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SIMSON, alga Rodrigues de Moraes von. A construção do coreto:
primeiro coreto do distrito, hoje abandonado, foi feito nos anos 40; na
parte de baixo da construçao foi edificada uma cadeinha com uma única
cela que abrigasse os bêbados, briguentos e arruaceiros. Semana 3: o
tempo certo da informação, Campinas, v.2, n.19, dez. 2003. (Barão 50
anos)
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~=PrrmeÍl:ocoreto do distrito. hoje"-- ~

abandonado, foi feito nos anos 40; na

parte de baixo da construção foi
edificada uma cadeinha com uma

única cela que abrigasse os bebâdos,
briguentos e arruaceiros=--" -=~~

marem, antes de decidirem se i
era ou não o caso de enviá-Ios

para a cadeia ofidal no centro I
da ddade. I

O espírito de comunidade Seu Nicolau Pacd lembrou,
que aos poucos foi se forman- (depoimento concedido em
do através das tarefas cotidia- 1993), que ele mais o Hélio Leo-
nas -semelhantes e das festas nardi lideraram essa inidativa
realizadasem conjuntofoiforta- e que "uns 'par de moradores
lecendooslaçosdevizinhança (seuniram) e construímosali.. .
e envolveumoradoresem ativi- Masnósnão pagamos nada. Só-
dades que seconcentravam no dava o material. A prisão em-
âmbito do lazer e da religião. baixo e ocoretoem dma. Tudo

Os moradores resolvem, ar~rumadinho.Doiscontoequi-
então,nos anos 40,seorganiza- nhentoscustou!"
rem para, através de trabalho Mas as dificuldadesda vida
voluntário, erigirum coretlnho não eram poucas nesseespaço
num espaço mais amplo do que lentamente seurbanizava,
bairro para possibilitara vinda mas estavatão afastadodocen-
mais freqüente de bandas de tro de Campinas. Como dizia
músicadaddadequecostuma- RosalinaPacd em 1993, "nos
vam alegrarosdiasdedescanso anos 30 pra ir na ddade tinha
dessapopulação laboriosa. que ir a pé ou de trem. Daqui
Mas,ao projetara construção atéaVilaNovaeratudocampo".

desse equipamento de lazer Com a interrupção do fundo-
lembraram de outro problema namento da E.E Funilense,
que osafligia,que era ode con- ocasionada pela grande crise
trolar osmais arruaceiros. econômicadoinídodosanos 30,

Resolveramentão construir, oscontatoscom a ddade setor-
na parte de baixo do coreto, naram ainda maispenosos.In-
uma cadeinha com~a única traduziu-seuma jardineirapara
cela,que abrigasseosbêbados, otransporte,masasestradaserom
briguentosearruaceiros,dando péssimas,difirultandoasviagens,
a eles uma chance de se acal- prindpalmentequandochovia.~,- ~ . - 0 -. . .
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