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Bosque preserva uma
área de Mata Atlântica
Projeto desenvolveu o
conceito de jardim inglês

O

Bosque dos Jequitibás é um dos
patrimônios mais queridos de
Campinas. Criado na década de 1880,
o parque localizado na Região Central
da cidade de Campinas, no bairro
Bosque, é uma das maiores e mais
antigas áreas de lazer da cidade, com
aproximadamente 1 milhão de visitantes por ano.
Sua área tem aproximadamente 10 hectares,
enquanto a área de reserva florestal nativa da Mata
Atlântica é de 2,33 hectares, misturada a outros tipos
de vegetação.
Até o final do século XIX toda a região onde hoje
está o Bosque era chamada de “Campo das
Caneleiras” e pertencia a Francisco Bueno de
Miranda. Em 1880, ele resolveu tornar o lugar um
ponto de recreio da população e pediu que o
arquiteto Ramos de Azevedo fizesse o projeto, que
deu ao local o conceito de jardim inglês, o que
Azevedo já havia feito alguns anos antes no Jardim
Público de Campinas, atual Centro de Convivência,
acrescentando ao bosque um chalé, um restaurante,
entre outras construções.
Em 1915, o Bosque foi adquirido pela Prefeitura e
nas décadas seguintes, projetos paisagísticos e
urbanísticos de Anhaia Mello e Prestes Maia
aprimoraram o conceito do Bosque, inserindo-o no
contexto de desenvolvimento vivido pela cidade de
Campinas ao longo do século XX.

Tombamento

O Bosque dos Jequitibás foi tombado pelo
Condephaat em 1970. Em 1993 o Conselho de Defesa
do Patrimônio Artístico e Cultural de Campinas
(Condepacc) tombou sua área envoltória, proibindo a
construção de edificações com mais de dois
pavimentos, em um raio de 100m do área de lazer.
Em 1995 foi obtido o reconhecimento de seu
minizoológico por parte do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente (Ibama).
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Muito obrigado, Campinas!
É muito difícil para mim falar
de Campinas sem me
emocionar. Tenho quase seis
décadas de vida e mais de
quatro delas foram aqui
vividas. Cheguei a Campinas
com 17 anos e, assim como
muitos que esta maravilhosa
cidade acolheu, a ela devo o
que tenho de mais precioso:
minha família, minha vida
pessoal e profissional, meus
amigos... enfim, tudo.
Nascido em Vargem Grande
do Sul (SP), vim para cá em
busca de oportunidades. O
ano era 1977, o Brasil era
governado por Ernesto
Geisel. É curioso pensar que
até então não existiam, por
exemplo, o estado do Mato
Grosso do Sul e a instituição
do divórcio, ambos criados
naquele ano por lei federal.
Mas nada disso povoava a
cabeça de um adolescente
que sonhava em construir a
vida na cidade grande.
Aqui chegando fui trabalhar
no fórum da cidade, fazendo
tudo o que podia, ávido por
aprender. No ano seguinte,
iniciei o curso de Direito e na
advocacia construí minha
vida profissional. Na década
de 1990, fui eleito presidente
da Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB) em Campinas, o
mais jovem presidente de
uma subseção, e justamente
da maior do País. Naquela
mesma década fui agraciado
com título de Cidadão

Campineiro, especialmente
em virtude de meus
trabalhos frente à OAB. Hoje
estou presidente da Câmara,
já em minha segunda
legislatura como vereador, e
tento diariamente retribuir
para a cidade um pouco do
muito que ela fez por mim e
por tanta gente. Campinas é
uma das maiores cidades do
estado, é centro de uma
Região Metropolitana
pujante, tem uma
infraestrutura e logística
únicas, e uma vigorosa
atuação no Comércio,
Indústria e Prestação de
Serviços. É também um
celeiro de universidades e
faculdades de causar inveja,
um centro de conhecimento
que atrai jovens de lugares
distantes que aqui vem
estudar e fincam raízes. E o
mais importante, como todos
sabem: temos uma
população acolhedora,
amável, batalhadora e
sempre pautada pelos
princípios universais da
liberdade, igualdade e
fraternidade. Campinas é
uma cidade que oferece a
todos chances e desafios,
que podem ser conquistados
com persistência e
dedicação. É a cidade que
amo e à qual sou
enormemente grato.
Parabéns, Campinas, pelos
245 anos de vida. Muito
obrigado por tudo!

