
Ponto de mudança de via na Estação de Jaguariúna, onde ocorreu o acidente com um dos carros da maria-fumaça, no sábado
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Maria-fumaça
terá esquema
de segurança
antissabotagem

Campinas:pacotecriamulta
paraquemjoga lixonasruas

Um pacote para punir quem sujar ou
promover a poluição visual da cidade
será anunciado pelo prefeito Jonas Do-
nizette (PSB) hoje, aniversário de Cam-

pinas. Três projetos de lei seguem para
a Câmara amanhã. Um deles prevê
multa de R$ 223,00 para quem for fla-
grado jogando lixo na rua, inclusive bi-

tucas, e nos rios ou colar cartazes em lo-
cais proibidos. Outros dois punem com
pagamento de até R$ 11 mil a venda de
spray a menores e penaliza pichadores

e atos de vandalismo. A partir de hoje,
já passa a valer decreto que determina
leilão do veículo e multas para o aban-
dono de carcaças de carros. PÁGINA A4

Oito pontos do trajeto da maria-fu-
maça que faz o roteiro turístico en-
tre Campinas e Jaguariúna terão dis-
positivos de segurança. No sábado,
um vagão descarrilou. Travas serão
instaladas nos locais de mudança de
via. A Associação de Preservação Fer-
roviária suspeita que pedras coloca-
das em um desses trechos tenham
provocado o acidente. O laudo deve
ficar pronto em 20 dias.  PÁGINA A12

Habeascorpus
para Rosely
vai protelar o
Caso Sanasa

Liminar parcial concedida pela Justi-
ça em pedido de habeas corpus da
defesa de Rosely Nassim Santos vai
protelar em dois meses a sentença
da ex-primeira-dama de Campinas,
acusada de chefiar o esquema de
fraudes do Caso Sanasa. O Ministé-
rio Público Estadual pediu pena má-
xima de 450 anos. O julgamento es-
tava previsto para setembro. Os ad-
vogados queriam mais cinco meses
para as alegações finais.  PÁGINA A6

Tesouros estão
enterrados sob

nossas ruas e aveni-
das sem a devida
atenção. Cultura se
aprende.

Canoagem ganha
4 medalhas em dia
de gala no Pan

Leitores

32

A Prefeitura de Campinas identifi-
cou 11 fontes de água em áreas ur-
banas consideradas impróprias pa-
ra o consumo. Dez delas recebe-

ram placas de alerta à população e
uma ainda terá a sinalização insta-
lada. Muitos moradores, no entan-
to, ignoram a informação e conti-

nuam a abastecer suas casas nes-
ses locais. Na Praça Antônio Rodri-
gues, na Vila Nogueira, a placa che-
gou a ser retirada. A procura pelas

minas como alternativa de abaste-
cimento aumentou nesse período
de crise hídrica, segundo a Vigilân-
cia em Saúde.  PÁGINA A8
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Servidor vota hoje
em Americana se
fica sem o reajuste

No dia em que Campinas comemora seus 241 anos, edição leva a um passeio pelos cartões-postais, pelas
maravilhas e recantos que contam história, destacam a cultura, a natureza e convidam ao lazer. ESPECIAL

tempo

A situação em
que o Brasil se

encontra atualmen-
te, inegavelmente,
tem culpa: a omis-
são dos cidadãos.

A previsão para hoje é de predomínio de
sol, com poucas nuvens e calor à tarde.

MÁXIMA

edição de hoje

Após 17 horas de negociações, os 19
países decidiram por unanimidade manter
ajuda financeira, porém, com sacrifícios
para a economia do país. PÁGINA A13

Adilson R. Gonçalves,
professor universitário

A canoagem do Brasil comemorou on-
tem quatro medalhas no Pan-Ameri-
cano. Isaquias Queiroz foi o destaque,
com um ouro e uma prata. A equipe
masculina ganhou ainda mais um
bronze. Também com o bronze, Ana
Paula Vergut foi a primeira brasileira
medalhista no esporte.  PÁGINA A26
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Moradores fazem fila para abastecer galões em bica d’água na Praça Antônio Rodrigues dos Santos Jr., Vila Nogueira: placa colocada pela Administração foi retirada
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Prefeitura identifica 11 fontes impróprias

Os servidores de Americana iniciam
hoje uma série de assembleias para
decidir se aceitam a proposta da Pre-
feitura de cancelar o reajuste salarial,
em troca da suspensão das demis-
sões, ou decretam greve. As decisões
serão tomadas por categorias e depar-
tamentos, até o dia 24.  PÁGINA A7

ACORDO MANTÉM GRÉCIA NA
ZONA DO EURO, MAS EXIGE
CORTES E REFORMAS DUROS

Compromisso com o futuro
das crianças e do País

Isaquias Queiroz,
destaque com
ouro e prata

Punição a infrator, de R$ 223, inclui objetos pequenos, como bituca de cigarro

ArmandoMadeira,
publicitário

MÍNIMA
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CADERNO DE ANIVERSÁRIO
REVELA NOSSOS TESOUROS

O ECA foi um avanço respeitável, reco-
nhecido mundialmente pelo seu alcance
e modernidade, por representar o ferra-
mental completo para a formação de ci-
dadãos íntegros, capazes de interagir so-
cialmente e de desenvolver-se cultural e
eticamente. PÁGINA A3
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População, no entanto, continua a beber água de nascentes em área urbana
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