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Onze hospitais são reprovados
Unidades da Região têm problemas no controle de infecção de doença hospitalar
Acusado de
crime deve se
entregar hoje
em Holambra
O tratorista Hildo Ribeiro, 30, prometeu se entregar hoje à tarde à Polícia Civil. Ele é acusado de matar
a ex-mulher, a diarista Josiane Moraes Fonseca, 21,
no final de semana. Dois
dos três filhos do casal estavam na casa do acusado no
bairro Fundão, em Holambra. Um deles é um bebê de
11 meses, que ainda estava
sendo amamentado.
Polícia

PÁG.13
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Camarotes e
palco de rodeio
estão prontos
Os preparativos para a
nona edição do Sumaré Rodeo Festival entraram na
fase final, com os últimos
ajustes para a abertura da
festa, sexta-feira à noite. O
palco e os camarotes foram
finalizados e, na arena, resta apenas a colocação da
cobertura que protegerá o
público das arquibancadas.
Cerca de 150 pessoas trabalham diariamente para
deixar o recinto na Avenida
Angelo Ongaro pronto para
receber o público.
PÁG.05

Servidor rejeita
proposta em
Nova Odessa
Servidores de Nova
Odessa rejeitaram em assembleia a proposta de
aumento salarial apresentada pela prefeitura e cogitam paralisar os serviços
caso a administração não
atenda às reivindicações.
O sindicato protocolou pedido para nova reunião. A
categoria solicita aumento
real de 5%, além de reposição salarial de 5,92%.
Cidades

Sumaré Rodeo Festival: preparativos finais para a festa, que começa na sexta-feira

Servidores revelam como
é o esquema do ‘pedágio’
Servidores municipais
e um ex-assessor de vereador revelaram ao TodoDia como funciona o esquema de cobrança de
“pedágio” de assessores

parlamentares e assessores técnicos na Câmara
de Americana. Um servidor participou de uma
dessas negociações, feita
de forma aberta, com en-

volvimento do vereador a
ser beneficiado e de um
parente. O servidor foi
convidado para ser assessor, mas teria de devolver
R$ 300 dos vencimentos

PÁG.06

ao parlamentar. O montante não seria descontado em folha, mas devolvido em dinheiro.
Cidades

PÁG.04
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Roberto Carlos
vai se apresentar
em Jaguariúna
Cidades PÁG.05

Levantamento realizado
pelo Cremesp (Conselho
Regional de Medicina do
Estado de São Paulo) revela problemas no controle
de infecção de doença hospitalar em 73,3% dos hospitais auditados na região
de Campinas. Foram auditados 15 unidades de saúde, entre entidades públicas e privadas, e 11 apresentam falhas no cumprimento dos requisitos mínimos de saúde estabelecidos pela Anvisa (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária). Os hospitais foram
escolhidos aleatoriamente.
A direção do Cremesp considera a situação preocupante na região. Americana, Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Nova
Odessa, Pedreira e Santa
Bárbara d’Oeste aparecem na “lista suja”.
Saúde & M. Ambiente PÁG.07

Diego quer que
concessionárias
alterem terminal
O prefeito Diego De Nadai (PSDB) quer readequar
o Terminal Urbano de
Americana, modificando o
traçado da Avenida Dr. Antonio Lobo, e exige que as
mudanças sejam bancadas
pelas duas empresas concessionárias do transporte
coletivo da cidade. O projeto, que ainda não tem custo estimado e foi apresentado ontem à tarde para a
VCA e a VPT, prevê a remodelação estrutural do Terminal Urbano e do traçado
da avenida.
Cidades
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Frans Jansz Post
nasceu em Leide
(Holanda), em
1612. Leide era
um dos maiores
centros de
cultura...

O Guarani começou a tirar do papel a montagem da equipe que disputará a Série B do Campeonato Brasileiro. No
“pacote” apresentado pelo clube de Campinas estão Adriano Gabiru, Walter Minhoca, Luís Eduardo e Luciano Santos (da esq. à dir.). “São quatro jogadores bem recomendados e que vão encorpar o elenco”, analisou o técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão. Adriano Gabiru foi o autor do gol do título mundial do Internacional em 2006.
PÁG.14

Trio de ferro vai a campo antes das semifinais
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Envolvidos nas semifinais do Campeonato Paulista, Corinthians, Palmeiras e São Paulo vão a
campo hoje à noite. O Ti-

mão enfrenta o Misto, fora
de casa, pela Copa do Brasil, buscando uma vitória
por dois gols de diferença
para eliminar o jogo de

volta. Na Colômbia, pela
Libertadores, o São Paulo
joga com um time misto
em busca de um empate
para garantir o primeiro

lugar do grupo. Também
pela Libertadores, o Palmeiras faz jogo decisivo
contra o Sport em casa.
PÁG.16

Prefeitos defendem
Região de Campinas
mudanças nas licitações demite mais que contrata
Prefeitos da RMC (Região Metropolitana de
Campinas) que participaram da primeira rodada
de negócios do Mova-se,
movimento criado pelo
Conselho da RMC para estimular a atividade econômica e a geração de empregos na região, pediram

ao presidente da Fiesp
(Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo),
Paulo Skaff, que a entidade elabore o texto de um
projeto para alterar a lei
que regulamenta as licitações para o setor público.
Cidades

PÁG.05

O emprego na indústria
paulista cresceu em março, ao contrário, de Campinas e região, que demitiu mais do que contratou. Dados divulgados
pela Fiesp mostram variação negativa (-0,80%)
pelo sexto mês consecutivo. Foram cortados 1,3

mil postos de trabalhos,
puxados pelos setores de
móveis (-7%), produtos farmoquímicos e farmacêuticos (-6,42%), máquinas e
equipamentos (-2,62%) e
veículos automotores e autopeças (-1,05%).
Neg. Regionais

PÁG.09

Câmara apura
suposto caso
de peculato
A Câmara de Sumaré
aprovou
requerimento
para apurar suposto caso
de peculato envolvendo
servidor público. O funcionário teria adquirido
cestas básicas em nome
de 18 associações de moradores em valores 70%
superiores aos praticados
no mercado. A denúncia é
do vereador Décio Marmirolli (PSDB), que foi procurado por membros da
Associação de Moradores
de Nova Veneza.
Cidades

PÁG.04

