A10 CORREIO
POPULAR CIDADES
Campinas, sábado, 1º de julho de 2017

14˚

22˚

Sol com aumento
da nebulosidade,
devido a
aproximação de
uma frente fria.
Não é descartada
a possibilidade
de chuvas fracas
entre o sábado e
domingo.
Possibilidade
de nevoeiros
nas primeiras
horas do dia.

DOMINGO

SEGUNDA

Cidade

mín máx

Cidade

mín

máx

Araçatuba

10

20

P. Prudente

11

22

Belo Horizonte

11

21

Araraquara

10

21

Ribeirão Preto

12

22

Brasília

18

23

Bauru

11

21

Santos

10

22

Campo Grande

22

34

Botucatu

12˚
19˚

Boatos na rede

11˚
19˚

Campos do Jordão

mín máx

11

20

São Carlos

12

21

Curitiba

10

20

4

15

S. José do Rio Preto 14

22

Porto Alegre

10

18

Catanduva

10

21

S. José dos Campos 10

21

Recife

20

32

Jundiaí

10

20

Sorocaba

11

21

Rio de Janeiro

14

21

Ourinhos

11

21

Ubatuba

10

22

Salvador

24

33

Piracicaba

11

21

Votuporanga

14

21

São Paulo

10

22

9/7

Inverno

21 jun/22 set

16/7
23/7
30/6

6h47 17h31

O Correio Popular passa a publicar regularmente uma seção dedicada a vigiar o noticiário falso que circula na internet. Trata-se de espaço que reafirma o compromisso
do jornal em manter um jornalismo sério e de qualidade. Caso os leitores queiram ajudar o Correio a ser vigilante da boataria irresponsável, basta entrar em contato pelo
e-mail boatosnarede@rac.com.br e apontar a informação que tenha despertado desconfiança para que os jornalistas da redação possam investigar. Você pode também
contribuir pelo WhatsApp no (19) 9 9998-9902 ou ligar nos telefones 3772-8221 ou 3772-8003. O esforço para combater a desinformação tem de ser coletivo.

Joesley em estado
de saúde grave
Joesley Batista, o executivo
mais falado de 2017 está internado em estado grave. Seja pelo WhatsApp ou email, a mensagem que o dono da Friboi
está em situação crítica no
Hospital Albert Einstein, em
São Paulo, viralizou e foi compartilhada milhares de vezes.
O texto informa que o hospital solicitou privacidade e não

Cidade

ESTA É A VERDADE
Joesley realmente deu entrada
no Hospital Albert Einstein, em
São Paulo, mas as informações
espalhadas sobre seu estado
de saúde são inverídicas. O que
foi divulgado pela assessoria da
JBS é que o empresário, sócio
da J&F e autor da delação
contra Temer, estaria com
dores no nervo ciático.
Segundo matérias divulgadas
na imprensa, sim, ele pediu
privacidade sobre detalhes da
internação. Porém, nenhuma

irá dar detalhes sobre
a internação do delator
do presidente Michel Temer. O empresário teria dado
entrada inconsciente e com
fortes alterações cardíacas e o
texto cita a agência Reuters como fonte. A nota diz que a PF
acompanha os laudos e a hipótese de envenenamento
não está descartada.

cita
envenenamento,
problemas
cardíacos ou
investigação da
Polícia Federal. Basicamente o
que aconteceu é que uma
reportagem real foi pega,
aumentada e transformada em
falsa. Outra parte que pudemos
checar é que realmente não há
previsão de alta para o
empresário.

Divulgação/HC

RECONHECIMENTO

CELEBRAÇÃO HOJE

Empresário doa
19 TVs ao HC para
retribuir assistência
dada à sua filha

Ciência Aberta dá
acesso a acelerador
de elétrons Sirius

Depois de ter a filha de
4 anos internada durante
uma semana na UTI
Pediátrica do Hospital de
Clínicas (HC) da Unicamp,
o empresário Samuel
Moreira Nosari decidiu
retribuir todo o apoio que a
sua família recebeu.
Mobilizou amigos, família,
colocou a mão no bolso e
conseguiu dinheiro
suficiente para doar 19
televisores de LED para a
Enfermaria Pediátrica do
hospital. “Isso é o mínimo
que poderíamos fazer em
retribuição e pensando
naqueles que virão depois
de nós. Continuaremos
essa campanha de apoio”,
disse Nosari.
Em fevereiro, quando sua
filha estava prestes a fazer
aniversário, começou a
passar mal, foi
encaminhada para o HC e
em seguida internada na
UTI pediátrica, onde
permaneceu por cerca de
10 dias. O tratamento e
recuperação foram um

sucesso e a criança teve
alta. “O Samuel sentiu uma
grande gratidão com o HC e
com a equipe que cuidou
da filhinha dele. Durante a
internação, percebeu a
necessidade de TVs na ala
pediátrica, para distração
das crianças, e ofereceu
ajuda”, explica Maura
Sundfeld, pedagoga da
pediatria.
A doação foi feita ontem
em uma solenidade na ala
da Enfermaria Pediátrica.
Além das TVs, três DVDs
foram doados, junto com
suportes articulados para
parede e com rodízio.
Também serão entregues
três carrinhos de bebê para
uso na própria enfermaria,
em passeios pelo pátio, por
exemplo, para acalmar ou
distrair a criança.
Acompanhado por Maura e
Gisele Vilela, enfermeira
supervisora da UTI
Pediátrica, o pai realizou
visitas nos quartos da
enfermaria, e juntos
analisaram a estrutura,

CERIMÔNIA realizada ontem para entrega das TVs, viablizadas em campanha por Samuel Nosari (à direita)

definiram a quantidade e
tamanho dos
equipamentos.
Em menos de um mês de
campanha, todos os
aparelhos foram
adquiridos, totalizando um
valor aproximado de R$ 15
mil. As TVs já estão

patrimoniadas, com nota
fiscal entregue, validada e
serão instaladas pela
Divisão de Engenharia do
HC. Os televisores antigos
serão recolhidos pelo
Serviço de Patrimônio. Eles
já estavam em uso há 17
anos, desde que foram

falecimentos

NESTA DATA
Morria Marlon Brando, Jr. (Omaha, 3 de
abril de 1924 – Los Angeles, 1 de julho de
2004). Foi um ator de cinema e teatro e
diretor dos EUA. É saudado por trazer um

Para contato: falecimentos@rac.com.br

MISSAS E FUNERAIS
I I Sebastião Ramos de Oliveira - Faleceu em Campinas/SP aos 77 anos. Casado com Nilda Ferreira de Oliveira.
Deixa o filho: Antônio. Sua cremação
deu-se dia 30/06/2017 no Crematório Municipal em Campinas/SP. Os diretores e colaboradores do Grupo Serra
oferecem suas condolências à família
enlutada. Novo endereço: Rua Regente
Feijó, 701 - Centro - Campinas – SP (19) 3775-9752. (Associado do Grupo
Serra Campinas - www.gruposerra.com.
br).
I I Clotilde Evaristo - Faleceu em
Campinas/SP aos 95 anos. Viúva de
Noé Antônio Evaristo. Seu sepultamento deu-se dia 30/06/2017 às
10h30min no Cemitério da Saudade
em Campinas/SP. Os diretores e colaboradores do Grupo Serra oferecem

suas condolências à família enlutada.
Novo endereço: Rua Regente Feijó, 701
- Centro - Campinas – SP - (19)
3775-9752. (Associada do Grupo Serra
Campinas - www.gruposerra.com.br).
I I Cicero Domingos do Nascimento Faleceu em Campinas/SP aos 64
anos. Solteiro. Filho de Aurélio Domingos do Nascimento e Maria Luzia do
Nascimento. Seu sepultamento deuse dia 30/06/2017 às 14h30min no
Cemitério Parque Nossa Senhora da
Conceição em Campinas/SP. Os diretores e colaboradores do Grupo Serra oferecem suas condolências à família enlutada. Novo endereço: Rua Regente Feijó, 701 - Centro - Campinas – SP - (19)
3775-9752. (Associado do Grupo Serra
Campinas - www.gruposerra.com.br).
I I Renata Aparecida Silva - Faleceu
em Campinas/SP aos 43 anos. Solteira. Filha de Vicente Silva e Sonia Albertin Silva. Seu sepultamento deu-se

adquiridos também através
de uma campanha de
doações coletivas. A
enfermaria tinha intenção
de trocar os televisores,
porém, não havia recurso
disponível para
substituição. (Da Agência
Anhanguera)

O Centro Nacional de Pesquisa
em Energia e Materiais
(CNPEM) comemora os 30 anos
do Laboratório Nacional de Luz
Síncrotron (LNLS) hoje com o
evento Ciência Aberta, que
ocorre das 9h às 15h, em
Campinas, com entrada
gratuita. Na ocasião, os
participantes poderão conhecer
mais sobre o Sirius, o novo
acelerador de elétrons do
CNPEM, que foi projetado pelo
LNLS e é considerado o projeto
mais sofisticado da ciência
brasileira. A comemoração
contará com visitas nos quatro
laboratórios nacionais:
Laboratório Nacional de Luz
Síncrotron (LNLS), Laboratório
Nacional de Biociências (LNBio),
Laboratório Nacional de Ciência
e Tecnologia de Bioetanol
(CTBE) e o Laboratório Nacional
de Nanotecnologia (LNNano),
além de visitas ao único
acelerador de elétrons da
América Latina, tours guiados
pelas instalações, exposições,
estações para manipulação de
microscópios e palestras
informais. Também estarão
disponíveis opções de lazer para
crianças, praça de alimentação
com food trucks, show de física
e caminhões com atividades
interativas. O Campus do
Centro Nacional de Pesquisa em
Energia e Materiais (CNPEM)
fica na Rua Giuseppe Máximo
Scolfaro, 10000, Polo II de Alta
Tecnologia. (Fabio Mello/AAN)

dia 30/06/2017 às 15h00min no Cemitério da Saudade em Campinas/SP.
Os diretores e colaboradores do Grupo
Serra oferecem suas condolências à família enlutada. Novo endereço: Rua Regente Feijó, 701 - Centro - Campinas –
SP - (19) 3775-9752. (Associada do
Grupo Serra Campinas - www.gruposerra.com.br).
I I Alaide Marcon Martoni - Faleceu
em Campinas/SP aos 76 anos. Viúva
de Francisco Martoni. Deixa os filhos:
Valter e Walmir. Seu sepultamento
deu-se dia 30/06/2017 às 15h00min
no Cemitério Parque Flamboyant em
Campinas/SP. Os diretores e colaboradores do Grupo Serra oferecem suas
condolências à família enlutada. Novo
endereço: Rua Regente Feijó, 701 - Centro - Campinas – SP - (19)
3775-9752. (Associada do Grupo Serra
Campinas - www.gruposerra.com.br).
I I Alcides Gobbo - Faleceu em Cam-

pinas/SP aos 95 anos. Viúvo de Auriluce Blattner Gobbo. Deixa os seguintes
filhos: Vera Luce e Ângelo. Seu sepultamento deu-se dia 30/06/2017 às
16h30min no Cemitério da Saudade
em Campinas/SP. Os diretores e colaboradores do Grupo Serra oferecem
suas condolências à família enlutada.
Novo endereço: Rua Regente Feijó, 701
- Centro - Campinas – SP - (19)
3775-9752. (Associado do Grupo Serra
Campinas - www.gruposerra.com.br).
I I Marilene de Souza Gonçalves - Faleceu em Campinas/SP aos 68 anos.
Solteira. Filha de Antônio de Souza
Canavarro e Iva Gonçalves de Souza.
Deixa os filhos: Silvio e Júlio Cesar.
Sua cerimônia de cremação será hoje
dia 01/07/2017 às 09h00min no Crematório Municipal em Campinas/SP.
Os diretores e colaboradores do Grupo
Serra oferecem suas condolências à família enlutada. Novo endereço: Rua Re-

gente Feijó, 701 - Centro - Campinas –
SP - (19) 3775-9752. (Associada do
Grupo Serra Campinas - www.gruposerra.com.br).
I I Maria Constantino Meschiatti - Faleceu em Campinas/SP aos 91 anos.
Casada com Luiz Meschiatti. Deixa os
filhos: Helvio, Claudio, Roberto e Luiz
Antonio. Seu sepultamento deu-se dia
30/06/2017 às 16h30min no Cemitério da Saudade em Campinas/SP. Os
diretores e colaboradores do Grupo Serra oferecem suas condolências à família enlutada. Novo endereço: Rua Regente Feijó, 701 - Centro - Campinas – SP
- (19) 3775-9752. (Associada do Grupo
Serra Campinas - www.gruposerra.com.
br).
I I Vicente Camargo Xavier - Faleceu
em Campinas/SP aos 80 anos. Viúvo
de Anna Elizabeth Cattani Xavier. Deixa os seguintes filhos: Maria Izabel,
Jose Antônio, Jose Mauricio e Jose Da-

estilo realista emocionante na atuação em
filmes, e é amplamente considerado como
um dos maiores e mais influentes atores de
todos os tempos.

niel. Seu sepultamento será hoje dia
01/07/2017 às 09h00min no Cemitério Parque das Aléias em Campinas/
SP. Os diretores e colaboradores do Grupo Serra oferecem suas condolências à
família enlutada. Novo endereço: Rua
Regente Feijó, 701 - Centro - Campinas
– SP - (19) 3775-9752. (Associado do
Grupo Serra Campinas - www.gruposerra.com.br).
I I Clara Gazzoto Rossetti - Faleceu
em Campinas/SP aos 84 anos. Viúva
de Januário Jose Bassetti. Deixa o filho: Paulo. Seu sepultamento será hoje dia 01/07/2017 às 10h00min no
Cemitério Municipal em Jales/SP. Os
diretores e colaboradores do Grupo Serra oferecem suas condolências à família enlutada. Novo endereço: Rua Regente Feijó, 701 - Centro - Campinas – SP
- (19) 3775-9752. (Associada do Grupo Serra Campinas - www.gruposerra.
com.br).

