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Fundação Casa arrecada cestas a famílias de adolescentes

Com apoio dos servi-
dores, do Conselho 
Gestor e de parceiros 

da sociedade civil, a Funda-
ção Casa Nelson Mandela, 
em Bauru, está realizando a 
campanha “Cesta Solidária”, 
com o objetivo de arrecadar 

cestas básicas para ajudar fa-
miliares dos jovens em medi-
da socioeducativa e que cor-
ram risco de vulnerabilidade 
social durante o período da 
pandemia de coronavírus.

Até o momento, já foram 
arrecadadas 25 cestas, que se-

rão entregues para a comuni-
dade no dia 12 de junho.

Como explica a encarre-
gada técnica do Casa, Eliza 
Massafera, o setor psicosso-
cial avaliará quais famílias 
poderão receber o benefício. 
“Faremos uma análise e uma 

avaliação das famílias, para 
verificar quais não estão con-
seguindo obter renda, por 
conta do isolamento social. 
Serão essas que receberão a 
doação”, comentou.

Ela destaca ainda que a 
pandemia é um momento 

singular. “Vivemos uma rea-
lidade intrigante: ao mesmo 
tempo em que devemos nos 
isolar de nosso próximo, 
nunca foi tão urgente cui-
darmos uns dos outros para 
podemos todos superar isso 
juntos”, concluiu.

Na última semana, ocorreu, na Associação 
dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bauru (Assenag), a posse 
da nova gestão da União das Associações dos Engenheiros, Arquitetos 
e Agrônomos do Estado de São Paulo (Unacop), que abrange 15 cidades 
da região de Bauru. O novo coordenador executivo passa a ser o vice-
presidente de engenharia da Assenag, engenheiro civil Luiz Carlos 

Izzo Filho. A breve solenidade aconteceu em ambiente externo, com 
distanciamento e todos usando máscaras. Na foto: Fernando Salomão, 
Luana Rodrigues, Higino Roldão, Marcos Alves, Eduardo Pegoraro, 
Aquira Takizawa, Alfredo Neme, Luiz Izzo, Marcelo Zago, Regiel 
Gambetti, Airton Nizoli, Luzia Scarpin, José Antônio Bueno, Cláudia 
Campos, Osmar Filho e Luiz Nobile.

Bruna Dias/Divulgação

NOVA GESTÃO DA UNACOP -

De fake news à moda: lives irão debater diversos temas

A partir do dia 2 de junho, 
o Unisagrado realizará 
uma série de transmis-

sões ao vivo em seu perfil do 
Instagram (@unisagrado_ofi-
cial) abordando assuntos de 
diversas áreas do conheci-

mento relacionados ao mundo 
atual. O objetivo, segundo a 
instituição de ensino, é pro-
porcionar um debate saudável 
que seja realista, otimista e 
traga mensagens de esperança.

A mediadora das lives será 

a professora e coordenadora do 
curso de Relações Internacio-
nais, Karina Stange Calandrin, 
que idealizou o projeto junto 
com a diretoria de Comunica-
ção da instituição, Luciana Ga-
lhardo, e a estagiária de Publi-

cidade Beatriz Galindo. 
Todas as lives serão trans-

mitidas às 16h e a agenda é a 
seguinte: Nova ordem mun-
dial (2/6), Fake news e seus 
impactos (4/6), A indústria 
da moda (9/6), O avanço da 

educação (16/6), Tecnologia 
e Inovação para 2020 (18/6), 
Saúde mental (23/6), A va-
lorização do SUS (25/6), 
Comércio Internacional e In-
dústria (30/6), Pastoral (2/7) 
e O “novo normal” (7/7).

175,8 kg de maconha são apreendidos
Polícia Rodoviária, por meio do TOR, localizou a carga da droga na Rondon e prendeu três pessoas em flagrante ontem

Apreendido pelo TOR, entorpecente estava em porta-malas de carro e dividido em 199 tabletes  

Polícia Rodoviária/Divulgação

A Polícia Rodoviária de 
Bauru, por meio do 
Tático Ostensivo Ro-

doviário (TOR) da 1.ª Com-
panhia, localizou um grande 
carregamento de maconha, na 
tarde desta sexta-feira (29), 
na rodovia Marechal Rondon 
(SP-300), em Bauru. 175,8 
quilos da droga foram apreen-
didas e três pessoas acabaram 
presas em flagrante.

De acordo com o policia-
mento, a abordagem ocorreu 
por volta das 14h no quilôme-

tro 352 da pista. Os policiais 
pararam um Fiat/Siena, placas 
Mercosul, que vinha no senti-
do Interior-Capital, e os dois 
ocupantes, R.A.C. (somente 
as iniciais foram divulgadas), 
36 anos, e B.V.N., 24 anos, de-
monstraram bastante nervosis-
mo e deram respostas descone-
xas. Como nada foi encontrado 
no automóvel, as equipes sus-
peitaram de que eles se tratavam 
de “batedores” (aqueles que vão 
na frente abrindo caminho para 
uma carga posterior).

Por conta disso, por aproxi-
madamente 10 minutos, os po-
liciais realizaram a triagem de 
veículos que vinham naquele 
sentido e descobriram a grande 
quantidade de drogas em um 
VW/Polo, placas de Belo Hori-
zonte. Este automóvel era ocu-
pado apenas pelo motorista, 
D.R.L., 35 anos, e a maconha 
estava no porta-malas, distri-
buída em 199 tabletes.

Após o flagrante, ainda de 
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acordo com a Polícia Rodoviá-
ria, os três suspeitos confessa-
ram estar juntos e disseram que 
iriam receber R$ 15 mil pelo 
transporte da droga. O entorpe-

cente foi pego em uma cidade 
do Mato Grosso do Sul e seria 
entregue em um município da 
região de Botucatu.

O trio foi conduzido ao 

Plantão da Polícia Civil de 
Bauru, onde o delegado plan-
tonista Luiz Cláudio Massa 
ratificou a prisão em flagrante 
por tráfico e associação.

‘BATEDORES’
Carro abordado antes 
abria caminho para o 
veículo com a droga 


