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Campinas, domingo, 2 de dezembro de 2018

Tempo

Hoje em Campinas

CIDADES

Próximos dias

Sol com muitas
nuvens durante o dia.
Períodos de nublado,
com chuva a
qualquer hora.

SEGUNDA

TERÇA

Fases da lua
QUARTA

Cheia
23/11
Minguante
29/11

máx

19˚ 26˚
mínima

mín

máxima

27˚
17˚

máx

28˚

máx

mín

16˚

mín

28˚
16˚

Estação

Primavera

22 set/21 dez

Sol

Nova
7/11
Crescente
15/11

Nascente Poente

6h14 19h41

CONTAMINAÇÃO III NATAÇÃO

Morre aluno intoxicado em academia
Reação a produtos químicos na HydroCenter leva Samuel Rodrigues Squarisi, de 38 anos, a óbito
César Rodrigues/AAN

Divulgação

O consultor Samuel Rodrigues Squarisi, de 38 anos,
morreu no começo da noite
de sexta-feira, dia 30, no
Hospital de Clínicas da Unicamp. Ele é uma das vítimas
da academia HydroCenter,
intoxicadas com cloro na última quinta-feira (29). Outras duas seguem internadas
em estado grave.
A morte foi confirmada
por volta das 18h40. Squarisi
estava internado na Unidade de Terapia Intensiva
(UTI), sedado e respirando
por aparelhos. A reação química da mistura de dois produtos químicos causou sérias lesões no pulmão, segundo o hospital que informou
também que a outra paciente, uma mulher de 51 anos,
está dando alguns sinais de
melhora. A situação da outra

Outra paciente, de 51
anos, começa a dar
sinais de melhora
vítima, de 37 anos, que está
internada no Hospital Vera
Cruz não foi informada até a
publicação desta edição.
A Serviços Técnicos Gerais de Campinas (Setec) já
levou o corpo ao Instituto
Médico Legal (IML), que
aguarda a remoção por parte da funerária de Batatais,
cidade onde deverá ser enterrado. A autarquia não informou quando deve acontecer o velório e o enterro.
O estabelecimento não tinha licença de funcionamento da Vigilância Sanitária, segundo a Visa (Vigilância em
Saúde) da Secretaria de Saúde de Campinas. Segundo a
Prefeitura Municipal, não
existe autorização para rea-

Squarizi, de 38 anos, morreu na última sexta-feira, no HC da Unicamp

Fachada da HydroCenter, na Rua Carolina Florence, onde o consutor fazia aulas: academia divulga nota

bertura da piscina até que
um próximo laudo seja feito.
Em nota, a academia lamentou o ocorrido e informou que está prestando toda ajuda necessária para as
famílias. "É com profundo
pesar e intenso sofrimento
que anunciamos o falecimento do aluno Samuel Rodrigues Squarizi. A academia, seus familiares, professores, demais familiares e
parceiros expressam sincera
solidariedade à família e
seus amigos neste momento

de tanta dor", diz o documento.
Entenda o caso
O local onde ocorreu a contaminação foi a academia
Hydro Center, na Rua Carolina Florence. Havia nove pessoas — contando professores e alunos das aulas de natação e hidroginástica — no
momento em que um funcionário iniciou um tratamento
de rotina da água da piscina.
No entanto, segundo a sóciaproprietária da academia, Ju-

liana Belletti, houve uma reação química inesperada que
encheu o galpão da piscina
de gás. Não havia crianças
no momento, embora a academia tenha aulas infantis.
De acordo com o Departamento de Vigilância em Saúde (Devisa), a intoxicação
aconteceu em razão da mistura de duas substâncias
que, juntas, provocam uma
liberação de gás cloro, altamente lesivo às vias aéreas e
ao pulmão. A mistura sequer
havia sido jogada na água,

mas o simples contato entre
os dois compostos químicos, que começaram a borbulhar, foi o suficiente para
a produção de um gás extremamente tóxico para os pulmões. Imediatamente, o profissional que fazia o serviço
de limpeza gritou para que
todos deixassem o local.
As outras seis pessoas que
não foram hospitalizadas
passam bem, e estão recebendo orientações por telefone, de acordo com o Centro
de Informação e Assistência
Toxicológica (Ciatox) da Unicamp. A recomendação era
de que elas procurassem auxílio médico, já que os efeitos de uma eventual intoxicação poderiam aparecer em
até 48 horas.
Uma equipe da Vigilância
Sanitária acompanha o caso

e esteve no estabelecimento
na sexta-feira. Por medida
de precaução, a piscina foi
interditada. Segundo o órgão, a academia não possui
licença de funcionamento
da Vigilância Sanitária e, por
isso, foi aplicado um auto de
infração. O Devisa acompanha o caso até que seja concluído, assim como a evolução dos pacientes.
A academia foi fechada
temporariamente para análises. Um comunicado impresso colocado na entrada do local dá conta de que “houve
um pequeno incidente na
área da piscina”. Duas empresas — SSOMA Ambiental
e Quimi Quali Laboratório
— foram contratadas para
avaliar se houve contaminação do ar ou da água do espaço.

APREENSÃO III ZONA RURAL

Em Limeira são encontradas 2,5 toneladas de maconha
Droga estava escondida em um cômodo subterrâneo. e em Santa Bárbara PM prende três pessoas envolvidas com tráfico
Divulgação

Cerca de 2,5 toneladas de maconha foram apreendidas na
noite de anteontem, na zona
rural de Limeira. Os tijolos
da droga estavam escondidos
em um cômodo subterrâneo
em uma chácara e a Polícia
Militar chegou ao local para
cumprir um mandado judicial. Um homem foi preso.
Segundo a corporação, a

equipe encontrou todos os tijolos de maconha numa espécie de “bunker”, que ficava
no imóvel da chácara. Além
da droga, foram apreendidos
dois celulares, um carro e dinheiro. A polícia também encontrou anotações referentes
ao tráfico de drogas.
Um homem que estava no
local foi preso e pode respon-

CREMATÓRIO MUNICIPAL

der por tráfico de drogas. A
maconha foi apreendida e levada para a Delegacia Seccional de Limeira.
Patrulhamento
A Polícia Militar de Santa Bárbara d'Oeste prendeu na última sexta-feira, dia 30, no
bairro Mollon, zona leste do
município, três pessoas —

falecimentos
Para contato: falecimentos@rac.com.br
MISSAS E FUNERAIS

ÚNICO CREMATÓRIO EM FUNCIONAMENTO
NO RAIO DE 100KM DE CAMPINAS
VALOR DA CREMAÇÃO: R$ 2.351,45

(*)

TELEFONES: (19) 3246-2079 e 3246-1028
* VALORES VÁLIDOS ATÉ 31/12/2018

I I ANTONIO TEIXEIRA
MAGALHÃES
Faleceu aos 73 anos, Filho do
Sr. João Teixeira Magalhães e
Alicia Rosa de Lima. Deixa os
filhos: Adilson, Amilton,
Ademilson e Cilene. Seu
sepultamento será hoje ás 10:00
horas, no Cemitério Parque
Flamboyant – (Associado ao
Plano Setec de Assistência
Funerária-NS 102.368)

um maior de idade e dois menores, acusados de envolvimento no tráfico de drogas.
Durante patrulhamento
pelo bairro, a equipe foi informada que na Rua do Cromo
esquina com a Rua Antônio
Sartori, um jovem usando camiseta de time de futebol,
bermuda e chinelo de cor
branca, estaria traficando
drogas.
Com as informações, os
policiais foram até o endereço citado, conhecido nos
meios policiais como ponto
de venda de drogas. No local,
foram abordados três indivíduos, L.M.F.B., de 20 anos e
os adolescentes A.C.J., de 14
anos, e M.H.J., de 17 anos.
Dois deles, já haviam sido
abordados no dia anterior
exatamente no mesmo lugar,
mas nada de ilícito foi encontrado.
Durante a abordagem, foi
encontrado um tubo plástico
com três pinos de cocaína e
R$ 15 em dinheiro. Em vistoria nos arredores do local, foi
localizado no chão ao lado
de um arbusto dentro de um
saco plástico e no interior de
uma lata de metal 20 porções
de maconha e uma pedra de

Além da droga, a polícia encontrou dois celulares, um carro e dinheiro

crack. Questionados os envolvidos sobre as drogas, M., de
17 anos declarou ser o dono
de tudo e está na prática do
tráfico para conseguir dinheiro para ajudar a família.

Eles foram conduzidos à
delegacia de polícia, onde foi
elaborado o boletim de ocorrência de apreensão de drogas. Em seguida, os envolvidos foram liberados.

