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Campinas, segunda-feira, 25 de agosto de 2014

Tempo

HOJE EM CAMPINAS
MÍNIMA

15˚
MÁXIMA

31˚

CIDADES
A região continua sob a
influência de uma massa
de ar quente e seco. O sol
brilha forte e a
temperatura fica bem
elevada. Não há
possibilidade de chuva.

tadeu fernandes

NO ESTADO

PRÓXIMOS DIAS
TERÇA

17˚

32˚

SEGUNDA-FEIRA
Tadeu Fernandes

QUARTA

18˚

29˚

QUINTA

16˚

24˚

TERÇA-FEIRA
Arquidiocese

LUAS

Cidade

mín máx

Cidade

mín máx

Cidade

mín máx

Araçatuba

18 34

Jundiaí

16 32

São Carlos

16 31

Araraquara

18 34

Piracicaba

17 33

S.José do Rio Preto

18 33

Bauru

18 33

Presidente Prudente

19 34

S.José dos Campos

13 29

Botucatu

16 31

Ribeirão Preto

16 33

Sorocaba

15 31

Santos

15 29

Ubatuba

13 28

Campos do Jordão

9 24

QUARTA-FEIRA
Marcos Inhauser

QUINTA-FEIRA
Célia Farjallat

Crescente
2/9

Minguante
17/8

Nova
25/8

Cheia
8/9

SEXTA-FEIRA
Pasquale

SÁBADO
Espaço Aberto

SOL

FUSOS

Nascente
6h27
Poente
17h55

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

DOMINGO
Moacyr Castro

E-mail: tffernandes@globo.com

Terceirização
Se você vai terceirizar os serviços de limpeza do seu condomínio, você contrata uma empresa e delega todos os serviços, ou seja, ela passa a cuidar
de tudo o que se refere à limpeza, e você fica despreocupado,
somente fiscalizando se eles estão cumprindo bem o serviço
para que foram contratados,
concorda?
Agora vamos mudar o objeto, quando você coloca seu filho em uma escola, você esta
terceirizando a educação de
seu filho?
A entrada na creche ou escola é uma passagem importante

na vida de uma criança, ela sai
do contexto familiar, onde a
criança é o centro das atenções, e passa para um ambiente coletivo, passa a conviver
com um grupo de crianças da
mesma faixa etária, sob os cuidados de um adulto que divide
a atenção entre todos.
Muitos pais entendem como uma terceirização, mas
não é! É inconcebível terceirar
a educação dos filhos, como alguns pais gostariam que fosse,
tirando o peso de colocar regras, limites, e dizer “não”. Outro dia, uma mãe comentou durante a consulta, quando olhei

“atravessado” para o menino
que teimava em mexer em minhas gavetas, enquanto conversávamos: “doutor veja como esse menino está sem educação,
não obedece! E olha que pago
“uma fortuna” de mensalidade
naquela escolinha!”.
Como assim?
Os pais precisam entender
que escola e pais têm que ser
parceiros, é uma co-gestão,
não terceirização. É uma parceria integrada que tem o mesmo objetivo: promover crescimento, desenvolvimento e educação global, não somente de
conhecimentos específicos de
português, matemática, artes,
entre outros, mas formar cidadãos solidários, humanitários e
comprometidos com o ser hu-

mano e com meio ambiente.
Esse artigo esta alinhado
com a nova pediatria, onde o
pediatra deixa de ser um “curador de doenças” e passa a integrar esse conjunto de parceiros
na educação da criança. A nova puericultura contempla a
prevenção de doenças através
das imunizações, hábitos alimentares, modo de vida saudável e foco na educação da criança.
Se hoje temos crianças e
adolescentes rebeldes, “hiperativos”, depressivos, ansiosos,
com distúrbios do sono e do
comportamento é porque erramos na educação.
A criança que cresce “terceirizada” sem vínculo com pais,
professores e até com seu pe-

diatria é presa fácil para esse
mundo consumista e violento.
Pais que “compram” os filhos
com presentes e facilidades do
sim, terão filhos “roubados” pelo mundo.
Não precisa ir muito longe,
quando recebemos uma criança com queixa de rebeldia, pergunta-se: “como é a estrutura
familiar?”. E ai, depois de muita enrolação vem a resposta
nua e crua, e concluímos que a
rebeldia é justificada, e vemos
que essa criança é mais uma vítima do sistema de educação,
sem vínculo, sem padrões, sem
disciplina, sem eira e nem beira.
Vivemos em um mundo coletivo, devemos preparar nossos filhos para o mundo. Já foi

até tema de redação em vestibular: “nenhum homem é
uma ilha”. Crianças paparicadas, mimadas, que servem de
moeda de troca nos processos
judiciais de separação, isoladas
do mundo lá fora, sofrem quanto mais cedo ou mais tarde a
realidade se apresenta.
Estamos em campanha de
valorização e resgate da puericultura, holística, educacional,
voltada ao presente e ao futuro
dessa geração de crianças, onde o ter está se sobrepondo ao
ser. Precisamos urgente, resgatar valores e missões que são
dos pais, da escola, do pediatra
e do mundo.
■ ■ Dr Tadeu Fernando Fernandes
Departamento de Pediatria Ambulatorial –
Sociedade Brasileira de Pediatria

Dominique Torquato/AAN

RESCALDO

PARA LEVAR

Marcha para Jesus deixa 5
toneladas de lixo nas ruas

Grupo organiza
feira de adoção de
cães no Taquaral

Cecilia Polycarpo/AAN

A Marcha para Jesus, que reuniu
cerca de 40 mil pessoas
(segundo a Polícia Militar) em
Campinas no sábado, deixou as
avenidas Francisco Glicério,
Campos Salles e o Largo do
Rosário forradas de lixo. Pela
manhã de ontem, foram
recolhidas cinco toneladas de
papéis, garrafas e restos de
comida. A Secretaria de Serviços
Públicos informou que a
quantidade de detritos é cinco
vezes maior do que a coletada
em um domingo comum. Além
disso, moradores do Centro
reclamaram do barulho dos
shows, que terminaram às 23h,
e não às 22h como previsto.
O Largo do Rosário acumulou
dezenas de sacos de lixo ontem e
às 12h garis e coletores ainda
trabalhavam no local. Quem
costuma frequentar a praça
pelas manhãs se assustou com o
que viu. “Estava muito sujo
mesmo. A rua estava coberta de
papéis e garrafas. Fiquei com
nojo”, disse a artesã Ester
Magalhães, de 63 anos. O pintor
Jorge Roberto, de 50 anos,
afirmou que o cheiro também
estava ruim. “Estava cheirando
a lixão. Acho que faltou mais
cestos de lixo, pela quantidade
de pessoas”, disse. Às 11h,
funcionários da Renova

OBINA BRUSCO, depois de 51 anos trabalhando como feirante, decidiu
deixar o ofício e passar o bastão para o neto Flávio: sucessão em família
CENTENÁRIO

GARIS RECOLHEM LIXO na Avenida Francisco Glicério, palco da
Marcha para Jesus, que reuniu multidão no sábado à tarde no Centro

optaram por lavar o chão com
esguicho. Moradores relataram
ainda que a lei do silêncio não
foi respeitada. “O som estava
muito alto, ninguém conseguiu
dormir. Por lei, esse tipo de
evento deveria cortar o som às
22h”, disse. O presidente da
Marcha, André Zidane,
justificou que o evento
enfrentou problemas de
logística e os shows, que
começariam às 15h, acabaram
atrasando uma hora. De acordo

com ele, a Polícia Militar foi
avisada que os shows
terminariam às 23h, quando a
coordenação constatou o atraso
e uma das caixas foi desligada.
Zidane afirmou que a Marcha é
um evento cívico, de
manifestação popular, por isso
deve ocorrer no Centro, e não
em local mais afastado. “Não
teve vandalismo e baderna
como em outros movimentos.”
(Cecília Polycarpo/Da Agência
Anhanguera)

TRAGÉDIA

Morre a sexta vítima do
acidente em Mogi Mirim
Morreu na tarde de ontem, em
Campinas, a 6ª vítima do
engavetamento registrado no
Anel Viário de Mogi Mirim, na
última quarta-feira, que
envolveu 24 veículos. O fresador
Edson Aparecido Rosa, de 47
anos, que estava internado em
estado grave no Hospital de
Clínicas da Unicamp com

fratura exposta em uma das
pernas e traumatismo craniano,
não resistiu a uma parada
cardíaca. Ele estava em uma van
da empresa Hexagon Ortopedia
que levava funcionários até a
fábrica em Itapira. O veículo
colidiu na traseira de um
caminhão. Havia neblina e
fumaça na hora do acidente.

O motorista José de Souza Dias,
de 63 anos e o torneiro mecânico
Roberto Gonçalves Solha, de 39,
morreram na hora. Almir
Carrera de Jesus, de 49 anos, e o
inspetor de assistência técnica
Reginaldo de Cássia Pontes, de
39 anos, foram socorridos a
hospitais, mas morreram. Na
quinta-feira, o preparador de
máquina Laércio Aparecido
Ferreira, de 43 anos, que estava
no Hospital Madre Theodora, de
Sumaré, também morreu. Há
ainda 12 feridos, um em estado
grave. (Felipe Tonon/AAN)

Feirantes comemoram seu
dia com a rotina de trabalho
O trabalho exige força,
dedicação e poucas horas de
sono. Acordar as 4h da manhã,
carregar os carros com frutas e
legumes e seguir para o ponto
de venda. Para Obina, Maria e
Guilherme, feirantes de
Campinas, hoje o dia é especial.
Hoje é o Dia Nacional do
Feirante, data criada em
homenagem à primeira feira
livre do País, em 1914, na cidade
de São Paulo. Em Campinas, a
mais antiga, segundo a empresa
Serviços Técnicos Gerais (Setec),
é do bairro Cambuí, mesmo
local onde os três feirantes
trabalham há pelo menos 50
anos. Lá, formaram amigos,
criaram filhos e netos. Hoje,
preparam a sucessão para a
próxima geração, como no caso
da Obina Brusco, de 81 anos,
que vende legumes há 51.
“Tantas pessoas. Tantas
histórias. Amigas que conheci
ainda meninas, que viraram
mãe, vó e hoje bisavó”, lembrou.
Ela conta que no começo tudo
era mais difícil. “Tinha que
trabalhar em casa e na feira.
Uma dupla jornada quase sem
fim. Carregávamos muitas
caixas pesadas, embaixo de
chuva ou sol. Sem poder ficar

falecimentos
■ ■ Francisco Serrano - Faleceu em
Campinas-SP aos 87 anos. Filho de
João Serrano e Josepha Barragan. Deixa os seguintes filhos: Eliane, Omar e
Carolina. Seu sepultamento deu-se dia
24/08/2014 às 09h00min no Cemitério Parque das Aléias em Campinas/
SP. À Família enlutada as condolências
dos Diretores e Colaboradores do Grupo
Serra. (Associado do Grupo Serra Campi-

Cecilia Polycarpo/AAN

FERNANDA E LAURO com a
cadela Vida: “Paixão à 1ª vista”

NESTA DATA
Neil Alden Armstrong (Wapakoneta, 5 de
agosto de 1930 — Cincinnati, 25 de agosto
de 2012) foi um astronauta dos Estados
Unidos, piloto de testes e aviador naval que

Para contato: falecimentos@rac.com.br

MISSAS E FUNERAIS

doente. Agora, estou prestes a
passar o bastão pro meu neto,
porque tenho um marca-passo
no coração e não posso mais
fazer esforço”, disse. “Vejo como
uma missão dar continuidade
no trabalho da família”, afirmou
o neto Flávio, de 19 anos,
feirante desde pequeno.
De amiguinho pra cá,
amiguinha pra lá, vive a feirante
Maria Oshiro, de 71 anos, que já
não se lembra mais das datas de
quando tudo começou, mas
sabe de cabeça os gostos e
preferência dos clientes mais
antigos. “Eu era menina. Depois
vieram os filhos. Hoje sou bisavó
e continuo aqui”, disse. “Tudo
que se faz com amor, fica bem
feito”, declarou. Na banca de
cereais de Guilherme Galhardo,
amigos é que não faltam. “Saí do
emprego de serralheiro, quis
comprar um carro de pracinha
(táxi), mas meu pai achava
muito perigoso e não deixou.
Negociei com um amigo que
tinha um empório de arroz e
feijão e comecei a vender na
banca. Estou até hoje”, disse
sorrindo. Em Campinas existem
168 feirantes, em 77 feiras livres
cadastradas na Setec. (Diego
Almeida/AAN)

O Grupo Operacão Resgate
expôs ontem 15 cachorrinhos
para adoção em frente a Lagoa
do Taquaral. Os integrantes do
Operacão se conheceram pelo
Facebook e têm em comum o
amor e a compaixão por
animais abandonados. A ideia
de montar o coletivo surgiu em
janeiro, quando a gerente de
contas Marjorie Rodrigues
começou a recolher cães vítimas
de maus-tratos. O grupo ganhou
notoriedade e tem 2.870 pessoas
em página da rede social. São 18
cães abandonados que agora
estão internados em duas
clínicas veterinária e lares
provisórios, esperando uma
nova casa. “Cuidamos dos cães
através de doações, pois o
serviço na clínica é pago.
Pedimos para as pessoas
doarem as quantias diretamente
para veterinária”, explicou
Marjorie. Fernanda Marcão e
Lauro Mazieiro adotaram a
cadela Vida. “Eu queria um
cãozinho, mas não um
comprado. Visitamos algumas
feiras antes de eu conhecer Vida.
Foi paixão a primeira vista”,
disse a farmacêutica.
Interessados em adotar cães ou
doar dinheiro, rações ou
medicamento devem ligar para
98220-1355, ou mandar e-mail
para operacao
resgate2014@gmail.com. (Cecília
Polycarpo/AAN)

nas 19 3775-9752 www.gruposerra.
com.br).
■ ■ Fabio da Costa - Faleceu em Hortolândia-SP aos 33 anos. Casado com
Gabriela de Katia Miguel. Deixa o filho:
Leonardo. Seu sepultamento deu-se
dia 24/08/2014 às 09h30min 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 Hortolandia 19
3809-2020 www.gruposerra.com.br).
■ ■ Heloisa Franco - Faleceu em Campinas-SP aos 61 anos. Casada com Luis
Nicolau Afonso. Deixa os Filhos: Ricardo e Guilherme. Seu sepultamento deu-

se dia 24/08/2014 às 10h00min 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).
■ ■ Sebastiao Rodrigues Silva - Faleceu
em Campinas-SP aos 79 anos. Solteiro. Filho de Bruno Jose Rodrigues e Maria de Jesus. Seu sepultamento deu-se
dia 24/08/2014 às 13h00min 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).

■ ■ Maria de Lourdes Lima Diniz - Faleceu em Campinas-SP aos 98 anos. Viúva de Trajano Gonçalves dos Santos Diniz. Deixa o filho: Trajano. Seu sepultamento deu-se dia 24/08/2014 às
14h30min 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).
■ ■ Elsa Bergmann Camargo - Faleceu
em Campinas-SP aos 87 anos. Viúva
de Leonel dos Santos Camargo. Deixa
os seguintes filhos: Leonel e Maria Cristina. Seu sepultamento deu-se dia
24/08/2014 às 16h00min no Cemité-

escreveu seu nome na história e da
Humanidade ao ser o primeiro homem a
pisar na Lua, como comandante da missão
Apollo 11, em 20 de julho de 1969.

rio 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).
■ ■ Zilda Alberti Lovato - Faleceu em
Campinas-SP aos 94 anos. Viúva de
Francisco Lovato. Deixa os seguintes filhos: Cláudio, Nelson e Therezinha(em
memoria). Seu sepultamento será hoje
dia 25/08/2014 às 09h30min 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).

