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Braz Paschoalin pode perder mandato
Tucano tem até quinta-feira para ingressar com recurso no Tribunal Superior Eleitoral e garante que toma posse em janeiro
IVANEY

DE

BRITO

Região

O ministro Eros Graus deu
parecer favorável à ação movida em conjunto pelo Ministério Público e por Reginaldo
Camilo dos Santos, o Zezinho,
que pede a impugnação do registro de candidatura do prefeito eleito em Jandira, Braz
Paschoalin (PSDB).
Com a decisão monocrática,
Braz tem três dias (até quintafeira) para recorrer ao TSE.
Caso ele não entre com o pedido de recurso, o segundo colocado (Julinho/PT) assume a
prefeitura em janeiro.
Na ação, o Ministério Público alega que Braz Paschoalin
teve contas (1999/2000) rejeitadas no TCE (Tribunal de Contas do Estado) quando foi prefeito e que o processo de aprovação dessas contas na Câma-

Motoristas vão
pagar R$296 milhões
em IPVA
Esse é o valor que os motoristas da região Oeste deverão
desembolsar, em 2009, com
pagamento do Imposto sobre
Propriedade de Veículos
Automotivos.
Embora o valor do tributo,
que é calculado a partir do preço médio dos veículos até setembro deste ano, tenha permanecido estável nesse período,
esse volume representa um
crescimento de cerca de 10%
sobre o total arrecadado esse
ano, seguindo o mesmo ritmo
de crescimento da frota de veículos na região.
Em 2007, quando a frota de
veículos era de 511,4 mil automóveis (um crescimento de
11% sobre 2006), o pagamento
de tributos foi de R$245,2 milhões referentes aos veículos
emplacados nos 8 maiores municípios da região. Já este ano,
embora a frota total ainda não
apresente números oficiais, a
arrecadação, entre janeiro e outubro, já ultrapassa, também na
casa dos 10%, a registrada em
todo o ano passado, totalizando
R$263,8 milhões.
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ra Municipal, em maio deste
ano, foi conturbado para favorecer Braz.
Ainda, segundo o pedido do
MP, houve violação por parte
do Legislativo. “A Câmara não
poderia revogar decretos
legislativos anteriores que aprovaram o parecer prévio da Corte de Contas concluindo pela
rejeição das contas do recorrido. Sustenta que o decreto
legislativo de reprovação das
contas do gestor municipal
(Braz Paschoalin) só poderia ser
invalidado pela Poder Judiciário”, diz o documento.
Braz vai recorrer da decisão
e diz que nada o impede de ser
empossado no próximo dia 1º
de janeiro porque não existe
uma decisão transitada em julgado.
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Parnaíba

Santana de Parnaíba lançou
uma campanha de incentivo ao
emplacamento de carros na cidade. O morador que emplacar
o carro novo no município ou
fizer a “migração” de outra localidade ganha desconto no
IPTU. O beneficio é garantido
pela lei municipal nº 2.907, de
15 de outubro de 2008, que
autoriza descontar R$ 171,87 do
IPTU, valor que corresponde à
taxa cobrada pela Ciretran para
fazer o emplacamento e a transferência do veículo. Página 6

SERÁ QUE AGORA VAI – Estado anuncia para dezembro abertura da licitação para
contratar a empresa que irá trazer o Metrô para a região. Vencedor vai transformar a
linha Itapevi-Júlio Prestes em Metrô de superfície. Previsão é de que contrato seja
assinado em maio do próximo ano. Desde 1999 Estado promete
Metrô nos trilhos da CPTM. Página 5
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Prazo para emplacar
e ter desconto no
IPTU vai até dia 21

O prefeito eleito diz estar calmo e confiante na vitória
no TSE. Ele já ganhou no TRE e no próprio TSE.

Educação

Polícia apreende carro com
quase R$700 mil em multas

3,3 mil disputam
vagas nas Etecs
da região

Dono afirma que comprou carro de uma empresa e
desconhecia as infrações. O motorista foi abordado,
ontem, por Policiais Militares, quando passeava, com
outro rapaz, pela Vila Campesina, em Osasco.
O Santana, placas BMP 3308, de São Paulo, está cheio
de multas e o condutor do veículo enrolado. Ele e seu
companheiro não tinham documentação do automóvel
e nem CNH (Carteira Nacional de Habilitação).
Os dois foram conduzidos ao 6º DP e o motorista
responderá por dirigir sem habilitação.

Um total de 3347 candidatos vão disputar as 720 vagas
oferecidas no Vestibulinho 2009
pelas Etecs (Escolas Técnicas
Estaduais) da região Oeste em
14 cursos gratuitos. Com isso, a
disputa será de 4,64 candidatos
para cada posto.
Os números foram divulgados ontem pelo Centro Paula
Souza, responsável pelas unidades. A concorrência, na região,
está bem abaixo dos cursos mais
disputados no Estado. O mais
concorrido é o de técnico de
Enfermagem da Etec Carlos de
Campos em São Paulo, no período da manhã, que tem 1.063
candidatos para 40 vagas oferecidas, uma relação de 26,58
inscritos para cada posto. Em
toda a rede, 240,8 mil candidatos estão concorrendo a 40 mil
vagas. A prova acontece no dia
16 de novembro. Na região
Oeste, o curso mais concorrido é o de Administração, noturno, na Etec de Carapicuiba.
Foram 400 inscritos para 40
vagas.
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classificados
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ESPORTES - vôlei feminino cumpre terceira rodada da Superliga. Tranqüilo, Osasco
volta à quadra hoje no início da noite contra o Santo Amaro. Página 8

Polícia I

Polícia II

Bandidos
espancam
vítima errada

Ladrão rouba
moto e é
atropelado

Um rapaz de pouco mais
de 20 anos caminhava pela rua
Jacarandá, no Jardim Beatriz,
em Carapicuíba, quando dois
indivíduos se aproximaram e
passaram a agredí-lo com socos e pontapés. Quando a viatura chegou o rapaz estava no
chão e sangrava muito. Em
busca pelo bairro, os PMs encontraram dois homens com
sangue nos sapatos. Eles foram
abordados e levados para o 1º
Distrito Policial onde confessaram os crimes e disseram que
bateram no homem errado.
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O larápio deu um azar danado. Na tarde de anteontem
ele roubou, junto com um comparsa uma moto na rua Manoel
Hare, na Vila Ayrosa, zona Norte de Osasco. Entre o roubo e a
fuga o malandro foi atropelado
por um carro que passava em
alta velocidade. Nervoso o larápio ainda disparou dois tiros
contra o veículo e aparentemente não feriu ninguém. O motorista do carro fugiu. A polícia
descobriu toda a história porque ao lado do ladrão, sangrando no chão, tinha uma arma.
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