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Campinas, domingo, 22 de julho de 2018

Tempo

Hoje em Campinas

15˚ 26˚
mínima

máxima

CIDADES
Sol e muitas nuvens
à tarde. À noite o
céu ainda fica com
muita nebulosidade, mas não chove.
Umidade relativa do
ar abaixo dos 30%
de mínima à tarde.
Formação de névoa
úmida nas
primeiras áreas do
dia, nas áreas de
baixada.

Próximos dias
SEGUNDA

TERÇA

Fases da lua
Cheia
27/7

QUARTA

Minguante
6/7
máx

mín

27˚
15˚

máx

26˚

máx

mín

12˚

mín

25˚
13˚

Estação

Inverno

21 jun/22 set

Sol

Nova
12/7
Crescente
19/7

Nascente Poente

6h48 17h39

SAÚDE

SUMARÉ

Caos no atendimento infantil atinge
dois hospitais na mesma semana

Dois homens e um garoto
são pegos com explosivos

Cedoc/RAC

A população campineira viveu
um sábado problemático na
saúde. Além do Hospital de
Clínicas (HC) da Unicamp, que
suspendeu as internações
pediátricas terça-feira, o
Hospital Ouro Verde também
ficou sem atendimento para
crianças ontem. De acordo com
a Prefeitura, o
Pronto-Atendimento do
Hospital Ouro Verde está no
momento com sobrecarga de
demanda na unidade de
pediatria e por isso estão sendo
priorizados os casos mais
graves.
A orientação é que a população
procure a rede de
pronto-atendimento e o
Hospital Municipal Dr. Mário
Gatti, que estão atendendo
normalmente — com
movimento 20% maior que o
habitual nos últimos dias, em
virtude da interrupção dos
atendimentos na Unicamp. “A
Administração está se
empenhando para resolver a
situação o mais rápido possível”,
assegurou a Secretaria de Saúde,
que negou também negou os
comentários sobre suposta falta
de médicos por problemas de
pagamento.
Já o Hospital de Clínicas da
Unicamp decidiu manter as
restrições nas internações
pediátricas pelo menos até as
18h de amanhã, chegando a seis
dias de suspensão. A medida
emergencial foi tomada em
virtude da superlotação na
Urgência Pediátrica (UER), na
UTI Pediátrica e na Enfermaria
Pediátrica.
A UTI Pediátrica do HC, que tem
capacidade para atender 10
pacientes, voltou a ter 14
crianças internadas com
ventilação mecânica e sem
previsão de alta. As crianças
graves da UTI são vítimas de
bronquiolites — 5 casos —,
especialmente o vírus sincicial
respiratório (VSR), politraumas,
doenças crônicas e pacientes
aguardando transplantes. Na
UER Infantil, a rotatividade dos
leitos melhorou, mas ainda
mantém crianças na
observação. Já a Enfermaria de
Pediatria, com 36 leitos,
continua com sua capacidade
máxima, inclusive com crianças
em ventilação mecânica.
Demandas espontâneas estão
sendo atendidas e avaliadas pela

Dois homens, de 36 anos e 25
anos, foram presos em flagrante
e um adolescente, de 15 anos,
foi apreendido com 80
explosivos anteontem em
Sumaré. Após uma denúncia
anônima, os policias militares
abordaram o trio na frente de
uma residência na Rua
Agostinho Gagliara, no bairro
Portal Bordon. Na abordagem,
os três confessaram que tinham
explosivos numa casa localizada
na Rua da Glória. No imóvel, a
PM encontrou 47 explosivos
dentro de tambores plásticos.
Na frente da casa, em um
terreno baldio, os agentes de
segurança encontraram mais
duas sacolas com 33 explosivos.

Esse tipo de artefato é utilizado
para ataques a caixas
eletrônicos. Os policiais
militares também apreenderam
5 munições calibre 22 para
arma de fogo dentro da
residência. O Grupo de Ações
Táticas Especiais (GATE) de São
Paulo, foi acionado e levou os
explosivos para a delegacia para
ser feito o Boletim de
Ocorrência (BO) e depois para
São Paulo, local onde os
explosivos foram detonados. Os
dois homens foram
encaminhados para o plantão
policial de Sumaré e autuados
em flagrante. Já o adolescente
foi liberado para os seus
responsáveis. (AAN)
Divulgação

O Pronto-Atendimento do Ouro Verde está sobrecarregado e no momento prioriza as emergências

A PM encontrou o artefato dentro de tambores plásticos e em terreno baldio

CAMPINAS

Jovem é detida com maconha
escondida em maços de cigarro
O HC da Unicamp suspendeu as internações pediátricas na última terça-feira: superlotação foi o motivo

classificação de risco ou
redirecionadas à rede.
Com o equipamento utilizado
para radioterapia no Hospital
Municipal Dr. Mário Gatti
quebrado há 25 dias, pacientes

com câncer têm convivido com
incertezas para dar sequência ao
tratamento oferecido pela rede
pública de saúde de Campinas.
A Secretaria de Saúde informa
que o conserto já foi

providenciado, mas ainda não
tem data de quando os
agendamentos para o
tratamento serão retomados.
(Renato Piovesan/AAN)

Uma jovem de 22 anos foi presa
em flagrante na manhã de
ontem ao tentar em entrar com
maconha escondida em maços
de cigarro no Centro de
Detenção Provisória (CDP) de
Campinas. O caso foi
confirmado pela Secretaria da
Administração Penitenciária
(SAP) do Estado, que prendeu e
conduziu a visitante até a 2ª
Delegacia Seccional de

Campinas após o flagrante. A
droga foi descoberta na sala de
revista de alimentos quando a
mulher foi revistada por agentes
de segurança da penitenciária.
Na hora da inspeção, os agentes
encontraram a maconha dentro
de maços de cigarros. A mulher
foi conduzida até a delegacia,
onde foi presa em flagrante e
encaminhada para a cadeia
pública de Paulínia. (AAN)

LUTO

falecimentos

I I KAZUMITSU NISIYAMAMOTOFALECEU AOS 66 ANOS, CASADO
COM AMELIA SEIKO TAKESHIRO
NISIYAMAMOTO. DEIXA O FILHO
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ANDRÉ. SEU SEPULTAMENTO
DAR-SE-Á DIA 22/07/2018 ÀS
08:30 HORAS NO CEMITÉRIO DA
SAUDADE ( NS-98861 ).

Hélio Rosolen morre aos 75 anos
O corpo do ex-vereador foi sepultado ontem à tarde no Cemitério Flamboyant
Cedoc RAC

CREMATÓRIO MUNICIPAL

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

O ex-vereador de Campinas
Hélio Rosolen morreu anteontem aos 75 anos. Ele faleceu em virtude de problemas cardíacos. O corpo foi
sepultado ontem à tarde no
Cemitério Flamboyant. Em
nota, a Câmara Municipal
se solidarizou com a família
e os amigos do ex-parlamentar. Rosolen atuou como vereador em três legislaturas,
de 1977 a 1988. O ex-vereador também era conhecido
por realizar um encontro nacional da família Rosolen,
que reunia entre 1.500 e
2.000 integrantes a cada
dois anos. Já aposentado,
Rosolen escreveu um artigo
recentemente ao Correio
Popular em que havia de-

monstrado sua preocupação com as carências culturais da cidade. “Campinas,
terra de Carlos Gomes, nunca esteve tão renegada em
termos de teatros nos últimos anos. Até o nosso
maior patrimônio cultural,
orgulho da cidade, que é a
Orquestra Sinfônica Municipal, não tinha um espaço
adequado até mesmo para
fazer seus ensaios até bem
pouco tempo. Não podemos esquecer que o governador autorizou a construção do novo Teatro Carlos
Gomes no Parque Ecológico
Monsenhor Emilio José Salim, mas nada saiu do papel”, escreveu. (Renato Piovesan/AAN)

Político era conhecido por realizar encontro nacional da família Rosolen

