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Campinas, terça-feira, 8 de agosto de 2017

CIDADES

Predomínio de sol
Não há previsão
de chuva
generalizada ou
contínua.
Possibilidade de
formação de
nevoeiros nas
primeiras horas
do dia

15˚

29˚

QUARTA

Cidade

mín máx

mín

máx

Araçatuba

9

26

P. Prudente

19

33

Belo Horizonte

12

27

Araraquara

16

30

Ribeirão Preto

16

31

Brasília

13

28

Bauru

16

20

Santos

13

32

Campo Grande

20

33

Botucatu

17˚
30˚

messias martins

Padres idosos
e a cultura
da ingratidão
Recordamos, nesse ano, no
primeiro domingo de agosto,
a memória de São João Maria
Vianney, apresentado pela
Igreja como Patrono dos Párocos. Mas, também, lembramos os administradores paro-

QUINTA

quiais, os vigários paroquiais,
os capelões, os membros de
nosso clero, os padres residentes em nossa Igreja Metropolitana e, particularmente,
aos presbíteros idosos, eméritos e aos doentes.

15˚
29˚

SEGUNDA-FEIRA
Tadeu Fernandes

Campos do Jordão

Cidade

mín máx

Cidade

10

21

São Carlos

16

30

Curitiba

10

25

6

19

S. José do Rio Preto 19

33

Porto Alegre

14

20

Catanduva

19

33

S. José dos Campos 15

29

Recife

21

28

Jundiaí

15

29

Sorocaba

15

29

Rio de Janeiro

13

33

Ourinhos

19

33

Ubatuba

15

29

Salvador

21

26

Piracicaba

16

30

Votuporanga

19

33

São Paulo

14

28

TERÇA-FEIRA
Arquidiocese

Eu acompanho a “Pastoral
da Pessoa Idosa”, que tem
por missão transformar a realidade e promover a dignidade, compromisso que faz
bem e eleva os corações das
pessoas mais vividas. Muito
nos alegra saber que o Senhor vai suscitando ainda
nos corações dos jovens, o desejo de ser Padre. Inclusive
nesse mês, teremos o jubilo
de poder contar com mais
um Padre em nosso meio.
Dia 19, às 9h em nossa Catedral, o caríssimo Diácono Carlos de Jesus, que tive o privilégio de tê-lo comigo no seu es-

QUARTA-FEIRA
Marcos Inhauser

tágio pastoral na Paróquia
“Conceição de Nova Aparecida”.
Hoje quero rezar pelos nossos padres idosos. E lembro
os dizeres de um jovem padre da diocese de CamposRJ, padre Thiago Linhares:
“pobres padres velhos, que
na sua vida não aprenderam
a ser cantores, mas muitas vezes tiveram de sustentar o
canto porque na missa não
havia quem cantasse… pobres padres velhos, que não
sabem se comunicar na televisão, mas que durante toda
sua vida enfrentaram o desa-

QUINTA-FEIRA
Espaço Aberto

7/8

Inverno

21 jun/22 set

14/8
21/8
30/7

SEXTA-FEIRA
José Roberto Martins

fio de comunicar o evangelho
mesmo com tão poucos recursos… pobres padres velhos, sobre eles não se jogam
os holofotes dos palcos, porque aprenderam a ser padres
nos sertões da vida, celebrando missas iluminados pela vela e não por canhões de luz.
Pobres padres velhos, que viveram toda uma vida ungindo os doentes, mas que levam a fama de não curarem
como o padre tal”.
Padres que não mais arrastam multidão, mas que em
tempos longínquos eram, sozinhos, pastores de um reba-

6h57 17h50

SÁBADO
Espaço Aberto

nho imenso. É fácil a gente
gostar do padre quando ele
torna o culto mais emocionante, o difícil é ter maturidade cristã para compreender
que aquele padre que hoje
precisa de um pouco mais de
paciência, já teve paciência
com tantos.
Minha gratidão e oração
aos padres velhos e esquecidos, mas que durante toda
uma vida trabalharam para
que as pessoas fossem novas
e lembrassem Deus.
I I Padre Messias Martins é administrador
paroquial na paróquia Conceição de Nova
Aparecida.
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NA VILA ESPERANÇA

Desenho leva suspeito de
abuso sexual a ser preso

Alunos ficam
sem aula
após o roubo
de fiação

Enfermeiro, de 52 anos, teria estuprado dois irmãos, de 6 e 9 anos, e um primo deles no passado
Divulgação/Polícia Civil

Sexo oral

Alison Negrinho
DA AGÊNCIA ANHANGUERA

alison.negrinho@rac.com.br

O desenho de uma criança
ajudou a polícia a colocar
um suspeito de abuso sexual
atrás das grades. Na manhã
de ontem, um enfermeiro de
52 anos foi preso por estupro
de vulnerável de dois meninos, irmãos, de 6 e 9 anos. Os
garotos moram no bairro Jardim Europa, em Paulínia, e
são vizinhos do suspeito.

O acusado é solteiro,
não tem filhos e
trabalha na Unicamp
Na imagem desenhada pelo garoto mais novo está um
carro da polícia, além de
uma mensagem dirigida ao
delegado. “Eu quero que o
[...]seja preso para sempre.
Para o delegado. Assinado,
[...]”, diz a carta.
A prisão temporária já havia sido decretada há cerca
de um mês, mas como o enfermeiro, que é funcionário
do setor de nefrologia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), estava de licença, somente ontem foi
possível efetuar a ação. Ela
aconteceu no estacionamento do Hospital de Clínicas
(HC), no momento em que o
enfermeiro voltava para renovar a licença. Para realizar a
prisão os policiais ficaram de
campana no local. O suspei-

O desenho foi feito pelo garoto durante uma sessão realizada por uma psicóloga para analisar o problema

to foi detido e indiciado na
Delegacia de Paulínia.
De acordo com o delegado Rodrigo Luis Galazzo, responsável pelo caso, por se
tratar de um crime hediondo
foi pedida a prisão temporária do enfermeiro por um período de 30 dias. O suspeito é
solteiro e não tem filhos.
“Até pela natureza desse crime, optamos pela prisão tem-

porária, para que o caso continue a ser apurado”, explicou o policial.
A mãe dos garotos começou a suspeitar dos abusos
no fim do ano passado. Na
ocasião, ela notou uma mudança no comportamento de
um dos filhos. “Ela perguntou o que estava acontecendo e ele disse que o vizinho o
tinha chamado para ir na sua

casa e acabou beijando o garoto na boca”, detalhou.
Após essa declaração, a
mãe registrou a ocorrência e
foi iniciada a investigação,
em janeiro deste ano. Já em
abril, as crianças passaram
por atendimento com uma
psicóloga. Foi quando o irmão mais novo fez o desenho e escreveu a mensagem
direcionada ao delegado.

falecimentos

NESTA DATA
Morria João Milanez (Meleiro, 15 de
dezembro de 1923 — Londrina, 8 de
agosto de 2009). Foi um jornalista e
empresário da comunicação brasileiro.

Para contato: falecimentos@rac.com.br

MISSAS E FUNERAIS
I I João Adami - Faleceu em Campinas/SP aos 73 anos. Filho de Luiz

Segundo Galazzo, os indícios
contra o suspeito estão nas
provas testemunhais obtidas
e no parecer técnico da psicóloga, que enviou o desenho
juntamente com um laudo
para a Polícia Civil. Ainda de
acordo com o delegado, a
mãe disse que o enfermeiro
forçou a criança a fazer sexo
oral. Quando questionou o filho mais velho, ela descobriu
que as crianças sofriam
ameaças do homem.
“Ela contou que o menino
ficou nervoso e disse: 'eu tenho medo de falar porque
ele pode fazer mal pra você e
para o papai'”, falou Galazzo.
Ainda de acordo com a investigação policial, foi apurado
que um primo das crianças,
atualmente maior de idade,
também foi abusado pelo vizinho quando tinha 15 anos.
Ouvido no fim da manhã
de ontem, o suspeito foi encaminhado à cadeia anexa ao
2º Distrito Policial de Campinas. Ainda não há decisão
por parte do delegado se será
pedida a renovação da prisão
temporária. Com o homem
foi apreendido um celular de
modelo antigo, sem acesso a
redes sociais.
Em nota oficial, o HC afirma que “o funcionário estava
afastado até dia 04/08. A Unicamp irá se manifestar sobre
o caso assim que for comunicada da decisão e está à disposição das autoridades responsáveis”.

Quase 400 alunos da Escola
Estadual do Loteamento Vila
Esperança, em Campinas, ficaram sem aula ontem após
a fiação da caixa de energia
em frente à unidade ser furtada de madrugada. “Nós tivemos que suspender as aulas
porque ficou escuro e também teve o problema da merenda, que ficou sem refrigeração. A Ceasa (Centrais de
Abastecimento de Campinas), inclusive, teve que retirar toda a comida, que ainda
estava congelada, então não
tivemos perda”, afirmou a diretora da unidade, Maria
Inês Faria Ribeiro.
Inaugurada em 2015, com
ensino do 1º ao 7º ano do Ensino Fundamental nos períodos matutino e vespertino, a
escola ainda está em processo de escolha do nome e pela
primeira vez é alvo de criminosos, conforme a diretora.
“Até a comunidade está preocupada, porque sempre está
ajudando, com corte de mato, dedetização. Todos os
pais estão sempre presentes.
Então é uma coisa chata, tanto que a gente nem sabe
quem pode ser”, lamentou.
A Secretaria de Estado da
Educação esclareceu que o
furto ocorreu no quadro de
luz do poste que fica na rua
da unidade. Portanto, fora do
prédio. No entanto, informou que foi registrado um
boletim de ocorrência porque a escola ficou sem energia. Disse ainda que as aulas
voltariam ao normal hoje, já
que os fios foram repostos ontem. A Polícia Civil vai investigar o caso. (Jaqueline Harumi/AAN)

Adami e Virginia Vicentin. Deixa os seguintes filhos: Maria, Marco, Ana Paula e Claudete (em memória). Seu sepultamento deu-se dia 07/08/2017
às 08h30min 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).

nas/SP aos 79 anos. Filho de Joaquim Bento Ribeiro e Laurinda Cândida de Jesus. Deixa os seguintes filhos: Paulo, Adriano e Mara. Seu sepultamento deu-se dia 07/08/2017 às
15h00min no Cemitério Parque das
Acácias 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 Jose Bento - Faleceu em Campi-

I I Osvaldo Calastro - Faleceu em

Campinas/SP aos 61 anos. Casado
com Celia Regina Fedre Calastro. Deixa o filho: Rafael. Seu sepultamento
será hoje dia 08/08/2017 às
10h00min 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. (Associado do Grupo Serra
Campinas - www.gruposerra.com.br).
I I Maria Medeiros dos Santos - Faleceu em Campinas/SP aos 93 anos.

Viúva de José Francisco dos Santos.
Deixa os seguintes filhos: Maria Aparecida, Benedito, Maria Helena, Antônio (em memória), Valdeir, Rosangela e Daniel. Seu sepultamento será hoje dia 08/08/2017 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. (Associada do Grupo
Serra Campinas - www.gruposerra.
com.br).

Fundou a TV Tarobá, em Cascavel, e
participou da fundação das empresas
Rádio Folha FM e Rádio Igapó FM, ambas
na cidade de Londrina, Paraná.

I I Carmem Teresa Pastore Fontolan - Faleceu em Campinas/SP aos
75 anos. Casada com Nelson Fontolan. Deixa as filhas: Rubia e Rita.
Seu sepultamento será hoje dia
08/08/2017 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. (Associada do Grupo
Serra Campinas - www.gruposerra.
com.br).

