
Após 21 anos, Justiça
arquiva inquérito do
caso ‘Toninho do PT’

Comerciantes da periferia
ignoram Black Friday como
recurso para ampliar vendas

Disputa por mansão localizada
no Taquaral motiva episódio
de bangue-bangue no bairro

 PÁGINA A5

 PÁGINA A6

 PÁGINA A16

Os casos de covid-19 voltaram a pro-
gredir rapidamente em Campinas
nas últimas quatro semanas. O nú-
mero saltou de dois registros para
609 no período, conforme levanta-

mento da Secretaria Municipal de
Saúde. O dado atenuador é que to-
dos os contaminados estão apresen-
tando sintomas leves da doença, o
que tem dispensado internações.

Como forma de prevenir o avanço
do vírus, a Prefeitura recomenda à
população que volte a usar máscara,
especialmente em locais fechados
ou com aglomeração.  PÁGINA A4

Covid avança de forma importante
na cidade, mas não causa internações

HIDS tem potencial para
gerar 20 mil empregos,

aponta estudo sul-coreano

Não é de hoje que a indústria nacional dá sinais de
que algo muito errado está em curso no Brasil. De-
pois de alcançar a sétima posição no ranking mun-
dial das maiores economias do planeta, despenca-
mos para a 13ª colocação em 2020. Mesmo recupe-
rando alguns pontos na tabela, a decisão de três
multinacionais gigantes de encerrar as atividades
em solo brasileiro reforçou o alerta da desindus-
trialização.  PÁGINA A3

Além de criar um importante ecossistema de ciência, tec-
nologia e inovação, o Hub Internacional para o Desenvol-
vimento Sustentável (HIDS), que está em fase de elabora-
ção, também ajudará a estimular a economia de Campi-
nas e região. Segundo estudo desenvolvido pelo Korea Re-
search Institute for Human Settlement (Krihs), organiza-
ção sul-coreana responsável pelo planejamento físico-es-
pacial do projeto, o HIDS tem potencial para gerar 20 mil
empregos, sendo metade deles vinculada às áreas de pes-
quisa e desenvolvimento. "Nós temos um potencial es-
trondoso de conhecimento e geração de soluções, como
poucos locais no mundo", assinala um dos integrantes da
Coordenação de Implantação do HIDS, Eduardo Gurgel
do Amaral, que representa a Unicamp. A ideia do hub par-
tiu inicialmente da universidade, mas depois foi encampa-
da por outras instituições de ensino, institutos de pesqui-
sa, empresas públicas e privadas, além da Prefeitura de
Campinas.  PÁGINA A7

Projeção foi feita pelo Research
Institute for Human Settlement
(Krihs), responsável pela
elaboração do projeto
físico-espacial do Hub
Internacional para o
Desenvolvimento Sustentável

Vista do Sirius, infraestrutura científica que integrará o futuro HIDS: conhecimento a serviço do desenvolvimento da região e do país

Diante do aumento do número de casos de covid, a Prefeitura de Campinas
recomenda o uso de máscara em locais fechados ou com aglomeração

Monumento em homenagem ao ex-prefeito Toninho: assassinato sem castigo

Oportunidade
de ouro para o
‘Vale do PIDS’

TEMPO ||| MÍNIMA 15˚ | MÁXIMA 28˚ ||| SOL ENTRE POUCAS NUVENS E NÃO HÁ POSSIBILIDADE DE CHUVA 16 PÁGINAS ||| 1˚ CADERNO 8 PÁGINAS | BRASIL/MUNDO 1 PÁGINA | ECONOMIA 1 PÁGINA | ESPORTES 2 PÁGINAS | CADERNO C 4 PÁGINAS
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