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POLÍCIA/SANTA CATARINA

Aluno que agrediu
professora pode ser
internado, diz MP

Promotoria de Infância e Juventude de Indaial analisará o caso após
apuração da Polícia Civil. Adolescente teria histórico de agressões em casa
Jeniffer Mendonça
jeniffer.mendonca@diariosp.com.br

Prefeito João Doria discursa em solenidade na sede do CIEE no Itaim Bibi

Ao ser homenageado pelo CIEE, prefeito reafirmou
a importância de se criar vagas no Trabalho Novo
Em encontro ontem na
sede do CIEE (Centro de
Integração Empresa Escola),
onde foi recebido em almoço
para receber o Troféu Integração, o prefeito João Doria
aproveitou para reforçar seu
projeto Trabalho Novo.
A uma plateia de cerca de 80
pessoas e que contava com figuras como Ozires Silva, Luiz
Fernando Furlan, Alencar
Burti, Almir Pazzianotto e
Alex Periscinoto, entre outros, Doria discorreu sobre
seu trabalho, com ênfase nas
áreas de educação e capacitação. O prefeito destacou o
Trabalho Novo, projeto que
busca viabilizar empregos
para moradores em condição
de rua por meio de parcerias.
Ele exaltou a necessidade de
se gerar emprego no país.
“A maior coisa que podemos
fazer é dar emprego às pessoas. Isso significa dar cidadania também. É a salvação
para muita gente, é a chance
de mudar o destino dessas
pessoas. Por isso apelo a todos
que possam ajudar. Que seja
um emprego, que sejam cinco, dez. Estarão fazendo um
bem não só à pessoa, a si mesmo, como também à cidade
de São Paulo e ao país”.
O prefeito também aproveitou para falar de política. “Já
fizemos bastante coisa, mas
há muito por se fazer. A cidade de São Paulo é grande em
todos os sentidos, há muitas
demandas, e temos trabalha-

SEM DÓ NEM PIEDADE

“Deixaram esse
rombo e o Lula fala
em ser o salvador?!
Esse papo não
cola. Que tente esse
discurso com os
companheiros que
usam tornozeleira
eletrônica”
do firmemente para isso”.
“Apesar de termos recebido
uma herança (do PT) com buracos, não só nas vias mas sobretudo nas finanças, com
um déficit de R$ 7,5 bilhões,
estamos tentando equacionar. E como fazemos? Por
meio de parcerias com o setor
privado. Pois afinal de contas
não temos dinheiro. Felizmente as parcerias têm sido
muito frutíferas. São pessoas
que querem o bem do próximo e o bem da cidade”.
O prefeito paulistano não perdeu a oportunidade de dar
uma alfinetada no PT e principalmente em seus líderes.
“Deixaram esse rombo e o
Lula quer falar em ser o salvador do Brasil?! Como assim?!
Isso não cola. Para cima de
mim, não! Que tente esse discurso com seus companheiros ou com o pessoal que anda
por aí com tornozeleira eletrônica ou na Papuda”

Reprodução/Facebook

Doria exalta
emprego e
bate no PT

A Polícia Civil de Indaial, em
Santa Catarina, abriu um
auto de apuração de ato infracional ontem após uma
professora da rede municipal denunciar que um adolescente de 15 anos a agrediu
na segunda-feira. De acordo
com o Ministério Público, a
internação para o estudante
é uma possibilidade como
medida socioeducativa por
lesão corporal.
Segundo o delegado José
Klock, as investigações
têm previsão de estarem
concluídas até sexta-feira.
Ontem, a docente Maria
Friggi, 51, realizou exame
de corpo de delito. Outras
testemunhas, como a direção da escola e o adolescente, acompanhado de
familiares, serão ouvidos
hoje. Depois, o processo
será encaminhado à Promotoria de Infância e Juventude da cidade que tomará as medidas cabíveis.
Procurado pelo DIÁRIO, o
Conselho Tutelar afirmou,
sem dar detalhes, que o jovem já estava sendo assistido desde o ano passado por
“conflitos familiares que
envolvem histórico de
agressões”, tendo sido ele

Professora fez denúncia numa rede social na última segunda-feira

próprio vítima e autor das
ocorrências. Ele também teria
tido problemas de frequência
escolar em outras unidades de
ensino e, por isso, foi encaminhado ao Ceja (Centro de Educação de Jovens e Adultos).
“Esse foi o primeiro caso de
agressão dele cometido na escola. O adolescente não vira
simplesmente um agressor, a
gente precisa entender o que
acontece no meio familiar”,
disse o presidente do Conselho, Jair Gonzaga.
Ontem, a professora publicou
em uma rede social que estaria

sendo alvo de manifestações de
ódio por ter denunciado o caso.
“O ódio não irá me calar, só fortalece a certeza de que sempre
estive do lado certo”, declarou.
Ela afirmou que recebeu socos e
um empurrão após solicitar que
o aluno se retirasse da sala por tê
-la respondido com um palavrão após ela pedir para ele tirar
um livro do colo e colocá-lo sobre a carteira.
Procurados pela reportagem, a Secretaria Municipal
de Educação não se posicionou sobre o caso até o fechamento desta edição.

Pedofilia_ Jovem

Na cadeia_ Dupla

A Polícia Civil de Birigui, no interior paulista, apreendeu para
perícia na manhã de ontem o
computador de uma jovem de
21 anos para investigar casos
de pedofilia. Ela foi levada à
delegacia e confessou o crime,
mas responderá em liberdade.
Ao G1, o delegado Cristiano de
Oliveira Melo disse que “ela
criava perfil falso e se comunicava com adolescentes, menores de idade, com o intuito de
postagem de fotos de cunho
erótico”. A ação aconteceu
após a Justiça ter autorizado
a quebra de sigilo do IP da
suspeita. O mandado de busca
e apreensão integra uma operação deflagrada pela Polícia
Civil de Loanda, no Paraná, que
apura casos de pedofilia.

Dois irmãos foram presos ontem,
na Zona Sul da capital, acusados
de usar o aplicativo “99” para
assaltar motoristas. Ao menos 17
foram alvo da dupla, que utilizava
o próprio celular para solicitar
o serviço em áreas movimentadas da cidade. Ao G1, a polícia
disse que o destino era sempre o
Parque Bristol, no Sacomã, onde
Jeferson e Wesley Barbosa moravam. Um deles aguardava com
uma pistola de brinquedo para
anunciar o assalto. O outro era o
passageiro que acionava o motorista. A 99 disse, em nota, que
“envia um alerta aos motoristas
sempre que eles entram em uma
área de maior incidência de ocorrências” e recomenda a desabilitação do meio de pagamento em
dinheiro nesses locais.

usava conta falsa

POLÍCIA
Centro_ Foragida

é encontrada

Uma mulher de 29 anos foi
presa ontem durante patrulhamento do 13º BPM, na Rua
Conselheiro Nébias, no centro.
Segundo o BO, ela teria se
sentido incomodada com a
presença dos agentes, que
realizaram a abordagem. Em
consulta ao sistema Prodesp,
constatou-se que ela era
foragida da Justiça. O caso foi
encaminhado ao 77º DP.

usava aplicativo

