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BAIRROS

107 não voltam da ‘saidinha’
Números fornecidos pela SAP se referem aos CDPs 1, 2 e 3 de Bauru; esses reeducandos são considerados foragidos
BRUNO FREITAS

D

os 3.975 reeducandos
que deixaram os três
centros de progressão penitenciária de Bauru
(CPPs 1, 2 e 3) na última saída temporário, 107 não retornaram e, agora, são considerados foragidos da Justiça.
Eles deixaram as unidades no dia 19 deste mês e
deveriam ter retornado na
última segunda-feira (22).
De acordo com os números
fornecidos pela Secretaria
de Administração Penitenciária (SAP) ontem, 97,3%
retornaram da “saidinha de
Dia das Crianças”.
Na CPP 1 “Dr. Alberto
Brocchieri”, foram beneficiados 1.848, dos quais
1.806 retornaram e 42 são
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considerados
foragidos.
Portanto, 97,73% retornaram ao presídio.
Já no CPP 2 “Dr. Eduardo de Oliveira Vianna”,
deixaram o local para passar o final de semana com
a família 1.897 reeducandos. Do total, 42 deles
não voltaram, sendo que
96,73% (1.835) regressaram ao presídio.
Ainda segundo a SAP,
no CPP 3 “Prof. Noé Azevedo”, 230 foram beneficiados e três deles não
retornaram ao regime semiaberto, sendo o total de
foragidos 1,3%.
Todos os 107 nomes
constam em boletins de ocorrências registrados na Polícia
Civil. Se recapturados, voltarão para o regime fechado.

O benefício
Em nota, a SAP destaca que a saída temporária é um benefício previsto na Lei de Execuções Penais e depende de autorização judicial.
Os condenados do semiaberto, de bom comportamento, podem obter autorização para saída por
prazo não superior a sete dias, em até cinco vezes
ao ano. A autorização é concedida por ato normativo do Juiz de Execução, após ouvido o MP.
A SAP ainda esclarece a diferença entre saída temporária e indulto. De acordo com a legislação penal
vigente, o indulto é editado por decreto presidencial.
Nesse caso, o preso beneficiado tem o restante de
sua pena “perdoada”. Já a saída temporária está consignada na Lei de Execução Penal, em vigência desde 1985. Ela prevê as condições do benefício como
comportamento adequado; cumprimento mínimo
de um sexto da pena (se o condenado for primário)
e um quarto (se reincidente), e compatibilidade do
benefício com os objetivos da pena.

Divulgação

PM prende homem
com revólver furtado
VITOR OSHIRO

A
SALA SENSORIAL - A Associação dos Familiares e Amigos dos Portadores de Autismo
de Bauru (Afapab) inaugurou, anteontem, a sala sensorial, situada nas instalações da
própria entidade, na rua Antônio Garcia, 6-50, na Vila Guedes de Azevedo. Segundo
a médica pediatra e presidente da instituição, Kátia Helena Seneghini Caputo, as
crianças com autismo têm problemas sensoriais e o novo espaço ajuda a estimulálas. “A sala possui textura, iluminação tolerável, cheiros, música para acalmar e
aparelhos que trabalham com a visão”, explica. O projeto deste ambiente só saiu do
papel graças aos recursos obtidos com a venda dos sanduíches, no Viva Bauru deste
ano, e à doação do empresário Fábio Luís Pauli, da Sensori Engenharia Sensorial. Por
enquanto, o espaço só será usado pelos assistidos da Afapab, que são 12 crianças, no
total. Para mais informações ou ajudar a entidade: (14) 3223-2569.

pós denúncia anônima
de que um indivíduo
estava armado e iria
atentar contra sua ex-esposa,
policiais da 4.ª Companhia
da PM prenderam, ontem, um
homem de 27 anos com um
revólver calibre 38. A arma,
inclusive, era produto de furto.
De acordo com informa-

ções da PM, o acusado foi
abordado em um Astra no São
Geraldo. Com ele, foi localizado o revólver, com quatro munições, uma delas deflagrada.
Ainda segundo os policiais, o homem foi conduzido ao Plantão da Polícia
Civil, onde acabou preso em
flagrante por porte ilegal da
arma e por receptação, uma
vez que o revólver era furtado.
PM/Divulgação

Revólver foi apreendido com quatro munições, uma deflagrada

Ação no Calçadão nesta sexta Violência nas relações
abre campanha de alerta ao AVC de trabalho é debatida
Programação
multidisciplinar
envolve ainda
vários simpósios

A

s ações da Campanha
Nacional de Combate
ao Acidente Vascular
Cerebral começam hoje em
Bauru. Com o tema “Reerguendo-se após o AVC”, a
iniciativa ocorre em razão do
Dia Mundial do AVC, celebrado em 29 de outubro.
A campanha é encabeçada pela Rede Brasil AVC e a
programação bauruense é desenvolvida por um grupo multidisciplinar. Liderado pela
médica neurologista Marcia
Alves Moura Polin, coordenadora da equipe de Neurologia
do Hospital de Base de Bauru
e médica da Unimed, o grupo é integrado por membros
do Departamento Regional
de Saúde de Bauru (DRS6), da Secretaria Municipal
de Saúde, Samu, Hospital de
Base, Hospital Estadual, Casa
da Afasia/FOB-USP Bauru,
Apae, Sorri e Unimed.

A campanha será aberta
hoje, com uma ação no Calçadão da Batista de Carvalho, realizada das 9h às 12h.
Estão programadas orientações sobre como prevenir
o AVC e demonstrações à
população dos sinais e sintomas da doença.
Amanhã, data oficial de
início da campanha, a FOB/
USP sediará, no Anfiteatro Maria Cecília (alameda
Otávio Pinheiro Brisolla,
9-75, Vila Universitária),
um Simpósio Multiprofissional de Combate ao AVC.
O evento é destinado a
profissionais de saúde de
Bauru e dos outros 67 municípios que integram o
DRS-6. Ao todo, sete temas
compõem a programação,
envolvendo o ciclo completo
da reabilitação do paciente
com AVC, do momento do
socorro, passando pela reabilitação hospitalar, até a fase
do “reerguer-se” com o apoio
de uma rede de profissionais
bem como da família do paciente. O simpósio acontecerá entre 8h30 e 17h e ainda
tem vagas disponíveis, com

inscrições pelo formulário
FormSUS (Link encurtado
http://goo.gl/vxFZF1).
No dia 29, a Unimed Bauru sediará um simpósio de
doenças cerebrovasculares
para profissionais de saúde.
No dia 31, a FOB/USP também vai sediar um simpósio
de acidente vascular cerebral
com o tema “AVC: dê uma
segunda chance à vida” destinado a estudantes da USP.
Até o dia 4 de novembro,
serão realizadas ações em
toda a região para conscientizar a população sobre a importância de reconhecer os
sinais e de agir rapidamente. Materiais impressos com
orientações serão distribuídos em unidades de saúde.
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É celebrado o Dia
Mundial do Acidente
Vascular Cerebral

Evento é promovido
pelo TRT-15 e
entrada é um quilo
de alimento

O

Tribunal Regional do
Trabalho da 15.ª Região (TRT-15) promove hoje, por meio de seu
Comitê Regional do Trabalho Seguro, o seminário
“Violência nas Relações de
Trabalho: Enfrentamento e
Superação”. O evento será às
19h na Escola Senai Bauru
(rua Virgílio Malta, 11-22).
O evento é voltado principalmente para estudantes
de Direito, mas deverá contar também com um público
formado por magistrados,
procuradores, professores,
advogados e servidores da
Justiça do Trabalho. A entrada é a doação voluntária
de 1 quilo de alimento não
perecível, que será revertido ao Lar Escola Santa Luzia para Cegos.
O desembargador do
TRT-15 Lorival Ferreira
dos Santos, atual gestor de

segundo grau do Programa Nacional de Prevenção
de Acidentes de Trabalho
(PNPAT), fará a palestra de
abertura do evento.
O seminário contará ainda
com palestras sobre o tema
proferidas pelo desembargador do TRT-15 João Alberto
Alves Machado e pelo procurador do Ministério Público
do Trabalho de Bauru José
Fernando Ruiz Maturana,
com a intermediação do juiz
Firmino Alves Lima, titular
da 1.ª Vara do Trabalho de
Piracicaba e gestor regional
de primeiro grau do Programa Nacional de Prevenção
de Acidentes de Trabalho do
TRT da 15.ª Região.
As ações do Programa
Trabalho Seguro do biênio
2018-2020 estão sendo pautadas pelo tema “Violência
no trabalho: enfrentamento e
superação”. “Nosso objetivo
é conscientizar a sociedade
da importância de combater
práticas no ambiente de trabalho que possam resultar
em problemas físicos e psicológicos”, assinala o desembargador Lorival.

RÁPIDAS
NNLAURO DE S. LIMA

Parceria faz ação
ambiental no instituto
O Jardim Botânico, em
parceria com o Instituto
Lauro de Souza Lima e
a Sociedade Beneficente
Dr. Enéas de Carvalho
Aguiar de Bauru, segue
com a campanha educativa “Eu curto sagui, ele
lá eu aqui”. Composta
por ciclos de palestras e
rodas de conversa, a ação
tem como público-alvo
servidores, colaboradores,
moradores, pacientes
e frequentadores da
instituição. O objetivo
é sensibilizar a população a não alimentar os
saguis, minimizando as
consequências negativas
geradas pelo contato com
o ser humano. Estas ações
estavam previstas só para
outubro, porém, devido à
grande adesão e interesse, elas continuarão em
novembro. Vale lembrar
que o Lauro de Souza
Lima está localizado em
área de mata nativa, onde
habitam grande número
de espécies animais,
incluindo o sagui.
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Empresa promove
bazar beneficente
No próximo dia 10 de
novembro, das 7h às 13h,
a empresa Lecom realizará
o 12.º Bazar Solidário. Toda
a verba arrecadada com
as vendas será destinada
às instituições Cáritas e
Amigas do Peito. O bazar
contará com itens novos
e usados, como roupas,
sapatos, bolsas, objetos de
decoração, utensílios domésticos, eletrônicos, livros,
roupas de cama, mesa e
banho, entre outros, todos
com preços acessíveis.
Quem tiver interesse em
doar ou ser voluntário no
dia do evento deve entrar
em contato com a Lecom
até o dia 1 de novembro.
Caso tenha algo para ser
doado em Bauru e não
consiga levar na Lecom,
a pessoa pode ligar no
telefone (14) 4009-8900.
A Lecom, onde ocorrerá o
bazar, fica na rua Manoel
Bento da Cruz, 11-29, Centro. Mais informações no
evento do Facebook: http://
bit.ly/2CChiyn.

NPRÁTICA
N
ALIMENTAR

Servidores da Sec. de
Educação têm curso
A Secretaria Municipal da
Educação promoveu ontem
o curso “Boas Práticas de
Manipulação de Alimentos
e Alimentação Saudável”,
no Sesc Bauru. A formação,
coordenada pela professora
doutora Roseli Aparecida
Claus Bastos Pereira, da
USC, e pela nutricionista
Aline Bataier Maronezi Martins, do Sesc, foi destinada
às merendeiras, técnicos de
nutrição e nutricionistas. O
intuito do curso foi abordar
a manipulação adequada
de alimentos, a importância de boas práticas de
manipulação na prevenção
de doenças transmitidas
por alimentos e falar sobre
como aproveitar integralmente os alimentos.

