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Maior programa
sociocultural brasileiro, man-
tido pela Secretaria de Cul-
tura e Economia Criativa do
Governo do Estado de São
Paulo, o Projeto Guri promo-
verá uma série de apresen-
tações e iniciativas em cele-
bração ao Dia das Crianças
(12 de outubro), em diversas
regiões do interior e litoral
paulista. Todos os eventos são
gratuitos e abertos ao públi-
co.

Os eventos ocorrerão em
diferentes espaços das cida-
des onde estão localizados os
polos de ensino do Guri, como
praças, quadras de escolas,
parques públicos, entre ou-
tros. Na região de Araçatuba,
cerca de 600 alunos partici-
parão das iniciativas.

O Polo Bento de Abreu
realizará uma apresentação
na Praça Central, no dia 11
de outubro, às 19h. Também
no dia 11, os Guris do Polo
Avanhandava interpretarão
diversas canções no Centro
de Educação Integral de
Avanhandava (CEIA), às 9h.

O Polo Bilac fará uma
apresentação na Escola -
EMEI Carmem Estrada
Orsatti, no dia 08 de outubro,
às 14h30. Já o Polo Santa Fé
do Sul realizará um evento no
Complexo Turístico, no dia 10
de outubro, às 15h. Neste
mesmo dia, o Polo Sud

Projeto Guri realiza programação em comemoração
ao Dia das Crianças na região de Araçatuba
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Alunos do Polo Regional Araçatuba

Mennucci se apresentará na
Praça da Matriz, às 9h.

O Polo Santópolis do
Aguapeí reunirá os alunos de
diferentes naipes para uma
homenagem à data no Clube
de Eventos MC Café, no 14
de outubro, às 19h30. E no dia
16 de outubro, o Polo Piacatu
realiza duas apresentações
no EMEF Professor Eládio
Rosseto: às 10h e às 15h

Sobre o Projeto Guri
Mantido pela Secretaria

de Cultura e Economia Cria-
tiva do Governo do Estado de
São Paulo, o Projeto Guri é o
maior programa sociocultural
brasileiro e oferece, nos perí-
odos de contraturno escolar,
cursos de iniciação musical,
luteria, canto coral, tecnologia
em música, instrumentos de
cordas dedilhadas, cordas
friccionadas, sopros, teclados
e percussão, para crianças e

adolescentes entre 6 e 18
anos (até 21 anos nos Gru-
pos de Referência e na Fun-
dação CASA). Cerca de 50
mil alunos são atendidos por
ano, em quase 400 polos de
ensino, distribuídos por todo
o estado de São Paulo. Os
mais de 330 polos localizados
no interior e litoral, incluindo
os polos da Fundação CASA,
são administrados pela Sus-
tenidos, enquanto o controle
dos polos da capital paulista
e Grande São Paulo fica por
conta de outra organização
social. A gestão compartilha-
da do Projeto Guri atende a
uma resolução da Secretaria
que regulamenta parcerias
entre o governo e pessoas ju-
rídicas de direito privado para
ações na área cultural. Des-
de seu início, em 1995, o Pro-
jeto já atendeu mais de 770
mil jovens na Grande São
Paulo, interior e litoral.

Sobre a Sustenidos
Eleita a Melhor ONG de

Cultura de 2018, a Sustenidos
administra o Projeto Guri.
Desde 2004, é responsável
pela gestão do programa no
litoral e no interior do estado
de São Paulo, incluindo os
polos da Fundação CASA.
Além do Governo de São
Paulo, a Sustenidos conta com
o apoio de prefeituras, orga-
nizações sociais, empresas e
pessoas físicas. Instituições
interessadas em investir na
Sustenidos, contribuindo para
o desenvolvimento integral de
crianças e adolescentes, têm
incentivo fiscal da Lei
Rouanet e do Fundo Munici-
pal da Criança e do Adoles-
cente (FUMCAD). Pessoas
físicas também podem aju-
dar. Saiba como contribuir:
www.projetoguri.org.br/faca-
sua-doacao.

Avanhandava
Polo Avanhandava
Quando: 11 de outubro
Horário: 09h
Local: CEIA (Centro de Educa-
ção Integral de Avanhandava)
Endereço: Rua Coronel Anto-
nio Flávio, 725, Centro – Sud
Menucci/SP

Todos os eventos são gratui-
tos e abertos ao público. Con-
fira outras apresentações na
região na página Projeto Guri
www.projetoguri.org.br

Uma manicure de 26 anos
foi presa em flagrante nesta
sexta-feira (4), em
Araçatuba (SP), após tentar
sacar dinheiro do PIS em
uma agência da Caixa Eco-
nômica Federal utilizando um
documento falso. Segundo a
polícia, ela se trancou no ba-
nheiro do prédio ao suspei-
tar que havia sido descober-
ta.

O flagrante aconteceu
por volta das 11h30, na agên-
cia da praça Rui Barbosa.
Segundo apurado pelo
Hojemais Araçatuba , a fun-
cionária que atendeu a ma-
nicure informou que ela apre-
sentou um RG para sacar
dinheiro referente ao PIS.

A suspeita de autenticida-
de do documento surgiu
quando a atendente confron-
tou o número do registro no
PIS que constava no docu-
mento de identidade com o
número de registro no banco
e percebeu que eram dife-
rentes.

A funcionária conta que
ao pedir para aguardar e in-

Três ladrões invadiram
uma residência no bairro
Icaray, em Araçatuba (SP),
na madrugada desta sexta-
feira (4). Três idosos foram
trancados dentro de um
quarto na casa e os bandi-
dos roubaram entre outras
coisas, R$ 54 mil em dinhei-
ro.

Após ser comunicada do
crime, a polícia encontrou
um carro em chamas. Den-
tro do veículo, que tinha pla-
cas de São José do Rio Pre-
to, estava a CPU de um
computador roubado das ví-
timas.

Segundo o boletim de
ocorrência, o primeiro a ser
rendido pelos ladrões foi um
aposentado de 79 anos. Ele
foi abordado na garagem de
casa, pelos três ladrões, as-
sim que chegou no imóvel.

De acordo com ele, os
bandidos perguntaram se ha-
via mais pessoas em casa e
foi levado até o quarto, onde
estavam duas mulheres,
uma de 74 e a outra de 72
anos.

O homem teve as mãos
amarradas e foi mantido
dentro desse quarto junto
com as mulheres.

Ele contou que durante
todo o tempo, os ladrões per-
guntavam onde estava o di-
nheiro. Durante o assalto,
um filho do aposentado che-

POLÍCIA

Pedreiro é preso após confessar venda de cocaína
DA REPORTAGEM

Um pedreiro, 36 anos, foi
preso em flagrante na noite
de sexta-feira (04) acusado
de tráfico de drogas no par-
que Maria Chica, em
Penápolis. Ele confessou
que praticava a venda de
entorpecentes depois que
policiais militares encon-
traram porções de cocaí-
na com o acusado e tam-
bém em seu veículo.

Segundo informações
do Boletim de Ocorrência,
policiais militares realiza-

vam patrulhamento de ro-
tina pela cidade por volta
das 22h00, quando recebe-
ram denúncia anônima que
havia uma pessoa realizan-
do a venda de drogas na-
quele local.

Mediante as caracterís-
ticas físicas do acusado, os
PMs foram ao local apon-
tado e abordaram o suspei-
to. Durante revista pesso-
al encontraram uma porção
de cocaína e a quantia de R$
70. Questionado, ele negou
que houvesse mais drogas em
seu poder.

Veículo
Entretanto, ao verificarem

que o acusado estava com
uma chave de veículo, os
PMs o questionaram, e ele
apontou um carro  estaciona-
do a cerca de 20 metros de
onde estavam.

Durante a vistoria no re-
ferido veículo, os policiais
acabaram encontrando em
baixo do tapete do motorista,
um saco contendo outras 16
porções de cocaína, e ainda
a quantia de R$ 450.

O pedreiro acabou con-
fessando que a droga encon-

trada era de sua propriedade
e destinada à venda, mas ale-
gou que o dinheiro que esta-
va no veículo era provenien-
te de seu trabalho.

Diante dos fatos ele rece-
beu voz de prisão em flagran-
te e foi conduzido ao Plantão
Policial de Penápolis para
prestar mais esclarecimen-
tos. Depois de ser ouvido foi
levado à Cadeia Pública da
cidade, onde está à disposi-
ção da Justiça. Já a droga e
dinheiro encontrados foram
apreendidos para averigua-
ção. (Rafael Machi)

DA REPORTAGEM

Um trabalhador rural de
20 aos foi preso em fla-
grante na noite de sexta-
feira (4) acusado de tráfi-
co de drogas em
Avanhandava. Em sua re-
sidência foram encontradas
porções de maconha.

Segundo informações
do Boletim de Ocorrência,
policiais militares realiza-
vam patrulhamento de roti-
na pela Vila Bandeirantes,
por volta das 19h40, quan-
do passaram pela rua Co-
ronel Antônio Flávio, avis-
taram o suspeito em frente
à sua residência.

Os policiais notaram
ainda que ao perceber a
presença da viatura polici-
al, tentou entrar em sua
casa o que lhes chamou a
atenção, já que os policiais
tinham ainda informações
que ele poderia estar envol-
vido com o tráfico de dro-
gas, sendo feita sua abor-

Polícia prende acusado de
tráfico em Avanhandava

dagem.
O suspeito passou a fi-

car nervoso quando soube
que seria revistado, apesar
disso nada de ilícito foi en-
contrado em seu poder. Du-
rante vistoria no imóvel, os
policiais encontraram den-
tro de uma caixa de gordu-
ra instalada no quintal, uma
sacola contendo 21 porções
de maconha, além da quan-
tia de R$ 20.

Indagado, o acusado ne-
gou que a droga encontra-
da fosse sua alegando des-
conhecer a existência das
porções naquele local.

Diante dos fatos recebeu
voz de prisão em flagrante
e foi conduzido ao Plantão
Policial de Penápolis para
prestar mais esclarecimen-
tos. Depois de ser ouvido foi
levado à Cadeia Pública da
cidade, onde está à disposi-
ção da Justiça. Já a droga
encontrada também foi
apreendida para averigua-
ção. (Rafael Machi)

Manicure é presa após tentar
sacar PIS com documento falso

formar que iria consultar a
gerente, a manicure foi para
o banheiro e se trancou. A
Polícia Militar foi acionada e
somente com a chegada de
uma policial feminina a acu-
sada concordou em sair do
banheiro.

Contratada
Levada para a delegacia,

a manicure disse que é de
Franco da Rocha, na Gran-
de São Paulo, e foi contrata-
da por um desconhecido
para vir a Araçatuba fazer o
saque do PIS, sem informar
o valor a ser resgatado.

Ela contou que essa pes-
soa a deixou no banco para
fazer o saque e depois a en-
contraria para entregar o di-
nheiro, mas alegou não sa-
ber onde seria feito o encon-
tro. Por fim, disse que rece-
beria R$ 600,00 pelo servi-
ço.

Presa em flagrante por
estelionato, a manicure ficou
à disposição da Justiça e após
ser ouvida será apresentada
em audiência de custódia.

Ladrões invadem casa, rendem
idosos e roubam R$ 54 mil

gou na residência e também
foi rendido.

Após sofrer muitas ame-
aças, o idoso revelou aos la-
drões que o dinheiro estava
na carteira dele, dentro do
carro. Segundo a vítima, o
valor havia sido sacado para
ser oferecido ao filho, que o
investiria em uma obra da
construção civil.

Outros bens
Além do dinheiro, os

bandidos roubaram o CPU
de um computador, uma ali-
ança, dois aneis, um par de
brincos e três relógios de
pulso, que somados, estão
avaliados em R$ 58 mil.

Assim que os ladrões
fugiram, a polícia foi cha-
mada e comunicada do as-
salto à residência.

Passados alguns minu-
tos, um veículo VW Gol em
chamas foi encontrado na
rua São Sebastião, na es-
quina com a Clibas de
Almeida Prado, que é mar-
ginal à rodovia Elyeser
Montenegro Magalhães
(SP-463).

Após o fogo ser apaga-
do foi encontrado dentro do
carro, um computador que
foi roubado das vítimas. O
veículo foi levado para o
pátio de um guincho para ser
periciado e o caso será in-
vestigado.

Carro com computador roubado dentro foi encontrado queimado
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