A12 CORREIO POPULAR

Campinas, sexta-feira, 3 de outubro de 2014

Tempo

HOJE EM CAMPINAS
MÍNIMA

13˚
MÁXIMA

20˚

CIDADES
Ar seco polar deixa tempo
com sol entre nuvens,
temperatura amena e
apenas nebulosidade
variável. Não chove e faz
um pouco de frio de
manhã e à noite.

NO ESTADO

PRÓXIMOS DIAS
SÁBADO

11˚

21˚

DOMINGO SEGUNDA

10˚

21˚

11˚

22˚

LUAS

Cidade

mín máx

Cidade

mín máx

Cidade

mín máx

Araçatuba

20 29

Jundiaí

15 23

São Carlos

17 26

Araraquara

18 27

Piracicaba

16 24

S.José do Rio Preto

20 28

Bauru

18 26

Presidente Prudente

19 24

S.José dos Campos

15 20

Botucatu

16 24

Ribeirão Preto

20 28

Sorocaba

15 21

Campos do Jordão

11 18

Santos

17 22

Ubatuba

15 21

Crescente
1/10

Minguante
15/10

Nova
23/10

Cheia
8/10

SOL

FUSOS

Nascente
5h48
Poente
18h08

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

Divulgação

Em extinção

Loba-guará sofre fratura ao ser
atropelada em Joaquim Egídio
Uma loba-guará, que foi
atropelada na noite de
quarta-feira no distrito de
Joaquim Egídio, em Campinas,
foi resgatada pelo Corpo de
Bombeiros e levada para a
Polícia Militar Ambiental. A
fêmea é o segundo lobo
resgatado no distrito em
menos de quatro meses. O
animal foi encaminhado para o
Centro de Reabilitação Animal
PlanetVet, onde recebeu os
primeiros-socorros. A unidade
é credenciada pela Polícia
Ambiental em Campinas para
resgatar bichos silvestres.

As obras de ampliação do
Shopping Iguatemi, em
Campinas, foram novamente
palco de um acidente de
trabalho. O motorista Dirceu
Rodrigues Cordeiro ficou ferido
ao tombar um caminhão
basculante quando descarregava
brita em um dos subsolos da
construção. Segundo
informações da Defesa Civil, o
veículo saiu do traçado da rampa
e tombou com o peso do
material. Cordeio foi levado pelo
helicóptero Águia da Polícia
Militar (PM) ao Hospital de
Clínicas (HC) da Unicamp, com
quadro de saúde estável e
permanecerá internado.
Aparentemente não sofreu
nenhuma fratura. Após o
acidente, os funcionários
continuaram a trabalhar na obra.
Esse foi o segundo acidente no
canteiro de construção. O
primeiro ocorreu em maio e
resultou na morte de dois
operários.
O motorista era o único ocupante
e ficou preso dentro do veículo.
Ele foi socorrido pelos
bombeiros. Cordeio é autônomo
e dirigia seu próprio caminhão,
segundo o sindicato da
construção civil, e prestava
serviços a uma empresa. De
acordo com a Defesa Civil, o
acidente não provocou riscos à
estrutura do edifício e, portanto,
não houve necessidade de
interdição. O Sindicato dos
Trabalhadores da Construção
Civil, que representa o setor,

O lobo-guará está na lista das
espécies que correm risco de
extinção. A fêmea resgatada é
adulta, tem cerca de 2 anos,
sofreu lesões no membro
dianteiro e uma aparente
fratura. Segundo o
médico-veterinário Diogo
Siqueira, que cuida do animal,
ela se alimentou bem à noite, o
que é um bom sinal. Ontem, a
loba foi sedada para coleta de
exames, radiografias e
ultrassonografia. Depois foi
levada para a Associação Mata
Ciliar de Jundiaí (SP), que fará
o processo de recuperação,

adaptação e possível soltura na
natureza. O veterinário
reclama da falta de uma
política ambiental mais efetiva
para evitar esse tipo de
acidente, principalmente com
animais em extinção. “Joaquim
Egídio e Sousas têm sofrido
com a construção de
condomínios sem o devido
planejamento ambiental.
Diversas espécies de animais,
inclusive ameaçadas de
extinção, têm seu habitat
invadido e aparecem na cidade,
sofrendo e causando
acidentes”, disse. “A falta de
corredores ecológicos e do
plantio de novas áreas de
matas colocam em risco a
segurança da população e dos
animais”, afirma o veterinário.
(Raquel Valli/Da Agência
Anhanguera)

A loba-guará tem cerca de 2 anos e sofreu lesões no membro dianteiro e uma aparente fratura

ACIDENTE

Motorista fica ferido em
obra no Shopping Iguatemi

Alenita Ramirez/AAN

informou que a rampa não era
estreita e estava em condições de
uso. A entidade disse que entrará
em contato com a empresa e com
o shopping. A PM também foi ao
local para averiguações e deve
encaminhar o caso para o 4º
Distrito Policial. Em nota oficial,
o Shopping Center Iguatemi
Campinas “lamenta o ocorrido e
reforça que está acompanhando
a apuração do caso junto à
empresa contratada”.
A empresa Método Engenharia,
por nota, confirmou as
informações sobre o acidente,
mas não se posicionou sobre o
caso.
Em maio deste ano, os serventes
de pedreiro Francisco Célio
Pereira da Silva, de 22 anos, e
Manuel Bernardo da Silva, de 34
anos, ambos do Piauí, morreram
após o desabamento de uma
estrutura de concreto de 125
metros quadrados na área das
obras de expansão do shopping.
A peça caiu de uma altura de seis
metros sobre as vítimas, que
foram soterradas.
Em agosto de 2013, as obras no
shopping já haviam sido
parcialmente embargadas pelo
Ministério do Trabalho por falta
de equipamentos de segurança
aos trabalhadores da expansão.
(Sarah Brito/Da Agência
Anhanguera)

NA INTERNET
HELICÓPTERO ÁGUIA DA PM foi usado no resgate do motorista Dirceu Rodrigues Cordeiro, que ficou
ferido após o caminhão que dirigia tombar em uma rampa no subsolo da obra de ampliação do shopping
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BANDEIRANTES

Condutor dorme
no volante, invade
pista e causa morte
O motorista Marco Ségio
Shigenaga, de 38 anos, morreu
ontem de manhã ao ter seu
carro Celta atingido por uma
caminhonete Mitsubishi L200,
cujo motorista dormiu no
volante. O acidente aconteceu
no Km 78 da Rodovia
Bandeirantes, em Itupeva, às 7h.
A caminhonete atravessou o
canteiro central e bateu no Celta
na pista contrária (sentido
Interior). Com o impacto,
Shigenaga quebrou o pescoço e
morreu no local. O passageiro e
o motorista do utilitário tiveram
ferimentos leves, mas só o
passageiro precisou ser
socorrido para o Hospital São
Vicente de Jundiaí. O acidente
causou a interdição de duas
faixas da rodovia e do
acostamento, além do
congestionamento de mais de
um quilômetro. As duas faixas
interditadas foram liberadas às
7h54 e o acostamento só ficou
livre às 8h40. Por volta das 9h, o
trânsito fluía normalmente, já
sem congestionamento na
região. O motorista da
caminhonete passou por exame
de bafômetro, que não apontou
o consumo de álcool. O caso foi
registrado na Delegacia de
Itupeva. (Yasmine Souza/AAN)

NESTA DATA
Em 2005, morria Emília Savana da Silva
Borba, conhecida como Emilinha Borba,
(Rio de Janeiro, 31 de agosto de 1923 —
Rio de Janeiro, 3 de outubro de 2005) foi

Para contato: falecimentos@rac.com.br

MISSAS E FUNERAIS
■ ■ Lourdes Pereira de Oliveira - Faleceu em Campinas-SP aos 81 anos. Viúva de Manoel de Oliveira. Deixa os filhos: Celso, Sergio, Cesar e Silvio (em
memória ). Seu sepultamento deu-se
dia 02/10/2014 às 15h00min no Cemitério da Saudade em Campinas/SP.
À Família enlutada as condolências dos
Diretores e Colaboradores do Grupo Serra. (Associada do Grupo Serra Campinas
19 3775-9752 www.gruposerra.com.
br).
■ ■ Antonia Benedicta das Dores - Faleceu em Campinas-SP aos 84 anos. Casada com João Antonio do Nascimento. Deixa os seguintes filhos: Antonio,
Celia, Elaine, Leidiana e Luiz Carlos.
Seu sepultamento deu-se dia
02/10/2014 às 16h30min no Cemité-

rio Parque Nossa Senhora da Conceição em Campinas/SP. À Família enlutada as condolências dos Diretores e Colaboradores do Grupo Serra. (Associada do
Grupo Serra Campinas 19 3775-9752
www.gruposerra.com.br).
■ ■ Eduardo Alberto Marques - Faleceu
em Campinas-SP aos 44 anos. Solteiro, filho de Nelson Marques e Diva Alves de Paula Marques. Deixa a filha:
Maria Eduarda. Seu sepultamento deuse dia 02/10/2014 às 16h30min no
Cemitério Parque Flamboyant 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).
■ ■ Dirce Trevenzolli Fiorindo - Faleceu
em Campinas-SP aos 88 anos. Viúva
de Miguel Fiorindo. Deixa os filhos:

uma das mais populares cantoras do rádio
no Brasil. Emilinha cantou várias músicas
que caíram no gosto do brasileiro e
ficaram eternizadas.

João e Lourdes. Seu sepultamento deuse dia 02/10/2014 às 16h30min no
Cemitério da Saudade em Campinas/
SP. À Família enlutada as condolências
dos Diretores e Colaboradores do Grupo
Serra. (Associada do Grupo Serra Campinas 19 3775-9752 www.gruposerra.
com.br).
■ ■ Alda Fernandes Strumendo - Faleceu em Campinas-SP aos 90 anos. Viúva de Alfredo Strumendo. Deixa os seguintes filhos: Aparecido (em memória), Elizabeth, Claudemir, Avilmar e
Magali. Seu sepultamento será hoje
dia 03/10/2014 às 09h00min no Cemitério Parque das Acacias em Campinas/SP. À Família enlutada as condolências dos Diretores e Colaboradores do
Grupo Serra. (Associada do Grupo Serra
Campinas 19 3775-9752 www.gruposerra.com.br).

