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GERAL/POLÍCIA

Cão tenta chegar até carro,
fica para trás e é resgatado
Veículo seria de dona e, diante da suspeita de abandono, delegado decide abrir procedimento para investigar o episódio
Malavolta Jr.

MARCUS LIBORIO

Samantha Ciuffa

“

Parecia que ele estava
correndo atrás do carro
há um tempão. Acompanhei por cerca de dois
quilômetros do percurso,
até que o cachorro, exausto,
desistiu e parou”. O depoimento da cabeleireira Laura
Brandão resume a saga de
um cão sem raça definida ao
perseguir um veículo supostamente de seus donos, na
segunda-feira, em Bauru.
Laura flagrou a cena no
bairro Mary Dota e registrou tudo com a câmera de
seu celular.
Publicado em rede social, o vídeo rapidamente alcançou grande repercussão
e chegou ao conhecimento
do delegado Luiz Cláudio
Massa, que registrou boletim de ocorrência.
Agora, a Polícia Civil vai investigar suposto
maus-tratos e possível abandono do animal.
Enquanto isso, o cãozinho vira-lata ganhou um
novo lar: foi adotado provisoriamente pela cabeleireira
e levou o nome de Bolt – em
referência à animação de
mesmo nome que tem como
protagonista o supercão, personagem da Walt Disney.
Também é, como se sabe,
sobrenome do homem mais
rápido do mundo (velocista
jamaicano Usain Bolt).
VERSÃO
“O cachorro estava muito
assustado quando parou de
correr atrás do carro. Parecia
perdido. É um animal muito
dócil”, relata Laura.
Ela conta que voltava de
um compromisso quando notou o desespero do animal ao
tentar alcançar o automóvel.
“Os ocupantes do carro
perceberam que o cão estava seguindo o veículo, pois
ele chegou bem perto da
porta do passageiro e latia
muito”, relata, complementando que a suposta dona

Delegado Luiz Cláudio Massa registrou o caso para apuração

Ele estava muito
assustado quando
parou de correr
atrás do carro.
Parecia perdido.
É um cachorro
muito dócil’
Laura Brandão
Cabeleireira
Reprodução/Facebook

Laura Brandão
com cachorro
após encontro
no Mary Dota

Cão teria
corrido mais
de dois
quilômetros
atrás do
carro:
imagem de
celular
do cachorro apareceu após
a postagem do vídeo.
“Ela, em nenhum momento demonstrou interesse
em recuperar o cão. Contou
uma história de que ele havia

LOTERIAS
QUINA

4594

11 - 16 - 32 - 46 - 71
Ganhadores
Quina
Quadra
Terno
Duque

(0)
(41)
(3729)
(96655)

LOTOMANIA

Prêmio
R$ 0,00
R$ 7.834,95
R$ 129,54
R$ 2,74

1836

08 - 10 - 15 - 19 - 23
26 - 27 - 39 - 41 - 56
59 - 63 - 66 - 68 - 78
79 - 90 - 93 - 95 - 98
Ganhadores
20 acertos
19 acertos
18 acertos
17 acertos
16 acertos
15 acertos
0 acertos

Prêmio

(0)
R$ 0,00
(14)
R$ 15.286,41
(102)
R$ 1.873,33
(953)
R$ 140,35
(5944)
R$ 22,50
(25030)
R$ 5,34
(0)
R$ 0,00

Os resultados são obtidos pelo site da Caixa
Econômica Federal. A publicação atualizada das
extrações depende do horário dos sorteios em
relação ao fechamento da edição.
Site oficial: www. caixa.gov.br

DUPLA SENA
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1º sorteio
14 - 18 - 20 - 28 - 31 - 38
Ganhadores
Prêmio
Sena
Quina
Quadra
Terno

(0)
(6)
(646)
(15023)

R$ 0,00
R$ 11.103,09
R$ 117,85
R$ 2,53

2º sorteio
02 - 08 - 30 - 42 - 43 - 49
Ganhadores
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Quina
Quadra
Terno

(0)
(11)
(776)
(16932)

TIMEMANIA

Prêmio
R$ 0,00
R$ 5.450,61
R$ 98,11
R$ 2,24

1138

01 - 06 - 16 - 21 - 23 - 39 - 41
Ganhadores
7 acertos
6 acertos
5 acertos
4 acertos
3 acertos

Prêmio

(0)
R$ 0,00
(7)
R$ 22.596,17
(285)
R$ 792,84
(5138)
R$ 6,00
(49248)
R$ 2,00

Time do coração:
MOTO CLUBE/MA

sido furtado. Porém, como a
própria polícia observou,
a mulher mora no Parque
Vista Alegre, mas o cão
foi visto correndo no Mary
Dota. Tudo indica que ele

foi levado para longe e para
ser abandonado mesmo”, comenta Laura.
Delegado da Central de
Polícia Judiciária (CPJ),
Luiz Cláudio Massa afirma

que registrou o fato assim
que teve conhecimento do
episódio. “O caso será encaminhado para a equipe
de crimes ambientais, para
que seja apurado se, de
fato, houve um abandono.
A detenção é de até seis
meses mais multa”.
Massa acrescenta que a
mulher apontada como dona
do cachorro registrou boletim de ocorrência de furto
do animal. Ele diz que será
investigada a veracidade
desta versão. “Caso ela não
prove o fato, poderá responder ainda por falsa comunicação de crime, cuja pena
varia de um a cinco anos de
reclusão”, conclui.
‘NO QUE VAI DAR’
A cabeleireira, que já
possui seis cães recolhidos
da rua, disse que Bolt aparenta estar abaixo do peso
ideal. Ontem, o cão seria
submetido a avaliação de
um veterinário. “Vou adotá-lo provisoriamente, até ver
no que vai dar essa história”,
destaca Laura.
O JC entrou em contato com a suposta dona do
cachorro. Ela disse que sua
advogada entraria em conato
com a reportagem, o que não
ocorreu até o fechamento
desta edição.

Homem liga a filho de paciente
e aplica ‘golpe do hospital’
HEITOR CARVALHO

U

m homem de 45 anos
foi vítima de estelionato enquanto estava com
mãe internada em hospital de
Bauru. Um suposto médico
telefonou para ele a partir de
um número da Grande SP por
volta de 10h de segunda-feira.
O interlocutor disse que o
quadro clínico da mãe do homem havia se agravado e que
seria preciso transferir aparelho de outra unidade hospitalar mediante o pagamento da
quantia de R$ 6.700,00, que
seriam usados para arcar com
os custos do procedimento.
Depois da transferência
bancária do valor indicado, o
“médico” voltou a ligar para

pedir R$ 4.130,00 em uma
outra conta, para o pagamento de antibióticos.
A vítima então foi alertada pelo seu irmãoe constatado que ele foi alvo de um
golpe, e não realizou o segundo depósito.
De acordo com o homem,
o estelionatário sabia detalhes de todo o histórico médico de sua mãe, incluindo o
tipo de infecção.
O golpista ligou ainda
uma terceira vez para pedir
o dinheiro do segundo pedido, que ainda não havia sido
depositado, momento em que
a vítima procurou a polícia.
Nenhum suspeito havia sido
identificado até o fechamento
desta edição.

OUTRO EPISÓDIO
Um estelionato foi registrado também na segundafeira no Jardim Paulista. Uma
mulher de 59 anos recebeu
um telefonema de um falso
atendente de uma empresa de
telecomunicações.
O criminoso disse que a
vítima havia ganho um prêmio de R$ 10 mil, mas que
para recebê-lo ela deveria ir
até uma agência bancária e
seguir as instruções que ele
iria passar.
Ao final do procedimento
a mulher percebeu que, ao invés de receber o prêmio, havia transferido o dinheiro que
havia em sua conta, cerca de
R$ 500,00, para outra pessoa.
O caso é investigado.

Rápidas
NNCONTRA A CRISE

Hoje: 1.º Feirão de
Empregos é gratuito
O 1.º Feirão de Empregos
de Bauru será realizado
nesta quarta, das 8h às
17h, na Universidade Brasil
(rua Anhanguera, 9-19,
Vila Silva Pinto). O evento
é gratuito e tem apoio da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo
e Renda (Sedecon), Sebrae,
Acib, Caritas Diocesana e
Comissão da Responsabilidade Social do Terceiro
Setor da OAB Bauru. Objetivo: conciliar a demanda de
empresas com o interesse
de quem está em busca
de um trabalho ou estágio,
colocando empreendedores
e candidatos frente à frente.
O evento contará, ainda,
com três palestras sobre
temas relacionados ao
comportamento, mudanças
na lei trabalhista e capacitação profissional. Mais
informações pelo telefone
(14) 2106-7777.

NNPRÉ-VESTIBULAR

Cursinho gratuito:
inscrição até 24/2
O Curso Pré-Vestibular Gratuito Primeiro de Maio está
com as inscrições abertas
de 8/1 a 24/2. O pré-vestibular já prepara alunos
há 18 anos e tem como
objetivo auxiliar estudantes
do 3º ano do ensino médio
de escolas públicas, ou que
completaram o colegial, a
ingressarem nas principais
universidades. A inscrição
pode ser realizada na
sede do curso, no câmpus
da Unesp em Bauru, de
segunda a sexta das 10h às
22h. A sede fica na avenida
Engenheiro Luiz Edmundo Carrijo Coube, 14-01,
Vargem Limpa.

NNPROVA PRÁTICA

Concurso de servente
divulga convocação
A Prefeitura de Bauru
convoca os candidatos
aprovados na primeira fase
do concurso público para
servente de pedreiro para a
segunda etapa do processo
seletivo, a prova prática,
que será realizada no dia 4
de fevereiro (domingo), no
Recinto de Exposição Mello
de Moraes, localizado na
avenida Comendador José
da Silva Martha, q.36, Jardim Ferraz, e terá duração
de 49 minutos. Candidatos
foram divididos em grupos
por ordem alfabética (de
modo que o horário para a
realização da prova não é o
mesmo para todos).

NNFILANTROPIA

Baile ajuda entidade
de proteção animal
A Hípica será palco do
evento “Carnaval Sem
Serpentina é Festa Junina”
em 9/2, às 20h, com renda
da portaria ao Abrigo Borika
(entidade de proteção
animal). Animação: Banda
Brisa. Haverá premiações
aos foliões por categoria de
participação. Ingressos a R$
30,00 (até 8/2) e R$ 40 (na
hora). Detalhes em pontos
de venda: (14) 3222-7921
ou (14) 3223-0694.

