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Campinas, terça-feira, 3 de março de 2015

Tempo

CIDADES

MÍNIMA

20˚
MÁXIMA

31˚

O dia começa com
temperaturas mais amenas,
mas a temperatura sobe
rápido com o predomínio
de sol forte desde cedo
Não chove.

josé trasferetti

Eu vim para
servir
Com o tema “Fraternidade:
Igreja e Sociedade” e o lema
“Eu vim para Servir”, a Conferencia Nacional dos Bispos no
Brasil (CNBB) inicia mais uma
Campanha da Fraternidade.
Esse tema foi escolhido em
função da comemoração dos
50 anos do Concílio Vaticano
II (1962-1965). Na verdade, a
Igreja Católica no Brasil espera

NO ESTADO

PRÓXIMOS DIAS

HOJE EM CAMPINAS

rever, atualizar e aprofundar
sua inserção no mundo, especialmente, na sociedade brasileira.
Vivemos um tempo muito
complexo e a presença dos cristãos na sociedade se faz necessária pela sua capacidade de
discernimento no contexto
das ações sociais. O objetivo
da campanha é aprofundar, à

TERÇA

20˚ 32˚

QUARTA

22˚

32˚

SEGUNDA-FEIRA
Tadeu Fernandes

QUINTA

21˚

33˚

mín máx

Cidade

mín máx

Cidade

mín máx

Araçatuba

21 32

Jundiaí

19 29

São Carlos

20 29

Araraquara

21 30

Piracicaba

20 30

S.José do Rio Preto

21 31

Bauru

19 28

Presidente Prudente

22 29

S.José dos Campos

22 29

Botucatu

17 26

Ribeirão Preto

22 30

Sorocaba

19 29

Campos do Jordão

15 22

Santos

22 31

Ubatuba

20 30

TERÇA-FEIRA
Arquidiocese

luz do evangelho, o diálogo e a
colaboração entre a Igreja e a
sociedade, propostos pelo Concílio Vaticano II, como serviço
ao povo brasileiro, para a edificação do Reino de Deus.
Neste sentido, a Campanha
da Fraternidade declina seus
objetivos específicos em sete
pontos, ou seja: compreender
a situação atual, discernir as
questões que desafiam a evangelização, fazer a memória do
caminho percorrido, aprofundar a questão da dignidade da
pessoa humana, incentivar as
pessoas e comunidades a exercerem o seu protagonismo,
atuar profeticamente, identifi-

LUAS

Cidade

QUARTA-FEIRA
Marcos Inhauser

car os fatores que constroem a
paz e o bem comum.
A Igreja com suas comunidades inseridas na concretude
da vida deve estar sempre à
serviço da sociedade. Estar a
serviço significa sair de si mesmo, ir além dos trabalhos burocráticos, estar disponível para
acolher e abraçar o irmão em
suas necessidades materiais e
espirituais. Essas atitudes caracterizam a presença de uma
igreja missionária que sai de si
para ir ao encontro do irmão
que clama por mais amor.
Uma Igreja em saída, que busca o irmão onde ele está, que
sai ao encontro promovendo

QUINTA-FEIRA
Célia Farjallat

Crescente
25/2

Minguante
13/3

Nova
18/2

Cheia
5/3

SEXTA-FEIRA
Pasquale

uma cultura da solidariedade e
da paz.
O papa Francisco tem sido
um grande exemplo de dedicação ao diálogo na promoção
de uma cultura do encontro.
Suas palavras certeiras nos tiram do comodismo e nos colocam numa atitude de acolhimento e abertura em direção
às pessoas e ou situações desafiantes da sociedade. O mundo globalizado em suas versões neoliberais está mudando
muito rapidamente. As relações sociais no contexto atual
são caracterizadas pelas transformações rápidas e bruscas.
É preciso saber reagir com

SOL

FUSOS

Nascente
6h01
Poente
18h39

França +4
Inglaterra +3
Espanha +4
Itália +4
China +11
Alemanha +4
Japão +12

SÁBADO
Espaço Aberto

inteligência e sabedoria. Os desafios cotidianos são imensos,
exigindo bom discernimento
no campo cultural e político. A
Igreja com sua bagagem concentrada no discernimento ético propõe valores e princípios
norteadores de uma sociedade
democrática preocupada com
a defesa da dignidade da pessoa humana. Uma sociedade
democrática exige amadurecimento intelectual, discernimento moral e atitudes compromissadas com a verdade e
a vida. Então, mãos à obra!
■ ■ Padre José Trasferetti é doutor em teologia e
filosofia e professor titular da PUC-Campinas.

Alenita Ramirez/AAN

CASA ONDE VIVIA a dona de casa Camila Carla Pereira, de 22 anos (no detalhe), em Sumaré: ela foi morta a
tiros pelo marido em frente à filha de 5 anos, que correu para a rua e pediu socorro a vizinhos e a uma tia
ASSASSINATOS

Crimes em família chocam
Hortolândia e Sumaré
Umas horinhas a mais no bar
custaram caro a João Antônio de
Souza, de 46 anos, que foi morto
a facadas pela mulher, uma
dona de casa de 52 anos que
está foragida. O crime foi
anteontem à noite na Rua
Washington Luiz, em
Hortolândia. Um sobrinho da
vítima relatou para a polícia que
o casal passou o dia bebendo e,
no começo da noite, a cerveja
acabou. Souza, já embriagado,
decidiu ir até um bar buscar
mais cervejas, mas acabou
demorando. A mulher, também
bêbada, foi buscá-lo e, depois de
algum tempo, voltou e disse aos
familiares que havia matado o
marido “por conta de bobeira”.
Souza levou um golpe no tórax e
foi levado à Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) do Jardim
Amanda, mas não resistiu. Em
outro caso, também em
Hortolândia, a apontadora
Simone Aparecida Ferreira
Marcelino, de 38 anos, foi presa
em flagrante após matar o
marido, o motorista Cláudio

Fernando Marcelino, de 47, a
facadas. O crime ocorreu na Rua
Rio Corumbá, no Jardim
Interlagos. A vítima chegou a ser
socorrida e levada pelo Serviço
de Atendimento Móvel de
Urgência (Samu) ao Hospital
Mário Covas, mas não resistiu
aos ferimentos. Segundo a
polícia, a mulher não revelou o
motivo da briga e alegou que
esfaqueou o marido em legítima
defesa. Segundo ela, o marido
estava com a faca e ela tentou
desarmá-lo. O golpe atingiu a
virilha do motorista. Simone foi
presa quando discutia com
funcionários do hospital.
Em Sumaré, a dona de casa
Camila Carla Barbosa Pereira,
de 22 anos, foi assassinada com
dez tiros pelo marido, o
jardineiro Valdeir José de
Almeida Christianelli, de 38, no
início da madrugada de ontem,
no Jardim Picerno 1. A vítima foi
morta na frente da filha de
5 anos, que correu para a rua e
pediu socorro a vizinhos e à tia
paterna. O jardineiro fugiu. O

corpo da jovem foi enterrado
ontem em Nova Odessa. O crime
ocorreu por volta da 0h10. O
corpo foi achado pelo cunhado
sobre a cama do casal. Segundo
uma irmã de Christianelli, a
dona de casa Suzana Amor, de
41 anos, o casal vivia junto há
cerca de um ano e meio e
discutia com frequência. O casal
tinha uma filha de 2 meses. A
menina de 5 anos é filha dela, de
outro relacionamento. “Estamos
em choque. Não sabemos o que
motivou o crime”, disse Suzana.
Os parentes dele, que moram do
lado oposto da rua, disseram
que acordaram com os tiros e os
gritos da menina. “Ela me
chamou e disse que o pai tinha
matado a mãe”, contou a dona
de casa. As duas meninas
ficaram na guarda da avó
materna, que mora em Nova
Odessa. Valdeir fugiu após o
crime. Na casa, a perícia coletou
11 cápsulas de calibre 380
deflagradas e uma porção de
maconha. (Alenita Ramirez/Da
Agência Anhanguera)

TRAGÉDIA

VIOLÊNCIA

Acidente com motorista
bêbado termina em morte

PM à paisana mata
assaltante em posto
de combustíveis

O carpinteiro Antônio Gomes da
Costa, de 48 anos, morreu após
ter seu carro, um Crossfox,
atingido por um motorista
embriagado, anteontem à tarde,
em Hortolândia. A vítima estava
acompanhada de duas filhas
adolescentes, uma de 12 e outra
de 16 anos, que se feriram — a
mais nova está internada em
estado grave. O motorista do
outro carro, identificado como o
servente Adriano de Oliveira, de
37 anos, nada sofreu e foi preso
em flagrante. A tragédia foi por
volta das 14h50 na Avenida
Santana, no Jardim Residencial
Firenze. O carpinteiro seguia
com as filhas no sentido
bairro/Centro. Já o servente
estava em um Honda CR-V no
sentido oposto. Segundo
testemunhas, Oliveira fazia
ziguezague na via e estava em
alta velocidade. Ele teria invadido
a pista contrária e atingiu o carro
da vítima. O veículo do servente
conta com airbag, que foi
acionado. A polícia acredita que

Costa estava sem cinto de
segurança e, com a pancada, seu
corpo foi lançado para o
para-brisa. O carpinteiro chegou
a receber os primeiros socorros
do Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência (Samu), mas não
resistiu aos ferimentos. A filha
mais nova da vítima foi
encaminhada para o Hospital de
Clínicas (HC) da Unicamp em
estado grave. A outra, de 16,
estava consciente e foi levada ao
Hospital Mário Covas, em
Hortolândia. As duas seguem
internadas. O corpo de Costa
seria liberado pelo IML ontem à
tarde e familiares ainda não
tinham definido local e horário
do enterro. O servente vai
responder por homicídio
simples, lesão corporal e
embriaguez ao volante. Ele não
era habilitado. O teste de
bafômetro acusou 0,56mg/l de
álcool alveolar no sangue. Ele foi
levado para a cadeia de Sumaré e
depois seria transferido para o
CDP de Hortolândia. (AR/AAN)

Um policial militar à paisana
reagiu a um assalto e matou um
ladrão anteontem à tarde em
Hortolândia. Segundo a polícia, o
PM integra o Baep e estava de
folga em um posto de
combustível quando dois
bandidos chegaram no local, um
deles foi até o caixa e anunciou o
roubo. O policial, que estava nas
proximidades, viu a ação e
reagiu, mas houve troca de tiros.
O policial atirou três vezes contra
o suspeito, identificado como
Reginaldo Costa, de 37 anos.
Com o bandido, foi apreendida
uma pistola 9mm. O comparsa,
que dava cobertura em um
carro preto, fugiu. A PM acredita
que o suspeito seja o mesmo
envolvido em outros assaltos no
mesmo dia pela cidade.
A polícia teria recebido
denúncias que um homem com
tênis amarelo tinha atacado
algumas pessoas na rua. Costa
calçava tênis amarelo. A arma do
policial foi apreendida para
perícia. (AR/AAN)
Dorinaldo Oliveira/AAN

SUSTO
AAN

● Um incêndio de causas desconhecidas destruiu ontem um ônibus
escolar na Vila Castelo Branco, em Campinas. O veículo estava parado e
vazio. O fogo foi controlado pelos bombeiros. As causas serão investigadas.

falecimentos

NESTA DATA
Morria, em 2003, Célia Benelli Campello,
cujo nome artístico era Celly Campello. Foi
uma cantora e considerada a precursora
do rock no Brasil, com a música Estúpido

Para contato: falecimentos@rac.com.br

MISSAS E FUNERAIS
■ ■ Nivaldo Jose Gregoli — Faleceu em
Campinas/SP aos 78 anos. Casado com
Nanci Marques de Campos Gregoli. Deixa
os seguintes filhos: Erica, Nivaldo e Alexandre. Seu sepultamento deu-se dia
02/03/2015 às 09h30min 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
www.gruposerra.com.br).
■ ■ José Candido de Lima — Faleceu em
Campinas/SP aos 90 anos. Casado com
Nair Martins de Lima. Deixa os seguintes
filhos: Antônio, Luiz e Diraci. Seu sepultamento deu-se dia 02/03/2015 às
10h00min no Cemitério Parque das Flores em Campinas/SP. À Família enlutada
as condolências dos Diretores e Colaboradores do Grupo Serra. (Associado do Grupo
Serra Campinas 19 3775-9752 www.gruposerra.com.br).
■ ■ José Barboza dos Santos — Faleceu
em Campinas/SP aos 69 anos. Casado
com Risodalva Viana da Silva Santos. Deixa a filha: Roseli. Seu sepultamento deu-

se dia 02/03/2015 às 14h00min no Cemitério Parque das Flores em Campinas/
SP. À Família enlutada as condolências
dos Diretores e Colaboradores do Grupo Serra. (Associado do Grupo Serra Campinas 19
3775-9752 www.gruposerra.com.br).
■ ■ Camilo de Lellis Chagas — Faleceu
em Campinas/SP aos 63 anos. Tinha
uma união estável com Maria Ester Januario. Deixa os seguintes filhos: Carolina,
Camila, Camilo Junior, Maria Eugenea e
Pedro. Seu sepultamento será hoje dia
03/03/2015 às 10h00min no Cemitério
Parque das Acácias em Valinhos/SP. À Família enlutada as condolências dos Diretores e Colaboradores do Grupo Serra. (Associado do Grupo Serra Campinas 19

Cupido, lançada em 1959 no programa
do Chacrinha. Banho de Lua também foi
um de seus sucessos. Morreu vítima de
um câncer em Campinas.

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.
■ ■ Maria de Paula - Com aproximadamente 85 anos de idade, cor branca, sexo feminino, demais dados ignorados, falecido às 19:30horas, do dia 24 de janeiro de 2015, na Rua Nazareno Mingone,
N. 189, no Jardim do Lago, nesta cidade,
conforme remoção N. 0170/2015 -SETEC. Consulte os demais falecimentos através do site www.setec.sp.gov.br.

