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RODOVIÁRIA

RESGATE

Plataforma é interditada após acidente

Cão é resgatado em estado
grave; protetora pede ajuda

Carlos Sousa Ramos/AAN

A plataforma número 28, onde
aconteceu o acidente
envolvendo um ônibus da
Viação Cometa anteontem,
segue interditada no Terminal
Rodoviário de Campinas. A
Socicam, concessionária
responsável pelo terminal,
informou, via assessoria, que a
interdição será mantida pelos
próximos dias e é necessária
para que os trabalhos de
perícia sejam realizados com
sucesso. As demais plataformas
funcionam normalmente. No
dia do acidente, o resgate do
Corpo de Bombeiros de
Campinas informou que a
estrutura do local não corre o
risco de desabar. De acordo
com o relato de passageiros e
de testemunhas, o motorista
perdeu o controle do veículo
quando saía com destino ao Rio
de Janeiro. Ao invés de dar ré, o
ônibus foi para frente,
atropelando os que
aguardavam pelo embarque.
Cinco pessoas acabaram
ficando feridas no acidente. O
caso mais grave foi o de uma
mulher de 73 anos, que ficou
presa entre a roda esquerda do
ônibus e a coluna de concreto.

ÔNIBUS parou na pilastra após invadir a área de embarque e ferir cinco pessoas, anteontem, na Rodoviária
de Campinas: plataforma seguirá interditada nos próximos dias e causas do acidente estão sob investigação

A vítima teve que ser retirada
do local com o auxílio do Corpo
de Bombeiros; sofreu uma
fratura no punho e foi
encaminhada ao Hospital de
Clínicas da Universidade

Estadual de Campinas
(Unicamp) pelo Serviço de
Atendimento Móvel de
Urgência (Samu). Via assessoria
de imprensa, o hospital
informou que um novo boletim

médico sobre o estado da
vítima será divulgado hoje. A
Viação Cometa ainda não
emitiu nenhuma nota sobre o
acidente, que será investigado.
(Da Agência Anhanguera)

aulas no período, não será
suspensa a venda dos créditos. O
estudante que ainda possui
créditos no cartão do BU Escolar
ou BU Universitário pode
utilizá-los normalmente no
período, sem qualquer tipo de
restrição. As resoluções nº
468/2016 e nº 469/2016, com as
diretrizes, foram publicadas na
edição eletrônica desta
quarta-feira, dia 7 de dezembro,
do Diário Oficial. O Bilhete
Único Escolar, cor azul, garante
desconto de 60% no valor da
tarifa de ônibus para os

estudantes do ensino
fundamental e médio e de
cursos profissionalizantes, que
residem em Campinas e morem
a mais de 1 km da unidade de
ensino pública ou privada. Já o
Universitário, cinza, dá 50% de
desconto no valor da tarifa para
alunos de graduação em regime
integralmente presencial,
morador em Campinas,
regularmente matriculado em
instituição de ensino superior
do município e que resida a
mais de 1 km da universidade.
(AAN)

Um cachorro da raça golden
retriever foi resgatado em
estado grave anteontem em
uma casa no Jardim Estoril, em
Campinas. O animal estava com
os dois ouvidos sangrando e
expelindo pus. Além de otite
severa, está com infecção nos
olhos, início de pneumonia,
suspeita de tumor de testículo e
babesiose (doença do
carrapato). Ao invés dos 36
quilos que deveria pesar, está
com 20. O cão está internado na
clínica veterinária Animal
Palace, onde deverá permanecer
por menos 15 dias. “Estava
abandonado há tempos”,
afirmou o veterinário Leandro
Carvalho. Ao se recuperar, o pet
será posto para adoção
responsável. O resgate foi feito
pela enfermeira Marynes Silva,
que é protetora, e tem hoje sob
sua responsabilidade outros 27
cães, todos resgatados. “Mesmo
não tendo condições, eu não
poderia deixá-lo lá”, declarou. O

pet recebeu o nome de Bruce e
está tomando antibióticos de
largo espectro,
anti-inflamatórios, soro e
sedativos. Para que se recupere,
precisará de nutrição especial.
Sangue foi colhido para uma
bateria de exames, que
indicarão o tratamento preciso.
Atualmente, a conta de Marynes
na clínica chega a R$ 4 mil. A
protetora vive do salário de
enfermeira, e custeia resgates
com recursos próprios e
doações. Alugou um terreno
onde colocou os resgatados,
enquanto aguardam por
adotantes. Ela informou que
está construindo um abrigo, e
precisa de ajuda com areia,
cimento e telha brasilite. Além
disso, precisa constantemente
de ração, medicamentos,
vermífugos e antipulgas. Quem
quiser ajudar, deve entrar em
contato com a protetora pelo
WhatsApp: (19) 992705779.
(Raquel Valli/AAN)
Marynes Silva/FOTO DO LEITOR

TRANSPORTE

Venda de bilhetes suspensa
durante o recesso escolar
Por conta do período de recesso
escolar, o cadastro e a venda de
créditos do Bilhete Único (BU)
Escolar e Universitário no
transporte estão suspensos em
Campinas. O cadastro para o
benefício não será realizado no
período de 7 de dezembro até 1º
de janeiro, sendo retomado em
2 de janeiro de 2017. Já a

comercialização dos créditos
será suspensa no período de 17
de dezembro até 22 de janeiro. A
venda dos créditos retorna a
partir de 23 de janeiro de 2017.
Para alunos dos cursos de
educação profissional técnica de
nível médio, definidos pelo
Decreto 15.464/06, desde que
comprovada a continuidade das

PREVENÇÃO

Zoonoses confirma raiva
em morcego em Sumaré
A Vigilância de Zoonoses de
Sumaré confirmou o primeiro
caso de raiva em morcego no
município este ano. O animal foi
encontrado no bairro João
Paulo 2, durante a última
quinta-feira, na parede da
garagem de uma residência. O
morador entrou em contato
com a Zoonoses, que fez a
análise e constatou a presença
da doença, que pode ser
transmitida para outros animais
e também aos seres humanos.
No entanto, até o momento não
foi registrado nenhum caso
suspeito em animais ou
moradores da região.
A melhor forma de evitar a raiva
é a prevenção e a vacinação. A
doença é fatal tanto para seres
humanos quanto para cães e
gatos, pois não há tratamentos.
De acordo com a Vigilância, caso
alguma pessoa tenha entrado
em contato direto com o animal,
deve procurar a unidade de
saúde para receber atendimento
imediato, já que a raiva é uma
doença viral que pode levar à
morte, atingindo o sistema
nervoso dos animais e das
pessoas através de mordidas,
arranhões e lambidas dos
animais infectados. A Zoonoses
alerta a população que, se
encontrar um morcego caído no
chão, desorientado, voando de
dia e com dificuldade, deve
afastar os animais do local e, se
possível, cobrir o morcego com
uma caixa de papelão, balde ou
bacia virada para baixo. Outra

Cedoc/RAC

RAIVA, confirmada em morcego no João Paulo 2, pode ser transmitida
a outros animais e ao ser humano: região recebe ações preventivas

orientação é ligar
imediatamente para unidade de
Vigilância e da mesma forma
deve agir caso o animal já esteja
morto. “É importante que
animais domésticos (cães e
gatos) não tenham contato com
esse animal e mantenham sua
vacinação contra a raiva em dia,
minimizando riscos e
transmissão aos proprietários
em casos de mordeduras e
arranhões”, informou a
Zoonoses, em comunicado. O
órgão informou ainda que já
iniciou o trabalho preventivo na
região do João Paulo 2. Também
estão disponíveis vacinas
antirrábicas para cães e gatos
maiores de três meses de idade.
Para mais informações entrar

em contato pelo telefone (19)
3883-7486. Campinas também
iniciou bloqueio contra raiva, no
entorno do Centro de Saúde
Santa Lúcia, onde foi
confirmada a doença em um
gato que apareceu em uma casa
no Parque Residencial Vila
União. A confirmação foi feita
pelo Instituto Pasteur, há 17
dias. Na região estão sendo
realizadas ações educativas. No
dia 17 dezembro serão
montados três postos fixos de
vacinação, onde os cães e gatos
receberão o reforço da vacina,
mesmo os animais que já
tenham sido vacinados ou se o
dono não lembrar que seu bicho
foi imunizado. (Da Agência
Anhanguera)

IPHONE ROUBADO

Detido suspeito de assalto
com vítima esfaqueada
Um homem de 22 anos foi
detido ontem à noite portando
um celular roubado — de
vítima que, na ocasião do
assalto, chegou a ser ferida. A
prisão foi feita pela Polícia
Militar (PM) na Rua Marquês
de Três Rios, no bairro
Botafogo, em Campinas. Após
ser revistado por uma equipe
do Batalhão de Ações Especiais

de Polícia (Baep), que fazia
patrulhamento naquela região,
foi localizado em posse do
rapaz um aparelho modelo
iPhone. A identidade do
suspeito não foi informada
pela polícia.
Ao ser feita a pesquisa na
central de emergência foi
constatado que o celular era
produto de roubo. Ainda de

acordo com informações do
Baep, o iPhone foi roubado no
dia 30 de novembro e a vítima
chegou a ser esfaqueada por
um casal que praticou o
assalto. O homem detido
ontem já tem passagem pela
polícia e poderá ser liberado
caso pague fiança. Sua
participação no crime será
investigada. A ocorrência foi
registrada no 1º Distrito
Policial (DP), no Centro. O
suspeito foi encaminhado para
a Cadeia Anexa do 2º DP
(bairro São Bernardo). (Shana
Pereira/AAN)

CÃO DA raça golden retriever, encontrado com severos problemas de
saúde, passa por processo de recuperação para ser levado à adoção

