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BAIRROS

Polícia Civil esclarece assassinato
gerado por ‘guerra’ no Jaraguá
Gabriel Tavares, 22 anos, foi executado com tiro na cabeça em agosto; adolescente confessou crime à DIG nesta semana
Douglas Reis

VITOR OSHIRO

V

ingança, briga de grupos rivais e disputa por
ponto de tráfico. Essa
foi a fórmula explosiva que
levou à morte de Gabriel
Antonio Tavares, 22 anos,
no dia 8 de agosto, no Parque
Jaraguá. Exatamente um mês
antes de sua morte, a vítima
havia publicado a seguinte mensagem no Facebook:
“Fazendo o certo ou errado,
todos morrem no final. Então faça o que te faz feliz”.
A Polícia Civil, através da
Delegacia de Investigações
Gerais de Bauru (DIG), esclareceu o caso nesta semana
e um adolescente de 17 anos
acabou confessando a autoria do crime.
Os nomes dos menores
envolvidos serão preservados em respeito ao ECA. A
vítima foi assassinada com
um tiro na cabeça na alameda Acrópole, conforme
o JC noticiou na ocasião.
“Iniciadas as investigações, a Polícia Civil apurou
que, possivelmente, Gabriel
seria um dos ocupantes de
um veículo que, no dia 2
de agosto, teria atropelado,
com a intenção de matar,
um adolescente de 17 anos

TRISTE
COINCIDÊNCIA
Exatamente um mês
antes de sua morte, a
vítima havia publicado
a seguinte mensagem
no Facebook: “Fazendo
o certo ou errado, todos
morrem no final. Então
faça o que te faz feliz”
também no Parque Jaraguá,
de um grupo rival”, explica
o titular da DIG, Cledson
do Nascimento.
O delegado conta que
este jovem permaneceu
internado com vários ferimentos, mas sem registrar
boletim de ocorrência (BO).
Contudo, ainda de acordo
com Cledson, o atropelado
era bastante amigo de um
outro adolescente, também
de 17 anos, que igualmente estaria sendo ameaçado
pelo grupo de Gabriel.
VINGANÇA
“Este adolescente, então, teria ‘vingado’ o amigo atropelado matando Ga-

briel. Depois, ele passou a
receber ameaças de morte
do grupo da vítima e, desde então, foi obrigado a
deixar o Parque Jaraguá”,
explica o delegado.
Após a juntada de provas
nos autos, inclusive com
exame residuográfico positivo, foi representada na
Vara e Infância e Juventude
pela internação provisória.
A medida foi cumprida nesta terça-feira durante uma
audiência que o adolescente
participava, já que também
estava sendo procurado por
ato infracional de tráfico de
drogas e ameaça.
CONFESSOU
“Ele foi conduzido
da Cadeia de Avaí para a
DIG, onde confessou o
crime, alegando que matou Gabriel em razão das
ameaças que vinha sofrendo dele e do grupo rival,
motivado por disputas por
um ponto de tráfico”, complementa o titular da delegacia especializada, Cledson Nascimento.
O adolescente aguardava, ontem, vaga na Cadeia
de Avaí e seria encaminhado a uma das unidades da
Fundação Casa.

Cledson Nascimento relata a ‘guerra’ que culminou na morte
Facebook/Reprodução

N

os próximos dias 8
e 9 de novembro, a
Famesp realiza o 4.º
Simpósio de Reabilitação
das unidades sob sua gestão. Profissionais da área e
estudantes podem se inscrever até o dia 7 no Núcleo de
Ensino e Pesquisa (NEP) da
Fundação, por meio do telefone (14) 3103-7777, ramal
3331 (de segunda a sextafeira, das 9h às 18h).
Realizado no Hospital
Estadual de Bauru (HEB),

o simpósio será aberto no
dia 8, a partir das 13h. Às
13h30, a fisioterapeuta Daniele Corrêa, do Hospital
Unimed de Araçatuba, ministra a palestra “A intervenção da fisioterapia nos
cuidados paliativos”.
Em seguida, às 14h15,
está marcada a palestra
“Tecnologia assistiva: atuação de equipe multidisciplinar”, conduzida pela
terapeuta ocupacional da
Sorri Bauru, Ana Cláudia
Tavares Rodrigues.
Às 15h, a docente Renata Gonçalves Mendes, da
UFSCar, ministra a palestra
“Ventilação não-invasiva
e a síndrome da apneia-hipopneia do sono: benefí-

LOTERIAS
QUINA

4.816

20 - 21 - 33 - 47 - 78
Ganhadores

Prêmio

Quina (0)
Quadra (56)
Terno (5.534)
Duque (146.800)

0,00
R$ 8.700,51
R$ 132,39
R$ 2,74

TIMEMANIA

1.252

27 - 32 - 50 - 60 :61 - 62 - 68
Ganhadores
7 acertos (0)
6 acertos (0)
5 acertos (76)
4 acertos (1.804)
3 acertos (18.059 )

Prêmio
0,00
0,00
R$ 1.353,13
R$ 6,00
R$ 2,00

Time do coração:
VILLA NOVA/MG

DUPLA SENA

1.860

1º sorteio
08 - 14 - 32 - 33 - 39 - 47
Ganhadores

Prêmio

Sena (0)
Quina (13)
Quadra (816)
Terno (12.723)

0,00
R$ 3.393,18
R$ 61,78
R$ 1,98

2º sorteio
02 - 12 - 15 - 17 - 24 - 35
Ganhadores

Prêmio

Sena (0)
Quina (12)
Quadra (722)
Terno (13.603)

0,00
R$ 3.308,36
R$ 69,82
R$ 1,85

Os resultados são obtidos pelo site da Caixa
Econômica Federal. A publicação atualizada
das extrações depende do horário dos sorteios
em relação ao fechamento da edição. Site
oficial: www. caixa.gov.br

cios e evidências”. Na sequência, às 16h15, o tema
“Cuidados paliativos” será
tratado pela médica Thays
Antunes da Silva, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB).
Às 17h, a docente Roberta Manzano, das Faculdades Integradas de Bauru
(FIB), conduz a palestra
“Reabilitação Pulmonar”.
Encerrando a programação
do dia, a docente Juliana
Antoniucci,
especialista
em Fisioterapia Cardiorrespirtatória pela Faculdade
de Medicina de Rio Preto
(Famerp) conduzirá a palestra “Novos modelos de
abordagem em fisioterapia

E

Semana Inova
Indústria vai começar
De 5 a 9 de novembro, o
Senai Bauru realiza a Semana Inova Indústria, com
uma série de palestras,
programas, workshops, entre outros. A abertura está
marcada para esta segunda-feira (5), às 13h20, no
Auditório do Senai. Até sexta-feira (9), as atividades,
todas gratuitas e abertas
à comunidade em geral,
seguem discutindo temas
como inovação, acessórios
automotivos, implantação
do BIM no Brasil, transmissão automatizada, indústria
paulista, indústria 4.0 e
muitos outros assuntos.
Também haverá, nos dias
6, 7 e 8, visita à Escola
de Nanotecnologia. A
programação completa e
as inscrições devem ser
feitas pelo site https://
bauru.sp.senai.br. A Escola
Senai João Martins Coube
fica na rua Virgílio Malta,
11-22, Centro. Telefone:
(14) 3104-3800.

Campanha da USP doa
191 ‘lenços solidários’

Gabriel Tavares foi assassinado no dia 8 de agosto no Jaraguá

respiratória, integrando a
respiração à função”.
CURSO
Para o dia 9, das 8h às
17h, está programado o
curso
“Repadronização
biomecânica – introdução
ao método SIM (Sistema
Integrado de Movimento)”. Quem ministra a capacitação é o fisioterapeuta
Felipe Alavarce, formado
em Osteopatia Estrutural
pelo Instituto Docusse de
Osteopatia e Terapia Manual (IDOT).
Para participar do simpósio e do curso, o investimento é de R$ 90,00. Interessados em fazer somente o
curso o valor é de R$ 50,00

Simpósio
Será realizado no
Hospital Estadual de
Bauru; inscrições
podem ser realizadas
até o dia 7

e para participar exclusivamente do simpósio a inscrição é de R$ 40,00. As vagas
são limitadas.
O Hospital Estadual está
localizado na av. Eng. Luiz
Edmundo Carrijo Coube,
1-100, Geisel.

Vigília na noite de hoje abrirá
a beatificação de madre Clélia
stá marcada para ocorrer
amanhã, às 11h, a beatificação de madre Clélia
Merloni. A cerimônia ocorrerá na Basílica de São João
de Latrão, em Roma, e, em
Bauru, devotos e fiéis estão
convidados a participar hoje,
a partir das 22h30, de uma Vigília de Oração, no Auditório
João Paulo II, na USC.
Espera-se a participação
de diversas pessoas ligadas
ao Instituto das Apóstolas do
Sagrado Coração de Jesus
(IASCJ), congregação fundada por madre Clélia.
O Instituto está presen-

NNTUDO GRATUITO

NNOUTUBRO ROSA

Evento aborda de tecnologia assistiva até cuidado paliativo
4.º Simpósio de
Reabilitação, da
Famesp, será nos dias
8 e 9 de novembro

RÁPIDAS

USC/Divulgação

Madre Clélia será beatificada
te em 15 países. “Em Bauru,
seu carisma é vivenciado nas
obras do Colégio São José,
Universidade Sagrado Coração, Colégio São Francisco,
Colégio Infantil Madre Clélia
e Projetos Sociais do Instituto

das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus. Uma obra de
amor que vem transformando a vida de milhares de pessoas”, destaca a USC, em nota.
Os interessados em participar da vigília deverão fazer a
sua inscrição e poderão esperar
por momentos de muita fé com
o teatro “A Chama Sagrada”,
adoração ao Santíssimo, momento mariano, orações, testemunhos, sarau, missa e, às 7h
deste sábado, transmissão ao
vivo pela Canção Nova da cerimônia oficial de beatificação.
A USC fica na rua Irmã Arminda, 10-50, Jardim Brasil.

Foram entregues para o
Grupo Amigas do Peito,
nesta quarta-feira, 191
lenços de cabeça arrecadados durante a campanha
“Lenço Solidário”. A ação
foi promovida no Câmpus
da USP em Bauru pelos
Grupos de Trabalho de
Humanização e Educação
Permanente (GTH) do
Hospital de Reabilitação
de Anomalias Craniofaciais
(HRAC/Centrinho) e da Faculdade de Odontologia de
Bauru (FOB), como parte do
Outubro Rosa. A presidente
do grupo Amigas do Peito
de Bauru, Clara Vasconcelos, agradeceu ao empenho e solidariedade de
toda a comunidade da USP
e afirmou que os lenços
serão doados a mulheres
em tratamento quimioterápico. “Nosso objetivo foi
entregar não só os lenços,
mas muito amor, respeito e
carinho a essas mulheres
guerreiras que enfrentam
essa doença”, afirma Maria
Irene Bachega, presidente do GTH e ouvidora do
HRAC/Centrinho.

NNARTESANATO

Feira Ubá ocorre
neste fim de semana
A Praça Anacleto Chaves,
localizada no Jardim Marambá, recebe amanhã, das
9h às 17h, a Feira de Arte e
Artesanato. Já no domingo,
a feira será no pátio da
antiga Estação Paulista,
localizada na rua Rio Branco, 3-16, das 8h às 12h,
junto com a Feira Estação
Arte. Anteriormente, a feira
era realizada no terceiro
domingo do mês, mas foi
transferida para o primeiro
domingo. A Feira Ubá reúne
artesãos que expõem e
comercializam trabalhos
em crochê; tricô; entalhe e
marchetaria em madeira;
bordados; várias técnicas de pintura em tecido,
madeira e cerâmica; entre
outros. Em caso de chuva, a
feira será cancelada.

