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TRÂNSITO

HC começa a reorganizar
agenda de cirurgias eletivas

Desvio muda acesso a trevo
de Barão na rodovia D. Pedro

Começa a ser instalado hoje um
sistema emergencial para que as
cirurgias eletivas — não
consideradas de urgência e
emergência — no Hospital de
Clínicas (HC) da Universidade
Estadual de Campinas
(Unicamp) voltem a ser
remarcadas. Os procedimentos
estão suspensos desde o dia 4 de
junho por causa de um resíduo
identificado como óxido ferroso
em aparelhos cirúrgicos. A
previsão é que o serviço comece
a funcionar normalmente na
quarta-feira. A nova autoclave,
com sistema de osmose reversa
(que deixa a água
superpurificada), será instalada
essa semana junto com outro
aparelho, e ambos devem
garantir a esterilização dos
instrumentos. No total, serão 11
dias sem o serviço, uma média
de 715 cirurgias eletivas que
deixarão de ser realizadas no
período. Por dia, em média, são
65 procedimentos de grande
porte realizados. Na última
quinta-feira, a instituição
identificou como óxido ferroso
— espécie de ferrugem— o
resíduo que contaminou os
instrumentos cirúrgicos.
Os serviços de urgência e
emergência não foram
prejudicados durante o período.
De acordo com a assessoria de
imprensa do HC, algumas
cirurgias eletivas que não
puderam ser adiadas foram
realizadas com kits esterilizados
por outros hospitais. O Hospital
Estadual de Sumaré, Centro
Infantil Boldrini, Hospital
Madre Teodora, Hospital Celso
Pierro e Sobrapar estão

ATAQUE

Sargento da PM
leva 13 tiros em
bar de Piracicaba
Um sargento da Força Tática da
PM, que estava de folga, foi
baleado na noite de sábado com
13 tiros em um restaurante de
Piracicaba. Segundo
informações do delegado Carlos
Magno della Coletta, o garupa
de uma motocicleta desceu na
porta do estabelecimento, que
fica no bairro Alto, e efetuou os
disparos que atingiram
abdomen, tórax, axilas, costas,
pernas e braços do policial de 44
anos. Ele foi encaminhado para
a Santa Casa de Piracicaba, onde
ainda permanece internado.
O caso foi registrado pelo
plantão da Policial Civil de
Piracicaba. O autor do crime
não foi encontrado, não se sabe
o motivo do atentado e uma
investigação foi aberta para
descobrir quem são os homens
que estavam na moto. O
Correio.com
(www.correio.com.br) divulgou
o vídeo do circuito interno do
restaurante, em que é possivel
ver o momento do ataque.
(Camila Ferreira/AAN)

INTELIGÊNCIA

Suspeito de matar
policial é preso na
John Boyd Dunlop
O terceiro suspeito do homicídio
do policial Eliseu Guedes de
Almeida, de 45 anos, foi preso
ontem pela equipe do Batalhão
de Operações Especiais da PM
(Baep). Juan Lourenço Ribeiro
Santiago era procurado pela
Justiça por integrar uma facção
criminosa que atua dentro e
fora dos presídios da região.
Segundo o Baep, a equipe de
inteligência levantou o
paradeiro do suspeito e o
capturou na Avenida John Boyd
Dunlop, no Jardim Paulicéia, em
um veículo com quatro crianças
e um casal. O criminoso tentou
subornar os PMs oferecendo R$
30 mil a princípio, e depois, R$
70 mil, que estariam escondidos
em sua residência. Os PMs
foram até a casa de Almeida, no
Santa Clara, onde apreenderam
1,2kg de maconha e de lá
seguiram para a casa da mãe, no
Vila Rica, onde o suspeito disse
ter dinheiro e munição. Nada foi
encontrado. (Camila
Ferreira/AAN)

colaborando na esterilização
dos materiais do HC. O hospital
informou na semana passada
que não existe risco de
contaminação por agente
biológico nos instrumentos
esterilizados por autoclave. De
acordo com a assessoria do HC,
o processo assegura limpeza,
preparo, esterilização,
armazenamento e distribuição
de 30 mil itens mensais. Outro
problema para o HC é a greve

dos funcionários da Unicamp.
Parados desde 23 de maio, os
servidores planejam hoje novo
ato em frente ao hospital. O
objetivo é atrasar os
atendimentos ao represar o
acesso à unidade. Os grevistas
reivindicam abertura das
negociações salariais. O
Conselho de Reitores das
Universidades Paulistas
(Cruesp) congelou o aumento
deste ano. (Sarah Brito/AAN)

A concessionária Rota das
Bandeiras abriu ontem um
desvio no trevo de Barão
Geraldo na altura km 139 da
rodovia D. Pedro I (SP-065). A
previsão é que a interdição dure
60 dias. Com as modificações, a
via de acesso ao distrito será
deslocada para a esquerda. A
alça atual, para quem sai de
Barão Geraldo com sentido a
Paulínia pela rodovia Zeferino
Vaz (SP-332), será desativada.
Uma nova entrada,
recém-construída a cerca de 200

metros antes da antiga, poderá
ser utilizada pelos motoristas.
A reformulação do trevo foi
iniciada em setembro de 2013 e
está prevista para ser entregue
até o fim deste ano. As obras vão
mudar os dois acessos existentes
no local (saída e entrada de
Barão Geraldo) e ampliar para
oito as opções de rotas
independentes para os usuários.
O custo previsto é de R$ 8,2
milhões e faz parte de projetos
complementares às obras de
construção e adaptação das

marginais da rodovia D. Pedro I
entre os kms 129 e 145. No
Taquaral, o trecho da Rua Dona
Ana Gonzaga entre as ruas
Professor João Brenn e José
Vilagelin Neto, será interditado
hoje, entre 7h e 17h, para um
içamento de lajes. Segundo a
Empresa Municipal de
Desenvolvimento de Campinas
(Emdec), agentes da Mobilidade
Urbana farão a interdição e
orientação de desvios para os
motoristas. No sentido Rua
Paula Bueno, os condutores
desviarão pelas ruas Professor
João Brenn, Castro Alves e
Adalberto Maia. No sentido Rua
Ary Barroso, pelas ruas José
Vilagelin Neto, Ary Barroso e
Professor João Brenn. (Camila
Ferreira e Kátia Camargo/AAN)

