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Campinas, terça-feira, 10 de maio de 2016

14˚

27˚

CIDADES

O dia amanhece
com
nebulosidade
intensa. Há
previsão de
chuvas
principalmente
à tarde.
Temperatura
estável.

QUARTA

14˚
27˚

QUINTA

16˚
26˚

Cidade

mín máx

Cidade

mín

máx

Araçatuba

20

32

P. Prudente

21

28

Belo Horizonte

17

29

Araraquara

18

30

Ribeirão Preto

20

32

Brasília

16

29

Outono
20 mar/20 jun

mín máx

Cidade

Bauru

20

28

Santos

20

29

Campo Grande

23

35

Botucatu

18

26

São Carlos

20

29

Curitiba

16

23

Campos do Jordão

15

24

S. José do Rio Preto 20

31

Porto Alegre

17

25

Catanduva

19

31

S. José dos Campos 19

29

Recife

23

28

Jundiaí

19

28

Sorocaba

20

27

Rio de Janeiro

19

33

Ourinhos

18

22

Ubatuba

20

26

Salvador

23

31

Piracicaba

20

29

Votuporanga

19

33

São Paulo

18

27

21/5
29/5
6/5
13/5

06h32 17h37

Deivis Schermann/Divulgação

Astronomia

Campineiros registram a rara
passagem de Mercúrio pelo Sol
Um raro fenômeno
astronômico foi registrado
ontem de manhã pela equipe
de astrônomos e fotógrafos do
Observatório Municipal Jean
Nicolini, em Campinas. O
planeta Mercúrio passou na
frente do Sol. A trajetória do
planeta pôde ser vista no
Brasil e em toda a América e
partes de Europa, Ásia e
África. Durante o dia, o
observatório abriu as portas
para receber os visitantes. O
planeta passou em frente ao
sol das 8h13 às 15h42. O
“Trânsito de Mercúrio pelo

disco solar” é um evento
relativamente raro que
acontece 13 vezes a cada
século. A última vez que o
acontecimento pôde ser
observado da Terra em sua
totalidade foi em 1960. A
próxima vez que o evento
poderá ser visto do Brasil será
em 2019. Para a visualização é
preciso cuidado. O uso de
radiografias ou outros meios
para impedir a passagem da
luz não são seguros. O correto
é a observação com
telescópios ou filtros
luminosos apropriados. Ainda

pouco explorado, o misterioso
Mercúrio é o planeta mais
próximo do Sol e se encontra a
uma distância média de 58
milhões de quilômetros dele.
Muito pequeno (seu diâmetro
é de 4.780 quilômetros), dá a
volta ao Sol em 88 dias.
Portanto, passa a cada 116 dias
entre a Terra e a estrela. Mas,
devido à inclinação de sua
órbita ao redor do astro em
relação à órbita terrestre,
parece que se encontra acima
ou abaixo do Sol na maior
parte do tempo. Por isso, o
trânsito de Mercúrio à frente
do Sol é pouco frequente: há
13 ou 14 em cada século. O
último ocorreu há dez anos.
Os próximos serão registrados
em novembro de 2019,
novembro de 2032 e maio de
2049. (Do Correio.com)

OPERAÇÃO EXPRESSO DE LATA

Na imagem, Mercúrio é o pontinho à direita da imagem. O outro ponto sobre sol é uma mancha solar

LUTO

Polícia prende 14 por rede Acidente mata professor de
de desmanches na região educação física em Sousas
Alenita Ramirez/AAN

A Polícia Civil de Americana
prendeu, ontem de manhã, 14
pessoas suspeitas de integrar
uma quadrilha de roubo, furtos e
desmanche de veículos na região
de Campinas. Entre os presos
estão dois dos principais
receptadores do esquema de
venda de peças de carros. Um
deles é o proprietário da Fit
Peças, na Vila Paraíso, em
Campinas, e o outro é dono de
uma loja de peças, em Goiânia,
responsável pela distribuição do
material para todo o Brasil,
principalmente para o Norte e
Nordeste. Do total de prisões,
duas foram em flagrante — um
por receptação e outro por porte
ilegal de arma. Os demais
tiveram prisões temporárias de
cinco dias. A operação “Expresso
de Lata” começou há oito meses,
após a Delegacia Seccional ter
constatado aumento no número
de furtos e roubos de veículos na
região. Num total, 50 pessoas são
investigadas. Somente ontem
foram cumpridos 40 mandados
de busca e apreensão e 14 de
prisões. Trinta e nove dos
mandados de busca e apreensão
foram cumpridos em Campinas,
nos bairros Campos Eliseos,
Jardim Aeroporto, Campo Belo,
Vila União e Vila Rica. A maioria
das prisões também ocorreu em
Campinas — do empresário
Márcio Greide, dono da Fit
Peças, e do comerciante Edilson
Ferreira Teixeira, dono de um

POLICIAIS CIVIS cumprem mandado de busca e apreensão em
desmanche em Campinas: ao todo, investigação atinge 50 pessoas

desmanche. Também houve
prisões de receptadores por
Sumaré, Hortolândia, Sorocaba e
Goiás. O advogado de Greide,
Cristiano Bavolon, nega
qualquer envolvimento do
empresário no esquema e
garante que a loja é regularizada.
A defesa de Ferreira não foi
localizada para comentar o caso.
A operação Expresso de Lata
envolveu 150 policiais, sendo
oito delegados, todos ligados ao
Departamento de Polícia
Judiciária de São Paulo Interior 9
(Deinter-9). Foram apreendidas
peças de carros, documentos,
computadores e equipamentos

usados para despistar
bloqueadores por satélite e até
mesmo carros usados pelo
bando para transportar os
puxadores (criminosos que
pegam os veículos após a
quarentena). Segundo o
delegado titular da Seccional de
Americana, Paulo Tucci, ao
longo das investigações foram
efetuadas 39 prisões, sendo 10
delas em um desmanche
irregular em Sumaré, no dia 15
de dezembro passado. Outras 15
durante as investigações e as 14
de ontem. Seis pessoas seguem
foragidas. (Alenita Ramirez/Da
Agência Anhanguera)

Leandro Ferreira/AAN

O professor de educação física
aposentado José Roberto
Piantoni, de 67 anos, morreu
ontem após bater a moto que
pilotava, uma Kawasaki Ninja,
na lateral esquerda de uma
caminhonete Nissan Frontier. O
acidente aconteceu por volta das
11h45 na Avenida Antônio
Carlos Couto de Barros, na
entrada de Sousas. A vítima
sofreu fraturas expostas nas
pernas, foi socorrida e chegou a
ser levada pelo Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência
(Samu) ao Hospital de Clínicas
(HC) da Universidade Estadual
de Campinas (Unicamp), mas
não resistiu. A colisão aconteceu
em um retorno próximo ao
clube do Arraial. Segundo
familiares do motorista da
caminhonete, a vítima seguia no
sentido bairro. A caminhonete
fez o retorno e, ao entrar na via,
foi atingida pelo motociclista.
“Este trecho é terrível para
atravessar. Os motoristas andam
em alta velocidade, sem contar
que há muito movimento de
veículos, e é difícil a visão”, disse
uma empresária de 54 anos, que
não quis se identificar. Segundo
a Empresa Municipal de
Desenvolvimento de Campinas
(Emdec), “a Rodovia Dr. Heitor
Penteado e a Avenida Antônio
Carlos Couto de Barros possuem
pontos de fiscalização
eletrônica, com velocidade
máxima permitida de 70km/h.

falecimentos
■ ■ Rogerio Ansante - Faleceu em Campinas/SP aos 37 anos. Filho de Rocco
Ansante e Solange Claudina Tomaz Ansante. Seu sepultamento deu-se dia
09/05/2016 às 09h30min no Cemitério Parque Nossa Senhora da Conceição em Campinas/SP. Os diretores e colaboradores do Grupo Serra oferecem
suas condolências à família enlutada.
(Associado do Grupo Serra Campinas 19
3775-9752 www.gruposerra.com.br).
■ ■ Benedita Moraes Moyses - Faleceu

em Campinas/SP aos 85 anos. Casada
com Pedro Moyses. Deixa os Seguintes
Filhos: Lucia, Regina, Marcia, Carol e
Sandra. Seu sepultamento deu-se dia
09/05/2016 às 13h00min no Cemitério Parque Hortolândia em Hortolândia/
SP. Os diretores e colaboradores do Grupo Serra oferecem suas condolências à
família enlutada. (Associada do Grupo
Serra Campinas 19 3775-9752 www.
gruposerra.com.br).
■ ■ Dolores Mateus Gadioli - Faleceu
em Campinas/SP aos 94 anos. Casada
com Olímpio Gadioli. Deixa os Seguintes Filhos: Neuza, Sheila e Mauro (em
memoria). Seu sepultamento deu-se
dia 09/05/2016 às 14h00min no Cemitério da Saudade em Campinas/SP.
Os diretores e colaboradores do Grupo
Serra oferecem suas condolências à família enlutada. (Associada do Grupo Serra Campinas 19 3775-9752 www.grupo-

Tecnicamente, é inadequada a
implantação de lombadas no
local, por conta da característica
da via, de trânsito rápido. Por
isso a implantação dos radares.”
Piantoni deu aula de educação
física em escolas públicas e
particulares de Campinas.
Integrou as seleções paulista e
campineira de basquete nos
anos de 1970. Foi campeão
estadual de vôlei em 2015 nos
Jogos Regionais dos Idosos
(Jori). “Toda a comunidade
esportiva de Campinas o
adorava. Ele era muito querido.
É uma perda inestimável”,
lamenta a prima, Vanda Regina

de Almeida. Até o mês passado,
Piantoni era gerente do
departamento de esportes do
Clube Campineiro de Regatas e
Natação. Ontem, antes de se
acidentar, jogou vôlei na
instituição, preparando-se para
a edição deste ano do Jori.
Participaria mais uma vez pela
seleção municipal. “Nem sei o
que falo para você. Tem hora
que eu acredito, mas tem hora
que não”, afirmou a diretora
social do Regatas, Lea
Rodrigues. “Piantoni era muito
engraçado, piadista. Uma
pessoa maravilhosa”, disse.
(Alenita Ramirez/AAN)

NESTA DATA
Morria, em 2012, Carroll Hall Shelby, um
ex-piloto de automóveis e empresário
norte-americano. Carroll foi o fundador da
indústria automobilística Shelby American,

Para contato: falecimentos@rac.com.br

MISSAS E FUNERAIS

ACIDENTE aconteceu na entrada de Sousas, quando motociclista atingiu
caminhonete que fazia retorno; no detalhe, José Roberto Piantoni

serra.com.br).
■ ■ Geraldo Bim - Faleceu em Campinas/SP aos 73 anos. Viúvo de Mirian
Fernandes Bim. Deixa os Seguintes Filhos: Fabio e Monica. Seu sepultamento deu-se dia 09/05/2016 às
16h00min no Cemitério Parque Flamboyant em Campinas/SP. Os diretores e
colaboradores do Grupo Serra oferecem
suas condolências à família enlutada.
(Associado do Grupo Serra Campinas 19
3775-9752 www.gruposerra.com.br).
■ ■ Luís Carlos Zanelato - Faleceu em
Campinas/SP aos 58 anos. Filho de Benedito Zanelato e Zaira Aparecida Teixeira Zanelato. Deixa os Seguintes Filhos: Vanessa, Carla, Caio e Lara. Seu
sepultamento será hoje 10/05/2016
às 09h30min no Cemitério Parque
Flamboyant em Campinas/SP. Os diretores e colaboradores do Grupo Serra
oferecem suas condolências à família

enlutada. (Associado do Grupo Serra
Campinas 19 3775-9752 www.gruposerra.com.br).
■ ■ Edson Otaviano Soares - Faleceu
em Campinas/SP aos 69 anos. Casado
com Sandra Aparecida Margiotto Soares. Deixa os Filhos: Luciano e Leandro. Seu sepultamento será hoje
10/05/2016 às 09h00min no Cemitério da Saudade em Campinas/SP. Os diretores e colaboradores do Grupo Serra
oferecem suas condolências à família
enlutada. (Associado do Grupo Serra
Campinas 19 3775-9752 www.gruposerra.com.br).
O serviço funerário municipal informa:
encontra-se na câmara fria do necrotério
do cemitério Pq. N. S. da Conceição, o
cadáver abaixo relacionado e não reclamado até a presente data, o qual será
doado a universidade para estudos ou
pesquisas científicas.

■ ■ Paulo Aparecido de Souza - Com
aprox. 45 anos de idade, cor preta, sexo masculino, natural de Três Corações/MG, filho de Célia Maria Aparecida de Souza, demais dados ignora-

que criou carros como o Shelby Mustang e
o Shelby Cobra nos anos 1960 e 70. Em
1959, foi o vencedor das 24 Horas de Le
Mans, ao volante de um Aston Martin.

dos, falecido às 02:45 horas do dia
15 de fevereiro de 2016, no Hospital
das Clínicas/Unicamp, nesta cidade,
conforme remoção N. 0321/2016 SETEC.

