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CLIMA ||| ATENÇÃO
MUDANÇA

Defesa Civil faz alerta
para temporal na região
Chuva chega após 35 dias; previsão é de vento forte e granizo
Fotos: Elcio Alves/AAN
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A Defesa Civil de Campinas e
região está em alerta para a
chegada de uma forte frente
fria, que pode provocar ventos fortes e chuva de granizo
em todo Estado a partir de hoje. “A Defesa Civil estadual
emitiu o alerta por causa dessa frente fria e repassamos para Campinas e região”, afirmou o coordenador regional
do órgão, Sidney Furtado. Segundo a previsão do tempo, a
frente fria deve chegar hoje, e
são esperadas pancadas de
chuva. Graças ao calor, a chuva pode vir acompanhada de
rajadas de vento e descargas
elétricas. De acordo com Furtado, depois de 35 dias sem
chuvas, a chegada de uma
frente fria traz uma certa “tensão”. “Estamos atentos para
ventos mais fortes. Os funcionários ficam de sobreaviso e
restringimos as folgas. O perigo maior é na chegada da frente, hoje”, afirma.

alunos de graduação
em medicina,
farmácia,
fonoaudiologia,
dos cursos de
pós-graduação, de
aprimoramento e
funcionários. A
posse do 13º
superintendente do
HC acontece no
próximo dia 1º de julho
no auditório 5 da FCM. A
consulta aconteceu nos dias 20 e
21 de maio. Na próxima
semana, o Conselho Superior do
HC ratifica o resultado e
encaminha o documento com a
lista tríplice para o reitor, a
quem caberá a prerrogativa da
escolha do novo
superintendente. (AAN)

Menino fica em estado grave
após colisão com quadriciclo

Pedestre se protege da chuva na Rua 13 de Maio: precipitação chegou a 5,8mm em Campinas ontem

Rio Atibaia em Sousas: durante o dia, mesmo com a chuva, a vazão caiu

cadas à Agricultura (Cepagri),
as chuvas podem ser fortes e
virem acompanhadas de temporais com queda de granizo.
Amanhã, o tempo permanecerá nublado com chuvas
eventuais. Domingo a nebulosidade continua diminuindo,
e na segunda-feira poderão
ocorrer pancadas de chuva novamente. É esperada uma
temperatura abaixo dos 13˚C.
Ontem, o campineiro foi
surpreendido no meio da tarde por uma chuva que aliviou
o tempo seco que vinha castigando a cidade há mais de 35
dias. “Essa chuva foi super benéfica principalmente para

aliviar a baixa umidade do ar
e a sensação de tempo seco”,
disse.
Cantareira

A chuva de ontem, aliás, não
procovou nenhuma melhora
no Rio Atibaia, de onde Campinas capta água para o abastecimento de 95% da população. Segundo a rede telemétrica que monitora quantidade
de chuva e vazão do rios das
Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai (PCJ), até as
18h havia chovido 5,8 mm na
área de captação da Sociedade de Abastecimento de Água
e Saneamento (Sanasa) e a va-

zão do rio chegou a
6,69m3/s no fim da tarde,
abaixo dos 7,79m3/s que registrou às 8h.
Enquanto isso, o volume
de água armazenada no Sistema Cantareira continua
caindo. Ontem o sistema
operou com 21,5% da capacidade, armazenando 248,9
milhões de metros cúbicos,
já computada a água do volume morto que está sendo
retirada desde a semana
passada.
O baixo volume de água
que está entrando no sistema já indica que a estiagem
de maio deverá bater recorde histórico. Ontem entraram apenas 0,80m3/s nos reservatórios Jaguari-Jacareí,
Cachoeira e Atibainha, que
formam o chamado Sistema Equivalente, o que equivale a 2% da média histórica do mês e a 4% da mínima histórica do mês.
Campinas ainda aguarda
a possibilidade de conseguir, junto aos órgãos gestores do Cantareira, a garantia de uma vazão mínima
de 5m3/s no ponto de monitoramento mais próximo de
sua área de captação, para
que a cidade não tenha que
entrar em rodízio de fornecimento. O limite de vazão
no Rio Atibaia para evitar o
racionamento é de 4m3/s.

ACIDENTE ||| CENTRO

Loja tenta conter ação de vândalos
Um dia após ser “invadido” por ônibus, estabelecimento sofre com pichadores
Leandro Ferreira/AAN

O dia de ontem foi de muito
trabalho na loja de móveis localizada na Avenida Moraes
Salles invadida por um ônibus
na manhã de anteontem, na
área central de Campinas. Os
estragos atingiram estrutura e
cerca de 20 móveis, grande parte exclusivos, que não tiveram
como serem salvos. A loja calcula prejuízo de R$ 40 mil só
em produtos. Para separar a
área atingida do restante do estabelecimento foram colocados tapumes.
Na madrugada de ontem,
três adolescentes foram apreendidos pela Polícia Militar (PM)
após invadirem e picharem o
local. Vizinhos perceberam a
ação e avisaram uma viatura
que patrulhava o entorno. Eles
foram levados para o 1º Distrito Policial, no Botafogo. Um segurança armado passou a vigiar a loja. De acordo com a gerente do estabelecimento, Sônia Pereira, existe a preocupação de novas invasões acontecerem. “O segurança vai ficar
para impedir qualquer tipo de
invasão, como aconteceu na última noite”, afirmou.

O professor e
ortopedista João
Batista de Miranda
venceu a consulta
para escolha do
novo
superintendente
do Hospital de
Clínicas (HC) da
Unicamp. Durante
dois dias de consulta
junto à comunidade do
HC e da Faculdade de Ciências
Médicas (FCM), Miranda teve
53,6% dos votos válidos. O
professor Marcelo de Carvalho
Ramos totalizou 46,4% dos
votos computados na noite
desta quarta-feira, em apuração
realizada no anfiteatro da
superintendência. A escolha
envolveu médicos residentes,

PERIGO

Precipitação de ontem
não alivia cenário
para abastecimento
Por conta dessa previsão,
os funcionários da Defesa Civil podem ter as folgas nos
próximos dias remanejadas.
“Além disso, todos os outros
órgãos da Prefeitura foram comunicados”, comentou Furtado.
A frente fria que se desloca
do Sul do País e chega hoje irá
baixar as temperaturas em até
6˚C. A sensação de frio será
agravada pela chuva e o vento
que são esperados. De acordo
com a previsão do tempo feita
pelo Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Apli-

Ortopedista é eleito novo
superintendente do HC

Parte de loja de móveis na Avenida Moraes Salles foi destruída por ônibus

Sônia contou que além da
remoção dos móveis e limpeza
da área atingida, apareceram
muitos curiosos para tirar foto
e filmar os estragos após a colisão. “As pessoas vinham fingin-

do intenção de comprar algo,
mas na verdade queriam ver
como a loja tinha ficado. Agora
é esperar para as obras acontecerem e o mais breve restabelecermos essa parte do comér-

cio”, afirmou.
O acidente aconteceu
após o motorista de um ônibus da linha 3.08 (Interbairros) ter perdido a direção depois de ser atingido por uma
Fusion. Ninguém passava pelo local. O acidente foi às
5h25 no sentido Centro/bairro. O ônibus estava sem passageiros e seguia para o
Shopping Iguatemi, início
do itinerário, quando no cruzamento da Rua Coronel
Quirino foi atingido pelo Fusion, dirigido por um administrador de empresas norteamericano que seguia para o
Aeroporto de Viracopos.
Com o impacto, o ônibus foi
parar na calçada, derrubou
um semáforo e depois invadiu uma parte da loja, onde
ficavam móveis e objetos decorativos para sala de jantar.
O motorista do ônibus sofreu um corte leve na cabeça
e foi liberado após de ser medicado. O americano sofreu
um corte leve em uma das
mãos e também foi liberado.
(Luciana Félix/Da Agência
Anhanguera)

Um estudante de 11 anos ficou
gravemente ferido depois de
bater um quadriciclo em outro
e ser arremessado contra uma
árvore dentro do condomínio
Alphaville, em Campinas,
anteontem à tarde. Ele pilotava
o veículo sozinho e estava com
outro garoto da mesma idade,
que também estava em outro
quadriciclo. Os dois estavam
sem capacete. O menino foi
socorrido pelo resgate ao
Hospital de Clínicas (HC) da
Unicamp, onde segue internado
na Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) pediátrica. Segundo
boletim médico divulgado
ontem à tarde, seu estado de
saúde é grave e ele está
estabilizado. O amigo nada

sofreu, segundo declarou o pai
para a polícia. Os quadriciclos
eram do pai do amigo da vítima.
O acidente foi registrado no 4º
Distrito Policial (DP) do
Taquaral como lesão corporal
culposa — sem intenção — na
direção de veículo automotor.
Os quadriciclos foram
periciados e apreendidos. “Os
pais não sabiam que ele (vítima)
ia andar de quadriciclo. Ele foi lá
para fazer trabalho de escola.
Foi algo inesperado, uma
fatalidade”, disse um tio que não
quis se identificar. À polícia, o
pai do colega disse que nem ele
e nem a mulher tinham
autorizado o filho a andar com o
quadriciclo. (Alenita
Ramirez/AAN)

INDAIATUBA

Justiça condena caseiro
pela morte de socialite
A Justiça de Indaiatuba
condenou o caseiro Rogério
Barbosa Bércio a 23 anos e
quatro meses de prisão em
regime fechado pelo
assassinato da socialite Arlete
Ferreira Sigrist, de 63 anos, de
Indaiatuba. O crime foi no dia 7
de novembro do ano passado e
a vítima foi encontrada morta
em sua casa no condomínio
Mosteiro de Itaici, com um tiro
na cabeça. A casa estava aberta
e sem sinais de arrombamento.
O caseiro e a esposa foram
presos, mas a mulher já foi
libertada. De acordo com o

julgamento, ele teria efetuado o
disparo e roubado R$ 300 mil
em joias. Foram encontrados
resíduos de chumbo em suas
mãos e de sangue na roupa que
ele usava. Arlete Ferreira Sigrist
morava sozinha em sua casa, e
seu corpo foi encontrado de
bruços com um tiro entre a
nuca e a orelha direita sobre a
cama de um quarto de
hóspedes coberto por várias
roupas. Seu corpo foi
encontrado pela filha —a casa
estava aberta sem sinal de
arrombamento e com as luzes
do lado externo acesas. (AAN)

SEGURANÇA

Inscrições estão abertas
para seleção de 2 mil PMs
A Polícia Militar lançou um
concurso para contratação de 2
mil novos soldados. As
inscrições começaram no
último dia 12 e prosseguem até
o dia 6 de junho. Para
concorrer ao cargo é preciso
ter Ensino Médio completo,
idade entre 18 e 30 anos e
altura mínima de 1,65m para
homens e 1,60m para
mulheres. É obrigatório ainda
ter carteira nacional de
habilitação. O salário inicial é
de R$ 2.726,39, considerando o
adicional de insalubridade, que
é de R$ 543,26. As inscrições

custam R$ 50 e podem ser
feitas por meio do site
www.vunesp.com.br. O prazo
de validade do concurso é de
90 dias, contando a partir da
homologação. Segundo o
governo do Estado, a intenção
é contratar 2,7 mil soldados, e
a polícia pretende fazer outra
seleção para o cargo no
segundo semestre de 2014. O
objetivo é reduzir o déficit de
profissionais em todo o Estado.
Mais informações podem ser
obtidas por meio do site
www.centraldeconcursos.com.br
(AAN)

OPORTUNIDADE

Educação estadual abre
concurso para 5,7 mil vagas
A Secretaria de Estado da
Educação abriu novo concurso
para o preenchimento de 5.734
vagas para professor de
educação básica I, que atua no
Ensino Fundamental,
trabalhando com crianças do 1º
ao 5º ano. O salário inicial da
categoria é de R$ 1.462,80, para
uma jornada de 30 horas
semanais. Caso o professor opte
pelo Regime de Dedicação Plena
e Integral, que prevê uma carga

de 40 horas, o salário pula para
R$ 3.413,20. Para concorrer à
vaga é preciso ter licenciatura
plena em pedagogia ou
formação no magistério. O
último concurso para o setor foi
realizado em 2005, quando
foram ofertadas 10.268 vagas.
Mais informações sobre o
concurso podem ser obtidas
por meio do site
www.centraldeconcursos.com.br.
(AAN)

