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Justiça afasta provedor da Santa de
Casa de Misericórdia de Duartina
Valdir Maximino deverá ainda pagar multa de R$ 65 mil no prazo de 15 dias por desobediência de sentença conforme ação ajuizada pelo MP

D

uartina - A pedido do
promotor de Justiça
de Duartina, Thiago
Alves de Oliveira, a Justiça afastou Valdir Medeiros
Maximino do cargo de provedor da Santa Casa de Misericórdia daquele município. Foi ainda imposta a ele
multa de R$ 65 mil, concedendo prazo de 15 dias para
o pagamento. A decisão foi
tomada em cumprimento
de sentença ajuizado pelo
MPSP, que desde 2014 investiga a situação financeira
da Santa Casa.
Em audiência de conciliação entre Maximino e os
prefeitos de Duartina, Lucianópolis e Cabrália Paulista, as partes assumiram
diversas obrigações com
o objetivo de solucionar
as graves dificuldades financeiras da Santa Casa e
o consequente comprometimento da prestação dos

ASSEMBLEIA
Provedor do hospital
não teria cumprido
as obrigações de
convocar eleição
para escolha de novo
provedor na instituição
de saúde
serviços de saúde. Naquela oportunidade, chamou a
atenção da Justiça o fato de
que quase todos os presentes relataram que grande
parte - talvez até mesmo a
totalidade - dos problemas
enfrentados pela Santa
Casa (principalmente em
seu relacionamento com
as prefeituras) decorria
das atitudes de Maximino.
“Narraram-se diversos episódios supostamente per-

petrados pelo Sr. Provedor
e que dificultariam a relação entre as partes envolvidas, bem como a gestão
do hospital. Tudo isso implicaria em nítidos, severos e inúmeros problemas
para a população local”,
diz o juiz Henrique Dada
Paiva na decisão.
Diante do não cumprimento das obrigações assumidas por Maximino principalmente a de convocar
assembleia para eleição de
novo provedor, o Ministério Público pediu a fixação
de multa diária de R$ 5 mil
contra ele. Ainda assim,
não houve o cumprimento,
e por isso a Promotoria pediu e obteve o afastamento
judicial do provedor. A reportagem deixou recado na
caixa postal do celular do
ex-provedor e não conseguiu localizá-lo até o final
desta edição.
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Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Duartina, Valdir Medeiros Maximino, afastado do cargo

Ladrões roubam R$ 87 mil da
Homem é preso suspeito de
agência de Correios de Pratânia estuprar adolescente de 12 anos
Quando a Polícia
Militar chegou ao
local, os criminosos
já haviam fugido
LILIAN GRASIELA

P

ratânia - Na manhã
desta sexta-feira (11),
três assaltantes, dois
deles armados, invadiram
a agência dos Correios de
Pratânia (70 quilômetros de
Bauru), localizada na rua

Capitão Maneco, no Centro,
e roubaram aproximadamente R$ 87 mil em dinheiro.
Segundo o registro policial, o trio chegou ao local
por volta das 9h30 e rendeu
funcionários e clientes. Todos eles estavam sem capuz.
Enquanto um dos ladrões
permaneceu na porta, outro
pulou o balcão e obrigou um
funcionário a abrir o cofre.
Além do valor que estava no compartimento, os
criminosos roubaram o dinheiro dos caixas, no total

de cerca de R$ 87 mil. Antes de fugir, o trio trancou
as vítimas em uma sala.
Quando a Polícia Militar
(PM) foi acionada, os ladrões já haviam fugido.
Apesar das diligências,
os autores não foram localizados. A Polícia Civil foi
acionada e a Polícia Científica foi até a agência para
fazer a perícia. O caso foi
comunicado à Delegacia da
Polícia Federal (PF) de Bauru, que ficará responsável
pelas investigações.

Vítima é amiga da
filha do investigado
e abusos teriam
ocorrido na casa dele
LILIAN GRASIELA

A

realva - Aposentado de 58 anos teve a
prisão temporária por
trinta dias decretada pela
Justiça na noite de ontem,
em Arealva (41 quilômetros
de Bauru), por suspeita de

Divulgação

estuprar uma amiga da filha,
de 12 anos. Após prestar depoimento e confessar o crime, ele foi levado à Cadeia
de Barra Bonita.
A Polícia Civil passou a
investigar o caso depois que a
mãe da adolescente procurou
a delegacia na última quartafeira (9) para denunciar que
a filha havia sido abusada
sexualmente pelo pai de uma
amiga no último dia 5, quando foi dormir na casa dela.
Ontem, com autorização
da Justiça, policiais civis

Jovem é apreendido
no dia do aniversário
Na semana
passada, Polícia
Civil recuperou cofre
levado por ele
LILIAN GRASIELA

CARA NOVA - A vicinal José Cicarelli, que liga a
rua Cel. Emiliano até a rodovia deputado João
Lázaro de Almeida Prado (SP-255), foi totalmente
recuperada, com o recapeamento asfáltico de toda
a sua extensão, com nova sinalização, pintura
de faixas e acostamento. O investimento foi feito
pela concessionária Arteris. A vicinal recebe
diariamente um grande fluxo de veículos, sendo
o principal acesso à Usina São Manoel, aeroporto
da cidade, propriedades agrícolas, aterro sanitário,
Clube Náutico Água Nova e ainda a SP-255.

apreenderam computadores
e celulares na casa do suspeito, que acabou confessando
ao delegado Roberto Cabral
Medeiros que abusou sexualmente da adolescente “em
duas ou três oportunidades”.
O homem negou que tenha
ocorrido a conjunção carnal.
Segundo o delegado, ele irá
responder pelo crime de estupro de vulnerável, que prevê
pena de oito a 15 anos de prisão para quem tem conjunção
carnal ou pratica ato libidinoso com menor de 14 anos.

A

realva - Nesta sextafeira (11), dia em que
completou 18 anos,
jovem que furtou na semana passada o cofre de um
supermercado em Arealva
(41 quilômetros de Bauru)
foi apreendido por ordem da
Justiça e encaminhado a uma
unidade prisional da região,
onde aguardará vaga de internação na Fundação Casa.
Conforme divulgado pelo
JC, o então adolescente invadiu o estabelecimento pelo

telhado na madrugada do
último dia 4, danificou teto e
forro e furtou cofre contendo notas fiscais, cheques de
clientes e moedas.
Com base em imagens
do circuito de segurança,
policiais civis localizaram
o autor do crime à tarde e
apreenderam as roupas usadas por ele, além do cofre,
que estava num bueiro perto
da residência dele.
As notas fiscais e folhas
de cheque foram recuperadas. Já as moedas, segundo
o adolescente, foram usadas
por ele para comprar drogas
e pagar uma dívida contraída
com traficantes de Bauru. A
pedido do delegado Roberto
Cabral Medeiros, a Justiça
decretou a apreensão do autor, que foi cumprida ontem.

