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vai voltar ao prédio velho
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TodoDia lança promoção
de bandeiras para o derbi

Os amantes do futebol
campineiro podem partici -
par da promoção do Todo-
Dia “Bandeiras do Time do
Coração”. Os torcedores
de Ponte Preta e Guarani
podem ir às bancas ama-
nhã e adquirir a bandeira

oficial do seu time por R$
19,90, mais o jornal. As-
sim, você leva uma ban-
deira para assistir ao der-
bi campineiro, no próximo
sábado.

Morre a menor mulher da RMC
A menor mulher da RMC

(Região Metropolitana de
Campinas), Cintia Regina
Aparecida Prado, 32 anos
e 60 centímetros, foi enter-
rada ontem, em Artur No-

gueira. A realização de um
sonho terminou em tragé-
dia. Ela estava em Indaia-
tuba, tirando medidas
para encomendar uma ca-
deira de rodas motorizada,

e foi atropelada. Cintia so-
fria de osteogênese, doen-
ça popularmente conheci-
da como “osso de vidro”.
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Cíntia (destaque) foi atropelada em Indaiatuba; sepultamento aconteceu ontem, em Artur Nogueira

‘Estou feliz por
ter salvado
minha mãe’

Baleada em assalto no
meio da tarde, na Avenida
Brasil, em Americana, a
profissional de saúde
T.M.M., 32, corre o risco de
ficar tetraplégica. “Estou
feliz por ter salvado minha
mãe”, disse ao delegado
que acompanha o caso. A
Polícia Militar classificou o
caso como “isolado”.

Divulgação

Fogão à lenha, comida
tipicamente mineira, música
caipira ao vivo e cachaça
especial de Minas Gerais são
apenas alguns dos diferenciais
do restaurante Fogão Mineiro,
em Campinas. Inaugurada há
seis anos, a casa faz questão
de trazer um pouco dos ares
mineiros para nossa região. O
cardápio é bem variado e as
porções são um sucesso à
parte. A mais pedida é a porção
de linguiça caseira. Outro prato
famoso é o tutu de feijão,
acompanhado com bisteca de
porco ou picanha, torresmo e
banana. 

Clube Gourmet

Hoje tem vacina
contra a polio

O Estado de São Paulo
realiza hoje a segunda
fase da campanha de va-
cinação contra a poliomi-
elite (paralisia infantil).
Segundo a Secretaria de
Saúde, a meta é vacinar
2,9 milhões de crianças
menores de cinco anos -
95% do total de crianças
nesta faixa etária no Es-
tado.

RMC contrata
mais jovens de
até 24 anos

As 3.311 novas vagas
de trabalho criadas em ju-
lho na RMC (Região Me-
tropolitana de Campinas)
foram preenchidas em
90,2% por profissionais
com até 24 anos. No mês
passado, o saldo de em-
pregabilidade só foi positi-
vo para esta faixa etária.
Isso mostra que trabalha-
dores acima de 25 anos
foram mais demitidos do
que contratados.

Câmara aprova
a reforma e
Diego sanciona

Com protesto de profes-
sores, a Câmara de Ame-
ricana aprovou ontem,
em segunda discussão, o
projeto que cria 521 car-
gos comissionados na
prefeitura. A lei foi sanci-
onada ontem mesmo pelo
prefeito Diego De Nadai
(PSDB), que havia sido
obrigado pelo Tribunal de
Justiça a exonerar 447
funcionários em cargos
comissionados.

Hélio cria empresa para
negociar bens públicos

A Prefeitura de Campi-
nas vai criar uma compa-
nhia para a gestão de seus
ativos, o que incluiria os
imóveis e terrenos do mu-
nicípio que estejam deso-
cupados, a parcela da dívi-
da ativa do município ne-
gociada e créditos a serem

recebidos pela Cohab
(Companhia de Habitação
Popular). A nova compa-
nhia poderá alugar ou
vender a particulares imó-
veis e terrenos públicos
sem a necessidade de au-
torização da Câmara.

Adolescentes fazem
arrastão em shopping

Quatro adolescentes, en-
tre eles um menino de 12
anos e uma menina de 13,
todos de São Paulo, promo-
veram no início da noite de
anteontem um arrastão em
lojas do Parque Dom Pedro

Shopping, em Campinas.
Eles furtaram cerca de R$
500 em mercadorias de
cinco lojas, mas foram fla-
grados.
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“Salve Geral”, de Sérgio Rezende, será o representante
brasileiro na corrida por uma indicação ao Oscar de me-
lhor filme estrangeiro no ano que vem. O longa, que teve
cenas rodadas em Paulínia e Campinas, é permeado
pela violência e tem como cenário a época dos ataques
promovidos por facção cr iminosa em São Paulo, em
2006.
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Bandeira oficial da Ponte Preta Bandeira oficial do Guarani
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A Rodoviária de Santa
Bárbara d’Oeste voltará
para o antigo prédio locali-
zado na Rua XV de Novem-
bro, na região do bairro
Laudisse. A informação é
do prefeito Mário Heins
(PDT), que utilizará o prédio
atual, na Rua da Agricultu-
ra, no bairro Gerivá,  para
abrigar a base da Polícia
Militar e Corpo de Bombei-
ros. A nova instalação não
tem um ano de uso e foi en-
tregue pelo ex-prefeito José
Maria de Araújo Junior
(PSDB) em dezembro.

Ponte perde por 3 a 1 e
fica distante do acesso

Somente um milagre
pode levar a Ponte Preta
de volta à Série A do Cam-
peonato Brasileiro de 2010
depois da derrota por 3 a 1
sofrida ontem, em Campi-
nas, diante do São Caeta-
no. Os três gols do Azulão

ocorreram nos primeiros
30min de jogo por falhas
da zaga da Macaca, que
ainda pressionou no se-
gundo tempo e apenas di-
minuiu, com Lins.
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Macaca caiu diante do São Caetano e se complicou na Série B


