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Vereador é acusado de
desvio de cestas básicas
Ainda não foi designada
data para que os envolvidos
prestem esclarecimentos, mas a
autoridade adiantou que pretende ouvir outras testemunhas
além daquelas que denunciaram o fato.

José Antônio Rosa

Raul Marcello, do PT
cidade, a mais detalhada é a da
sem-terra Z.R., de 43 anos.
Ocupante da área que fica na
altura do Km 101 da Rodovia
Castello Branco, Z. contou que
os não assentados pagam entre
R$ 100 e R$ 200 aos líderes do
acampamento para manter
seus cadastros ativos junto ao
Incra e, com isso, receberem as
cestas que são entregues por
carretas.
As cestas são retiradas por
pessoas chamadas de “andorinhas”. Dois desses intermediários são, segundo o depoimento, o dono de um pesqueiro localizado no bairro do Éden, em
Sorocaba, conhecido como “Vídio” e o vereador Raul Marcello.
A delegada de polícia titular do Município, Núris Pegoretti, informou ao Cruzeiro do
Sul que foi instaurado inquérito para apurar a possível
prática do crime de apropriação indébita.

ADIVAL B. PINTO

Vereador nega

ARQUIVO

O vereador Raul Marcello de
Souza, da bancada do PT na Câmara de Sorocaba, foi acusado
por três trabalhadores que ocupam o assentamento do MST,
no bairro CAIC, em Porto Feliz,
como um dos responsáveis pelo
desvio de cestas básicas ali distribuídas pelo Incra. A prática
teria sido constatada pelos denunciantes no último dia 11,
quando carretas do Instituto fizeram a distribuição. A entrega
ocorre, normalmente, a cada
quatro meses.
O parlamentar nega e classifica as acusações de “perseguição política”. A denúncia
consta de depoimento prestado
à polícia por três assentados e
foi também publicada na edição
do jornal “Tribuna das Monções”. Segundo o relato, lideranças do acampamento forneceriam ao Incra o cadastro de
pessoas não assentadas a fim
de receber um número maior de
cestas.
A Superintendência do Incra em São Paulo também tomou conhecimento do episódio
e informou, por meio de sua assessoria de comunicação, que
enviará funcionários ao acampamento depois do Carnaval
para apuração dos fatos e tomada das medidas cabíveis,
caso fique comprovada qualquer irregularidade. Entre as
providências cogitadas está a
punição dos responsáveis pelos
órgãos policiais.
Das versões registradas junto à autoridade policial daquela

Em contato com a reportagem, o vereador Raul Marcello
negou que tenha se apropriado
de cestas básicas distribuídas
pelo Incra no assentamento localizado em Porto Feliz.
O parlamentar disse que
nunca esteve no acampamento
durante a entrega dos produtos
aos sem-terra. Conhecido por
seu apoio ao movimento, Raul
mantém em seu site pessoa um
link com a página do MST na Internet.
Ele disse que os denunciantes foram expulsos do acampamento e que vai processá-los
por calúnia e difamação. O Cruzeiro também tentou ouvir a
coordenação do assentamento
onde teriam sido cometidas as
irregularidades.
A acampada Aparecida Silva, que atendeu a ligação, disse
que os responsáveis só estariam
no local “amanhã” (hoje). Informada sobre o assunto a ser tratado, afirmou que as denúncias
são “mentirosas”.
Aparecida, que não é da
coordenação, revelou que os nomes dos acampados constam de
um cadastro e que o acampamento presta contas mensalmente ao Incra das cestas que
recebe.

Movimento de ontem já era maior e para hoje a rodoviária
esperava um aumento de até 10%

Passageiros movimentam
rodoviária no carnaval
O movimento na rodoviária
de Sorocaba ontem foi intenso
e deve continuar a crescer hoje.
A previsão inicial é de que o número de passageiros transportados aumente entre 8% a 10%
durante o carnaval, em comparação ao movimento em dias
normais. No terminal local,
ocorrem em cerca 280 partidas
diárias, cuja média tende aumentar neste mês, pois as empresas já têm disponibilizado
carros extras para atender à
demanda maior nos dias de
carnaval. A maior procura é
quanto a viagens com destinos
à Baixada Santista, Paraná, Rio
de Janeiro e cidades da região.
O movimento diário de passageiros no terminal rodoviário
de Sorocaba fica entre 3.500 a
4 mil pessoas. O horário de pico
ontem aconteceu no período da
tarde até o início da noite, o que
deve se repetir hoje a partir das
14h. Funcionária da administração do terminal rodoviário,
Rosa Virginia Terci comentou
que o crescimento no número
de passageiros chega ser significativo, porém fica abaixo daquele identificado durante o período de festas de final de ano,
quando o crescimento atinge
15% em média.
Ao contrário de dezembro,

POLÍCIA

Polícias fazem megaoperação em rodovias
As Polícias Federal e Rodoviária, com apoio da Polícia Militar, realizaram na madrigada
de ontem uma grande operação
de fiscalização nas rodovias
Castello Branco e Raposo Tavares. Foram fiscalizados ônibus,
caminhões e veículos de passeio. Houve apreensão de produtos eletrônicos e de informática, vindos do Paraguai, e 120
comprimidos do medicamento
proibido no Brasil por ser abortivo, o Cytotec.
Segundo o delegado-chefe
da Polícia Federal de Sorocaba,
Menoti Barros de Oliveira, o
material apreendido passará
por perícia e sete pessoas deverão responder a inquéritos de
descaminho (por mercadorias
importadas ilegalmente) e uma

por contrabando (no caso do
Cytotec). Passageiros de 40 ônibus - de linha e fretados - tiveram as bagagens averiguadas
por agentes da PF e policiais rodoviários.
A operação durou das 2h às
7h de ontem, em dois pontos:
quilômetro 111 da Raposo, próximo ao pedágio de Araçoiaba
da Serra, e no quilômetro 74 da
Castello, também perto da praça de pedágio, segundo o delegado Menoti. A blitz visou também a busca por drogas, contando com cães treinados da
Polícia Militar, da Capital, mas
não houve nenhuma apreensão
desse tipo.
Um ônibus que transportava mercadoria ilegal ficou
apreendido e o proprietário te-

ria que pagar multa de R$ 15
mil para liberá-lo, conforme Lei
Federal nº 10.833, de dezembro
do ano passado. Na quinta-feira
outro ônibus com mercadorias
trazidas ilegalmente do Paraguai foi apreendido pela PF de
Sorocaba, na rodovia Santos
Dumont, em Campinas, com
base na mesma lei.
Conforme o delegado, antes
de os passageiros passarem por
revista, os agentes avisavam do
objetivo da blitz e pediam permissão para o procedimento. A
maioria dos passageiros entendeu e muitos até elogiaram o
trabalho policial, diz Menoti.
Cinco delegados federais participaram da operação conjunta,
que deverá ser montada outras
vezes. (Por Marcelo Roma)

A Prefeitura de Sorocaba
montou um esquema especial para garantir maior segurança à população durante os
festejos de Carnaval. Uma
equipe da Secretaria de
Transportes e Defesa Social
(Setds) trabalha em regime de
plantão.
O secretário Renato Gianolla, informou ontem que a
equipe é formada por agentes

O comércio do centro e dos
shopping centers funcionam
normalmente hoje, sábado de
carnaval. A programação só
muda a partir de amanhã,
quando as lojas da área central da cidade estarão fecha-

Carga pendeu e fez o caminhão tombar na alça da Raposo Tavares
O motorista Vagno da Silva,
de 21 anos, teve apenas ferimentos leves. Ele dirigia o Scania (placas LWX-3103 de Candói-PR) pela Raposo, no sentido
capital-interior, e quando tomou
a alça do km 99, a carreta acabou sendo puxada pela carga

que pendeu na curva, fazendo o
caminhão tombar. Houve vazamento de óleo e equipe da concessionária Viaoeste colocou
serragem sobre o asfalto para
absorver o combustível e evitar
outros acidentes no trecho. (Da
Redação)

e operadores de trânsito que
estarão oferecendo suporte
operacional à fiscalização de
trânsito, manutenção de semáforos e auxílio na ocorrência de interferência na via;
além de apoio ao trabalho do
Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e outros órgãos.
Equipes motorizadas também estarão atuando 24 horas até a Quarta-Feira de

Cinzas nas principais corredores e anel viário realizando
apoio aos eventos carnavalescos e bloqueios educativos.
A Guarda Municipal, por
sua vez, realiza um trabalho
especial de segurança e de
proteção aos próprios municipais e dos serviços públicos,
além de atender aos eventos
promovidos por blocos carnavalescos e clubes.

das. Já as lojas do shopping
do Campolim trabalham em
esquema facultativo e as do
shopping da Afonso Vergueiro abrem das 13h às 19h.
Durante os dias de folia,
os parques municipais e cen-

tros esportivos estarão abertos. Já os centros de saúde
estarão fechados, com atendimento médico apenas no
PS da Santa Casa e nas unidades de Pronto-Atendimento (PA).

Confira o que funciona no carnaval

EMÍDIO MARQUES

Uma carreta Scania tombou ontem na alça da Raposo
Tavares que dá acesso à estrada do Lajeado (Sorocaba-Votorantim). O acidente aconteceu
por volta das 11h30 e a carga
de madeira ficou espalhada na
pista, interditando parcialmente o tráfego no local. Segundo a
Polícia Rodoviária, o trecho só
foi desobstruído por volta das
15h, com a remoção do caminhão e da carga.

A dona-de-casa Fátima
Guilherme, 21 anos, acompanhada das duas filhas e da
mãe, ontem pela manhã aguardava na rodoviária a chegada
de seu ônibus, cuja saída estava prevista para as 11h30. Elas
aproveitarão o feriado de carna-

Comércio e PAs funcionam hoje

Nenhum dos réus de três júris realizados
esta semana no Fórum de Sorocaba foi condenado. Na quarta-feira, houve dois julgamentos. A pedido da Promotoria o réu Sérgio
Aparecido Costa, ex-policial civil, foi absolvido da acusação de tentativa de homicídio, por
“insuficiência de prova do ânimo homicida”.
O fato aconteceu no dia 21 de janeiro de
1995, sendo Marcelo Felipeti a vítima. Marcelo teria sofrido coronhadas de revólver na
cabeça. Na ocasião, o ex-policial não estava
em serviço.
No segundo júri de quarta, que analisou o
caso de Fábio Mota, a acusação de tentativa
de homicídio foi desclassificada para lesão
corporal, que por sua vez teve a punibilidade
prescrita. O fato aconteceu no dia 31 de outubro de 1998. A vítima era Odair Tadeu Pereira.
O julgamento marcado para a terça-feira,
de Benedito Miguel de Moura, não foi realizado e outra data será marcada. As sessões de
júri de fevereiro foram encerradas e serão retomadas no próximo mês. (Da Redação)

Caminhão com
carga de madeira
tomba em alça
da Raposo

Viagens e conselhos

val para viajar a Ourinhos, a
fim de visitar familiares que
não vêem há três anos. Para
surpresa de Fátima, comentou
que não teve dificuldades de
comprar as passagens.
A poucos metros, a doméstica Divida Ricardo, 56 anos e
seus dois netos também aguardavam a condução que os levariam para o litoral, onde residem. Eles estavam de passagem por Sorocaba, pois tinha
acabado de retornar de São Miguel Arcanjo, onde passaram
uma temporada com familiares. “Mas meu neto nem vai
chegar em casa e já vai viajar de
novo, porque passará o carnaval em Sete Barras”, mencionou.
A funcionária da administração da rodoviária aconselha
os viajantes a comprarem as
passagens de forma antecipada, como forma de evitar surpresas, lembra ainda que menores de doze anos só podem
viajar acompanhados desde
que apresentem certidão de
nascimento ou carteira de vacinação. Já os maiores de doze
anos, podem embarcar apresentando apenas o o documento de identidade. Mais informações pelo telefone (0xx15) 2326964. (Por Eduardo Santinon)

Setds monta esquema de segurança

Oferta de empréstimo Ex-policial é absolvido
acaba em estelionato da acusação de crime
Uma oferta de facilidade para conseguir empréstimos pessoais, cuja quitação poderia ser
feita em até 60 vezes, esconde um golpe de estelionato que já deu prejuízo a pelo menos duas
vítimas em Sorocaba. O golpe utiliza anúncio
em jornal local e a negociação ocorre por telefone. A pessoa exige um adiantamento para seguro e despesas. O interessado deposita a quantia, mas o valor do “empréstimo” não é liberado.
Um aposentado de 48 anos perdeu R$ 2.340,00
e prestou queixa na Delegacia Participativa. Ele viu
o anúncio e foi atraído, porém não desconfiou que
era um golpe. O telefone de contato era de São Bernardo do Campo e ele efetuou mais de um depósito. O aposentado pretendia um empréstimo de R$
10 mil e chegou a fazer três pagamentos: de R$ 620,
R$ 750 e R$ 1 mil, que somaram os R$ 2.340.
O segundo caso foi de um senhor de 69
anos. Ele também queria um empréstimo de R$
10 mil e depositou R$ 620 na conta-corrente indicada pela pessoa com quem falou ao telefone,
também de São Bernardo do Campo. A polícia
aconselha evitar negociações como essa, por telefone, em que não há garantias. (Da Redação)

tem aumentado a procura por
passagens para cidades da região, como Tapiraí, Piedade,
Botucatu e Itararé. “No carnaval tem mais gente que prefere
o sossego de cidades do interior
com potencial turístico”, confirmou. Porém, a empresa local
que opera a linha Sorocaba/Baixada Santista, diante da
grande procura por passagens,
desde quinta-feira colocou carros extras para operar.
Escalador da companhia,
Ronaldo F. Rosa disse que os
carros extras tem saída 20 minutos após o horário normal
em que a linha opera. Ontem, a
última saída para o litoral sul
estava prevista para as 19h,
porém, mais três outros carros
extras já estavam confirmados
para além desse horário. “Para
sábado vamos colocar mais
carros conforme haja necessidade”, frisou.

SERVIÇO

HOJE

AMANHÃ

SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

Bancos

não abrem

não abrem

não abrem

não abrem

abrem às 12h

Comércio

normal

não abre

normal

não abre

abre às 12h

Shopping Campolim (lojas)

normal

facultativo

normal

facultativo

abrem às 12h

Shopping Campolim (alim./lazer)

normal

normal

normal

normal

abrem às 12h

Shopping Centro (lojas)

normal

das 13h às 19h

normal

facultativo

abrem às 12h

Shopping Centro (alim./lazer)

normal

normal

normal

normal

abrem às 12h

Cruzeiro do Sul (anúncios)

não abre

não abre

normal

não abre

abre às 12h

Cruzeiro do Sul (redação)

normal

normal

normal

normal

normal

INSS

não abre

não abre

não abre

não abre

abre às 14h

Correios (agência central)

8h às 12h

fecha

9h às 17h

não abre

13h às 17h

Paço

não abre

não abre

não abre

não abre

das 12h às 17h

Biblioteca Municipal

não abre

não abre

não abre

não abre

das 12h às 17h

Centros de Saúde

não abrem

não abrem

não abrem

não abrem

abrem

PS Municipal Sta. Casa

abre

abre

abre

abre

abre

Prontos-Atendimentos

abrem

abrem

abrem

abrem

abrem

Policlínica

não abre

não abre

não abre

não abre

abre

Parques Municipais

8h às 17h

8h às 17h

8h às 17h

8h às 17h

8h às 17h

Centros Esportivos

7h às 18h

7h às 18h

7h às 18h

7h às 18h

12h às 18h

Feiras Livres

7h às 12h30

7h às 12h30

não tem

7h às 12h30

7h às 12h30

Varejões

abrem

abrem

não têm

não têm

não têm

Mercado Municipal

7h às 14h

não abre

não abre

não abre

7h às 18h30

Mercado Distrital

8h às 19h

8h às 13h

não abre

8h às 13h

8h às 19h

Coleta de Lixo Doméstico

normal

normal

normal

normal

normal

Coleta de Lixo Hospitalar

normal

normal

normal

normal

normal

Cemitérios

abrem

abrem

abrem

abrem

abrem

Saae Plantão 0800-770-1195

