A16 CORREIO POPULAR CIDADES
Campinas, sábado, 17 de maio de 2014

Tempo

HOJE EM CAMPINAS
MÍNIMA

15˚
MÁXIMA

26˚

A massa de ar seco deixa
o tempo com sol entre
nuvens. As nuvens até
aumentam a partir da
tarde, mas o sol ainda
predomina, a umidade
continua baixa e não há
previsão de chuva.

gustavo gumiero

NO ESTADO

PRÓXIMOS DIAS
DOMINGO SEGUNDA

16˚

25˚

14˚

24˚

SEGUNDA-FEIRA
Tadeu Fernandes

TERÇA

13˚

25˚

TERÇA-FEIRA
Arquidiocese

LUAS

Cidade

mín máx

Cidade

mín máx

Cidade

mín máx

Araçatuba

16 30

Jundiaí

14 27

São Carlos

13 27

Araraquara

14 28

Piracicaba

15 28

S.José do Rio Preto

16 29

Bauru

15 28

Presidente Prudente

17 28

S.José dos Campos

11 25

Botucatu

13 26

Ribeirão Preto

14 28

Sorocaba

15 27

Santos

17 26

Ubatuba

15 25

Campos do Jordão

5 18

QUARTA-FEIRA
Marcos Inhauser

QUINTA-FEIRA
Célia Farjallat

Crescente
5/6

Minguante
21/5

Nova
28/5

Cheia
14/5

SEXTA-FEIRA
Pasquale

SÁBADO
Espaço Aberto

SOL

FUSOS

Nascente
6h35
Poente
17h34

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

DOMINGO
Moacyr Castro

E-mail: gustavo@perfeitapalavra.org.br

Não ouvem, não
veem, não sentem
Caro leitor, quantos paradoxos, quantas contradições carrega o mundo de hoje. Se tomarmos como exemplo o Brasil, ficaremos perplexos. Deveremos jogar todos os livros de
economia fora porque nenhuma teoria econômica consegui-

ria entender este País.
Apesar de a riqueza crescer
modestamente, há relativamente pouco desemprego. Por
outro lado, só se falam em juros e inflação. E os dois cada
vez mais crescendo. Mas estes
aspectos macroeconômicos,

por si só, não deveriam ser o
debate principal de nossas vidas. Afinal, quanto vale a felicidade? Existem instrumentos
para medi-la? Creio não ser necessária sua medição. Basta
olhar o rosto das pessoas, que
carregam as marcas de uma vida sofrida, de batalhas ferrenhas para sobreviver.
Três horas para ir ao trabalho, mais três horas para voltar. Pouco tempo para dormir.
Menos tempo ainda para brincar e se divertir. O tempo passa e somos cada vez mais esfo-

lados. A riqueza cada vez mais
concentrada, e a gente trabalhadora cada vez mais apertada. Isso sem falar dos jovens.
Uma geração mudou tão rapidamente da sua anterior que
nem mais nos reconhecemos
neles e eles não se reconhecem em nós. Eles não veem as
pessoas, mas olham as telas
dos seus celulares. Não ouvem
os pais, mas estão sempre com
seus fones de ouvido. Não sentem emoção. Até falam, mas é
uma linguagem própria que
quem é de fora não consegue

entender. Até aparelho ortodôntico querem usar, só para
fazer uma graça, mesmo sem
precisar. E de pensar que na
geração anterior, aparelho era
considerado feio, estranho.
Esse País, que tem o rio
mais extenso do mundo, e que
consegue ter um estado alagado e o outro em seca. Quantas
mentiras já nos disseram? Que
este é o País do futuro. Que
Deus é brasileiro. Ora, nós temos assistido a uma procissão
de milagres. Apenas assistido.
Primeiro foi o café, depois o

milagre econômico, e por último a China importando as
commodities brasileiras. E o
milagre do futuro é o pré-sal.
Até quando iremos apenas
acompanhar a procissão? Investimos em portos... em
Cuba!!
Quem rouba a galinha para
matar a fome é preso. Quem
rouba o galinheiro para ficar
mais rico fica solto.
Que País é este? Não, Brasil,
não mostre mais a sua cara!
■ ■ Gustavo Gumiero é publicitário

Elcio Alves/AAN

OPORTUNIDADE

ENSINO

Sorteio de vagas em
Viracopos para táxi
tem 44 candidatos

QMágico auxilia alunos a
aprenderem matemática
A Fundação Educar DPaschoal
implantará na Escola Estadual
Professor José Vilagelin Neto, do
Jardim Proença, uma
plataforma web de ensino
chamada QMágico que ajuda no
ensino de matemática. O
projeto, que conta com o apoio
técnico do Comitê da
Democratização da Informática
(CDI), passará por um período
de testes e pode ser ampliado
para outras unidades da rede
pública de ensino. A ferramenta
tem objetivo de incentivar os
alunos a aprenderem mais sobre
matemática. O projeto é voltado
para duas turmas do 7º ano e
duas do 9º ano do Ensino
Fundamental, totalizando 120
alunos. A iniciativa conta com o
apoio da JPMorgan Chase
Foundation para implantação
do Projeto. “Queremos

proporcionar aos alunos de
Campinas um método dinâmico
de aprendizado, um jeito de
transformar o ensino num
atrativo aos olhos dos
estudantes. A Fundação Educar,
que há 25 anos promove o
protagonismo e liderança
juvenil nas escolas públicas da
cidade, enxergou no QMágico
um grande projeto e uma
iniciativa inovadora, que
auxiliará os jovens a criarem
mais interesse pela matemática,
além de auxiliar os professores
na análise de desenvolvimento
do grupo”, afirma Cristiane
Stefanelli, coordenadora
responsável pelo projeto
Academia Educar.
O QMágico foi criado por Thiago
Feijão quando ele era estudante
do Instituto de Tecnologia da
Aeronáutica (ITA).O projeto foi

inspirado no método Khan de
ensino, e é composto por
diversas videoaulas que duram
de 7 a 15 minutos. Há também
videoexercícios, onde o aluno
pode ver o conhecimento
teórico aplicado na prática, além
de atividades interativas, em que
cada exercício realizado possui
pontuações, tornando, assim, o
aprendizado mais leve e
recompensador, uma espécie de
jogo para aprender mais.
Com a plataforma, o professor
pode acompanhar o
desenvolvimento da turma ou
de um aluno específico,
identificando quais são os
exercícios que possuem maior
facilidade e quais apresentam
maior grau de dificuldade. A
QMágico atende escolas públicas
e privadas em parceria com
ONGs. (Da Agência Anhanguera)

HOJE

CAPACITAÇÃO

HOSPITAL DE CLÍNICAS

Estação Cultura
sedia encontro de
ferromodelismo

Infarto é tema de
curso da Sociedade
de Cardiologia

A Estação Cultura sedia hoje,
das 9h às 17h, o 2º Encontro de
Ferromodelismo da Região
Metropolitana de Campinas.
Quem for ao local poderá ver
modelos de ferromodelismo, em
maquetes que reproduzem um
cenário das linhas férreas. O
Encontro reunirá aficionados e
admiradores, além da maquete
permanente da Associação de
Modelismo Ferroviário de
Campinas (Amfec), que
funciona na Cabina 2 da Estação
Cultura. O evento, organizado
pela Prado Trens, tem entrada e
estacionamento (pela Rua
Francisco Teodoro) gratuitos.
Estarão presentes 13 lojas que
expõem e vendem produtos
relacionados ao tema, além de
14 expositores que trarão
maquetes. (AAN)

A Sociedade de Cardiologia do
Estado de São Paulo promove
hoje, em Campinas, o Curso de
Capacitação Projeto Infarto. O
evento é voltado para médicos
cardiologistas, não
cardiologistas e residentes em
qualquer área, que façam
atendimento de emergência. As
inscrições são gratuitas e podem
ser feitas pelo site www.socesp.
org.br. O curso terá duração de 4
horas e coordenação dos
médicos Rui Fernando Ramos,
Edson Stefanini, Luiz Antonio
Machado César e Antonio Carlos
Carvalho e contará com palestra
de Iran Gonçalves Junior, Luiz
Antônio Abdalla e Edson
Stefanini. Mais informações por
meio do site www.socesp.org.br
ou no telefone (11) 3179-0042.
(AAN)

ALUNOS da Escola Estadual Professor José Vilagelin Neto, do
Jardim Proença, experimentam a nova plataforma de ensino

Divulgação

Novo ambulatório amplia
número de quimioterapias
O Hospital de Clínicas da
Unicamp inaugurou ontem a
área do ambulatório de
Oncologia Clínica e
Quimioterapia. O espaço, de 285
metros quadrados, foi
reformado, climatizado e passou
por readequações. As mudanças
priorizam os pacientes, que
agora contam com 14 poltronas
especiais de quimioterapia, que
são 20% maiores. No local serão
realizadas cerca de mil sessões
de quimioterapia por mês e
1.500 consultas. O investimento
nas obras e materiais de R$ 850
mil foi assegurado pela reitoria.
Entre as mudanças
implementadas estão a
construção de oito banheiros,
uma sala de atendimento de
enfermagem, um laboratório de

procedimentos de enfermagem
e uma farmácia.
Essa foi a segunda parte do
projeto de reformulação do
Serviço de Oncologia Clínica do
hospital. A primeira ocorreu em
2007 e totalizou 150 metros
quadrados com a criação de
nove consultórios, uma sala de
procedimento e uma para
cuidados paliativos.
Agora, o Serviço de Oncologia
Clínica conta com 450 metros de
área útil. “As obras levaram
doze meses e essa nova área irá
elevar a qualidade do
atendimento, oferecendo aos
pacientes mais respeito e
agilidade em todos os níveis de
seu tratamento”, disse o
superintendente do HC, Manuel
Barros Bertolo. (AAN)

falecimentos
■ ■ João Picolli - Faleceu em Campinas aos 85 anos. Viuvo de Veronica Gigolotto Picolli. Deixa os seguintes filhos: Sonia, Willian, Sandra. Seu se-

pultamento deu-se dia 16/05/2014 às
10h00min no Cemitério Parque das
Aleias em Campinas/SP. À Família enlutada as condolências dos Diretores e
Colaboradores do Grupo Serra. (Associado do Grupo Serra Campinas 19

AMBULATÓRIO de Oncologia Clínica e Quimioterapia do Hospital
de Clínicas conta agora com 14 poltronas especiais para tratamento

NESTA DATA
Em 2012, morria Donna Summer, nome
artístico de LaDonna Adrian Gaines
(Boston, 31 de dezembro de 1948 —
Naples, 17 de maio de 2012), cantora pop

Para contato: falecimentos@rac.com.br

MISSAS E FUNERAIS

Será realizado na próxima
segunda-feira, às 14h30, o
sorteio que a Empresa
Municipal de Desenvolvimento
de Campinas (Emdec) fará para
definir novos taxistas para atuar
no Aeroporto de Viracopos
durante o período da Copa do
Mundo. O evento será no Salão
Vermelho da Prefeitura. Serão
12 novas vagas para táxi
convencional entre 2 de junho e
31 de julho. Dos 86 candidatos,
apenas 44 estão aptos para a
participação. Atualmente, o
aeroporto é assistido por 57
veículos convencionais, 15
executivos e três táxis acessíveis.
O reforço na frota significa
aumento de 20%, somando os
veículos convencionais e
acessíveis, que possuem o
mesmo valor de tarifa. Para
atuar em Viracopos, por causa
das características do tipo de
passageiro que será
transportado, foram elencadas
exigências dos veículos. (AAN)

3775-9752 www.gruposerra.com.br).
■ ■ Jose Couto Botignon - Faleceu em
Amparo aos 67 anos, solteiro. Filho de
Jose Botignon e Luiza Couto Botignon.
Seu sepultamento deu-se dia
16/05/2014 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).
■ ■ Lotte Husemann Germer de Lima Faleceu em Campinas aos 87 anos.
Viúva de João Lucas de Lima . Deixa
os seguintes filhos: Silvia, Paulo, Luiz,
Adriana e Marcio. Seu sepultamento
deu-se dia 16/05/2014 às 15h00min
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).

■ ■ Luiz Ribeiro Alves - Faleceu em Valinhos aos 89 anos. Casado com Bernardina de Souza Alves. Deixa os seguintes filhos: Cleusa, Lucia, Carlos e
Joelia. Seu sepultamento deu-se dia
14/05/2014 às 22h00min no Cemitério Municipal em Delfim Moreira –MG.
À Família enlutada as condolências dos
Diretores e Colaboradores do Grupo Serra. (Associado do Grupo Serra Campinas
19 3775-9752 www.gruposerra.com.
br).
■ ■ Karlheinz Goebel - Faleceu em
Campinas aos 85 anos. Casado com
Adalgisa Catarina Bonelli Gobel. Deixa
os seguintes filhos: Heinz e Klaus.
Seu sepultamento sera hoje
17/05/2014 às 09h00min no Cemitério Parque das Aleias 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).
■ ■ Rosana Aparecida Fabiano Franco Faleceu em Campinas aos 51 anos.
Casada com Carlos Jose de Arruda
Franco. Deixa o filho: João Pedro. Seu
sepultamento deu-se dia 16/05/2014
às 16h30min 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).
■ ■ Nelson de Carvalho Mineiro - Faleceu em Campinas aos 82 anos. Viuvo
de Aracy Tavares Mineiro. Deixa os seguintes filhos: Waldereis e Wagner,
Seu sepultamento deu-se dia
16/05/2014 às 16h30min no Cemitério parque das Acácias 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.

mais conhecida por suas músicas em
estilo anos 70, que deram a ela o título de
Rainha da Disco. Com 37 anos de carreira,
vendeu mais de 130 milhões de discos.

com.br).
■ ■ Ada Mello - Faleceu em Campinas
aos 96 anos. Viúva de Benedito Prado
de Mello. Deixa a filha: Angela Pinto.
Seu sepultamento será hoje,
17/05/2014 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).
■ ■ Antonia Barca Fincato - Faleceu
em Campinas aos 91 anos. Viúva de
Pedro Fincato. Deixa os seguintes filhos: Maria Izabel, Mercedes, Dileuza,
Aparecida, Antonio e Neide. Seu sepultamento será hoje, 17/05/2014 às
09h00min 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).

