A12 CORREIO POPULAR

Campinas, terça-feira, 10 de junho de 2014

Tempo

HOJE EM CAMPINAS
MÍNIMA

15˚
MÁXIMA

22˚

CIDADES
Frente fria ainda deixa
muitas nuvens espalhadas
pela região nesta
terça-feira. O sol aparece
mesmo assim e não há
previsão de chuva. A
temperatura fica amena.

victor almeida filho

Descobrir o
caminho
Caminho é um termo bastante emblemático nas Sagradas
Escrituras. Não significa tanto
uma situação geográfica ou
um deslocamento físico por
determinado território, mas a
intenção dos autores sagrados
vai no sentido de uma descoberta existencial.
Vários são os exemplos desse itinerário. São Paulo no Caminho de Damasco (cf. At9,
3-19), os dois discípulos no Caminho de Emaús (cf. Lc24,

13-35), o cego Bartimeu que
após ser curado segue Jesus
no Caminho (cf. Mc10, 46-52);
sem contar que os primeiros
cristãos eram denominados
como aqueles que pertenciam
ao Caminho.
Nos idos anos 70 e 80 do século passado uma das grandes
motivações para seguir o Caminho de Jesus era a libertação do povo que vivia debaixo
de um regime ditatorial. Muitos entravam para os seminá-

NO ESTADO

PRÓXIMOS DIAS
QUARTA

13˚

24˚

SEGUNDA-FEIRA
Tadeu Fernandes

QUINTA

14˚

27˚

SEXTA

14˚

28˚

TERÇA-FEIRA
Arquidiocese

rios apresentando tais ideais.
Porém, vários que só pensavam nisso não ficaram muito
tempo, pois percebiam que
poderiam libertar o povo de
outras formas: se vinculado
aos movimentos populares, se
coligando a partidos políticos
ou mesmo sendo membro de
alguma O.N.G. Muitos não ficaram padres nem libertaram
os pobres, mas isso é uma outra história...
Umas das características da
Pós-modernidade é a felicidade a todo custo. Se atrela a
ideia de felicidade ao consumo. Quanto mais se consome
mais se é feliz. Além disso, a
Pós-modernidade tem uma falsa ideia de felicidade que exclui as adversidades. Seria pos-

LUAS

Cidade

mín máx

Cidade

mín máx

Cidade

mín máx

Araçatuba

19 30

Jundiaí

15 22

São Carlos

15 26

Araraquara

16 27

Piracicaba

16 23

S.José do Rio Preto

19 29

Bauru

15 26

Presidente Prudente

17 26

S.José dos Campos

14 19

Botucatu

13 24

Ribeirão Preto

16 28

Sorocaba

15 21

Santos

16 22

Ubatuba

14 21

Campos do Jordão

9 16

QUARTA-FEIRA
Marcos Inhauser

QUINTA-FEIRA
Célia Farjallat

sível uma vida sem males? Será que uma vida feliz não passa por infortúnios e mazelas?
O que seria essa tal felicidade
proposta pela nossa contemporaneidade?
Interessante notar como este ideal de felicidade consumista adentra as igrejas cristãs.
Hoje se “constrói” um Jesus
que responde aos ideais consumistas (é só ligar a TV nos canais católicos para perceber
como a imagem do sagrado está vinculada a viagens, rosários, shows com religiosos cantores, cruzes santas e outros
produtos religiosos). Hoje Jesus é um produto dos mais
rentáveis, e o pior, o Jesus oferecido é movido pela lógica do
marketing: agradável, que res-

Crescente
5/6

Minguante
19/6

Nova
27/6

Cheia
13/6

SEXTA-FEIRA
Pasquale

ponde aos meus anseios e que
fala o que eu quero ouvir.
Se de um lado existem movimentos cristãos aliados a
um capitalismo consumista
que constroem um Jesus vinculado ao mercado, de outro
lado também há outros que
exigem dos cristãos coisas que
são extremamente abstratas e
genéricas, como por exemplo
lutar a todo custo para vencer
o capitalismo imperialista que
ainda insiste reinar em nosso
tempo. Pura ilusão. Ledo engano. Oras, Jesus venceu o império romano? Seguir Jesus é assumir o pressuposto que Ele
mesmo alertou: Quem quer
me seguir renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga.
(cf. Mt16, 13.)
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DOMINGO
Moacyr Castro

Para descobrir e seguir a
via de Jesus não há receitas
prontas. É em meio às intempéries, angustias e infortúnios
que iremos descobrir o Caminho de Jesus. E em meio a tudo isso o quanto teremos capacidade de amar nossos irmãos. Esse seguimento exige
entender que confessamos alguém que foi crucificado, abraçamos a fé num perdedor,
num condenado, alguém que
foi crucificado em meio a ladrões. Talvez por isso a cruz
ainda hoje provoque tanta repulsa.
A você uma boa caminhada e um fraterno abraço.
■ ■ Pe. Victor Silva Almeida Filho é Formador
do Seminário da Arquidiocese de Campinas

HOSPITAL ||| UNICAMP

HC segue com cirurgias suspensas
Manchas encontradas em instrumentos provocaram o cancelamento de 260 procedimentos
César Rodrigues/AAN

Sarah Brito
DA AGÊNCIA ANHANGUERA

sarah.brito@rac.com.br

O Hospital de Clínicas (HC) da
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) mantém há
quase uma semana todas as cirurgias eletivas suspensas por
causa de manchas residuais
em instrumentos cirúrgicos. O
problema foi detectado na
quarta-feira passada. Desde então, cerca de 260 procedimentos que não são considerados
de urgência e emergência foram desmarcados. Os laudos
que podem apontar o tipo de
resíduo que contamina os instrumentos devem sair hoje, segundo a assessoria de imprensa do hospital.

Laudos que apontam
o tipo de resíduo
devem sair hoje
Em média, são 65 cirurgias
eletivas de grande porte feitas
por dia. A suspensão ocorreu
porque o autoclave que esteriliza os materiais apresentou defeito. Não há prazo para que o
serviço seja regularizado. As cirurgias de urgência e emergência não foram afetadas, segundo o hospital. No período, o
HC informou que realizou 18 cirurgias eletivas que não poderiam ser adiadas, feitas com kit

esterilizados por outros hospitais — Estadual Sumaré, Centro Infantil Boldrini, Madre Teodora, Celso Pierro e Sobrapar
Algumas cirurgias foram reagendadas, mas o HC só poderá
fazer a nova programação depois que o problema for solucionado.
A medida de retenção dos
materiais cirúrgicos foi tomada
pela Central de Materiais e Esterilização (CME) do HC e, segundo a unidade, não existe risco
de agente biológico contaminante. Dois pesquisadores do
Instituto de Química da Unicamp, dois técnicos de São Paulo e uma empresa americana
especializada em esterilização
foram acionados para descobrir a origem das manchas.
As manchas são amarronzadas e alguns instrumentos aparentam estar com areia. Funcionários do hospital disseram
que algumas cirurgias foram
realizadas com os instrumentos parcialmente limpos, com a
manutenção feita com álcool e
gases. A Unicamp negou.
O HC já havia desmarcado
70 procedimentos nos horários
dos jogos da Seleção Brasileira,
que seriam realizados nos dias
12, 17 e 23. Nas datas, os estudantes também não terão aula.
Segundo a universidade, a medida não alcança as atividades
definidas como essenciais, intransferíveis ou de interesse pú-

Juiz mantém
juri popular
para réus

O

Atendimento no Hospital de Clínicas da Unicamp é afetado pela greve dos servidores e por contaminação

blico. Nos dias 12 e 17 o expediente será encerrado às 12h30
e, no dia 23, suspenso. As cirurgias foram suspensas em maio,
quando a portaria regulamentando o cronograma foi publicada, e as horas não trabalhadas serão compensadas.
Greve

Os trabalhadores da Unicamp

em greve se reuniram ontem
com o reitor da instituição, José Tadeu Jorge, que se dispôs a
abrir a negociação e discutir o
movimento. A próxima reunião ainda não foi agendada.
Hoje, os funcionários devem seguir em caravana para São Paulo, onde participarão do ato
dos grevistas da Universidade
de São Paulo (USP). O movi-

falecimentos
■ ■ Isaias Henriques Cortes - Faleceu em Campinas-SP aos 96 anos.
Filho de João Eduardo Cortes e Emília Paulina de Jesus. Deixa os seguintes filhos: Flávio, Claudia, Plínio e
Clissia. Seu corpo foi cremado dia
09/06/2014 às 10h00min no Crematório da Vila Alpina em São Paulo/
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).
■ ■ Lourdes Pirozzi da Silva - Faleceu em Campinas-SP aos 76 anos.
Viúva de Sebastião Felis da Silva.
Deixa o filho: Luis Fabio. Seu sepultamento deu-se dia 09/06/2014 às
08h30min 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).
■ ■ Severino Alexandre da Silva - Faleceu em Campinas-SP aos 74 anos.
Viúva de Ana Colombo Batista. Deixa
o Filho: Sebastião. Seu sepultamento deu-se dia 09/06/2014 às
08h30min 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).
■ ■ Ide Apparecida Silva - Faleceu
em Campinas-SP aos 88 anos. Viúva
de Archimedes de Souza. Deixa os
seguintes filhos: Archimedes, Aldai-

mento completa 18 dias hoje.
Na última semana, a greve provocou reflexos no atendimento
do HC e em outros serviços, como os restaurantes universitários. Os professores estão de
greve desde o dia 27 de maio. A
universidade informou que normalizou um dos bandejões e
que vai normalizar os outros
serviços de alimentação.

NESTA DATA
Ray Charles (Los Angeles, 2004) foi um
pianista e cantor de música soul que
ajudou a definir o seu formato ainda no fim
dos anos 50. Considerado um dos maiores

Para contato: falecimentos@rac.com.br

MISSAS E FUNERAIS

juiz da 1ª vara do
júri de Campinas,
José Henrique
Torres, manteve a decisão
de levar a júri popular os
três réus acusados de
matar o estudante Denis
Papa Casagrande, de 21
anos, durante uma festa
dentro do campus da
Unicamp, no dia 21 de
setembro de 2013. Em
março, os advogados dos
réus Maria Tereza
Alexandrino Peregrino,
Anderson Marcelino
Ferreira Mamede e André
Ricardo de Souza Mota,
denunciados pelo
Ministério Público por
homicídio triplamente
qualificado, ingressaram
com um recurso contra a
decisão. Na última
semana, o juiz manteve o
júri popular. Caberá ao
Tribunal de Justiça de São
Paulo decidir se os réus
devem ir ou não a júri
popular. (Inâe
Miranda/AAN)

lka e Aldier. Seu sepultamento deuse dia 09/06/2014 às 09h00min no
Cemitério Parque Flamboyant 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).
■ ■ Esther Bertolini Cruz - Faleceu
em Campinas-SP aos 84 anos. Viúva
de Benedito Alves Cruz. Seu sepultamento deu-se dia 09/06/2014 às
13h00min no Cemitério Parque
Flamboyant 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).
■ ■ Geraldo Baptistella - Faleceu em
Campinas-SP aos 84 anos. Solteiro.
Filho de Giacomo Baptistella e Angelina Genovezi. Seu sepultamento
deu-se dia 09/06/2014 às
13h00min 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).
■ ■ Laura Maria da Silva Viana - Faleceu em Campinas-SP aos 62 anos.
Casada com José Izidoro Viana. Deixa os seguintes filhos: Sandro, Alessandra e Anderson. Seu sepultamento deu-se dia 09/06/2014 às
16h30min no Cemitério Parque das
Acácias Valinhos/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).
■ ■ Claudenir Horácio - Faleceu em
Campinas-SP aos 55 anos. Filho de
José Horácio e Maria da Conceição
Horácio. Deixa os seguintes filhos:
Fernanda, Lilian e Sandra. Seu sepultamento deu-se dia 09/06/2014
às 16h30min no Cemitério Parque
Nossa Senhora da Conceição 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).
■ ■ Fernando de Almeida - Faleceu
em Campinas-SP aos 80 anos. Viúvo
de Nair Quintino de Almeida. Deixa

o filho: Antônio (em memória). Seu
sepultamento
deu-se
dia
09/06/2014 às 16h30min no Cemitério Parque Nossa Senhora da Conceição 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).
■ ■ Elvira Croda - Faleceu em Campinas-SP aos 91 anos. Solteira. Filha
de Guilherme Croda e Herminia
Aguiaro. Seu sepultamento deu-se
dia 09/06/2014 às 16h40min 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).
■ ■ Leoncio Alves Pereira - Faleceu
em Campinas-SP aos 77 anos. Solteiro. Filho de Sebastião Alves Pereira e Benedita Elias Teixeira. Seu sepultamento será hoje dia
10/06/2014 às 09h00min no Cemitério Parque das Flores em Campinas/SP. À Família enlutada as condo-

gênios da música negra americana, foi um
dos responsáveis pela introdução de ritmo
gospel. Foi eleito pela Rolling Stone o 2º
maior cantor de todos os tempos.

lências dos Diretores e Colaboradores
do Grupo Serra. (Associado do Grupo
Serra Campinas 19 3775-9752 www.
gruposerra.com.br).
■ ■ Mauricio Monteiro Caxambu - Faleceu em Valinhos-SP aos 35 anos.
Solteiro Filho de Hélio Caxambu e
Vera Maria Monteiro Caxambu. Seu
sepultamento será hoje dia
10/06/2014 às 17h00min no Cemitério de Congonhas em São Paulo/
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).
■ ■ Mario Navero - Faleceu em Campinas-SP aos 81 anos. Casado com
Maria Deusa dos Santos Navero. Deixa os seguintes filhos: Terezinha, Maria Helena, Silvia Regina, Telma e
Maurício. Seu sepultamento será hoje dia 10/06/2014 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).

