,307
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César Rodrigues/AAN

O Brasil vive uma época de profundas con-
vulsões políticas que exigem posições fir-
mes e decisivas. O sistema representativo
passa por um período de desqualificação
e de baixa confiança por parte da socieda-
de. Parlamentares não devem e não po-
dem temer a transparência.  PÁGINA A3
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A condição de vida dos brasileiros
tem melhorado nos últimos anos,
é o que diz o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística – IBGE,
em estudo realizado em 2012, tan-
to em função do crescimento eco-
nômico como também pela redu-
ção das desigualdades promovi-
das por políticas públicas como a
transferência de renda e valoriza-
ção do salário-mínimo.

Estudos e pesquisas baseados
em indicadores sociais realizados
pelo Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada – Ipea confirmam
os resultados, evidenciando que
houve redução da desigualdade
social em detrimento à melhor

distribuição da renda do trabalho,
explicada pelo crescimento eco-
nômico com a criação de empre-
gos formais e redução na dispari-
dade da renda com programas de
combate à pobreza.

Com a ascensão econômica
da população, acompanhada da
sofisticação do sistema financeiro
e consequente ampliação de ofer-
tas de produtos financeiros, a po-
pulação se viu em meio a ferra-
mentas e operações complexas
que não faziam parte do seu mun-
do.

O que se conclui ao verificar
aumento significativo nos indica-
dores de inadimplência e de de-

manda do consumidor por crédi-
to, apresentados pela Serasa Expe-
rian, é que os brasileiros carecem
de conhecimento e competências
específicas para lidar com as fi-
nanças pessoais e administrar o
seu orçamento familiar.

A educação financeira surge
então para conscientizar os indiví-
duos quanto à importância do
planejamento financeiro a fim de
se manter uma saúde financeira
equilibrada, adotando medidas e
decisões que permitam um con-
sumo consciente e a formação de
poupança por meio de investi-
mentos.

Para a Organização para Coo-
peração e Desenvolvimento Eco-
nômico – OCDE, a Educação Fi-
nanceira é o “processo mediante
o qual os indivíduos e as socieda-
des melhoram sua compreensão
dos conceitos e dos produtos fi-
nanceiros, de maneira que,
c o m  i n f o r m a ç ã o ,
 formação e orientação claras, ad-
quiram os valores e as competên-
cias necessários para se tornarem
conscientes das oportunidades e
dos riscos neles envolvidos e, en-

tão, façam escolhas bem informa-
dos, saibam onde procurar ajuda,
adotem outras ações que melho-
rem o seu bem-estar, contribuin-
do, assim, de modo consistente
para formação de indivíduos e so-
ciedades responsáveis, compro-
metidos com o futuro”.

Ainda que os estudos apon-
tem para a necessidade da educa-
ção financeira, o fato é que não
existe uma preocupação arraiga-
da com a formação financeira de
base nas escolas, visando o desen-
volvimento de competências
com conteúdos conceituais, pro-
cedimentais e atitudinais.

Visando suprir essa deficiên-
cia, o governo brasileiro lançou
em 2009 a Estratégia Nacional de
Educação Financeira – ENEF,
com a finalidade de promover a
educação financeira e previden-
ciária e contribuir para o fortaleci-
mento da cidadania, a eficiência e
solidez do sistema financeiro na-
cional e a tomada de decisões
conscientes por parte dos consu-
midores.

Considerando que o tema não
é abordado nas disciplinas curri-

culares do sistema educacional
brasileiro, foram criados progra-
mas voltados à educação financei-
ra para as escolas de ensino fun-
damental, médio e de adultos. Fi-
zeram parte do programa 26.981
alunos em 891 escolas de 6 dife-
rentes estados, sendo mais de
40% dos alunos e escolas perten-
centes ao estado de São Paulo. Os
dados não foram apresentados
por unidade municipal, não per-
mitindo identificar se escolas da
Região Metropolitana de Campi-
nas – RMC foram contempladas
pelo projeto piloto.

Como resultado, percebeu-se
que houve melhoria significativa
no conhecimento, atitude e com-
portamento financeiro dos alu-
nos, com ampliação da média do
índice de autonomia financeira,
índice de intenção a poupar e par-
ticipação na elaboração do orça-
mento doméstico.

Estudos empíricos apontam
que a educação financeira con-
tribui também para o autocontro-
le, responsabilidade, senso de or-
ganização e concentração, permi-
tindo que a formação do indiví-

duo seja desenvolvida com me-
lhor qualidade.

Na RMC, bem como em todo
o País, existem projetos promovi-
dos pelas Secretarias de Educa-
ção dos municípios que envol-
vem atividades artísticas, cultu-
rais e esportivas, mas nenhuma
ação específica envolvendo a edu-
cação financeira.

Na iniciativa privada existe
uma forte movimentação das es-
colas da cidade de São Paulo em
implantar programas específicos
de educação financeira para crian-
ças, mas ainda não houve o mes-
mo despertar das escolas da
RMC.

Faz-se urgente uma implanta-
ção eficiente e pedagogicamente
adequada, bem como a conscien-
tização de líderes do governo, di-
retores e coordenadores pedagógi-
cos, professores, discentes e pais
sobre a educação financeira e os
benefícios que ela pode agregar à
formação do cidadão financeira-
mente responsável.
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Samu: 192

Disque-Denúncia 3236-3040
Bombeiros 193
Polícia Federal 194
Polícia Rodoviária Estadual 3257-0140
Emdec 3772-1517
Sanasa 0800-772-11-95 / 3735-5000
CPFL 0800-0101010
Procon 2116-1007
Acic 2104-9200
Prefeitura 156 / 2116-0555
Câmara  3736-1300
Aeroporto de Viracopos 3725-5000
Rodoviária 3731-2930
Terminal Metropolitano (EMTU) 3235-3060
Comgás 0800-0110197
Justiça Eleitoral 3236-1888
Poupatempo 0800-772-36-33
HC Unicamp 3521-7686
Hospital Mário Gatti 3772-5700
Hospital e Maternidade Celso Pierro 3343-8600
Hospital Ouro Verde 3266-8888
Renovias 0800-555510
AutoBAn 0800-555550
Colinas 0800-7035080
Intervias 0800-7071414
Ecovias 0800-197878
Rota das Bandeiras 0800-7708070
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AMERICANA

Prefeitura – (19) 3475-9000
Defesa Civil – (19) 3405-8999
Câmara Municipal – (19) 3472-9700
Associação Comercial – (19) 3405-9643

ARTUR NOGUEIRA

Prefeitura – (19) 3827-9700
Defesa Civil – (19) 3827-2178
Câmara Municipal – (19) 3877-1097
Associação Comercial – (19) 3877-2729
/ 3877-1572

COSMÓPOLIS

Prefeitura – (19) 3812-8001
Defesa Civil – (19) 3872-2600
Câmara Municipal – (19) 3812-9800
Associação Comercial – (19) 3872-1381

ENGENHEIRO COELHO

Prefeitura – (19) 3857-8000

Defesa Civil – (19) 3857-8000
Câmara Municipal – (19) 3857-9505
Associação Comercial – (19) 3857-7131

HOLAMBRA

Prefeitura – (19) 3802-8000
Defesa Civil – (19) 3802-1722
Câmara Municipal – (19) 3802-1487
Associação Comercial – (19) 3802-1593

HORTOLÂNDIA

Prefeitura – (19) 3964-1400
Defesa Civil – (19) 3897-6050
Câmara Municipal – (19) 3897-9900
Associação Comercial – (19) 3897-9999

INDAIATUBA

Prefeitura – (19) 3834-9000
Defesa Civil – (19) 3935-9444
Câmara Municipal – (19) 3885-7700
Associação Comercial – (19) 3875-9770

ITATIBA

Prefeitura – (11) 3183-0630
Defesa Civil – (11) 4534-3982
Câmara Municipal – (11) 4524-9600
Associação Comercial – (11) 4534-7881

JAGUARIÚNA

Prefeitura – (19) 3867-9700
Defesa Civil – (19) 3867-4229
Câmara Municipal – (19) 3847-4336
Associação Comercial – (19) 3867-1477

MONTE MOR

Prefeitura – (19) 3879-9000
Defesa Civil – (19) 3879-2823
Câmara Municipal – (19) 3889-2780
Associação Comercial – (19) 3879-4508

NOVA ODESSA

Prefeitura – (19) 3476-8600
Defesa Civil – 3466-1900
Câmara Municipal – 3466-8866

Associação Comercial – (19) 3484-1550

PAULÍNIA

Prefeitura – (19) 3874-5600
Defesa Civil – 3874-5746
Câmara Municipal – (19) 3874-7800
Associação Comercial – (19) 3833-6670

PEDREIRA

Prefeitura – (19) 3893-3522
Defesa Civil – (19) 3852-2228
Câmara Municipal – (19) 3893-1754
Associação Comercial – (19) 3893-1520

SANTA BÁRBARA D'OESTE

Prefeitura – (19) 3455-8000
Defesa Civil – (19) 3454-1279 /
3454-3075
Câmara Municipal – (19) 3459-8900
Associação Comercial – (19) 3499-1244

SANTO ANTÔNIO DE POSSE

Prefeitura – (19) 3896-9000

Defesa Civil – (19) 3896-3966
Câmara Municipal – (19) 3896-1676
Associação Comercial – (19) 3896-1821

SUMARÉ

Prefeitura – (19) 3399-5100
Defesa Civil – (19) 3873-2656
Câmara Municipal – (19) 3873-1891
Associação Comercial – (19) 3873-8700

VALINHOS

Prefeitura – (19) 3849-8000
Defesa Civil – (19) 3859-2055 /
3869-3535
Câmara Municipal – (19) 3829-5355
Associação Comercial – (19) 3871-1143

VINHEDO

Prefeitura – (19) 3826-7800
Defesa Civil – 153
Câmara Municipal – (19) 3826-7700
Associação Comercial – (19) 3876-6027




