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Campinas, quinta-feira, 10 de outubro de 2013

Tempo

MÁXIMA

27˚
MÍNIMA

14˚

NO ESTADO

PRÓXIMOS DIAS

HOJE EM CAMPINAS
Uma massa de ar seco
que predomina deixa o
tempo com sol entre
nuvens. O dia ainda
começa um pouco frio e
com névoa. À tarde
esquenta e a umidade
cai. Não chove.

SEXTA

15˚

28˚

SÁBADO

16˚

DOMINGO

28˚

18˚

30˚

LUAS

Cidade

mín máx

Cidade

mín máx

Cidade

mín máx

Araçatuba

16 28

Jundiaí

14 27

São Carlos

13 27

Araraquara

14 28

Piracicaba

15 28

S.José do Rio Preto

16 27

Bauru

15 28

Presidente Prudente

16 31

S.José dos Campos

12 25

Botucatu

13 26

Ribeirão Preto

16 29

Sorocaba

13 26

Santos

16 27

Ubatuba

14 26

Campos do Jordão

7 22

Crescente
11/10

Minguante
26/10

Nova
4/10

Cheia
18/10

SOL

FUSOS

Nascente
6h40
Poente
18h11

França +5
Inglaterra +4
Espanha +5
Itália +5
China +11
Alemanha +5
Japão +12

EDUCAÇÃO

CIDADANIA

Prefeitura recebe doação
Alunos de escola fazem
ato para comemorar obras de livros de empresário
Divulgação

Os alunos da Escola Estadual
Carlos Gomes fizeram um ato
na manhã de ontem para
marcar o início das obras de
recuperação, reivindicadas por
eles desde o início do ano letivo
por meio de protestos. O prédio,
que completa este ano 112 anos
e é considerado um dos cartões
postais de Campinas, enfrentava
problemas de má conservação e
na estrutura. Após a iniciativa
dos estudantes, a Secretaria de
Educação anunciou a reforma,
com início previsto para semana
que vem. Durante o ato para
comemorar as melhorias, os
jovens interditaram a Avenida
Anchieta por volta das 10h30,
durante o horário do intervalo,
e cantaram o Hino Nacional. O
prédio enfrentava uma situação
precária. Alunos e professores
relataram que parte do piso do
colégio está quebrado, o teto
tem rachaduras, quando chove
a escola fica alagada, há apenas
três banheiros em
funcionamento para todos os
alunos, além de janelas com

vidros quebrados e com
madeira podre. Os estudantes
chegaram a afirmar em
protestos realizados em abril —
quando deram um abraço
simbólico no prédio — e ao
longo do ano letivo nas redes
sociais que no teto de algumas
salas de aula tem até uma
família de morcegos. Depois da
persistência dos alunos, a
Secretaria de Estado da
Educação anunciou que faria as
melhorias necessárias. O
contrato com a empresa que
prestará o serviço foi assinado
no final de setembro e a placa
de obras já foi instalada na
escola. De acordo com a Pasta, a
previsão é de que os trabalhos
sejam iniciados na próxima
semana. O investimento será de
R$ 3,5 milhões na reforma geral
e restauro do prédio e na
reforma da quadra. Por ser
tombado, a reforma precisou de
autorização do Conselho de
Defesa do Patrimônio Artístico e
Cultural de Campinas
(Condepacc). O prazo de

conclusão não foi informado. Os
estudantes decidiram então
comemorar os resultados das
reivindicações. Eles
interditaram a Avenida
Anchieta durante 20 minutos,
no horário do intervalo, e
cantaram o Hino Nacional em
sinal de reverência e respeito ao
prédio e à conquista. “A gente
tem que ter uma escola com o
mínimo de estrutura para
estudar. E temos salas da escola
que tem buracos, dos quatro
banheiros, apenas três
funcionam para todos os
alunos. É uma situação
complicada. Por isso decidimos
fazer os protestos e hoje
mostramos que valeu a pena. A
escola vai ter a reforma
iniciada”, disse o estudante
Pedro Ramon Farias Mendes, de
18 anos. Segundo ele, um dos
cartões postais de Campinas
merece ser preservado. “É um
prédio tombado e é parte da
história da cidade”,
acrescentou. (Inaê
Miranda/Agência Anhanguera)
Divulgação

O empresário do grupo
BrasilInvest, Mário Garnero,
doou ontem à Prefeitura de
Campinas 300 exemplares do
livro Perspectivas de um
Reencontro das Línguas
Espanhola e Portuguesa, escrito
pelo secretário geral da
Pontifícia Comissão para
América Latina, Guzmán
Lecour, e pela esposa dele,
Lídice Carriquiry. A obra trata
do reencontro e as mudanças
dos idiomas português e
espanhol no que se refere ao
reconhecimento de suas raízes
comuns. Segundo Garnero, os
idiomas espanhol e português
estão cada vez mais em
evidência na América Latina, e
as relações entre os mundos
hispano-americanos e
luso-americanos intensificam-se
e multiplicam-se graças ao eixo
Brasil-Argentina no Mercosul.
Os livros serão distribuídos nas
escolas municipais e nas
bibliotecas públicas de
Campinas. A entrega foi feita na
tarde de ontem em uma
cerimônia no Palácio dos
Jequitibás com a presença do
prefeito Jonas Donizette (PSB);
da primeira-dama, Sandra
Ciocci, e do secretário de
Cultura, Ney Carrasco. Garnero
afirmou que a sua doação visa
colaborar com a cultura e a
educação da cidade. Sua ideia
surgiu por causa da importância
da tradição das línguas
espanhola e portuguesa no
Brasil. “Vamos doar quantos
livros forem necessários”, disse.
Jonas também comemorou a
atitude e ressaltou a
importância da relação e o

conhecimento da história sobre
a relação entre o Brasil e
Portugal. “Essa doação
enriquece ainda mais a nossa
cultura. Temos muito o que
agradecer a Portugal”, disse. O
autor do livro, Guzmán Lecour,
nasceu em Montevidéu, no
Uruguai, é doutor em direito e
ciências sociais e professor
convidado de várias
universidades europeias e
latino-americanas. Ele e a
esposa moram na Espanha e

ESCOLA MUNICIPAL

SAÚDE

Educação divulga
resultados da
Provinha Brasil

ESTUDANTES da Escola Estadual Carlos Gomes se reuniram ontem em frente ao prédio centenário e
cantaram o Hino Nacional; eles protestam desde o começo do ano por melhorias na estrutura do local
DENGUE

Ação de prevenção chega ao
Jd. Fernanda e Campo Belo
A Prefeitura de Campinas, por
meio da Vigilância em Saúde
(Visa) Sul, está realizando
ações de prevenção e controle
da dengue nos bairros que
abrangem os Centros de
Saúde Fernanda e Campo
Belo. Desde o dia 7 de
outubro, segunda-feira, as
equipes de agentes de
controle ambiental dessas
unidades estão promovendo
vistorias nas casas e
estabelecimentos da região,
programadas até dezembro
deste ano. As visitas ocorrem,
preferencialmente, de

quarta-feira para a área do
Campo Belo e de terça-feira
para o Jardim Fernanda, e a
expectativa é que as equipes
percorram dois quarteirões
por dia. O objetivo é orientar
a população e educar os
moradores a se
conscientizarem, para assim
contribuírem no combate à
doença. “Vamos solicitar aos
moradores que retirem
possíveis criadouros do
mosquito. Qualquer objeto
que esteja disposto em
ambiente a céu aberto e que
possa acumular água deve ser

removido ou guardado de
maneira correta e as caixas
d’água devem ser vedadas. As
equipes estão preparadas para
esclarecer dúvidas e orientar”,
explica a agente de controle
ambiental da Vigilância em
Saúde Sul, Tânia Cordeiro de
Sousa. Ela enfatiza que é
importante que a população
esteja aberta a receber os
profissionais de saúde em
suas casas. Para incentivar os
moradores a recebê-los será
distribuído um cupom no
final da visita, que, depois de
preenchido, deve ser entregue
no Centro de Saúde a qual a
região se refere. Em dezembro
haverá um sorteio e um
morador ganhará de prêmio
um vale-compras do comércio
local, que apoia as ações da
Prefeitura no combate à
dengue. (AAN)

O prefeito de Campinas, Jonas
Donizette (PSB), e a secretária
municipal de Educação, Solange
Villon Kohn, participam hoje, na
Escola Municipal de Ensino
Fundamental Clotilde Barraquet
Von Zuben, da divulgação dos
resultados da Provinha Brasil. O
exame atesta o nível de
alfabetização dos alunos do 2º
ano do Ensino Fundamental. Em
2013, Campinas obteve um
recorde no rendimento dos
alunos na Provinha Brasil,
quando comparado com os
resultados dos exames aplicados
nos anos anteriores. A Escola
Clotilde Barraquet foi a unidade
da rede municipal que
apresentou a melhor evolução de
desempenho na aplicação do
exame, por isso foi escolhida para
abrigar a divulgação dos
resultados de hoje. Nos testes os
estudantes respondem a questões
de língua portuguesa, com foco
em leitura, e matemática, com
foco na resolução de problemas.
No questionário socioeconômico
fornecem informações
sobre fatores de contexto que
podem estar associados ao
desempenho. (AAN)

falecimentos
I I Fermina Crippa - Faleceu em
Jaguariúna aos 92 anos. Viúva
de Antonio Crippa. Deixa os seguintes filhos: Jairo e Vanderlei
(em memória). Seu sepultamento deu-se dia 09/10/2013 às
09h30min no. Cemitério Parque

pesquisaram durante anos para
elaborar este trabalho. Guzmán
trabalha no Vaticano, a serviço
da Santa Sé. Foi o primeiro leigo
com nomeação pontifícia. (AAN)

Vídeo com a doação
dos livros no Paço
Municipal

HC promove caminhada
para prevenir obesidade
O Hospital de Clínicas (HC) da
Unicamp promove a 6ª edição da
Caminhada de Prevenção à
Obesidade neste domingo, a
partir das 8h na Lagoa do
Taquaral. No mesmo dia
acontece a 1ª Caminhada Infantil,
organizada em parceria com o
ambulatório de especialidades
dO Hospital Municipal Dr. Mário
Gatti. O objetivo é conscientizar a
população para a importância da
prevenção e os riscos acarretados
pela obesidade em todas as fases
da vida. “Percebemos que cada
vez mais, o sobrepeso ou a
obesidade de uma família se
reflete nos filhos”, afirma o
coordenador da caminhada,
professor Elinton Chaim. A
iniciativa de realizar a
caminhada infantil partiu da
percepção de que pais obesos
têm filhos obesos. A novidade foi
possível por meio da parceria
com o médico Mário Zaidan, do
ambulatório de especialidades do
Hospital Mário Gatti. O
coordenador orienta que os
participantes da caminhada se
preparem para o evento com um
café da manhã com frutas,

cereais e não se esqueçam de
colocar roupas confortáveis. “É
importante ingerir bastante água
e passar protetor solar”, explica.
A realização do evento, na
opinião de Chaim, estimula
atitudes simples e de efeito
positivo na prevenção da
obesidade. Além da caminhada,
os participantes terão acesso a
orientação nutricional, teste de
glicemia, verificação da pressão
arterial e cálculo de Índice de
Massa Corpórea (IMC). O
levantamento realizado pelo
programa “Meu Pratinho
Saudável”, em parceria com o
Instituto do Coração (InCor),
aponta que 45% das crianças e
adolescentes paulistas estão com
sobrepeso ou obesidade infantil.
No cenário nacional, de acordo
com a pesquisa da Vigilância de
Fatores de Risco e Proteção para
Doenças Crônicas por Inquérito
Telefônico (Vigitel), em 2012,
mais da metade da população
brasileira, a partir de 18 anos,
está acima do peso ideal. O
estudo também revela que a
obesidade atinge 17% da
população. (AAN)

NESTA DATA
Em 2004, morria Christopher D’Olier
Reeve, ator e realizador de cinema
norte-americano. Seu papel mais famoso
foi como o Super-Homem, numa série de

Para contato: falecimentos@rac.com.br

MISSAS E FUNERAIS

O PREFEITO Jonas Donizette com o empresário Mário Garnero:
livros doados serão distribuídos em escolas e bibliotecas públicas

Flamboyant em Campinas/SP. À
Família enlutada as condolências
dos Diretores e Colaboradores do
Grupo Serra. (Associada do Grupo
Serra Campinas 19 3775-9752).
I I Maria Aparecida Ferreira Cardoso - Faleceu em Campinas aos
86 anos. Casada com Sergio Guimarães Cardoso. Seu sepultamento deu-se dia 09/10/2013
às 16h30 min. 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).
I I Juvenal Augusto - Faleceu
em Campinas aos 86 anos. Casado com Izabel Lourenço Augusto. Deixa os seguintes filhos: José, Elza e Dirce. Seu sepultamento deu-se dia 09/10/2013
às 16h00min. 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).

quatro filmes. Após sofrer um acidente a
cavalo, passou a liderar uma campanha
pela legalização de pesquisas com
células-tronco.

