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Campinas, terça-feira, 14 de abril de 2015

Tempo

CIDADES

MÍNIMA

18˚
MÁXIMA

28˚

O sol volta a predominar.
O dia ainda amanhece
com algumas nuvens e
névoa, mas logo durante
a manhã, o sol volta a
brilhar forte. À tarde
esquenta e não chove

Atlanta

Jogador campineiro é atacado
em avião nos Estados Unidos
O jogador de futebol
campineiro Oliver Minatel,
de 22 anos, foi vítima de
uma tentativa de homicídio
durante um voo do Canadá
até Atlanta. O rapaz, que
joga no time canadense
Ottawa Fury FC, viajava
para os Estados Unidos para

NO ESTADO

PRÓXIMOS DIAS

HOJE EM CAMPINAS

enfrentar o Silverbacks no
sábado pela Nort American
Soccer League.
Durante o voo, o
campineiro, que começou
sua carreira em Campinas e
passou pela base do
Guarani, foi surpreendido
por um passageiro que

TERÇA

18˚

28˚

QUARTA

17˚

27˚

QUINTA

17˚

28˚

tentou estrangulá-lo com
um fone de ouvido. O
agressor estava sentado na
poltrona atrás de Minatel.
Um outro passageiro o
socorreu e impediu o
estrangulamento.
Em entrevista à CBC News,
o treinador Marc dos Santos
disse que tudo parecia um
filme. “Alguém tentou
sufocar um dos nossos
jogadores e não foi um
momento divertido. Eu acho
que alguns dos nossos
rapazes estão em estado de

LUAS

Cidade

mín máx

Cidade

mín máx

Cidade

mín máx

Araçatuba

21 31

Jundiaí

20 27

São Carlos

20 28

Araraquara

21 29

Piracicaba

21 28

S.José do Rio Preto

21 30

Bauru

20 27

Presidente Prudente

22 28

S.José dos Campos

20 27

Botucatu

18 25

Ribeirão Preto

21 28

Sorocaba

19 26

Campos do Jordão

15 20

Santos

22 28

Ubatuba

21 28

choque, mas agora está
tudo de volta à ordem. Foi
um momento assustador.
Era como filme, mas ele está
bem agora”, disse à
emissora CNN.
Minatel contou à emissora
norte-americana que o
agressor disse a ele que
“nós (o time) estávamos lá
para matá-lo”. Assim que
pousou em Atlanta, a polícia
foi acionada. O FBI informou
que o agressor iria passar
por uma avaliação médica e
mental. (Do Correio.com)

Crescente
25/4

Minguante
12/4

Nova
18/4

Cheia
4/4

SOL

FUSOS

Nascente
6h19
Poente
18h19

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

Reprodução

Minatel jogou nas categorias de base do Guarani e está no Canadá

COMIDA DE RUA

UNICAMP

Shopping D. Pedro volta a abrigar
festival de ‘food truck’ em Campinas

Aparelho de angiografia de
última geração chega ao HC

Carlos Sousa Ramos/13NOV2014/AAN

Com a vida cada dia mais
corrida, comer fora de casa já é
um hábito para milhões de
brasileiros. Os food trucks
surgiram para atender a
demanda de quem precisa
comer rápido e busca por um
preço bom. A partir de hoje até a
próxima quinta-feira, das 17h às
22h, os campineiros poderão
conferir a nova moda da comida
preparada em veículos no
estacionamento do Parque D.
Pedro Shopping. Os
organizadores esperam 35 mil
pessoas e um faturamento
superior a R$ 500 mil.
O evento é realizado pelo
segundo ano no local. A edição
de 2015 ganhou mais espaço e
trará operações de Campinas e
região, além de nomes
tradicionais nas ruas de São
Paulo. Os organizadores
esperam 30% a mais de público
do que no ano passado. O
curador do festival e sócio do
food truck Massa na Caveira,
Raphael Corrêa, afirmou que a
expectativa para a edição deste
ano é muito positiva porque a
quantidade de público foi
grande no ano passado. “O
primeiro festival serviu para
avaliarmos o interesse do
público e também foi um
grande aprendizado. Neste ano,
estamos provendo mudanças na
estrutura e a área está bem
maior chegando a 5 mil metros
quadrados. Teremos 43
operações com uma variedade
grande de pratos e bebidas”,
disse. Ele calculou que o festival
irá gerar mais de R$ 500 mil em
receita para os expositores. Os
pratos servidos vão variar de
R$ 15,00 a R$ 30,00. “A previsão
é que o tíquete médio ficará em
R$ 20,00. Os visitantes vão

SERVIÇO
2º Food Truck Festival Parque D.
Pedro Shopping
✔ Data: de 14 a 16 de abril
✔ Horário: das 17h às 22h
✔ Local: estacionamento da
Entrada das Flores
✔ Entrada: gratuita

O Hospital de Clínicas da
Unicamp será o primeiro no
Interior de São Paulo a
disponibilizar para os pacientes
do SUS a última tecnologia
mundial em angiografia
vascular. O hospital adquiriu o
angiógrafo INFX-8000C da
Toshiba ao custo de
R$ 2.121.100,00. O equipamento
será montado em uma sala
especial no centro cirúrgico e os
recursos são do Programa de
Estruturação da Rede de Atenção
Especializada do Ministério da
Saúde. A suíte de intervenção
hemodinâmica contará com um
equipamento de ultrassonografia
específico, que está em fase de
compra. “Nossa suíte será uma
das mais avançadas de seu tipo
no País e a nova tecnologia

representará um avanço para os
pacientes, já que a precisão e a
velocidade de aquisição das
imagens durante procedimentos
minimamente invasivos, será um
dos principais diferenciais de
qualidade do equipamento”,
explica a professora Ana
Terezinha Guillaumon, chefe da
Disciplina de Moléstias
Vasculares da FCM. “Estamos
incorporando ao nosso hospital
inovações de intervenção
cirúrgicas significativas e que
produzem os melhores
resultados para os pacientes,
principalmente, de tratamento
da patologia e recuperação mais
rápida do paciente”, destaca o
superintendente João Batista de
Miranda. (Da Agência
Anhanguera)
Cedoc/RAC

ESTACIONAMENTO DO SHOPPING D. Pedro recebeu no ano passado veículos adaptados especialmente
para oferecer comida nas ruas, e que estão virando moda, após a regulamentação em várias cidades do País

encontrar desde um beer truck
até comida japonesa”,
comentou. Côrrea afirmou que
entre as 43 operações haverá
food trucks de Campinas e
região. O curador disse que o
mix de operações foi formulado
com nomes regionais, os food
trucks mais elogiados pelo
público na edição anterior e
novidades. Ele citou nomes
como Só Coxinhas, 4Brothers,
Cozinha com Z, RUA
FoodTruck, La Buena Station,
Los Mendozitos, Spiro Giro,
Buzina Food Truck (do chef
Márcio Silva do programa
“Batalha de Food Trucks”, do
canal GNT). “Na edição do ano
passado foi registrado um
aumento de 30% na quantidade
de veículos que vieram ao D.
Pedro nos dias do festival e 12%
no movimento da praça de
alimentação”, ressaltou.
Côrrea comentou que o food
truck é uma novidade que
ganha corpo nas ruas dos
grandes centros. “A comida de
rua é uma tendência de negócio
que cresce no País. Em São
Paulo, há vários negócios sendo
abertos e percebemos que

aumenta o interesse em cidades
como Campinas”, disse. “Uma
característica do negócio é
preços mais em conta. Ainda
estamos mantendo os preços
dos pratos, mas acredito que em
até três meses teremos que
promover um reajuste”, previu.
O curador disse que 40% dos
negócios dos food trucks
paulistanos hoje são
provenientes dos festivais e
também de eventos em locais
privados. “Os outros 60% são
das vendas nas ruas da Capital”,
comentou. Ele ressaltou que
alguns municípios já
regulamentaram os food trucks
nas vias públicas. “Em São
Paulo, é necessário seguir
rigorosamente o que exige a
legislação”, frisou. O
superintendente do Parque D.
Pedro Shopping, André Lupo,
afirmou que a expectativa neste
ano é superar os números de
2014. “O festival do ano passado,
teve a participação de 33
expositores e reuniu mais de 25
mil visitantes, sendo que mais
de 50 mil porções foram
vendidas na ocasião. Esperamos
superar estes números, uma vez

que nesta segunda edição
estamos reunindo mais de 40
expositores”, disse. “O sucesso
da primeira garantiu a
continuidade do evento, sendo
que esta edição foi ampliada e
terá três dias de duração, o que
nos dá a oportunidade de
oferecer esta experiência
gastronômica para um número
ainda maior de visitantes. Os
investimentos do shopping no
evento incluem toda a estrutura
como palco para shows
musicais, bandas reconhecidas
na cidade, mobiliário, limpeza e
segurança”, comentou. O
superintendente disse que em
breve o centro de compras trará
novidades para quem aprecia
gastronomia. “Como um
fomentador da boa
gastronomia, além do Festival
Food Truck, o Parque D. Pedro
Shopping é um dos
patrocinadores do Campinas
Restaurante Week e em breve
teremos novidades na área
gastronômica com mais sete
restaurantes, entre eles alguns
inéditos na cidade”, antecipou.
(Adriana Leite/Da Agência
Anhanguera)

falecimentos
■ ■ Maria Marchi Lindoio - Faleceu
em Campinas/SP aos 91 anos. Viúva
de Orlando Lindoio. Deixa os seguintes filhos: Orlando, Maria Lucia e Maria Inês (em memória). Seu sepultamento deu-se dia 13/04/2015 às
14h00min no Cemitério Santo Antônio de Pádua em Campinas/SP. À Família enlutada as condolências dos Di-

PLANTAS MEDICINAIS

Semana de Fitoterapia
começa hoje no IAC
O uso das plantas na preparação
de alimentos e de medicamentos
é o tema central de um seminário
que começa hoje e termina na
sexta-feira em duas instituições
campineiras de pesquisa. A XIII
Semana de Fitoterapia Prof.
Walter Radamés Accorsi começa
hoje à tarde no Instituto
Agronômico (IAC), com a
apresentação de coral e uma
palestra sobre plantas
medicinais, que será proferida a
partir das 15h pela pesquisadora
Mary Anne Bandeira, da
Universidade Federal do Ceará. O
mesmo tema volta a ser debatido

no IAC amanhã, quando um dos
destaques é a palestra de Priscvila
Colacioppo, que vai falar sobre a
fitoterapia e gravidez. Na quinta e
na sexta, o seminário continua na
Coordenadoria de Assistência
Técnica Integral (Cati). Oficinas e
palestras vão tratar de comidas
feitas com plantas não
convencionais, e da fabricação de
sabonetes artesanais. Além dos
cursos ministrados, vão
acontecer painéis expositivos,
apresentações artísticas e venda
de produtos. Mais informações e
inscrições: www.semana
defitoterapia.com.br. (AAN)

NESTA DATA
Morria em 1986 Simone
Lucie-Ernestine-Marie Bertrand de
Beauvoir, mais conhecida como Simone
de Beauvoir (Paris, 9 de janeiro de 1908

Para contato: falecimentos@rac.com.br

MISSAS E FUNERAIS

HOSPITAL DE CLÍNICAS da Unicamp comprou o equipamento,
que deverá ser instalado em uma sala especial do centro cirúrgico

retores e Colaboradores do Grupo Serra. (Associada do Grupo Serra Campinas 19 3775-9752 www.gruposerra.
com.br).
■ ■ Gino Baptista Nunes - Faleceu
em Campinas/SP aos 72 anos. Casado com Elza Aparecida de Paula Nunes. Deixa os seguintes filhos: Marcelo, Ana Paula e Luis (em memória).
Seu sepultamento será hoje dia
14/04/2015 às 10h00min no Cemitério Parque das Acácias em Valinhos/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).

■ ■ Outamir Alves Godói - Faleceu
em Campinas/SP aos 67 anos. Casado com Orondina Plastini Godoi. Deixa os seguintes filhos: Rosangela,
Adriano e Karina. Seu sepultamento
será hoje dia 14/04/2015 às
08h30min 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).
■ ■ José Laércio Anésio - Faleceu em
Campinas/SP aos 68 anos. Casado
com Marta Rodrigues Anésio. Deixa
os filhos: Adriano e Thiago. Seu se-

pultamento será hoje dia
14/04/2015 às 10h30min 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).
■ ■ Oswaldo Federicci - Faleceu em
Campinas/SP aos 87 anos. Casado
com Benedicta Irma Forner Federicci. Deixa o filho: Edson. Seu sepultamento será hoje dia 14/04/2015 às
08h30min no Cemitério da Saudade
em Campinas/SP. À Família enlutada
as condolências dos Diretores e Colaboradores do Grupo Serra. (Associado

— Paris), escritora, filósofa existencialista e
feminista francesa. As suas obras
oferecem uma visão sumamente
reveladora de sua vida e de seu tempo.

do Grupo Serra Campinas 19
3775-9752 www.gruposerra.com.br).
O Serviço Funerário Municipal informa: encontra-se na Câmara Fria do Necrotério do Cemitério Pq. N. S. da Conceição, o cadaver abaixo relacionado
e não reclamado até a presente data, o
qual será doado a universidade para
estudos ou pesquisas científicas.
■ ■ Francisco Arantes dos Santos Com aproximadamente 68 anos de
idade, cor branca, sexo masculino,
demais dados ignorados, falecido às
13h47, do dia 13 de fevereiro de
2015, no Hospital das Clínicas/Unicamp, nesta cidade, conforme remoção N. 0313/2015-SETEC.

