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Acidente deixa vítima fatal
Motociclista de 26 anos
e circular colidiram
na rua Campos Salles,
Vila Falcão, em Bauru
SAMANTHA CIUFFA
VITOR OSHIRO		
CINTHIA MILANEZ

TRISTEZA
Familiares da vítima
passaram mal e
precisaram ser atendidos
acionada para realizar a perícia.
O caso foi registrado na
Polícia Civil como homicídio culposo na direção de
veículo automotor.
CONSTERNADOS
Consternados com a tragédia, os pais do motociclista
passaram mal e precisaram ser
atendidos pelo Samu. Nas redes
sociais, muitos amigos lamentaram a morte de João Pedro, que
trabalhava como gráfico.

João Pedro Fernandes de
Sousa (ao lado) não resistiu

Facebook/Reprodução

U

m acidente no início da
tarde deste sábado (10)
interrompeu a vida de
um jovem de 26 anos, na Vila
Falcão, em Bauru. A colisão
entre a motocicleta Honda/CG
125 que João Pedro Fernandes
de Sousa conduzia e um circular ocorreu na quadra 13 da
rua Campos Salles.
Segundo informações da Polícia Militar (PM), era por volta
das 13h30, quando o jovem seguia pela rua no sentido BairroCentro. Ao chegar na quarteirão
13 da via, ainda de acordo com
o que os policiais colheram no
local, o motociclista e o circular, que vinha no sentido contrário e tentava acessar a rua Benedito Eleutério, colidiram.
O Samu foi acionado, contudo, somente constatou o óbito de João Pedro. A PM esteve
no local e Polícia Científica foi

Samantha Ciuffa

“A empresa Grande Bauru
lamenta profundamente o ocorrido e aguarda resultado da perícia para providências”, informou
a assessoria de comunicação da
Transurb, por meio de nota.

CINTHIA MILANEZ

B

otucatu - A Ronda Ostensiva com Apoio de
Motocicletas (Rocam)
apreendeu 1,2 quilo de maconha, uma arma de calibre 22
(municiada) e um vaso com a
droga plantada dentro de uma
casa situada na rua Teodomi-

ro Carmelo, na Vila Carmelo,
em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), por volta das
16h deste sábado (10).
Conforme informações da
Polícia Civil do município,
um homem, cujas iniciais
são L.S.B.O., de 37 anos,
estava sob investigação há
algum tempo. Ontem, a Rocam se direcionou até a sua
residência, onde encontrou a
droga, a arma e até uma balança de precisão.
Ele foi preso em flagrante e
acabou encaminhado à Cadeia
Pública de Itatinga.

colidiu contra um GM/Astra, com placas de
Bauru. O ocupante deste último veículo ficou
ferido e foi encaminhado ao PS Central.
Uma testemunha ouviu o condutor do I30
pedindo, pelo celular, que o buscassem. Em
seguida, fugiu a pé. O veículo foi apreendido e o caso segue sob investigação.

Aceituno Jr
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B

rotas - Um homem
de aproximadamente 45 anos, que ainda

não foi identificado, morreu atropelado no quilômetro 133 mais 500 metros da
rodovia Comandante João
Ribeiro de Barros (SP-225),
em Brotas (100 quilômetros
de Bauru), às 21h15 desta
sexta-feira (10).
Conforme
informações
da Polícia Militar Rodoviária
de Bauru, um caminhão Iveco, com placas de São Paulo,

A proprietária de um
restaurante situado na
avenida Comendador
José da Silva Martha,
em Bauru, procurou pela
Polícia Civil, no último dia
9, para denunciar que sofreu um grande golpe. O
suspeito assinou contrato
de compra do estabelecimento, vendido por R$
90 mil, mas não a pagou.
A vítima descobriu, ainda,
que ele cumpria pena,
em regime semiaberto,
também pelo crime de
estelionato. O caso segue
sob investigação.

Para o tradicional Brechó
Chic, que ocorre na Feira
da Bondade da Apae
Bauru, em setembro,
a entidade pede desde
já para a população
a doação de roupas,
acessórios, bijuterias,
objetos de decoração,
eletrodomésticos, móveis, eletroeletrônicos,
brinquedos, entre outros.
As retiradas das doações
poder ser agendadas
pelo telefone (14) 31042834, com Adrieli. A feira
ocorre no Recinto Mello
Moraes, em Bauru, nos
dias 14 e 15 de setembro.
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Projeto capacita quem
quer fazer Engenharia

RUAS DE LAZER - Neste sábado (10), o Centro de
Bauru recebeu o projeto “Ruas de Lazer”, que levou ao
à rua Azarias Leite a exposição de veículos do “Clube de
Carros Antigos do Centro-Oeste Paulista” e da “Equipe
Role de Fusca”. O projeto é uma iniciativa da Prefeitura
de Bauru, por meio da Sedecon e da Comissão Municipal
de Estudos para Revitalização da Área Central.

Homem morre após ser atropelado em Brotas
A vítima, que ainda
não foi identificada,
acabou atingida por um
caminhão, em Brotas

Mulher denuncia
golpe de R$ 90 mil

Apae Bauru solicita
doações para evento

PM apreende 1,2 kg
de maconha e arma
Homem de 37 anos
ainda tinha um vaso
da droga plantada
dentro de casa
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Outro caso no trânsito
Por volta das 5h de ontem, um outro
caso no trânsito bauruense chamou a
atenção. Um Hyundai/I30, placas de São Paulo, que estaria em alta velocidade, ultrapassou
o sinal vermelho no cruzamento da alameda
Doutor Octávio Pinheiro Brisolla com a rua
Caetano Sampieri, na Vila Universitária, e

RÁPIDAS

seguia pelo sentido Jaú-Itirapina, no momento em que
atropelou a vítima. Um HB20,
com placas de Pederneiras, estava atrás do veículo e se chocou contra o corpo do homem.
Ainda de acordo com a
polícia, ele tinha a pele parda,
barba, 1,70 metro de altura e
aproximadamente 45 anos.
Além disso, a vítima usava camisa xadrez e calça marrom.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal
(IML) de Rio Claro.

FATAL
Vítima foi atropelada por
um caminhão e o corpo
ainda se chocou com carro

A USC, em Bauru, está
com inscrições abertas para o projeto de
extensão “Amigos das
Engenharias” até o dia
19 de agosto. O objetivo
é promover capacitação
profissional, visando uma
inclusão social e um despertar para os estudos
na área de Engenharia. O
projeto não possui taxa
de inscrição ou mensalidade e é direcionado
a alunos do 3.º ano do
Ensino Médio, de escolas
públicas e privadas, que
tenham interesse em
cursar Engenharia. Estão
sendo oferecidas 40 vagas. As aulas começam
no dia 20 de agosto e
serão ministradas todas
as terças, das 16h às
18h. Inscrições pelo site:
usc.br/site/conteudo/
8821-amigos-das-engenharias.html.

