14 BAURU, sexta-feira, 2 de junho de 2017

REGIONAL

Autor de golpes pela Internet tem
a sua prisão preventiva decretada
Thales Martins é acusado de anunciar a venda de aparelhos eletrônicos em site de venda eletrônica e de não entregar os produtos aos clientes
LILIAN GRASIELA

L

ençóis Paulista - Nesta quinta-feira (1),
a Justiça de Lençóis
Paulista (43 quilômetros
de Bauru) decretou a prisão preventiva de Thales
Fortes Martins pelo crime
de lavagem de dinheiro. Na
quarta-feira (31), ele, o irmão Thiago Fortes Martins
e outras 11 pessoas foram
presos
temporariamente
por associação criminosa
em uma operação da Polícia Civil de combate a golpes pela Internet.
Conforme
divulgado

pelo JC, os estelionatários
anunciavam a venda de
iPhones, drones e videogames em um site de compras
e utilizavam contas correntes de “laranjas” para receber pelos produtos, que não
eram entregues. Pelo menos
111 ocorrências registradas
na região estão relacionadas
ao grupo criminoso.
No porta-luvas de um Jaguar apreendido na casa de
Thales, a polícia encontrou
R$ 7 mil. Como ele não soube explicar a origem do valor, além da prisão temporária, foi autuado em flagrante
por lavagem de dinheiro.

Douglas Reis

PRISÕES
Durante operação
da Policia Civil de
Lençóis foram presos
temporariamente
dois irmãos e 11
pessoas acusadas de
associação criminosa

Entre os presos, estão dois
homens que recrutavam
correntistas e pessoas que
cediam suas contas.

A Justiça de Lençóis Paulista decretou ontem a prisão preventiva de Thales Fortes Martins

Greve continua, mas
com adesão menor
Sindicato cumpre
liminar que exige
80% de servidores
em seus postos
LILIAN GRASIELA

J

aú - A greve dos servidores públicos municipais de Jaú (47
quilômetros de Bauru) completou nesta quinta-feira (1)
quatro dias com uma adesão
menor. Em atendimento à liminar concedida pela Tribunal de Justiça (TJ) em ação
ajuizada pela prefeitura, o
sindicato da categoria manteve 80% dos funcionários
de cada setor em atividade.
Uma audiência de conciliação marcada para o dia 5
poderá pôr fim ao impasse.
Os servidores estão em
greve desde a última segunda-feira (29). A categoria
pleiteia 8,6% de reajuste
salarial, entre reposição da
inflação e ganho real, além
de aumento de R$ 100,00
no ticket alimentação, mas
a prefeitura não ofereceu
nenhum percentual de reposição justificando queda na
arrecadação.
Na terça-feira (30), o
Executivo entrou na Justiça
alegando suposta ilegalidade e abusividade da greve.
O TJ acatou parcialmente

os pedidos do município e
determinou que fosse mantido o percentual de 80%
do quadro de servidores em
atividade, sob pena de multa
diária de R$ 10 mil em caso
de descumprimento.
A presidente do Sindicato dos Funcionários da
Prefeitura, Autarquias e
Empresas Municipais de
Jaú (Sinfunpaem), Eliana
Aparecida Contarini, conta
que foi notificada da liminar nesta quinta-feira (1),
por volta das 14h. De acordo com ela, a entidade está
cumprindo o percentual determinado pela Justiça.
Pela manhã, os grevistas
fizeram uma passeata pelas
ruas do Centro, seguida de
concentração em frente ao
prédio da prefeitura. A presidente espera chegar a um
acordo que beneficie a categoria durante a audiência de
conciliação. “O não a gente
já tinha”, diz. “Agora nós
vamos sentar e conversar”.
Em nota, o secretário
municipal de Governo, José
Carlos Batista Camilo, informou que, se não houver
melhora na arrecadação,
o município não poderá corrigir os salários dos
servidores, uma vez que a
arrecadação diminuiu e o
prefeito decretou o contingenciamento das despesas e
investimentos.

Morre idoso ferido
durante incêndio
Aposentado
manuseava botijão
quando as chamas
se espalharam
LILIAN GRASIELA

P

ederneiras - Morreu na madrugada de
quarta-feira (31), no
Hospital Estadual (HE) de
Bauru, um aposentado de
78 anos que sofreu queimaduras no corpo durante
incêndio ocorrido em sua

residência, em Pederneiras
(26 quilômetros de Bauru),
no dia 14 de abril.
De acordo com a polícia,
E.F. manuseava o botijão
de gás instalado na cozinha
de sua casa, no Jardim Bela
Vista, quando o incêndio
começou. As chamas destruíram o imóvel.
Com queimaduras por
todo o corpo, o aposentado
foi levado ao Pronto-Socorro (PS) da cidade, de onde
foi transferido para o HE de
Bauru. As causas do incêndio são investigadas.

