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Ministro Henrique
Meirelles decide
renunciar à Fazenda
para trabalhar
candidatura ao
Planalto; ele deve se
filiar ao MDB.
Página 15

Manifestantes foram
às ruas ontem em
Barcelona contra a prisão
do líder separatista
Carles Puigdemont na
Alemanha. Ele poderá ser
extraditado e condenado
à prisão. Página 19

Municípios
NNPEDERNEIRAS

Limpeza pública não
será feita no feriado
O serviço público de limpeza em Pederneiras não será
feito na Sexta-feira Santa,
dia 30, feriado nacional. No
entanto, o recolhimento de
lixo será antecipado para
quinta-feira nos distritos
de Vanglória, Guaianás e
Santelmo. Para as demais
regiões da cidade, o recolhimento será retomado a
todo vapor no sábado (31).
Na área da saúde, os postos
fecham na sexta-feira e
retomando o atendimento
normal na segunda-feira
(2). Neste feriado prolongado todas as demandas
de urgência e emergência serão atendidas pelo
Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (Samu),
Santa Casa de Misericórdia
ou Pronto-Socorro, uma vez
que todos funcionam 24h
durante o feriado e final de
semana, com médicos e
plantonistas.

NNPAULISTÂNIA

Concessionária
oferece testes de
saúde gratuitos
A nova rodada do Saúde
e Cidadania, iniciativa da
Concessionária Auto Raposo
Tavares (Cart), acontecerá
na SP-225 nesta quarta
e quinta-feira, das 9h às
17h, em Paulistânia no
SAU 02, na altura do km
282. Os motoristas que
passarem pelo local terão
a oportunidade de fazer
exames de saúde de graça.
Além dos testes de saúde
gratuitos como aferição de
pressão arterial e do índice
glicêmico, os motoristas
poderão ainda receber
orientações sobre segurança no trânsito.

NN BARIRI

Cidade recebe
Patrulha Agrícola
A Prefeitura de Bariri recebeu na última sexta-feira
(23), os equipamentos agrícolas do Programa Patrulha
Agrícola, sendo um trator
agrícola, um distribuidor de
calcário, uma plantadora
adubadora hidráulica e um
pulverizador agrícola, no
valor de cerca de R$ 200
mil. A Patrulha Agrícola é
um programa da Secretaria
de Estado de Agricultura e
Abastecimento.
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Polícia Civil conclui inquérito
sobre desvios em Potunduva
Delegado do 4.º DP ouviu 12 pessoas, solicitou a elaboração de 3 laudos periciais e encaminhou apuração à Justiça de Jaú
LILIAN GRASIELA

J

aú - A Polícia Civil de
Jaú (47 quilômetros de
Bauru) concluiu inquérito instaurado em novembro
do ano passado para investigar denúncia de suposto desvio de bens públicos no pátio
da subprefeitura do distrito
de Potunduva. O caso será
remetido à Justiça local, que
deve decidir sobre eventual
ajuizamento de ação.
As investigações foram
conduzidas pelo 4.º Distrito
Policial (DP) de Jaú. De acordo com o delegado Edson
Maldonado, a unidade apurou
denúncias feitas pelo ex-gerente da subprefeitura Jefferson
Vieira aos vereadores Tuco
Bauab, Maurilio Moretti e Tito
Coló. “Foram inquiridas mais
de 12 testemunhas neste caso,

dentre elas funcionários e exsubprefeitos”, diz.
O delegado revela que, durante o inquérito, o Instituto
de Criminalística (IC) de Jaú
elaborou três laudos periciais.
“Encontramos dificuldade na
apuração do consumo real de
combustíveis, tendo em vista
que os odômetros dos veículos estavam inoperantes. Com
isso, não se pode aferir a quantidade de combustível gasto e
se está dentro da normalidade
ou não”, explica.
No caso dos pneus, Maldonado afirma que a investigação
também ficou prejudicada.
“Quando os peritos lá estiveram, os pneus já haviam sido
transferidos para o Ceprom,
não sendo possível fazer a conferência dos mesmos”, declara.
Segundo ele, uma segunda vistoria no local constatou a pre-

sença apenas de pneus velhos
já desgastados, que foram retirados dos veículos.
“A investigação policial
não entra na esfera político-administrativa como, por exemplo, situação atual da frota
ou decisões administrativas,
como aquisição de materiais,
pois isso cabe à administração
municipal”, ressalta. “Agora, o
caso está sendo encaminhado à
Justiça local, onde contará com
a análise do juiz e do Ministério Público quanto a eventual
ação penal a respeito”.
O CASO
Conforme divulgado pelo
JC, a denúncia de sumiço de
pneus e diesel de um barracão
da subprefeitura foi feita no final de outubro pelo ex-gerente da unidade e levou o então
subprefeito André Luiz Cur-

velo da Luz a pedir sua exoneração.Quando o fato veio à
tona, a Prefeitura de Jaú abriu
sindicância para apurar eventuais irregularidades. Em 13
de novembro, sete vereadores
assinaram pedido de abertura
de Comissão Especial de Inquérito (CEI) e o procedimento foi instaurado.
DE VOLTA
No dia 20 de fevereiro,
quatro dos seis membros faltaram à reunião de instalação
da CEI, que acabou extinta
pela Câmara. Em meio às articulações para apresentação de
novo pedido de investigação,
a vereadora Cléo Furquim
(PMDB), da base do prefeito
Rafael Agostini (PSB), deixou no fim da semana passada
o comando da Secretaria de
Cultura e Turismo para re-

tornar ao Legislativo. Para o
lugar dela, a prefeitura anunciou o nome de Carolina Panini, que é diretora de Cultura desde março de 2017. “A
indicação obedeceu critérios
técnicos”, pontuou a prefeitura em nota. “É importante
destacar que a equipe muito
bem formada que já vinha
realizando os serviços na secretaria segue trabalhando na
pasta para dar continuidade
aos trabalhos pré-definidos
pela ex-secretária”.

APURAÇÃO
Caso foi parar na
polícia devido a
denúncia de sumiço de
pneus e diesel

Cuesta Limpa recolhe mais garrafas no Morro de Rubião
Prefeitura de Botucatu/Divulgação

Desde o início do
mês, a prefeitura
restringiu horário para
estacionar no local

B
Voluntários percorreram trilhas do Morro de Rubião Junior

otucatu - Na manhã deste domingo
(25), voluntários do
Cuesta Limpa, projeto que
promove a catação de lixo
em áreas verdes e turísticas
de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), recolheram
dezenas de garrafas pets,
bitucas de cigarro e emba-

Homem é preso quando tentava
furtar bar pela segunda vez
LILIAN GRASIELA

B

otucatu - Um homem
de 30 anos foi preso em
flagrante pela Polícia
Militar (PM) neste domingo
(25), em Botucatu , após furtar
um bar na Vila dos Lavradores e retornar ao local poucas
horas depois para buscar mais

objetos. A vítima, de 44 anos,
contou à polícia que, durante a
madrugada, recebeu ligação da
mãe dizendo que seu comércio
havia sido furtado. Por volta
das 8h30, ele foi até o bar e surpreendeu D.B. tentando furtar
um aparelho de som. O suspeito foi imobilizado pelo comerciante e a PM foi acionada.

Segundo a polícia, ele já havia
levado do local bebidas alcoólicas e cartela de isqueiros.
D.B. disse que havia vendido
os produtos em um mototáxi,
mas, no endereço informado
por ele, nada foi encontrado.
Ele foi autuado em flagrante
por furto qualificado e permaneceu à disposição da justiça.

lagens plásticas, além de
mais de 500 garrafas de bebidas alcoólicas vazias, nas
imediações do Morro de
Rubião Júnior.
Esta foi a segunda ação
do projeto neste ano. A
campanha foi criada em
2015 pelo Conselho Municipal de Turismo e grupos
ambientais do município
com o objetivo de promover ações de educação ambiental em pontos turísticos
da cidade. A próxima atividade do grupo será realizada no dia 29 de abril,

no Vale da Bocaina, com
ponto de encontro às 8h, na
Catedral.
“Essa grande quantidade
de lixo reforça ainda mais a
necessidade da interdição do
estacionamento do Morro de
Rubião após às 21h, ação que
tomamos no início do mês”,
ressalta o secretário municipal de Participação Popular,
André Rogério Barbosa, o
Curumim. A prefeitura restringiu o estacionamento no
Morro de Rubião Júnior e nos
arredores da Igreja de Santo
Antônio de Pádua.

