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Tempo

HOJE EM CAMPINAS
MÍNIMA

13˚
MÁXIMA

26˚

O dia ainda começa um
pouco frio e com
nevoeiro. À tarde a
temperatura sobe e faz
um pouco de calor. Não
chove.

PRÓXIMOS DIAS

NO ESTADO

DOMINGO SEGUNDA TERÇA

Cidade

mín máx

Cidade

mín máx

Cidade

mín máx

Araçatuba

18 32

Jundiaí

17 29

São Carlos

16 29

Araraquara

17 30

Piracicaba

18 30

S.José do Rio Preto

18 31

Bauru

17 29

Presidente Prudente

18 29

S.José dos Campos

16 28

Botucatu

15 27

Ribeirão Preto

17 30

Sorocaba

15 28

Campos do Jordão

11 23

Santos

19 31

Ubatuba

17 30

14˚

23˚

14˚

25˚

14˚

26˚

LUAS
Crescente
25/4

Minguante
11/5

Nova
18/5

Cheia
4/5

SOL

FUSOS

Nascente
6h29
Poente
17h42

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

Terra fértil gera mandioca de
20 quilos para campineira
Já virou tradição. Tudo o que a
aposentada Maria José da Silva
Matias, de 56 anos, planta em
um determinado local de sua
chácara, em Piedade, é “batata”
que crescerá o dobro, ou o triplo
do tamanho normal. Aliás,
batata não, dessa vez foi uma
mandioca com mais de 20 quilos
retirada da terra com a ajuda de
quatro pessoas, e hoje exposta
em sua casa, no bairro Itajaí, em
Campinas, como um troféu. Mas
não se engane, pois batata-doce
já cresceu, sim, por lá também, e
a mais pesada tinha oito quilos e
também virou atração na região
do Campo Grande. Em
comprimento a mandioca não é
das maiores, mas a largura de
cada um dos três tubérculos
grudados equivale a três braços
da aposentada, e pesam
aproximadamente 8 quilos cada.
Para carregar a raiz, claro, é o
marido Oziel Matias, de 51 anos,

quem faz força. “É pesado,
hein!”, atesta o funcionário
público. Animada com a
descoberta, Maria José conta que
colheu a mandioca por que no
local está preparando a terra
para a plantação de hortaliças.
“Foi a poucos metros da
mandioca que colhemos em
2011 uma batata-doce, que
pesava oito quilos. A terra
naquele espaço é bem irrigada e
fofa”, conta. Sua chácara tem 6,8
mil metros quadrados de muita
plantação, mas em um trecho
específico foram retiradas
batatas-doce de 4,7 e de 8,1
quilos. “Faço questão em
divulgar. E quem sabe entrar
para o Guinness Book (livro dos
recordes)”, brinca. Bom, para o
Guinnes a mandioca de Maria
José não será páreo para a do
agricultor Milton de Oliveira, de
75 anos, que há exato um ano
colheu, com a ajuda de seis

homens, um tubérculo de 124
quilos em seu sítio na cidade
Araçoiaba da Serra, há 40 km da
chácara da aposentada, na região
de Sorocaba. Segundo
especialistas, a condição do solo,
bem preparado e geralmente
sem agrotóxicos, é o fator ideal
para o crescimento para além
das medições tradicionais. Mas
para a família, que há mais de 20
anos vive na região do Itajaí, o
que vale é o bom humor e a
brincadeira que rola entre os
familiares de Maria José, que
possui 11 irmãos e que
conhecerão a novidade colhida
em Piedade hoje, por meio dessa
reportagem. (Gustavo Abdel/Da
Agência Anhanguera)

NA INTERNET
Galeria de fotos

MARIA José da Silva Matias exibe a mandioca com mais de 20 quilos colhida em seu sítio no município de
Piedade, terra que rendeu também uma batata-doce com oito quilos: intenção de ingressar no Guinness Book
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COMEMORAÇÃO

CANTEIRO DE OBRAS

INVERNO

ACIDENTE

PM homenageia mães de
escola com rosas e dicas

Motorista fica ferido ao ser
prensado por caçamba

Campanha de
Agasalho da RMC
é lançada hoje

Criança se fere ao
cair em fonte de
água em shopping

Cerca de 80 mães de alunos do
Ensino Fundamental da Escola
Estadual Professora Neli Helena
Assis de Andrade, no Parque
Prado, foram homenageadas
pela Polícia Militar (PM) e por
seus filhos, na tarde de ontem,
em Campinas. A ação promovida
pela PM aconteceu no Shopping
Parque Prado. Elas ganharam
rosas vermelhas, fizeram
ginástica e receberam, junto com
os filhos, dicas de segurança
pessoal e técnicas de primeiros
socorros como a utilizada em
casos de asfixia e sufocação de
crianças. No fim, os estudantes,
com idades entre 6 e 7 anos,
puderam tirar fotos em duas
viaturas da PM paradas no
estacionamento do centro de
compras. “O evento, além de
homenagear as mães, serve para
promover uma interação maior
entre as forças policiais e a
população, e também com as
crianças. Estamos fazendo um
reforço nos entornos dos centros
comerciais devido ao aumento
de fluxo de pessoas pelas
compras de Dia das Mães. A ação
aqui também apoiou esse fato”,
afirmou o cabo e coordenador da
comunicação social da PM
Rodrigo Forenze.
Dezenas de mães motoristas que
trafegavam pela Avenida
Washington Luis, em frente ao
shopping, foram paradas numa
suposta blitz da PM. Na
abordagem receberam um
folheto com dicas de segurança e

O motorista Antônio José dos
Santos, de 64 anos, ficou
gravemente ferido ontem de
manhã, em Campinas,
enquanto fazia a manutenção
de seu caminhão basculante. A
caçamba estava levantada, e por
motivos que serão investigados,
caiu sobre a cabeça da vítima. O
motorista foi socorrido pelo
Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência (Samu) e Corpo de
Bombeiros e levado pelo
helicóptero Águia ao Hospital
de Clínicas (HC) da Unicamp,
onde segue internado em estado
de saúde gravíssimo.
A vítima trabalha para uma
empresa terceirizada que presta
serviço nas obras de construção
do Condomínio Alphaville 2, no
Alphaville Dom Pedro. Após o
acidente, os funcionários foram

A Prefeitura de Campinas, por
intermédio da Secretaria
Municipal de Cidadania,
Assistência e Inclusão Social,
lança hoje a Campanha do
Agasalho da Região
Metropolitana de Campinas
(RMC). A solenidade ocorre no
auditório da Esamc, que fica nas
dependências do Colégio
Coração de Jesus, na Rua Madre
Maria Santa Margarida, 270,
Nova Campinas. Dos 20
municípios que compõem a
RMC, além de Campinas, 14
aderiram à campanha até o
momento — Americana, Artur
Nogueira, Cosmópolis,
Engenheiro Coelho, Holambra,
Jaguariúna, Morungaba, Nova
Odessa, Paulínia, Pedreira,
Santa Bárbara d’Oeste, Santo
Antonio de Posse, Sumaré e
Valinhos. Em Campinas, todo
material arrecadado, depois de
triado e separado, é
encaminhado aos serviços de
acolhimento de crianças e
adolescentes, idosos, mulheres,
pessoas em situação de rua e
para as organizações não
governamentais que compõem a
rede socioassistencial. As
doações — roupas, cobertores e
calçados — podem ser colocadas
em uma das caixas instaladas
em shoppings, supermercados,
farmácias, padarias e prédios
públicos. A lista com os postos
de arrecadação está disponível
no portal da Prefeitura
www.campinas.sp.gov.br. (AAN)

Uma criança de 3 anos ficou
ferida ao cair em fonte de água
na base das escadas rolantes que
dão acesso à praça de
alimentação do Parque D. Pedro
Shopping, em Campinas, na
quinta-feira. Segundo o pai,
Diego de Godoi, de 31 anos, ela
recebeu uma descarga elétrica
quando segurava um dos braços
da mãe para sair da água. A
criança foi levada para o Centro
Médico de Barão Geraldo, onde
ficou internada até a manhã de
ontem. Ela passa bem. Os pais
fizeram o boletim de ocorrência
no 4º Distrito Policial. Segundo
eles, a menina foi socorrida por
frequentadores do shopping e
levada ao ambulatório do centro
de compras. O pai estava em um
caixa eletrônico. “Quando
cheguei no ambulatório, a minha
filha estava desacordada e não
tinham chamado a ambulância”,
disse. Como o carro estava longe
da entrada do shopping, disse,
eles foram de táxi ao hospital.
Em nota, a administração do
shopping informou que o
ambulatório recebeu uma
criança acompanhada pela mãe,
que relatou que a mesma teria
caído em uma fonte de água na
praça de alimentação. Ela
recebeu atendimento, mas os
pais teriam optado por sua
remoção, por meios próprios,
contrariando orientações dos
socorristas, uma vez que o centro
de compras possui ambulância
de plantão. (Sarah Brito/AAN)
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ALUNOS DE ESCOLA estadual
participam de aula de ginástica

um ímã de geladeira
parabenizando pela data.
“Estranhei quando o policial me
deu sinal para parar. Assustei
até, mas em seguida me
explicaram que era para uma
homenagem. Legal a iniciativa”,
afirmou a professora Laura
Freitas, de 38 anos, mãe de três
filhos. No interior do centro de
compras a agente de viagens
Rafaela Baratelli, de 30 anos,
participou da homenagem
acompanhada do filho de 6 anos.
“Antes, quando ele via um
policial sentia medo. Hoje, ele
passou a gostar e está empolgado
dessa interação”, afirmou. A
comerciante Carla Moreira, de
35 anos, também gostou. “Por
mais que achamos que sabemos
tudo, sempre tem alguma coisa
para aprendermos.” (AAN)

falecimentos
Para contato: falecimentos@rac.com.br

MISSAS E FUNERAIS
■ ■ Valdevina Martins de Oliveira Faleceu em Campinas/SP aos 87
anos. Viúva de Sebastião Belmiro
de Oliveira. Deixa os seguintes filhos: Ilidia Hilda, Maria das Dores, Nilo, Maria Helena, Irene, Ma-

ria de Lourdes e Dalila. Seu sepultamento deu-se dia 08/05/2015
às 14h00min no Cemitério Parque Acacias em Valinhos/SP. À Família enlutada as condolências dos
Diretores e Colaboradores do Grupo
Serra. (Associada do Grupo Serra
Campinas 19 3775-9752 www.gru-

dispensados. A tragédia foi por
volta das 9h30 da manhã.
Segundo a Polícia Militar (PM),
Santos, que mora em Limeira,
fez a descarga da terra e com a
caçamba levantada foi pegar
uma enxada debaixo do
caminhão. Ele não percebeu
que a caçamba desceu e foi
prensado perto da escada.
“Ainda não sabemos ao certo o
que ocorreu. O colega de
trabalho que estava com ele na
hora ficou em choque e foi para
o hospital com ele”, disse o
secretário geral e responsável
pela Secretaria de Saúde e
Segurança do trabalho, do
Sindicato dos Trabalhadores da
Indústria e na Construção de
Campinas e Região, Francisco
Aparecido da Silva. (Alenita
Ramirez/AAN)
Alenita Ramirez/AAN

CANTEIRO DE OBRAS onde o motorista Antonio José dos Santos ficou
gravemente ferido após caçamba de seu caminhão cair sobre sua cabeça

homenagem

NESTA DATA
Em 2008, morria Artur da Távola, o
pseudônimo de Paulo Alberto Artur da
Tavola Moretzsonh Monteiro de Barros,
(Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 1936),

advogado, jornalista, escritor, professor e
político. Foi um dos fundadores do PSDB.
Era apresentador de um programa de
música erudita na TV Senado.

poserra.com.br).
■ ■ Horacia Garcia da Silva - Faleceu em Campinas/SP aos 75 anos.
Casada com João Barreto da Silva.
Deixa os seguintes filhos: Paulo,
Nerli, Maria Amélia e João Marcelo.
Seu sepultamento deu-se dia
08/05/2015 às 13h00min no Cemitério Parque 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).
■ ■ Luiz Martins - Faleceu em Campinas/SP aos 79 anos. Filho de Aureliano Martins e Maria das Dores.
Deixa os seguintes filhos: Edna,
Luís, Eliane, Eliete e Heloisa. Seu
sepultamento
deu-se
dia
08/05/2015 às 14h00min 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.grupo-

serra.com.br).
■ ■ Alcenio Ferreira - Faleceu em
Campinas/SP aos 88 anos. Casado
com Nadir Vieira Ferreira. Deixa os
seguintes filhos: Jose Sergio, Eliana, Elisete, Ana Lucia e Cristiane.
Seu sepultamento será hoje dia
09/05/2015 às 08h30min no Cemitério Parque Framboyant 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).
■ ■ Silvio Luis Vicentin - Faleceu
em Campinas/SP aos49 anos. Casado com Silvia Regina Vannucchi.
Deixa os seguintes filhos: Bruno e
Cassia. Seu sepultamento será hoje
dia 09/05/2015 às 08 h30min no
Cemitério Santo Antônio de Pádua
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).

VITÓRIO ANTONIAZZI,
aos 77 anos

Governou Valinhos
em três gestões
O ex-prefeito de Valinhos
Vitório Antoniazzi, que
governou o município por três
mandatos (1983 a 1988, 1997 a
2000 e de 2001 a 2004),
faleceu na manhã de ontem, aos
77 anos. Antoniazzi vivia em
uma cama depois de uma lesão
no cérebro ocorrida após uma
sucessão de ataques cardíacos.
Ele teve como vice-prefeitos Rui
Antonio Meirelles dos Santos,
Anselmo Borin e Mauro de
Sousa Penido. Fundou a Guarda
Municipal, instalou o Corpo de
Bombeiros de Valinhos e
construiu postos de saúde. Foi
presidente da Câmara
Municipal de 1975 a 1976 e
vice-prefeito de 1977 a 1982. O
corpo foi enterrado ontem
mesmo no Cemitério São João
Batista. Em nota enviada à
imprensa, a Câmara de Valinhos

lamentou o falecimento de
Antoniazzi. Os funcionários do
Legislativo foram dispensados
para acompanhar o funeral.
“Mesmo não participando da
política naquela época, quando
cheguei a Valinhos e comecei a
participar mais ativamente da
política, tomei conhecimento de
todo o trabalho e do legado
deixado em suas três
administrações”, disse o
presidente da Câmara, vereador
Rodrigo Toloi (PDT).

