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BAIRROS

RÁPIDAS

 NNESTE DOMINGO

Paróquia Santa Luzia 
tem costela de chão

Neste domingo (11), 
a partir das 11h, será 
realizada a 3.ª Costela de 
Fogo de Chão da Paróquia 
Santa Luzia. O evento, 
que ocorre em prol da 
49.ª Festa da Padroeira de 
Santa Luzia, terá almoço 
servido das 12h às 14h30. 
O cardápio é composto por 
costela de fogo no chão, 
arroz branco, feijão gordo, 
farofa, mandioca e salada 
de folhas verdes. Have-
rá música ao vivo com 
Gustavo Moterani, Rodrigo 
& Gabriel e Pedro Lucca e 
Edinan. O evento, que tem 
apoio da Comitiva Costela 
& Viola, será no salão de 
festas da igreja, que fica 
na rua Emílio Viegas 4-57, 
Vila Santa Luzia. Crian-
ças de até 10 anos não 
pagam. Informações: (14) 
99813-2100.

 NBAZAR SOLIDÁRIO 1

Bem Estar Animal 
realiza evento amanhã

Que tal comprar itens a 
preços baixos e ainda 
ajudar pets carentes? 
Amanhã, a ONG Bem Estar 
Animal realizará um bazar 
da pechincha com diver-
sas opções de produtos na 
rua Henrique Savi, 2-37, 
Vila Nova Universitária. 
Toda a verba arrecadada 
será destinada ao trata-
mento dos animais auxi-
liados pela ONG. O bazar 
ocorre das 9h às 17h.

 NBAZAR SOLIDÁRIO 2

ABCC faz última 
pechincha do ano

No próximo dia 14, às 8h, a 
Associação Bauruense de 
Combate ao Câncer (ABCC) 
realiza seu último bazar 
da pechincha deste ano. 
Com muitos itens novos e 
seminovos, o evento será 
na sede da entidade, que 
fica na rua Nóbile de Piero, 
sobrado 32, ao lado Estação 
Ferroviária, no Centro.

 NPSICOLOGIA

Unesp busca empresas 
para estagiários

A Faculdade de Ciências 
da Unesp, por meio do 
curso de Psicologia, na 
área da psicologia orga-
nizacional e do trabalho, 
oferece supervisão para 
realização de estágios de 
alunos no último ano de 
graduação. Segundo o 
professor Edward Gou-
lart Junior, os estágios 
devem ser realizados em 
organizações de trabalho 
em geral. “Assim sendo, 
estamos divulgando e 
oferecendo para as orga-
nizações essa possibili-
dade de terem estagiários 
na área de gestão de 
pessoas”, explica Goulart. 
Empresas interessadas 
em conhecer e rece-
ber estagiários devem 
contatar os supervisores 
da área: Edward Goulart 
Júnior (edward.goulart@
unesp.br), Dinael Dinael 
Corrêa (dinael.campos@
unesp.br) e Mário Lázaro 
Camargo (mario.camar-
go@unesp.br).

Cel. Marsola é preso acusado de 
tráfico interestadual de remédios 
Ex-candidato a prefeito em Bauru estava em Foz do Iguaçu e trabalhava em Furnas; Operação Eros prendeu outras 4 pessoas  

Antonio Marsola foi candidato a prefeito de Bauru em 2004

Quioshi Goto/JC Imagens

Acusado de ser o princi-
pal fornecedor de um 
grupo interestadual que 

vendia medicamentos de for-
ma ilícita pela Internet, o co-
ronel da reserva da Polícia 
Militar (PM) Antônio Sérgio 
Marsola, de 71 anos, foi preso 
na manhã de ontem, em Foz 
do Iguaçu (Paraná), na Opera-
ção Eros, deflagrada pela Po-
lícia Civil do Rio de Janeiro. 
Marsola foi chefe de gabine-
te em Bauru entre os anos de 
2001 e 2004, na então gestão 
de Nilson Costa, e candidato 
a prefeito da cidade, em 2004, 
com 1.867 votos na ocasião. 
Ele, inclusive, chegou a co-
mandar a PM em Bauru.

Marsola foi preso junto 
de Flávia Conceição Ermá-
cora por agentes da 78.ª DP/
Fonseca, com o apoio da Po-
lícia Civil do Paraná. Os po-
liciais ainda cumpriram ou-

ANA BEATRIZ GARCIA tros dois mandados de prisão 
e três de busca e apreensão 
no município de Maricá, no 
Rio de Janeiro. 

O coronel da reserva e 
a mulher estavam em um 
apartamento de luxo em um 
bairro nobre de Foz do Igua-
çu, de acordo com a Polícia 
Civil fluminense.

Durante a operação, além 
de Marsola e Flávia, outras 
três pessoas foram presas no 
Rio de Janeiro.

TIPOS DE 
MEDICAMENTOS
A investigação foi inicia-

da para identificar os respon-
sáveis pela comercialização 
na Internet de medicamentos 
de uso controlado e/ou proi-
bidos, incluindo remédios 
com efeito abortivo, antide-
pressivos, “rebites”, anaboli-
zantes, anfetaminas, inibido-
res de apetite e substâncias 
usadas no golpe “Boa Noite, 
Cinderela”. O site funcionava 
desde 2006 e fornecia produ-
tos para todo o País com en-
comendas postadas em agên-
cias dos Correios de Niterói.

No município de Maricá, 
agentes da Delegacia do Fon-
seca e da cidade, com o apoio 
da Guarda Municipal e da Po-
lícia Militar, prenderam outras 
duas pessoas. Bruna Medeiros 
Boechat e Paulo Jardel Caval-
cante Espíndola são acusados 
de administrar o site.

Ainda de acordo com a 

Polícia Civil do Rio de Janei-
ro, a partir de interceptações 
telefônicas, ação controlada e 
quebra de sigilos bancários e 
fiscais, a investigação apon-
tou que, de Foz do Iguaçu, 
Marsola e Flávia mantinham 
o fornecimento regular de 
medicamentos e outros pro-
dutos considerados drogas 
para Bruna e Jardel, que rea-
lizam as transações pela In-
ternet de Maricá.

R$ 150 MIL POR MÊS
Além dos quatro man-

dados de prisão, um homem 
identificado como Bruno Sér-
gio Honorato de Paula foi pre-
so em flagrante no Centro do 
Rio de Janeiro. Ele estava rea-
lizando entregas de produtos a 
clientes. Na casa de Bruno, em 
Campo Grande, na Zona Oes-
te, foram apreendidas quase 
mil caixas de medicamentos.

Na ação, também foi 
cumprido o sequestro judi-
cial de três imóveis, cinco 
contas bancárias e dois veí-
culos usados pelos acusados. 
Os agentes estimam que o 
grupo movimentava mais de 
R$ 150 mil com o comér-
cio ilegal de medicamentos 
e drogas. Parte dos lucros 
era investidos em imóveis, 
como lavagem de dinheiro.

Os presos vão responder 
por contrabando de medica-
mentos e tráfico de drogas. 
Parte dos produtos está lis-
tada na Portaria 344/98 da 

INVESTIGAÇÃO
Polícia diz que Marsola 
e Flávia enviavam os 
produtos do PR para 
um casal no RJ, que 
gerenciava site de 
vendas existente 

desde 2006

Praça Rui Barbosa recebe Mutirão da Saúde amanhã

Quem passar pela Praça 
Rui Barbosa, amanhã, 
das 9h às 13h, poderá 

realizar exames e obter in-
formações importantes so-
bre saúde. É o 9.º Mutirão 
da Saúde, realizado pelos 
seis Lions Clubes de Bauru 
com apoio do LEO Clube e 
parceiros dos setores públi-
co e privado. 

O evento está alinhado 
ao calendário mundial do 
Lions Internacional, que 

Evento é realizado 
pelos seis Lions 
Clubes de Bauru com 
vários parceiros

propõe a oferta de serviços 
gratuitos à população para 
celebrar o Dia Mundial 
Contra o Diabetes, no dia 
14 deste mês. 

Neste ano, serão reali-
zados testes de glicemia, 
aferição de pressão arterial, 
detecção de hepatite C, 
testes de visão, avaliação 
odontológica, prevenção ao 
suicídio, cortes de cabelo, 
orientação sobre diabetes, 
alimentação saudável, cân-
cer de próstata, DSTs, zoo-
noses e muito mais. “Existe 
um movimento mundial do 
Lions Clube sobre as doen-
ças que mais preocupam a 
humanidade e o diabetes é 
uma das principais”, expli-

ca o leão Fernando Mari-
nello, coordenador da Re-
gião A. 

Entre os parceiros dos 
Lions Clubes nessa ação 
voluntária, estão a Secre-
taria Municipal de Saúde, 
USC, Cartão para Todos, 
Associação Paulista de 
Medicina, Associação dos 
Diabéticos de Bauru, CVV, 
Unimed, entre outros. 

Para Nilza Ventrilho, 
coordenadora da Divisão 
que engloba os Lions de 
Bauru, ”os leões e parcei-
ros realizam o voluntaria-
do em sua melhor forma: 
buscando, mobilizando e 
se aliando aos especialistas 
em suas áreas pelo bene-

Hospitais de Bauru abrem concursos para várias áreas

A Fundação para o De-
senvolvimento Médico 
e Hospitalar (Famesp) 

informa que estão disponí-
veis em seu site editais de 
processos seletivos para vá-
rios hospitais de Bauru.

Para atuação no Ambula-
tório Médico de Especialida-
des (AME), as vagas são para 

Há vagas para o AME, 
Hospital de Base, 
Hospital Estadual 
e Maternidade 

fonoaudiólogo e telefonista. 
A remuneração para o car-
go de fonoaudiólogo é de R$ 
2.260,22. Para telefonista, o sa-
lário inicial é de R$ 1.069,42. 

No Hospital de Base, a 
vaga é para técnico de manu-
tenção (eletrônica). O salário 
inicial é de R$ 2.210,01. O 
candidato precisa possuir, no 
ato da admissão, certificado 
de conclusão do curso téc-
nico em uma das seguintes 
áreas: eletrônica, equipamen-
tos biomédicos, eletroeletrô-
nica, mecatrônica automação 
industrial ou eletromecânica. 

Para o Hospital Estadual, 
há vagas para auxiliar de al-
moxarifado, fisioterapeuta 

(respiratório), médico cirur-
gião pediátrico, oficial admi-
nistrativo (exclusivo para pes-
soa com deficiência), técnico 
de enfermagem e técnico de 
farmácia. Os salários variam 
de acordo com a categoria. 

Na Maternidade San-
ta Isabel, a oportunidade é 
para médico ginecologista e 
obstetra. O salário é de R$ 
54,83 por hora de trabalho e, 
de acordo com sua especia-
lidade, o contratado também 
poderá receber por plan-
tão, ambulatório, laudos de 
exame, exames realizados, 

cirurgias e demais procedi-
mentos e cargos de chefia.

SERVIÇO
As inscrições, com taxas 

que variam de R$ 20,00 a R$ 
100,00, de acordo com a cate-
goria, serão recebidas a partir 
da próxima segunda (12) até o 
dia 23 de novembro, exclusi-
vamente pelo site da Fundação 
(www.famesp.org.br).  Para 
cada função há um edital espe-
cífico (clicar no Hospital que 
oferece a vaga de interesse). 
Todos os detalhes estão nos 
editais no site da Fundação.

Vagas
São para diversos cargos, 

como fonoaudiólogo, 
telefonista, médico, 

fisioterapeuta, 
entre outros

Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa). As-
sim, são considerados drogas, 
segundo a Lei 11.343/06, su-
jeitando os envolvidos no seu 
comércio a responderem pelo 
crime de tráfico de entorpe-
centes, com pena que varia 
de 5 a 15 anos de reclusão. 
Outra parte exige prescrição 
médica e autorização especial 
da Anvisa para sua comercia-
lização, submetendo os infra-
tores ao Art. 273 do Código 
Penal, que prevê penas de 10 
a 15 anos de reclusão.

DEMISSÃO DE ITAIPU
Com história política sig-

nificativa em Bauru, Antônio 
Sérgio Marsola estava moran-
do no Paraná. Ele, inclusive, 
havia sido admitido há pouco 

menos de um mês para traba-
lhar na equipe de segurança 
do Parque Tecnológico Itaipu 
(PTI) em função operacional. 

De acordo com assessoria 
de imprensa da instituição, 
ao ser informada da prisão 
ocorrida na manhã, a direto-
ria do PTI anunciou o desli-
gamento sumário do empre-
gado recém-contratado.

Após a prisão, o coronel da 
reserva ficou detido em Foz do 
Iguaçu, no Batalhão da PM.

Durante a tarde desta quin-
ta-feira, a reportagem do JC 
tentou contato com telefo-
nes que seriam relacionados 
a Marsola, contudo, sem su-
cesso. A equipe também foi 
ai endereço de familiares, mas 
também não encontrou nin-
guém para comentar o caso.

fício da população”. Vale 
lembrar que todos os ser-

viços oferecidos são total-
mente gratuitos.

Nilza Ventrilho, representante dos Lions no evento de amanhã 

Samantha Ciuffa


