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DOAÇÕES de sangue ao Hemocentro da Unicamp caíram 5% com os feriados prolongados do mês de abril, e
normalmente também são reduzidas com clima frio: maior preocupação é com sangue do tipo RH negativo
DOAÇÕES

Hemocentro alerta para
risco de falta de sangue
O Hemocentro da Universidade
Estadual de Campinas
(Unicamp) alerta a população
para reforçar as doações de
sangue. Os feriados
prolongados seguidos do mês
de abril provocaram uma
queda nos estoques em cerca de
5%, se comparado com o
mesmo período do ano
passado. A preocupação
aumenta em virtude da queda
de temperaturas, chuvas e
estoque crítico. Uma
preocupação maior é com os
sangues do tipo RH negativo (A,
B, AB e O), que representam, no
Brasil e em todo mundo, menos
de 12% da população. Caso o
estoque total fique abaixo de
50%, é grande o risco de
cancelamento de cirurgias em

COMO DOAR
 Onde: Hemocentro da Unicamp
(Rua Carlos Chagas, 480 - Cidade
Universitária "Prof. Zeferino Vaz" Barão Geraldo)
 Quando: de segunda a sábado,
das 7h30 às 15h
 Contato: (19) 35218603

diversos hospitais atendidos
pelo Hemocentro ou mesmo
falta de sangue e
hemoderivados para os
atendimentos de urgência e
emergência. Segundo o diretor

do Serviço de Coleta do
Hemocentro da Unicamp,
Vagner Castro, embora ainda
não tenha havido a necessidade
de suspensão de cirurgias ou
transfusões, a previsão de uma
nova queda de temperatura e o
feriado do Dia do Trabalho são
motivos de preocupação para a
instituição. “A possibilidade de
agravamento é real pois o
consumo dos hospitais tem
aumentado. Assim,
preventivamente, estamos
alertando a população sobre a
necessidade da doação de
sangue nos próximos dias,
minimizando o impacto em
nossos estoques e
consequentemente, o risco de
falta de sangue em nossa
região”, informa Castro. (AAN)

VIOLÊNCIA

URBANISMO

Rapaz atira em sogro, agride
sogra e foge com a namorada

Discussão do
Plano Diretor
entra em nova fase

Insatisfeito com a interferência
em seu relacionamento, um
rapaz de 22 anos atirou no sogro
de 33 anos, agrediu a sogra, de
41 anos, e depois fugiu levando
a namorada, uma adolescente
de 17 anos. O caso aconteceu na
noite de anteontem no Jardim
do Lago Continuação, em
Campinas. Os pais da jovem
foram socorridos no Hospital
Ouro Verde e não correm risco
de morte. O pai foi baleado na
coxa e no abdômen. De acordo
com a Polícia Civil, a briga
aconteceu por volta das 23h30 e
começou depois de uma suposta
proibição por parte das vítimas
em relação ao relacionamento
da filha com o rapaz, que seria
usuário de drogas. Apesar da
não aceitação dos pais,
recentemente a garota deixou
sua casa e foi morar com ele no

A Prefeitura de Campinas inicia
amanhã a nova fase de
discussões do Plano Diretor
Estratégico. Nessa reunião, os
cidadãos conhecerão o
cronograma de debates, que
prevê a realização de 28
encontros e a metodologia de
trabalho aprovada pelo
Conselho da Cidade
(Concidade). O secretário
municipal de Planejamento e
Urbanismo, Carlos Augusto
Santoro, fará uma breve
explanação sobre as propostas
da Administração para o novo
Plano Diretor. Entre os dias 2 e 5
de maio, como deliberado pelo
Concidade, ocorrerá a etapa de
apresentação das devolutivas
nas cinco regiões da cidade.
Durante esses encontros, os
cidadãos terão acesso à
compilação das contribuições
recebidas pelos diversos canais
de comunicação — site, 156,
protocolo geral, e-mail, oficinas
participativas. A reunião de
amanhã será entre 8h30 e 17h
no Salão Vermelho da
Prefeitura. A proposta do Plano
Diretor prevê a divisão do
município em 17 Áreas de
Planejamento e Gestão (APGs) e,
entre os dias 15 e 26 de maio,
serão apresentadas em cada
uma dessas APGs, as propostas
previstas. Conforme acordado
com o Conselho da Cidade,
novas contribuições serão
recebidas exclusivamente pelo
https://planodiretor.campinas.sp
.gov.br/ até o dia 5 de junho.
Com base nas novas
contribuições que chegarem,
entre os dias 20 e 25 de junho
serão apresentados os assuntos
mais tratados, em reuniões que
ocorrerão no Salão Vermelho. A
reunião final para apresentar a
minuta de projeto está prevista
para o dia 15 de julho. (AAN)

bairro Bonfim. Porém, na tarde
da quarta-feira, a jovem foi
visitar os pais, que não
permitiram que ela saísse de
casa novamente com ele. O
namorado teria deixado o local e
voltado horas depois com uma
arma de fogo e atirou duas vezes
contra o pai da adolescente,
atingindo a barriga e a perna da
vítima. A mãe levou um soco no
tórax e durante os disparos
contra o marido, pólvora atingiu
o rosto dela, segundo a polícia.
O caso foi registrado como
tentativa de homicídio, lesão
corporal, violência doméstica e
subtração de incapaz na 2ª
Delegacia Seccional de
Campinas. Segundo
testemunhas, a jovem foi
embora com o namorado por
conta própria. (Alenita
Ramirez/AAN)

NO DOMINGO

Obras da Sanasa cortam
fornecimento em 28 bairros
A Sanasa informa que, em
continuidade aos trabalhos de
melhoria na oferta e
distribuição de água da cidade,
fará o serviço de interligação de
redes. Para isso, será necessário
interromper o fornecimento de
água neste domingo das 8h às
17h, para os seguintes bairros:
Loteamento DAE, Arruamento
Bueno de Miranda, Vila
Elizabete, Arruamento Elisa
Dierberger, Vila Aveniente, Vila
Angelino Rossi, Vila Heloisa, Vila
Silva Teles, Vila Lane, Vila Ilka,
Jaime Badia, Vila Itapura,
Jardim América, Vila Júlio de
Mesquita, Bairro Frantão, Vila
Ernestina, Vila Almeida, Vila

Povoa, Vila Soares, Vila Izabel,
Vila Jequitibás, Jardim Meirelles,
Vila Lídia, Vila Santiago,
Botafogo, Vila Estádio, Cambuí e
Centro. O serviço afetará
também parte dos bairros Ponte
Preta, Bosque e Proença. Os
hospitais Irmãos Penteado,
Santa Tereza, Casa de Saúde,
Hospital do Coração,
Renascença, Policlínica
Municipal II e Campinas Day
Hospital também serão
afetados, mas a Sanasa colocará
caminhões-pipa à disposição. A
empresa de saneamento
recomenda aos moradores que
façam a reserva antecipada de
água. (AAN)

