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REFERÊNCIA EM TRATAMENTO

Boldrini lança campanha
para ampliar pesquisa

FUNCIONÁRIO DA RENOVIAS limpa praça de pedágio onde aconteceu o acidente, na rodovia Campinas-Mogi: homem foi desbloquear cancela do
sistema Sem Parar e foi atingido por ônibus da Viação Cometa, no sentido Campinas; motorista não teria conseguido frear para evitar acidente

Referência mundial no
tratamento do câncer infantil
e doenças do sangue, o
Centro Infantil Boldrini, de
Campinas, lança no próximo
domingo a campanha “Dê
uma Mãozinha para o
Boldrini”, cujo objetivo é
arrecadar fundos para a
construção de um Centro de
Pesquisa. As doações vão até
9 de dezembro. A unidade
terá 3,7 mil metros
quadrados e será construída
atrás do setor de radiologia. A
previsão é arrecadar de R$ 1
milhão a R$ 1,5 milhão, cerca
de 10% do valor necessário.
“Com o prédio de pesquisa o
Boldrini vai dar um salto de
qualidade em engenharia
celular e biomolecular para
buscar novas drogas na luta
contra o câncer. Esperamos
inaugurar esse prédio no
início de 2015”, afirmou a
presidente do Boldrini, Silvia
Brandalise. O Boldrini tem
atualmente uma despesa
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Funcionário é atropelado e
morre em praça de pedágio
Um funcionário da
concessionária Renovias
morreu atropelado por um
ônibus da Viação Cometa
quando atravessava entre as
baias da praça de pedágio
da Rodovia Campinas-Mogi,
ontem. O helicóptero Águia
da Polícia Militar (PM) foi
acionado e o cobrador
Cristiano Aparecido Franco,
de 33 anos, chegou a ser
atendido pela ambulância

da própria empresa, mas
não resistiu. Segundo a
Polícia Rodoviária, o
acidente ocorreu às 11h45,
quando o cobrador foi
desbloquear uma cancela
do sistema Sem Parar, após
ela apresentar problemas e
um carro ficar parado.
Quando atravessou, Franco
foi atropelado no sentido de
Jaguariúna a Campinas.
Segundo o boletim de

ocorrência, o motorista do
ônibus não conseguiu
desviar a tempo. O ônibus,
com a documentação
regular, foi liberado. A
concessionária não
confirmou se houve
descuido por parte do
cobrador e informou que
isso será apurado pela
polícia. Segundo a
Renovias, todos os
funcionários passam por

treinamentos constantes,
além de serem realizadas
melhorias para garantir a
segurança deles. Em maio
deste ano, outro
funcionário foi atropelado
na mesma praça, mas não
morreu. A empresa afirma
ainda que os familiares
recebem todo o apoio
necessário. Franco era
morador de Mogi Mirim. A
polícia deverá apurar se o
ônibus, que seguia de Poços
de Caldas para São Paulo,
estava dentro da velocidade
permitida. A Cometa
confirmou o acidente e
disse que o ônibus foi
substituído e os passageiros
seguiram seu destino.
(Tatiane Quadra/AAN)

mensal que ultrapassa 4
milhões, e cerca de 30% é
arrecadado por meio de
doações. Os interessados em
participar da campanha
podem ligar para o telefone
0500 3787 010 para doar R$
10,00; quem quiser doar
20,00 deve ligar para o
número 0500 3787 020; e
para doar R$ 30 é necessário
discar para o telefone 0500
3787 030. O custo de cada
ligação é de R$ 0,39 para
telefones fixos e R$ 0,71 para
telefones celulares mais
impostos. Para colaborar
com outros valores, o doador
deve entrar em contato com a
instituição através do site
www.boldrini.org.br.Um
programa especial ao vivo
com vários artistas será
realizado no dia 23 de
novembro, das 12h às 15h,
com transmissão da TV
Record, para 59 cidades para
promover a campanha.
(Bruno Bacchetti/AAN)

Hospital de Clínicas recebe
encontro de medicina física
O primeiro Encontro de
Medicina Física e Reabilitação
do Hospital de Clínicas (HC) da
Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp) ocorre
hoje das 9h às 18h no anfiteatro
do terceiro andar do hospital.
De acordo com o presidente do
evento, o médico fisiatra e
reumatologista Eduardo de
Paiva Magalhães, o encontro
terá cinco mesas redondas com
15 palestrantes que discutirão
doenças reumáticas, medicina
esportiva, lesão medular,
paralisia cerebral, tecnologia

assistiva e tratamentos
multidisciplinares. “O objetivo
é reunir médicos
fisioterapeutas, terapeutas
ocupacionais, estudantes,
residentes, aprimorandos,
pós-graduandos, entre outros,
para discutir com especialistas
nas áreas patologias que
exigem reabilitação com uma
abordagem multidisciplinar.”
As 100 vagas para o evento
foram encerradas. Segundo
Magalhães, a ideia é tornar o
evento anual e agregar outras
áreas. (AAN)

