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REGIONAL

Alunos da rede de
ensino de Agudos
vão ter kit escolar
A entrega será feita
a partir de segundafeira pela Secretaria
de Educação

A

gudos - Todos os alunos do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano)
que frequentam as escolas
mantidas pela Prefeitura de
Agudos (13 quilômetros de
Bauru) vão receber kits de
material didático, composto por 10 itens, sendo uma

pasta com elástico, um apontador, duas borrachas, quatro
cadernos brochurão capa dura,
um caderno espiral de desenho, um tubo de cola, uma
caixa de lápis de cor com 24
unidades, três lápis preto, uma
régua plástica e uma tesoura.
A entrega será feita aos
pais dos alunos a partir do dia
5 de fevereiro, na primeira semana de aula, seguindo um roteiro da Secretaria Municipal
de Educação. A Escola Municipal de Ensino Fundamental
(Emef) Coronel Leite fará a

Prefeitura de Agudos

entrega dos kits, na segundafeira (5), no horário das 17h30
às 19h30. No dia 6, terça-feira,
a entrega será nas escolas Sérgio Augusto Mainini, Professor Luiz Odassi Neto, Professora Lydia Thiede e Professora
Maria Lecticia Sormani Cogo,
das 17h30 às 19h30.
Na quarta-feira (7), os kits
serão entregues na Emefei
Sebastião Funchal, no Distrito de Domélia, no horário das
12h15 às 14h15 e na Emefei
e Creche Professora Silvia
Maria Amato Trigo, das

Os pacotes com o material escolar já estão na Prefeitura de Agudos para serem entregues aos alunos
17h30 às 19h30. Na quintafeira, dia 8, a entrega acontece na Emef Professor Fausto de Marco, das 17h30 às
19h30. O fornecimento dos
kits escolares para os alunos
do Ensino Fundamental, da
rede municipal de educação,

é feito desde o ano passado,
pela atual administração.
Segundo o prefeito Altair Francisco Silva, o fornecimento dos kits é uma
forma de auxiliar os pais,
na redução dos gastos com
material escolar. “Todos os

produtos são de qualidade e
representam um importante
benefício para os 2.500 alunos e para as famílias que
conseguem uma boa economia no orçamento, principalmente nas despesas do
início de ano”, declarou.

Policiais civis apreendem um
PM prende um suspeito de
quilo de maconha em Macatuba tentar roubar malotes em Jaú
Polícia Civil/Divulgação

As investigações já
começaram para
tentar identificar os
proprietários da droga
LILIAN GRASIELA

J
Tabletes de maconha foram dispensados na estrada do lixão
durante à tarde, na chamada
estrada do lixão, que fica na
região do Jardim América. Ele
explica que, durante a campana, os policiais civis desconfiaram de dois homens em uma
motocicleta. Quando a equipe
tentou fazer a abordagem, o

passageiro dispensou um embrulho contendo um quilo de
maconha e a dupla se embrenhou num canavial. Apesar
das buscas, eles conseguiram
fugir. O delegado diz que as
investigações
prosseguem
para tentar identificar os dois.

Polícia Ambiental apreende
espingarda com silenciador

I

garaçu do Tietê - A PM
Ambiental de Barra Bonita apreendeu na tarde desta
sexta-feira (2) em Igaraçu do
Tietê (71 quilômetros de Bauru) uma espingarda calibre 22
com silenciador (acessório de

Crime ocorreu
anteontem e, na fuga,
criminoso deixou cair
seu aparelho celular
LILIAN GRASIELA

M

acatuba - Após montar campana em um
local
denunciado
como provável esconderijo
de drogas, nesta sexta-feira
(2), equipe da Polícia Civil de
Macatuba (46 quilômetros de
Bauru) conseguiu apreender
um quilo de maconha que seria comercializado na cidade
durante o Carnaval.
De acordo com o delegado
titular de Macatuba, Giuliano
Travain, a apreensão ocorreu
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uso restrito) utilizados em possíveis crimes de furto de gado
na região. O proprietário, um
homem de 39 anos, negou a
participação em qualquer tipo
de crime e não soube informar
aos policiais a procedência da

arma e nem o motivo que ela
estava com silenciador, ele
foi conduzido à Delegacia de
Polícia e foi autuado em flagrante pelo crime do artigo 16
da Lei 10826/03, estatuto do
desarmamento.

aú - A Polícia Militar
(PM) prendeu na madrugada desta sexta-feira (2) um suspeito de tentar
roubar horas antes malotes
de uma agência bancária na
Avenida Isaltino do Amaral
Carvalho, no Centro de Jaú
(47 quilômetros de Bauru). O
homem deixou cair o celular
na fuga, o que ajudou na sua
identificação.
O crime ocorreu por volta
das 15h30. Segundo o registro
policial, funcionário de transportadora de valores foi abordado por dois homens armados após colocar os malotes
no veículo. Ele conseguiu se
trancar dentro dele e travar as
portas e a dupla acabou fugindo sem levar nada.
Na fuga, um dos criminosos deixou cair o seu celular. Nos primeiros minutos
da madrugada, o motorista
R.S., identificado como proprietário do aparelho, foi
detido por equipes da PM
em sua residência, na rua

Revólver usado na tentativa de roubo foi localizado pela PM
Ricardo Tagliari, na cidade
de Artur Nogueira, região
de Americana.
Inicialmente, ele negou
participação no crime. Depois, acabou confessando e
entregando aos policiais um
revólver Taurus calibre 38,
com cinco munições, além
das peças de roupa que usava na ocasião do crime. O

suspeito, contudo, recusouse a revelar o nome do seu
comparsa.
R.S. foi autuado em flagrante por tentativa de roubo e porte ilegal de arma de
fogo, permanecendo à disposição da Justiça. Segundo
a PM, ele já tem passagens
por falsificação e uso de documento falso.

‘Seja Digital’ faz mutirão hoje em Agudos

A

gudos - A Seja Digital, responsável por
operacionalizar a migração do sinal de TV no
Brasil, promove neste sábado (3), em Agudos (13
quilômetros de Bauru), uma
mobilização para realizar o
agendamento das famílias

que têm direito a retirar os
kits gratuitos, com antena
digital e conversor com controle remoto. A ação será
realizada das 13h às 17h, no
Parque Pampulha, e das 9h
às 13h, no Jardim Vienense.
Durante o evento, a população poderá tirar dúvi-

das sobre o desligamento do
sinal analógico de TV, que
acontecerá no dia 28 de março, e agendar a retirada do
kit gratuito. Os equipamentos que compõem o kit são
distribuídos gratuitamente
pela Seja Digital às famílias de menor renda atendi-
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das pelo Governo Federal e
possibilitam que televisores
antigos tenham acesso ao sinal digital. Os equipamentos
que compõem o kit são distribuídos gratuitamente pela
Seja Digital e possibilitam
que televisores antigos tenham acesso ao sinal digital.

EM FLAGRANTE - Um jovem de 18 anos foi
preso em flagrante na manhã desta sextafeira (2) por policiais civis da Dise e da
DIG de Jaú (47 quilômetros de Bauru) no
momento em que vendia maconha para um
usuário. R.H.M. tentou resistir à abordagem
e foi contido com o uso de algemas. Na
residência dele, na Vila Nova, as equipes
encontraram porção grande da droga e
R$ 744,00 em dinheiro. O jovem, que já
vinha sendo investigado, foi autuado por
tráfico de drogas e resistência e o delegado
Marcelo Aparecido Tomaz Goes representou
pela prisão preventiva dele.

