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Mundo bizarro
NO LIXO

Gari encontra 10 mil
libras em dinheiro picado

O limpador de ruas britânico
Graham Hill encontrou o equiva-
lente a 10 mil libras esterlinas –
cerca de R$ 36 mil – de cédulas
picadas dentro de um saco de li-
xo. Hill entregou à polícia seu
achado, mas foi informado de
que pode ficar com o dinheiro e
que as cédulas serão aceitas, des-

de que ele seja capaz de recons-
truí-las. O dinheiro está picado
em milhares de pedacinhos. O ga-
ri de 43 anos encontrou o dinhei-
ro há seis meses e recentemente
recebeu o pacote de volta da po-
lícia, pois as autoridades não fo-
ram capazes de encontrar o dono
original das cédulas.

ORDEM

Homem culpa Deus
por bater o carro

O motorista de uma cami-
nhonete que jogou seu veículo
contra a traseira de um carro nu-
ma estrada afirmou que foi Deus
que lhe ordenou a manobra. “Ela
tinha que ser tirada da estrada”,
declarou, referindo-se à mulher
que dirigia o outro veículo.

R E VA N C H E

Veado agonizante
se vinga de caçador

Um veado ferido com dois
tiros levantou-se e atingiu o ho-
mem com chifradas. O caçador
achava ter matado o veado de-
pois de tê-lo alvejado com dois
tiros de rifle. O caçador teve que
disparar mais dois tiros para
matar o animal.

LO N G E V I D A D E

Idosa parabeniza
aluno de 80 anos

Hobart Anderson completou 80
anos recentemente e foi surpreen-
dido por cartão de aniversário as-
sinado por Collette Hartung, que foi
sua professora há 70 anos. Har-
tung, que está na casa dos 90 anos,
viu o nome de Anderson no jornal
e decidiu surpreendê-lo.

AG R E S S Ã O

Rapaz ataca o pai
com árvore natalina

Thomas Edward Lackie, 37
anos, foi detido depois de ter ata-
cado o próprio pai com uma árvore
de Natal. Durante uma discussão,
Lackie atirou a árvore contra seu
pai, mas errou. Então tentou agre-
di-lo usando a base de metal da
árvore, mas foi contido.

39 ANOS DEPOIS

Achada mensagem
colocada em garrafa

Mensagem colocada dentro de
garrafa de cerveja e jogada no mar
em Nova Jersey foi encontrada 39
anos depois, na Carolina do Norte,
a 640 km. A mensagem, de 17 de
agosto de 1969, é assinada por
bombeiros e diz “Se encontrar isto,
avise a North Haledon Fire Co. 2”.

POSTO DE GASOLINA

Motorista bêbada
arranca mangueira

Policiais rodoviários flagraram
motorista bêbada dirigindo seu
veículo com a mangueira da bom-
ba de gasolina pendurada ao lado
do veículo. Ela foi detida e os po-
liciais não conseguiram localizar
de qual posto de gasolina a man-
gueira foi arrancada.

Comissão visita
Aramar e fiscaliza

o uso de verbas
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PA R C E R I A

Projeto em Salto é maior investimento
da Petrobras na região de Sorocaba

todo, o projeto custou R$ 2
milhões. Ontem, a revitali-
zação foi apresentada à im-
prensa. A obra inclui novos
acessos e atrações, como a
reabertura da ponte pênsil.

Uma das novidades é o
Memorial do rio Tietê, com

painéis que contemplam os
aspectos sociais e econômi-
cos do rio. Para o prefeito
Geraldo Garcia, o Comple-
xo da Cachoeira é convite
para reflexão ambiental e
histórica. “É um patrimônio
para todo o Estado”, diz.

Carla de Campos
c a r l a . c a m p o s @ b o m d i a s o ro c a b a . co m . b r

O Complexo Turístico da
Cachoeira, em Salto, região
de Sorocaba, agora é referên-
cia como projeto cultural pa-
trocinado pela Petrobras.

De acordo com o gerente
regional de comunicação da
empresa, José Aparecido
Barbosa, a revitalização do
patrimônio às margens do
rio Tietê é inédita na região,
por sua amplitude. “Este
projeto tem todos os compo-
nentes contemplados pelos
patrocínios da empresa, do
ponto de vista cultural, am-
biental, social”, afirma.
“Com esta amplitude, é o
único na região”, completa.

A Petrobras investiu R$
800 mil na revitalização. Ao
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Prefeito Geraldo Garcia e José Barbosa, da Petrobras, andam na ponte pênsil

De perto, a dimensão do
estrago emociona equipe
No 3º dia de viagem, em Itajaí, repórter encontra cenário de desolação

Fotos: Divulgação/Associação Ser Consciente/Simone Lins

Irmãs chegam de barco até a casa para ver o que sobrou

Graziela Delalibera
Enviada especial a Santa Catarina

O terceiro
dia da viagem
de auxílio da

Associação Ser Consciente, de
Sorocaba, aos flagelados de
Santa Catarina, acompanhado
pelo BOM DIA, é marcado
por emoção. Na madrugada de
ontem, a equipe saiu de Join-
vile, com destino a Itajaí.

"Tia, vem conhecer a mi-
nha casa", o pedido é de uma
pequena ribeirinha de Itajaí.
"Pode pisar aqui." Ela mostra
uma tábua. A mãe está na ca-
deia. Com a irrmã, Cíntia de

Oliveira Zimerman, 23, ela ti-
nha ido buscar o que sobrou na
casa, no bairro São Vicente.

Nos receberam de galochas
e mãos enlameadas. Desde que
a casa foi tomada pela água,
elas estão na casa de parentes.
"Estávamos dormindo no
chão, só com coberta. Até que
peguei um colchão no lixo e
botei pra secar", conta Cíntia.

O caso das irmãs é um dos
exemplos de como o trabalho
com as vítimas do alagamento
é difícil. Quando entramos no
bairro, a sensação foi indescri-
tível. Parecia que tinha passado
um furacão. Para arrematar o

cenário, o ar cheira podre.
O dia foi marcante, pois até

então não sabíamos a dimensão
do estrago. No dia anterior, o
sorocabano Reinaldo Escamez
tinha me falado: "só você indo
lá para ver". Ele estava certo.

Hoje pela manhã, preten-
demos visitar o hospital de
campanha, enquanto aguar-
damos o “caminhão da soli-
dariedade” de Sorocaba, para
distribuir os donativos.

Moradores caminham em rua do bairro São Vicente, em Itajaí

Veja detalhes da viagem no blog especial em:
w w w. r e d e b o m d i a . c o m . b r


