12 BAURU, domingo, 25 de março de 2018

GERAL//POLÍCIA/REGIONAL

Corpo é encontrado em lagoa
Eloil da Silva Brezinski não tinha sinais de violência; apesar de a hipótese inicial ser afogamento, caso será investigado
LILIAN GRASIELA

O

corpo de um homem
de 43 anos foi encontrado na manhã de ontem na lagoa de uma fazenda
às margens da estrada Val de
Palmas, na região do Jardim
Prudência, em Bauru. Os primeiros indícios apontam para
afogamento, mas o caso será
investigado pela Polícia Civil.
Segundo o registro poli-

cial, Eloil da Silva Brezinski trabalhava na colheita de
laranjas e morava na propriedade durante período de
safra. O gerente da fazenda contou à polícia que, na
quinta-feira (22), por volta
das 22h30, ele foi visto ingerindo bebida alcoólica.
No dia seguinte, ele sentiu falta do funcionário por
volta das 16h30 e, durante
as buscas, encontrou o par

de chinelos dele às margens
do lago. Como Eloil tinha
costume de nadar no local,
suspeitando de eventual afogamento, o gerente acionou
o Corpo de Bombeiros.
As buscas foram iniciadas no mesmo dia, mas tiveram que ser suspensas à
noite. Ontem, por volta das
8h30, os bombeiros encontraram o corpo dele boiando
no lago. Ainda de acordo

com o registro policial, a vítima não apresentava sinais
aparentes de violência.
A Polícia Científica foi
acionada e o corpo de Eloil,
que é natural do Paraná, foi
encaminhado ao IML de
Bauru para a realização de
exame necroscópico que irá
apontar as causas da morte.
O delegado plantonista Frederico José Simão registrou
o caso como morte suspeita.

BUSCAS
Bombeiros começaram
a procurar o corpo
da vítima na sextafeira, porém, só a
encontraram na manhã
deste sábado

Após mais um vazamento, adutora é, enfim, consertada
Samantha Ciuffa

Por conta do novo
problema, DAE diz que
abastecimento deve
ser normalizado hoje

O

conserto da adutora
localizada na avenida
Comendador José da
Silva Martha demorou mais
do que o previsto. O reparo
foi concluído somente na
tarde de ontem e o abastecimento 100% normalizado estava previsto para
ocorrer apenas hoje.
Com isso, cerca de 40
mil moradores dos bairros
Altos da Cidade, Centro,
Jardim América, Jardim
Europa, Vila Universitária,

Jardim Aeroporto, Jardim
Estoril e região do shopping
ficaram com o abastecimento prejudicado durante a
execução dos reparos.
Conforme o JC noticiou,
desde as primeiras horas da
manhã de sexta-feira, a Divisão Técnica do DAE realizava reparos na adutora,
que abastece a Unidade de
Reservação T-1, na Praça
Portugal, e distribui água
para o reservatório da sede
da autarquia.
O rompimento ocorreu
na travessia do Córrego
Água da Ressaca, próximo à linha do trem. Por se
tratar de um local de difícil acesso, os trabalhos se
estenderam durante toda a

sexta-feira e terminariam na
madrugada de ontem.
Contudo, assim que o reparo foi concluído e o sistema
de água foi religado, os técnicos constataram vazamento
na junta da tubulação. Por
isso, as obras seguiram até o
meio da tarde deste sábado.
Em entrevista ao Jornal
da Cidade publicada ontem, o presidente do DAE,
Eric Fabris, comentou que
a solução para evitar novas
rupturas na adutora é retirá-la da galeria de águas pluviais do Córrego Água da
Ressaca. Para tanto, contudo, seriam necessários cerca de R$ 3,5 milhões, verba
não prevista no Orçamento
atual da autarquia.

L

ins - Um homem de
40 anos foi morto com
uma facada em Lins
(102 quilômetros de Bauru),
na madrugada de ontem.
Suspeito de ter cometido o
crime, Fabiano Heidrick, de
39, foi preso em flagrante. O
motivo do homicídio ainda
será investigado.

Conforme informações
da Polícia Militar (PM) de
Bauru, a vítima, Antônio
Cláudio de Lima, foi encontrada ferida na região
do tórax na rua Fernão Cortez, no Parque das Américas, por volta das 3h.
A viatura a encaminhou o
homem até a Santa Casa de
Lins, entretanto, ele não resistiu e morreu.

Através de uma
financeira do Rio
de Janeiro, eles
adquiriram uma Hilux
CINTHIA MILANEZ

U

ma funcionária pública estadual de 43
anos, cuja identi-

S

anta Cruz do Rio Pardo - Uma mulher de 33
anos, que levava uma
criança de apenas 1 ano e 11

meses, foi presa em flagrante ontem em Santa Cruz do
Rio Pardo (90 quilômetros de
Bauru). Mesmo com o bebê
no colo, a acusada viajava
com 2,1 quilos de cocaína.

A abordagem do Tático
Ostensivo Rodoviário (TOR)
ocorreu às 11h50, 900 metros
à frente do quilômetro 300 da
João Baptista Cabral Rennó
(SP-225). A acusada, E.S.S.

Inscrições ao curso de
eletricista vão até 3.ª
Seguem até esta terça (27)
as inscrições para a formação de eletricista. Com 24
vagas, o curso gratuito será
entre maio e setembro, em
Bauru, e é oferecido pela
CPFL Paulista em parceria
com o Senai, o Posto de
Atendimento ao Trabalhador
(PAT) e a Sebes/Cras. As
inscrições podem ser feitas
nos PATs de Jaú, Botucatu,
Lins e Araçatuba, no Poupatempo de São José do
Rio Preto, na Sebes/Cras de
Bauru e no site http://www.
cpfl.com.br/formacaodeeletricistas. Para se inscrever,
é necessário ter mais de 18
anos e apresentar RG, CNH
na categoria B e certificado
de Ensino Médio completo.
As aulas serão no Senai de
Bauru, de segunda a sexta,
das 8h às 17h.

Conferência na cidade
aborda a prosperidade

Técnicos trabalharam por dois dias para reparar a adutora

dade será preservada por
questões de segurança, em
Bauru, procurou a polícia
para denunciar que perdeu
mais de R$ 118 mil. Em seu
nome, foi comprado uma
Hilux através de uma financeira do Rio de Janeiro.
Conforme consta no boletim de ocorrência (BO),
a compra do veículo foi
efetuada em seu nome e

com o seu CPF. A vítima
só descobriu, porque foi
acionada pelo banco.
O valor total da pendência é de R$ 118.362,00,
cuja primeira parcela, de R$
1.972,60, venceu no dia 21
de janeiro deste ano.
O caso foi registrado
como estelionato no Plantão Policial e será investigado pela Polícia Civil.

Mulher com bebê de colo transportava 2 kg de cocaína
VITOR OSHIRO

NNOPORTUNIDADE

NNSEICHO-NO-IE

Lins: homem é morto Golpistas compram caminhonete
com facada no tórax de R$ 118 mil em nome de vítima
CINTHIA MILANEZ

RÁPIDAS

(só as iniciais foram divulgadas), estava em um coletivo
que fazia o itinerário Campo
Grande (MS) a São Paulo.
Ela foi conduzida à Central de Polícia Judiciária de

Santa Cruz do Rio Pardo,
onde foi presa em flagrante e
encaminhada à Cadeia Pública de São Pedro do Turvo. Já
o bebê ficou aos cuidados do
Conselho Tutelar.

A Associação da Prosperidade da Seicho-No-Ie Regional de Bauru realiza na
próxima quarta (28), às 20h,
a Conferência da Prosperidade, onde serão abordados
os temas “A influência das
palavras sobre à saúde e
às finanças” e “Superando
obstáculos que impedem a
realização do ideal”. Estará
presente o preletor Arquimedes Tadeu Ventura dos
Santos, da Seicho-No-Ie de
São Paulo. O evento será na
rua Monsenhor Claro, 5-35,
Centro. Outras informações:
(14) 3234-2233.

NNHIV E TUBERCULOSE

Bauru recebe prêmio
por cobertura de testes
Bauru recebeu do Governo do Estado, através da
Secretaria do Estado da
Saúde, um prêmio pelas
ações referentes à cobertura de teste HIV a casos
de tuberculose em 2017.
A certificação é mérito das
equipes de Atenção Básica
da Divisão de Vigilância
Epidemiológica e Serviço
de Moléstia Infecciosa
(SMI) de Bauru. No ano
passado, a cidade notificou
122 casos de tuberculose
e foram realizados testes
para HIV em 121 pacientes,
99% do total. O índice está
acima da meta da média
compactuada (98%) e para
a premiação do Dia Mundial
da Tuberculose (90%).

NNPRAÇA DA COPAÍBA
Polícia Rodoviária/Divulgação

‘A MALA É FALSA’ - O Tático Ostensivo
Rodoviário (TOR) apreendeu 3,133 quilos
de cocaína em Guarantã (78 quilômetros
de Bauru), na madrugada de ontem. A
mulher que transportava a droga, de
34 anos, foi detida e encaminhada para
audiência de custódia, em Lins. Segundo
a Polícia Militar Rodoviária de Lins, I.X.S.
- somente as iniciais foram divulgadas estava em um coletivo que saiu de Campo
Grande (MS) rumo a Belo Horizonte (MG).
O veículo foi parado no quilômetro 272
mais 500 metros da rodovia Américo
Augusto Pereira (SP-333), em Guarantã. A
droga foi localizada no fundo falso de uma
mala que estava no bagageiro do veículo.
A mulher alegou à polícia que receberia R$
1 mil para transportar a droga.

Feira de Economia
Criativa ocorre hoje
A Praça da Copaíba, na
Getúlio Vargas, recebe hoje
mais uma edição da Feira de
Economia Criativa, das 8h30
às 11h30. O evento tem o
apoio da Sedecon. Além
das atrações tradicionais,
haverá oficina de confecção
de cestas de Páscoa em
EVA, com Herika Pauletto
(inscrições a R$ 6,00 pelos
telefones 99714-5012 e
98824-9558), e também um
bate-papo gratuito sobre
doces e chocolates fit e
para alérgicos, com dicas de
sobremesas de Páscoa.

