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SUSTO NO FIM DA TARDE

Acidente com dois ônibus
deixa quatro feridos na Lix
Quatro pessoas ficaram feridas
em um acidente que envolveu
dois ônibus e um carro em pleno
horário de pico na Avenida Lix da
Cunha, ontem, em Campinas. A
ocorrência foi registrada por volta
das 19h. Segundo informações do
Corpo de Bombeiros, enquanto o
ônibus da empresa Lirabus, que
seguia viagem para Rio Claro,
trocava para a faixa da direita, em

NOVO SERVIÇO

Correios iniciam
atendimento
para os surdos
A Central de Atendimento dos
Correios (CAC) passou a
atender, esta semana, clientes
portadores de deficiência
auditiva por meio de um
número telefônico exclusivo. Os
usuários poderão obter
informações sobre produtos e
serviços ou registrar
manifestações pelo 0800 725
0898, de segunda a sexta-feira,
das 8h às 20h, e aos sábados, das
8h às 14h. As ligações poderão
ser efetuadas a partir de um
Terminal Telefônico para
Surdos (TTS). O atendimento
realizado pela CAC consiste em
um sistema que, ao receber
ligações desses terminais,
estabelece comunicação por
meio de mensagens de texto.
Segundo o último censo
brasileiro, realizado em 2010
pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE),
há cerca de 10 milhões de
portadores de deficiência
auditiva no Brasil. (Da Agência
Anhanguera)

EX-MÉDICO

Abdelmassih é
alvo de mais
uma denúncia
O Ministério Público de São
Paulo denunciou o ex-médico
Roger Abdelmassih à Justiça por
mais um crime de atentado
violento ao pudor. A ação
resulta do inquérito policial
encaminhado aos promotores
do Grupo de Atuação Especial
de Combate ao Crime
Organizado (Gaeco), que
indiciou Abdelmassih por 37
estupros. Em nota, o MP
informou que os promotores
ficaram impossibilitados de
denunciar o ex-médico pelos 36
abusos sexuais restantes por
causa da prescrição dos crimes.
“Os demais fatos criminosos
apurados no inquérito não
foram objeto da denúncia, pois
ocorreram no período entre os
anos de 1990 e 2006, tendo
ocorrido a prescrição da
pretensão punitiva estatal em
2014.” Abdelmassih foi
condenado a mais de 180 anos
de prisão pelo estupro de 37
mulheres. A defesa dele não foi
encontrada. (Estadão Conteúdo)

SOLIDARIEDADE

PUC-Campinas faz
campanha para
doação de sangue
A Coordenadoria Geral de
Atenção à Comunidade Interna
(Caci) da PUC-Campinas, em
parceria com o Hemocentro da
Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp), realiza no
próximo dia 22, das 8h às 12h, a
XIV Campanha de doação de
sangue da PUC-Campinas. A
ação será no estacionamento em
frente ao Prédio H11 - Campus I
(Rodovia D. Pedro I, Km 36,
Parque das Universidades).
Para quem deseja doar sangue é
necessário e imprescindível
inscrever-se até o dia 10 de
agosto, às 12h59, pelo Portal da
Universidade no link
http://www.puc-campinas.edu.b
r/eventos/.
O pré-agendamento é
necessário para uma melhor
organização do fluxo de doação
de sangue, de modo que o seu
tempo de espera seja o mínimo
possível. Mais informações pelo
(19) 3343-7216. (AAN)

direção à plataforma de
embarque, o coletivo municipal
da linha 261(Parque Anchieta)
bateu em sua traseira. Após o
impacto, o veículo também
atingiu um Renault Megane. A
motorista do carro, Erika Crista
da Silva, de 32 anos, informou
que o ônibus coletivo vinha em
alta velocidade. As quatro pessoas
feridas estavam dentro do

coletivo. Ainda segundo os
Bombeiros, uma delas estava com
o rosto sangrando, já as outras
apresentavam escoriações leves.
Todas foram encaminhadas para
o Pronto Atendimento do Centro.
Até o momento que a reportagem
esteve no local, por volta das 20h,
a lentidão na avenida era de um
quilômetro. (Renan
Feitosa/Especial para a AAN)

ÔNIBUS danificado após colisões na Avenida Lix da Cunha, que ocorreu em pleno horário de pico de
movimento, no fim da tarde de ontem: feridos leves foram levados para Pronto Atendimento no Centro

