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Dezembro, que deveria ser 
dez mas é doze, anunciando 
que o ano de copa e eleições 
na cozinha está chegando ao 

-
tivas globais. NADA de re-
trospectiva, quem  viveu, vi-
veu, passou ou fez. Quem não 
viveu, nem passou, nem fez, 
“dormiu de toca”, como diria 
nosso amigo Torquartália.

E ainda há tempo, acorde 
e vá fazer! Até 30/12 os ido-
sos e interessados de todas as 
idades podem participar gra-
tuitamente dos Encontros Li-
terário e Musical, sempre às 
terças-feiras às 14 horas. No 
dia 12/12 no Galpão Multiu -
so a performance duracional 
“Pajelança”, com duração de 
12 horas e coordenada pelos 
artistas Lúcio Agra e Rogério 
Nagaoka.

E pra não dizerem que 
nesta última do ano a viola 
caipira não foi citada, os ir -
mãos Zé Moreno e Moreni-

to (José Américo dos Santos 
e Marcos Ferreira dos San-
tos)  da cidade mineira de 
Oliveira, chegam dia 21/12 
em Campinas para tocar às 
10 horas no Viola & Café, na 
área de convivência do Sesc  
para lançar seu primeiro CD, 
“Conselho de Pai”. 

E a revista portuguesa No-
va Águia, chega ao núme-
ro 14 trazendo os 80 anos do 
poema Mensagem, de Fer-
nando Pessoa e 8 séculos da 
Língua Portuguesa (que nas-
ceu na Galiza, lembra?). En-
tre os temas discutidos na 
edição está o “DIZER NÃO 
AO COMPLEXO DE INFE-
RIORIDADE LINGUÍSTI-
CO”. Já passou da hora dos 
países de Língua Portuguesa 
exigirem e ocuparem seu es-
paço no mundo.  Para conhe-
cer acesse http://novaaguia.
blogspot.pt/ 

Prepare sua grana que em 
janeiro o Foo Fighters aporta 
no Brasil com shows em Por-
to Alegre, São Paulo, Rio de Ja-
neiro e Belo Horizonte. A tur-
nê divulga o novo disco “Sonic 
Highways”, lançado em no-
vembro. A banda Kaiser Chie-
fs será a atração de abertura dos 
shows. O ingresso mais barato 
está em 200 reais!!!

E se você quiser ver Ro-
bert Plant, Jack White, Steve 

Aoki, Banda do Mar, Pitty, 
Marina and the Diamonds, 
Molotov, Foster the People, 
Alt-J, O Terno e um monte 
de outros, prepare seu bol-
so porque em março tem o 
Lollapalooza 2015.

Enquanto aqui todo mun-
do pensa no Papai Noel da 
Coca-cola, na Galiza, a tra-
dição conta sobre o gigan -
te lenhador Apalpador, que 
desce das montanhas pra 
ver se os pais estão cuidan -
do bem das crianças e pa-
ra presenteá-las com casta -
nhas assadas. A ilustração 
é do artista galego Leandro 
Lamas = http://leandrola-
mas.blogspot.com.br/

E 2015 será o Ano Inter-
nacional da Luz. Tudo bem 

que vão esquecer o Nico-
las Tesla, mas aproveite pra 
economizar em sua casa que 
a conta vai subir mais ainda!

pra todos. FAÇAM QUE 
ACONTECERÁ!
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- XV Premio Casa de 

América de Poesía America-
na, de Madrid está com ins-
crições abertas até maio pa-
ra poemas inéditos e escritos 
em espanhol. Para partici-
par http://www.casamerica.
es/convocatorias/xv-premio-
-casa-de-america-de-poesia-
-americana

- As duplas João Lucas 
& Léo e Anderson & Rodri-
go Nali, continuam com seus 
projetos aprovados pela Lei 
Rouanet e buscam apoiado-
res. Se você ou sua empresa 
tem imposto de renda a pa-
gar, é a hora de usar o impos-
to com inteligência. Acesse 
www.juacultural.com.br e 
saiba como fazer.

- O brasileiro, que es-
tá gastando tubos de dóla -
res pelo mundo e ainda pas-
sa vergonha, tem mais uma 
ferramenta: Jornalista norte-
-americano lança canal no 
Youtube “Amigo Gringo”, 
para ensinar brasileiros a não 
pagarem mico em viagens – 

acesse em https://www.you-
tube.com/channel/UC33Do-
PeNU2Rtvhkaz7nWOew 

- Dia 8, o Brasil lembrou os 
vinte anos sem Tom Jobim e 
os 34 anos sem John Lennon. 

- Já parou pra pensar que 
-

dos ATUALMENTE pelo 
mundo têm motivos religio -
sos? Será que Deus, Allah, 
Tupã, Rá, Pachamama, Zeus, 
Shamach, Guan Yin, Khris-
na, entre tantos outros deuses 
cultuados pelos humanos, es-
tão satisfeitos com você? 
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No dia 25 de novembro, às 

19h30, no Tênis Clube, foi re-
alizado o lançamento do livro 
“O retorno da serpente”, do au-
tor Jorge Alves de Lima, Edito-
ra Arte Escrita. O livro retrata a 
história de Campinas em mea-
dos de 1880, em que a cidade 
era a mais importante do inte-
rior de São Paulo e indicada a 
ser transformada em capital. 
Agricultura forte, fábricas se 
instalando, a ferrovia e a épo-
ca de ouro do café e seus ba-
rões. Famílias tradicionais com 

uma verdadeira evolução, se 
não fosse o surto da febre ama-
rela no ano de 1889, que muda-
ria a cidade. 

O autor Jorge Alves de Li-
ma faz o leitor retroceder pa-
ra os dias e ruas daquela épo-
ca e viver com ele o desespero 
da morte de centenas de pesso-
as. “O retorno da serpente” foi 
possível graças à dedicação de 
uma intensa pesquisa nas atas 
da Câmara Municipal de Cam-
pinas, arquivos do Centro de 
Memória da Unicamp, Correio 
Popular e Centro de Ciências, 
Letras e Artes, notícias diárias 
de jornais da época. 

Lima faz com que o leitor se 
emocione, acompanhe os sofri-
mentos vividos naquela época 
e tenha conhecimento dos seus 
verdadeiros heróis, alguns co-

-

na e Costa Aguiar, que certa-
mente honraram a escolha de 
seus nomes para rua. E quan-

em 1890, o povo temia pelo re-
torno da epidemia, com mais 
vítimas, prejuízos e mortes. 

O autor revela detalhes da 
vida de Francisco Glicério e 
Campos Salles. Fatos históri -
cos marcam a leitura, como a 
ajuda do Governo Federal, por 
meio do primeiro presidente re-
publicano, Marechal Deodoro 
da Fonseca, que destinou 533 
mil contos de réis para o sane-
amento de cidade. Em uma es-

-
tor mostra casos interessantes e 
curiosos. Segundo o livro, na-

quela época já existiam os “ba-
derneiros” e já se tentava cen-
surar a imprensa. Aumentavam 
os casos de menores infratores 
e a polícia cometia sérios abu-
sos de violência.

Poucos sabem, mas a im-

Campinas, não só anunciando 
notícias, mas enviando médi -
cos, enfermeiros, farmacêu-
ticos e medicamentos.  Uma 
curiosidade: onde hoje está o 
Monumento Túmulo de Car-
los Gomes estavam no mesmo 
prédio: a Prefeitura, a Câmara, 
a Cadeia Velha e o Tribunal do 
Júri, um tumulto só. 

Em 1880, a cidade tinha 
cinco jornais: Diário de Cam-

pinas, A Gazeta de Campinas, 
Correio de Campinas, A Ci-
dade de Campinas e O Popu-
lar. A imprensa local noticia-
va os crimes chocantes de Ja-
ck, o estripador, em Londres, 
assim como apoiava a jovem 
campineira Maria Monteiro 
(Maestra di Canto) a estudar 
em Milão e fazer sucesso co-
mo a primeira cantora brasi-
leira na Europa.  O Presidente 
Deodoro da Fonseca havia re-
tirado a bolsa que ela recebera 
de Dom Pedro, o mesmo auxí-
lio que recebia Carlos Gomes. 

Também em 1890 foi inicia-
da campanha ensinando o uso 
de vasos sanitários nas residên -
cias, o que prova as condições 

precárias de higiene na época. 
Mesma década em que chegou 
uma colônia italiana. Histórias 
tristes marcaram aquela época. 
Após salvar tantas vidas, o Dr. 
Costa Aguiar teve uma morte 
precoce, com apenas 32 anos, 
vítima da epidemia, o mesmo 

O Dr. Ângelo Simões perdeu 

Campos Sales, que foi o quar-
to presidente do Brasil também 

que tomou conta da cidade. 
“O Retorno da Serpente” 

é uma verdadeira companhia 
para se emocionar e relembrar 
histórias marcantes de uma 
época singular.
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http://www.casamerica
http://www.juacultural.com.br
https://www.you

