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Enquanto a Emdec se prepara para
reduzir a velocidade em avenidas
de Campinas, duas estradas que cor-
tam a cidade preocupam morado-

res com o risco de acidentes e falta
de estrutura para evitá-los. Relatos
de ocorrências graves são comuns
para quem vive perto da José Bonifá-

cio Coutinho Nogueira (SP-81), a Es-
trada das Cabras, e da Francisco
Von Zuben (SP-91). As duas são ad-
ministradas pelo DER. Os vizinhos

reclamam que faltam equipamen-
tos de segurança como lombadas e
guard-rails e pedem a instalação de
radares nas vias.  PÁGINAS A14 E A15

Perigo ronda pistas sob gestão pública

Tecnologia, um
setor que cresce
imune à crise

Ponte faz ‘jogo de
6 pontos’ e tenta
acabar com jejum

Unicamp prova
eficácia do anil
em inflamações

Suas folhas são densas, carnosas, e apenas
cuidamos para que siga em frente. Não dá
flor e nem isso esperamos dela. Queremos
apenas que siga sua vida.  PÁGINA A2

Foram imedia-
tistas, governa-

ram sem planeja-
mento, torraram di-
nheiro em obras ina-
cabadas.

MÁXIMA

Luis Carlos dos Santos na instituição filantrópica Carisma, em Pedreira, onde atua como regente de orquestra jovem

Homem caminha pela Estrada das Cabras, no distrito de Joaquim Egídio, em Campinas: local não tem guard-rail nem passarelas para proteção a pedestres e ciclistas

Empate deixa o
Bugre mais longe
da classificação
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Retrato do maestro Carlos Gomes, feito em 1866 por Hércules Florence, faz parte de
acervo do CIEE, na Capital. Obra rara era desconhecida de estudiosos. CADERNO C

PTencolhee
vê filiaçãode
rivaiscrescer
emCampinas

O momento da economia não as-
susta empresas de tecnologia de
Campinas — algumas projetam
crescimento de até 50% neste ano.
O segredo é oferecer produtos ino-
vadores que atendem à necessida-
de de corte de custos e aumento da
eficiência para seus clientes. A cida-
de é a segunda do Estado em quan-
tidade de startups.  PÁGINAS B1 E B2

A Ponte Preta vai hoje a Santa Catari-
na para enfrentar a Chapecoense, às
11h, pela 23ª rodada do Campeonato
Brasileiro. A vitória é importante por-
que o rival tem um ponto a mais (28 a
27) na luta para se afastar da zona do
rebaixamento — além disso, coloca-
ria fim ao jejum da Macaca, que já du-
ra quatro partidas. O time titular terá
ao menos cinco novidades.  PÁGINA D2

Pesquisa do Instituto de Biologia da
Unicamp constatou a eficácia do
anil, usado como corante, no trata-
mento de inflamações do intestino.
Nos testes em cobaias, a substância
funcionou mesmo no combate a
problemas graves, como a Doença
de Crohn. Os pesquisadores veem
com bons olhos a chance de usar o
método em humanos.  PÁGINA A16

As vidas e os so-
nhos são dizi-

mados por abutres
gananciosos. Até
quando o homem se-
rá o carrasco bestial?

O dia fica ensolarado, e há previsão de
pancadas isoladas de chuva à tarde.

edição de hoje

colunistas

Plantas menores e mais resistentes
são o destaque do maior evento

do setor no País, aberto na semana
passada em Holambra.METRÓPOLE

tempo

Apesar de ainda ter o maior núme-
ro de filiados em Campinas, o PT
foi o único dos grandes partidos a
perder militantes na cidade no últi-
mo ano. A redução é resultado,
principalmente, da crise vivida pelo
governo federal. Enquanto isso, a
um ano das eleições municipais, os

maiores rivais da legenda ganha-
ram mais espaço — especialmente
o PSDB, cuja base aumentou 6%. O
PSB, do prefeito Jonas Donizette,
também cresceu e se consolidou co-
mo a segunda força em Campinas.
O PMDB faz campanha para atrair
novos militantes.  PÁGINA A6

O Guarani empatou em 0 a 0 on-
tem, contra o Madureira, no Rio de
Janeiro, e ficou um pouco mais dis-
tante da classificação para a próxi-
ma fase da Série C do Campeonato
Brasileiro. O Bugre segue em sexto
lugar no Grupo B, e agora precisa
vencer as três partidas que faltam
para manter a chance de sobrevi-
ver na competição.  PÁGINA D1

Jayme Rocha Netto,
advogado

PÁGINAS

MÍNIMA

EXPOFLORA INAUGURA
ESTAÇÃO DAS FLORES
EM GRANDE ESTILO

Elcio Alves/AAN

Se criar impostos é a saída,
deve haver entendimento

PORTA PARA O RECOMEÇO

Ivete C. Furegatti,
artista plástica

Partidosdeoposição e até aliadosdeDilma lançarão ofensivanesta semana PÁGINA A24Em verdade, o que se busca é um amplo
acordo da sociedade para reverter o qua-
dro negativo, independentemente dos per-
calços políticos. É importante que empre-
sários, parlamento e governo afinem o dis-
curso em nome do entendimento que tire
a economia do fundo do poço.  PÁGINA A3

PSB de Jonas segue como a 2ª força;
PSDB também amplia seus quadros

Em comum, Luis Carlos dos Santos,
de 39 anos, e Dorival Marques de
Oliveira, de 54, têm parte de suas
trajetórias de vida. Ambos consegui-

ram abandonar as ruas de Campi-
nas, com ajuda da religião, e hoje
trabalham em projetos para ajudar
quem está na mesma situação. Eles

contam como superaram o vício do
álcool e das drogas e lutam para ten-
tar reaver o contato e o convívio
com suas famílias.  PÁGINAS A4 E A5

Movimento pró-impeachment ganha força

RELÍQUIA UNE DOIS ÍCONES
DA CULTURA CAMPINEIRA
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No mês dedicado a reverenciar
a memória e obra do maestro e
compositor campineiro Antô-
nio Carlos Gomes (1836-1896),
o maior nome da cena operísti-
ca da América Latina, uma gra-
ta surpresa: a descoberta de
um quadro quase desconheci-

do que retrata o artista jovem,
com 30 anos, e pintado por ou-
tro ícone das artes em Campi-
nas, o francês Hercule Floren-
ce, campineiro por escolha afe-
tiva, que viveu na cidade por
50 anos. “Estava em uma reu-
nião no Centro de Integração
Empresa e Escola (CIEE), em
São Paulo, e comentei sobre as
atividades do Mês Carlos Go-
mes, em homenagem ao maes-
tro. Alguém então comentou
que tinha visto um quadro re-
tratando o compositor no acer-
vo do Museu do CIEE. Busquei

mais detalhes e localizei a
obra”, conta o presidente da
Academia Campinense de Le-
tras (ACL), Agostinho Toffoli Ta-
volaro.

Em suas pesquisas Tavolaro
descobriu que trata-se de um
retrato feito por Florence em
1866. “Carlos Gomes nasceu
em 1836, estaria então com 30
anos quando foi feito o retrato,
já com alguns cabelos grisa-
lhos, mas mais jovem. Os ou-
tros quadros e fotografias que
existem dele mostram um Car-
los Gomes sempre com mais
idade e cabelos e barba total-
mente brancos”, aponta o pre-
sidente da ACL.

Segundo Tavolaro, o quadro

é praticamente desconhecido
dos campineiros e possivel-
mente o único que retrata o
compositor com essa idade.
Foi doado ao Museu do CIEE
em 2011 pelo casal Jayme de
Ulhôa Cintra e Toledo Piza e
Maria de Fátima Gonçalves
Rocco. “É de um retrato em téc-
nica mista do maestro Antônio
Carlos Gomes, feito em 1866,
por Antoine Hercule Romuald
Florence, mais conhecido co-
mo Hercule Florence, medin-
do 43 x 54 centímetros aproxi-
madamente, de propriedade
do casal...” , diz a procuração
feita pelos doadores a um escri-
tório de advocacia para repre-
sentá-los no processo de doa-

ção. De acordo com a artista
plástica Marli Stracieri, o artis-
ta fez o retrato no papel, com
lápis (grafite) ou crayon e aqua-
rela, por isso a definição de téc-
nica mista.

O quadro é desconhecido
até mesmo por descendentes
de Hercule Florence e pesquisa-
dores de sua obra. “Não sabia
nada respeito do quadro. Inte-
ressantíssimo, uma descoberta
que vai engrandecer a festa no
Mês Carlos Gomes”, diz o trine-
to José Eduardo Gagliardi Flo-
rence Teixeira. Ele cita que a li-
gação da família Florence com
Carlos Gomes era forte. No cen-
tenário de nascimento do
maestro, em 1936, Paulo Flo-
rence, filho do segundo casa-
mento de Hercule, com Caroli-
na Florence, compôs o Hino a
Carlos Gomes, com letra de Cor-
rêa Junior. “Não tinha conheci-
mento desse quadro. Gostaria
de vê-lo. É uma super descober-
ta. Fico feliz, pois não se tem
muitas obras de Hercule Flo-
rence. E ainda retratando Car-
los Gomes”, comenta a trineta
Teresa Cristina Florence.

A historiadora Days Peixoto,

autora do livro biográfico O Via-
jante Hercule Florence - Águas,
Guanás e Guaranás, também
desconhecia tal obra. “Que óti-
ma essa descoberta. Hercule
desenhava e pintava muito
bem, usando várias técnicas. É
um grande achado, que une
dois ícones das artes”, comple-
ta.

Denise Maricato, sobrinha-
trineta de Carlos Gomes, tam-
bém comemora a descoberta.

“Não sabia desse quadro. Um
achado muito oportuno, que
representa um ganho nas co-
memorações do Mês Carlos
Gomes. Uma loucura essa coin-
cidência, parece ter a mão dele
nisso”, comenta, citando que
pretende entrar em contato
com Tavolaro para também fa-
zer uma cópia da obra. Mais in-
formações sobre o quadro de-
vem ser direcionadas ao presi-
dente da ACL.

Hercule Florence foi
pioneiro da fotografia
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Desconhecida,
obra assinada por
Hercule Florence
que mostra Carlos
Gomes com cerca
de 30 anos
pertence a
instituição
paulistana

Divulgação

✔ Nascido em Nice, em 1804, e

criado em Mônaco, Hercule

Florence chegou ao Brasil em

1824. No mesmo ano embarcou

na Expedição Langsdorff

(1825-1829), ao fim da qual se

radicou na Vila de São Carlos

(hoje Campinas), onde viveu até

sua morte, em 1879. Além de ter

produzido grande obra

iconográfica sobre o interior

paulista e brasileiro, o naturalista

e desenhista é reconhecido

internacionalmente como um dos

inventores da fotografia, em

1833, antes de Louis Daguerre,

na França, e William Talbot, na

Inglaterra. Batizou sua criação de

“photographie”, seis anos antes

da menção a esta palavra na

Europa. Na antiga Vila de São

Carlos implantou a primeira

tipografia da cidade e fundou,

com a esposa, um colégio

feminino, onde dava aulas de

pintura.

Um retrato domaestro quando jovem

Antônio Carlos Gomes retratado por Hercule Florence em 1866
Ilustração em técnica
mista foi doada ao
CIEE em 2011
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