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Culinária paulista
tempera festival

RMC tem a maior geração
de empregos desde 2000

Filme de Tarantino
estreia nos cinemas

Dominique Torquato/AAN

Goldman recua e
nega ampliação
do efetivo policial

Goldman ouve discurso da secretária de Meio Ambiente do Estado, Dilma Pena, em inauguração em Hortolândia, ontem

Motorista relata
drama vivido
na Linha 135
O motorista Carlos Oliveira dirigia
o ônibus em que foi morto o metalúrgico durante luta entre um assaltante e um guarda municipal. Disse que a confusão tinha tudo para
acabar mal. Para ele, a ação da GM
foi errada. Depois de testemunhar
à polícia, foi para casa e não conseguiu dormir. Não trabalhou no dia
seguinte. Ele assumiu a Linha 135
(Jd. Filadélfia) há um mês. Oliveira
trabalha há mais de dez anos no
transporte alternativo e nunca foi
assaltado. Ontem ele falou ao CorPÁGINA A4
reio sobre a tragédia.

Depois de priorizar, no mês passado,
o reforço no policiamento em Campinas, o governador de São Paulo, Alberto Goldman (PSDB), recuou ontem e disse que o aumento no efetivo das polícias Militar e Civil só será
feito após estudos da Secretaria de
Segurança Pública mostrarem a necessidade. O Estado excluiu Campi-

nas de receber novos escrivães, mostrou ontem o Correio. Segundo ele,
não há nenhuma diferenciação entre cidades para ganhar o reforço. Ele
disse que Campinas é prioritária como qualquer outra região. No entanto, há 2 meses, ele havia dito que a cidade era prioritária inclusive por fazer parte da rota do tráfico. PÁGINA A6

Hélio cobra ação do Estado
para reforço da Segurança
Prefeito eleva o tom e diz que patrulhamento evitaria a tragédia no ônibus
O prefeito de Campinas, Hélio de Oliveira Santos (PDT), cobrou ontem
aumento do efetivo das polícias Civil
e Militar na cidade em meio a duras
críticas à política de Segurança Públi-

ca do Estado. A motivação da cobrança foram a morte do metalúrgico baleado dentro de um ônibus em uma
ação da Guarda Municipal (GM) e a
ausência de Campinas na distribui-

ção de vagas para escrivão de polícia.
Segundo ele, a vida do passageiro poderia ter sido poupada caso a polícia
tivesse agido. “Onde está a PM que
não impede um cidadão, que não

opinião

tem porte de arma, de andar armado? Onde está a PM que não impediu um civil de entrar em um ônibus
armado?”, perguntou, acentuando a
PÁGINA A4
crítica ao Estado.

Dominique Torquato/AAN

Editorial
O aproveitamento de detentos em serviços públicos é uma iniciativa que tem
produzido resultados, oferecendo aos
presos chance de se ocupar. PÁGINA A2

Leitores

Sem poço de orquestra e palco
adequado, assumiria a função virtual
do teatro de ópera,
tirado há 50 anos.

Local esquecido foi reavivado pelo esforço de alguns idealistas que
obtiveram um professor de ginástica.

Sérgio Caponi, pres.
Academia de Letras

Luiz Faria,
advogado

CAMPINAS, DEZ DA MANHÃ
Frente fria traz chuva e escurece a cidade

PÁGINA A9

tempo
MÁXIMA

MÍNIMA

24˚

17˚

Uma frente fria avança e deixa o dia chuvoso desde manhã. Temperatura em baixa

radares móveis

Metal pesado cria alerta na Santa Genebra
Uso de agrotóxicos em lavouras no entorno pode acabar com a área verde

Saiba onde estão localizados
os equipamentos hoje:

Rua Zerillo Pereira Lopes
(Pq. Alto Taquaral - 60km/h)

Av. Pref. Magalhães Teixeira

Uma pesquisa da Unicamp identificou a presença de metais pesados
acima dos limites regulamentados
para água e solo em área externa à

Mata de Santa Genebra. Apesar da
proibição, alguns agricultores do entorno ainda usam defensivos agrícolas para proteger os cultivos contra

pragas, segundo o estudo. A pesquisa serve de alerta para que medidas
preventivas sejam tomadas para impedir o desaparecimento da mata,

a maior de Campinas. Além de prejuízo à àrea verde, a contaminação
pode afetar também os animais
PÁGINA A8
que vivem na região.

(Vila Santana - 60km/h)
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João Buracão leva
protesto humorado
à Vila Pompéia

Obra recupera
asfalto e ignora
a sinalização

Red Bull promete
R$ 20 mi para
a arena da Ponte

Comerciantes da Av. Mirandópolis,
na Vila Pompéia, em Campinas, criaram uma forma bem-humorada de
protestar contra um buraco que há
dois meses causa transtornos no
bairro. Eles puseram o João Buracão,
um boneco-pescador, à beira da cratera, que está cheia de água por causa da chuva. A Prefeitura garantiu
que quando a umidade diminuir, o
PÁGINA A13
buraco será tapado.

O trecho de 3km na Estrada da
Boiada, entre Vinhedo e Valinhos, asfaltado no mês passado
está sem sinalização e iluminação. A situação preocupa usuários por causa do grande fluxo de
caminhões e carros que usam a
rota para fugir do pedágio de Valinhos. O asfalto está em boas condições e permite ao motorista andar em alta velocidade. PÁGINA A9

A Ponte Preta anunciou ontem que
a Red Bull vai investir R$ 20 milhões
no projeto da arena do clube. A empresa poderá usar o espaço por dez
anos. O novo estádio deverá ser
construído no Jd. Eulina, onde hoje
funciona o centro de treinamento
do clube. O custo da obra é de cerca
de R$ 180 milhões. Com a parceria,
a Red Bull desistiu de construir a própria arena em Vinhedo. PÁGINA A23

João Buracão “pesca” em cratera na
Avenida Mirandópolis: transtornos

