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Campinas, sexta-feira, 27 de setembro de 2013

Tempo

HOJE EM CAMPINAS
MÁXIMA

24˚
MÍNIMA

10˚

A massa de ar seco
deixa o tempo firme
com sol e poucas
nuvens. O dia ainda
começa um pouco frio
e com nevoeiro. À tarde
esquenta e a umidade
cai. Não chove

PRÓXIMOS DIAS

NO ESTADO

SÁBADO

Cidade

mín máx

Cidade

mín máx

Araçatuba

11 28

Jundiaí

9 24

Araraquara

10 26

Piracicaba

Bauru

11 25

Presidente Prudente

10˚

28˚

DOMINGO SEGUNDA

13˚

21˚

15˚

28˚

LUAS
Cidade
São Carlos

SOL

FUSOS

Nascente
6h54
Poente
18h06

França +5
Inglaterra +4
Espanha +5
Itália +5
China +11
Alemanha +5
Japão +12

mín máx
9 25

10 25

S.José do Rio Preto

11 27

9 27

S.José dos Campos

12 22

Botucatu

9 23

Ribeirão Preto

10 27

Sorocaba

9 23

Campos do Jordão

4 18

Santos

14 24

Ubatuba

12 23

Crescente
11/10

Minguante
27/9

Nova
4/10

Cheia
19/9

CARLOS GOMES

VOLUNTARIADO

Usuários protestam contra fechamento de CS

Mutirão da Saúde
atende crianças no
Jd. Bassoli amanhã

Fotos: Érica Dezonne/AAN

Os usuários do Centro de Saúde
Carlos Gomes, no bairro Carlos
Gomes, fizeram um protesto na
manhã de ontem contra o risco
de fechamento da unidade, que
funciona em um prédio
pequeno e em condições
estruturais precárias. Cerca de
90 pessoas participaram do ato
em frente à unidade.
Representantes da Secretaria
Municipal de Saúde estiveram
no local e foram pressionados a
apresentarem uma solução. Um
imóvel será alugado e até
dezembro a unidade passará a
funcionar no novo endereço,
segundo foi informado aos
manifestantes.
Cerca de 120 pessoas são
atendidas todos os dias em um
prédio antigo e com espaço
insuficiente para a demanda.
Além de rachaduras nas
paredes, os banheiros são
pequenos e não têm ventilação.
Faltam salas para atendimento
médico e a sala de urgência é a
mesma onde é realizada a
inalação. “Hoje, as pessoas que
vão se consultar no psicólogo,
ou com outras especialidades,
são atendidas na biblioteca da
Administração Regional 14, que
fica ao lado do Centro de Saúde,
por falta de espaço. É uma
situação complicada”, afirmou
Carlos Lemos, presidente da
Associação Independente dos
Moradores e Amigos do bairro
Chácaras Gargantilha.
Apesar de pertencer ao
município, o prédio não pode
ser reformado por questões
ambientais, mas também não
tem mais condições de ficar
onde está, segundo a própria
Secretaria de Saúde. Os
moradores temiam o
fechamento do prédio sem que
houvesse um novo espaço para
o serviço. A Associação de
Moradores do Gargantilha
ofereceu um terreno no bairro,
mas não houve resposta da
Prefeitura. Durante o protesto,
realizado às 10h de ontem, eles
cobraram mudança e

Grupo de moradores se reuniu com representantes da Prefeitura para discutir o funcionamento do Centro de Saúde Carlos Gomes, ontem

mostraram cartazes
pedindo um “Centro de
Saúde 100% Fifa”.
O Sindicato dos Trabalhadores
no Serviço Público Municipal de
Campinas também cobrou
melhores condições para os
funcionários da unidade.
O chefe de gabinete da
Secretaria de Saúde, Edson
Silveira, esteve no local no
momento do protesto e
apresentou um cronograma do
que está sendo feito. “Vamos
alugar a casa ao lado com
melhores condições tanto para
os pacientes como para os
funcionários”, afirmou. O prazo
dado para que o Centro de
Saúde funcione no novo
endereço foi até dezembro deste
ano. “Já temos a documentação
do imóvel. Ela está tramitando
no jurídico e na Secretaria de

Finanças. Se tudo correr bem
nós vamos fazer a mudança até
o final do ano. Esse foi o prazo
que demos aos usuários hoje”,
disse Silveira.
Uma comissão de moradores e
conselheiros locais de saúde foi
formada e irá acompanhar o
andamento. “Se em até 40 dias o
processo não andar, vamos fazer
uma manifestação maior e na
porta da Prefeitura”, afirmou
Carlos Lemos. (Inaê Miranda/Da
Agência Anhanguera)

Vídeo com o protesto
dos usuários do
CS Carlos Gomes
Moradora segura cartaz exigindo um Centro de Saúde “100% Fifa”
Gustavo Tilio/07jul2013/Especial para a AAN

ENCONTRO

O cirurgião pediátrico e diretor
clínico do Hospital e
Maternidade Celso Pierro da
PUC-Campinas, Nilton Vicente
Crepaldi, atenderá,
voluntariamente, crianças entre
0 e 12 anos para prevenção de
fimose e hérnia no 13º Mutirão
da Saúde, que acontece amanhã,
das 8h30 às 12h, na Paróquia
Santo Afonso Maria de Ligório
(Rua Desembargador Benedicto
Jorge Faráh, s/nº, (quadra de
esportes), Jardim Bassoli). Os
Mutirões da Saúde realizados
pela Associação Beneficente
Nossa Senhora da Esperança
(ABNSE) atendem,
gratuitamente, a população das
paróquias. As atividades serão:
orientação do uso correto de
medicamento, avaliação
nutricional, teste de glicemia e
verificação da pressão arterial,
além de atividade física com
crianças. Os mutirões contam
com o apoio do Hospital e
Maternidade Celso Pierro, da
PUC-Campinas e da Paróquia
Universitária Santo Tomás de
Aquino. Em prol da construção
da Casa de Acolhimento Nossa
Senhora da Esperança, a
associação realiza, no dia 17 de
outubro, na Fonte São Paulo, o
Chá da Esperança. A Casa de
Acolhimento acolherá familiares
dos pacientes que procuram
atendimento no Hospital e
Maternidade Celso Pierro da
PUC-Campinas, que não são da
cidade e não têm local para se
hospedar. O terreno está
localizado no Satélite Íris 3, a 5
km do Hospital. O valor do
convite é R$ 40,00 (incluso
buffet) e pode ser comprado nas
paróquias: Santa Rita de Cássia,
N. S. das Dores, N. S. da
Evangelização, Divino Salvador,
São Paulo Apóstolo, São Pedro
Apóstolo, Sagrada Família e
Santa Teresa Ávila. Mais
informações por meio do e-mail
abnsesperanca@gmail.com ou
pelos telefones (19) 3343-8655
ou 3343-8393. (AAN)

EDUCAÇÃO

Capacitação de profissionais
aumenta captação de órgãos

Estado abre concurso para
59 mil vagas de professores

No Dia Nacional do Doador de
Órgãos, comemorado hoje, o
Serviço de Procura de Órgãos e
Tecidos (Spot) do Hospital de
Clínicas (HC) da Unicamp
promove a 3ª edição do
Encontro Regional das
Comissões Intra-Hospitalares de
Doação de Órgãos e Tecidos. O
evento acontece na Casa do
Professor Visitante, e tem o
objetivo de capacitar
profissionais da área de saúde
que atuam na captação de
órgãos nos hospitais. O
resultado do curso aparece nos
índices de doações. Em 2011,
foram registradas 46 doações
pelo Spot-HC e neste ano a
equipe já obteve 94 doações —
mais de 50% de aumento.
“Nesses dois anos de curso nós

A Secretaria da Educação do
Estado de São Paulo abriu
inscrições para 59 mil novas
vagas para professores. Os
interessados devem se inscrever
até o dia 16 de outubro. A prova
está prevista para o dia 17 de
novembro nos municípios sede
das 91 diretorias de ensino do
Estado. O processo seletivo se
divide em duas etapas, uma
avaliação de títulos e o exame
que acontece dia 17 de
novembro. A prova terá 80
questões objetivas e duas
dissertativas e o conteúdo se
refere à formação básica do
professor e à formação
específica de cada disciplina, de
acordo com bibliografia, que
pode ser consultada no site da
Secretaria de Educação ou no

mudamos o conceito dentro dos
hospitais, estamos criando uma
política de captação em toda a
região de Campinas”, informa o
coordenador do Spot
HC-Unicamp, Luiz Antonio da
Costa Sardinha. O número de
hospitais que notificam
potenciais doadores passou de
12, em 2010, para 34 em 2012. O
coordenador atribui essa
mudança a educação
continuada das equipes. A
resistência familiar é um dos
desafios a ser superado. “Na
maioria dos casos, a recusa não
está relacionada com o ato da
doação, mas sim com a
abordagem”, comenta.
Durante o curso, temas como a
comunicação adequada de
morte encefálica aos familiares

LUIZ Antonio da Costa Sardinha, médico coordenador do Serviço de
Procura de Órgãos e Tecidos do HC da Unicamp: encontro regional

de forma clara e humanizada, e
o acolhimento no momento de
perda, são abordados. Em 2009
o índice de perda dos potenciais
doadores era de 40%, neste ano
o índice caiu para 12%. “A
grande mudança da captação é

que as equipes estão cada vez
melhores e maiores. Também
estamos tendo uma mudança
na cultura da sociedade, que
hoje, não tem medo de falar
sobre doação de órgãos”, afirma
Sardinha. (AAN)

falecimentos

NESTA DATA
Em 2005, morria Ronald Golias, humorista
brasileiro, considerado um dos pioneiros da
televisão no País. Despontou para a fama a
partir de seu trabalho no humorístico a

Para contato: falecimentos@rac.com.br

MISSAS E FUNERAIS
I I Gervasio Veronezi - Faleceu
em Campinas aos 80 anos. Ca-

sado com Maria Silveira de Souza Veronezi. Seu sepultamento
deu-se dia 26/09/2013 às

edital. Lá também é possível
encontrar indicações de livros
pedagógicos e publicações
institucionais focadas no
currículo pedagógico do Estado
de São Paulo. As vagas serão
disponibilizadas regionalmente.
Cada candidato deve indicar
pelo menos uma diretoria de
ensino onde gostaria de
trabalhar.
O salário inicial de um professor
que leciona para classes de anos
finais do Ensino Fundamental e
do Ensino Médio, com jornada
de 40 horas semanais, é de R$
2.257,84. Em 2014, a
remuneração deste docente
chegará a R$ 2.415,89. Mais
informações podem ser obtidas
no site: www.educacao.
sp.gov.br. (AAN)

14h00min no Cemitério da Saudade em Campinas/SP. À Família enlutada as condolências dos

Diretores e Colaboradores do Grupo Serra. (Associado do Grupo
Serra Campinas 19 3775-9752).
I I Isaulina da Silva Santos - Faleceu em Campinas aos 100
anos. Viúva de Francisco Thimoteo dos Santos. Deixa a filha:
Dalila (em memória). Seu sepultamento
deu-se
dia
26/09/2013 às 16h00min. no
Cemitério Parque dos Lirios em
Araraquara /SP. À Família enlutada as condolências dos Diretores e Colaboradores do Grupo Serra. (Associada do Grupo Serra
Campinas 19 3775-9752).
I I Ubirajara Machado de Campos - Faleceu em Campinas aos

73 anos. Casado com Terezinha
de Jesus dos Santos de Campos. Deixa os seguintes filhos:
Tales Vilfrido. Seu sepultamento deu-se dia 26/09/2013 às
14h00min no Cemitério da Saudade em Campinas/SP. À Família enlutada as condolências dos
Diretores e Colaboradores do Grupo Serra. (Associado do Grupo
Serra Campinas 19 3775-9752).
I I Eva Mucio Balduino - Faleceu em Campinas aos 62 anos.
Tinha uma união estável com Siderley Ferreira Pimenta. Deixa a
filha: Luciana. Seu sepultamento será hoje dia 27/09/2013 às
09h00min. no Cemitério Municipal de Sousas em Campinas

Praça da Alegria, interpretando o Pacífico
(do bordão “Ô Cride, fala pra mãe...”). Em
1990, passou a integrar o elenco fixo da
Praça é Nossa, no SBT, até 2005.

/SP. À Família enlutada as condolências dos Diretores e Colaboradores do Grupo Serra. (Associada
do Grupo Serra Valinhos 19
3869-3217).
I I Tereza Araujo da Silva - Faleceu em Campinas aos 81
anos. Viúva de Antonio Firmino
da Silva. Deixa os seguintes filhos: Adilson, Ademir, Alair e Alzira. Seu sepultamento será hoje dia 27/09/2013 às
09h00min. no Cemitério Parque Nsa Sra da Conceição em
Campinas /SP. À Família enlutada as condolências dos Diretores
e Colaboradores do Grupo Serra.
(Associada do Grupo Serra Campinas 19 3775-9752).

