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Sexta-feira, 9 de Fevereiro de 2018

IMAGEM DENTRO E FORA DA PREFEITURA, CRÍTICA É DE QUE ESSES SERVIDORES ESTÃO SENDO ‘PROTEGIDOS’

SÃO JOSÉ

Casos põem em xeque
a cúpula da Segurança

Ação de GCM
e PM causa
confronto no
Ubanova
VIOLÊNCIA. Uma operação

Em 45 dias, três servidores do alto escalão da Segurança Pública se envolveram em
casos com agressão, porte de drogas e até embriaguez ao volante em veículo oficial
taubaté
Da redação
@jornalovale

Dois casos recentes, ocorridos em um intervalo de um
mês e meio, colocaram em
xeque a cúpula da secretaria
de Segurança Pública do governo Ortiz Junior (PSDB),
desgastando a imagem do tucano. Nesses episódios, três
funcionários do alto escalão
da pasta se envolveram em
casos públicos que envolvem
agressão, porte de drogas e
até a condução sob efeito de
álcool de um veículo oficial.
Tanto dentro quanto fora da
prefeitura, a crítica é de que
os servidores não receberam
punições condizentes com os
atos praticados. O primeiro
deles, no dia 23 de dezembro, envolveu Rildo Antonio
Paiva Antunes, até então diretor de Defesa do Cidadão.
Embriagado e com uma por-
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Reprodução

Flagrante. Servidores da prefeitura agridem morador no Barreiro

3 da cúpula
AServidores
da pasta se envolveram
em casos públicos de
irregularidade em apenas
um mês e meio.

ção de maconha, ele bateu um
carro oficial.
Antunes chegou a ficar preso
um dia. Acabou exonerado do
cargo de diretor e retornou ao
posto original, de guarda municipal, do qual é servidor de
carreira. Está afastado de suas

Abre aspas:

VOCÊ DEFENDE QUE A
REFORMA DA PREVIDÊNCIA
SEJA VOTADA ANTES DA
ELEIÇÃO?
Resultado até às 17h de ontem,
quando a enquete foi retirada do
site do jornal. A enquete não tem
valor estatístico.

Lucimar Ponciano (PSDB).
Presidente da Câmara de
Jacareí, sobre supersalários

Invadiu

Não é mato

Presidência

Vem comigo

Aqui é mato

Sindicato

“Lindo, lindo lindo. E a população sem hospital, sem
UBS, sem médicos. Tendo
que pegar ônibus com uma
passagem absurda”, disse o
manifestante. Felicio, apesar
de constrangido, seguiu seu
anúncio sobre a UBS Resolve.

Um dos primeiros comentários
da postagem de Felicio, alertou
o prefeito sobre um “mato”
que estava cobrindo um
carro. O “mato” é, na verdade,
uma folha de uma espécie de
palmeira. “Essa é uma planta
que vai crescer mais ainda”,
respondeu a equipe do tucano.
Já em Jacareí, os munícipes
estão usando as redes sociais para cobrar o prefeito
Izaias Santana (PSDB) sobre
o corte de mato e poda de
árvores da cidade. O tucano
passou a divulgar a agenda
de capina no Facebook.

.

Enquete:

“Tenho que fazer cumprir
a lei. Não posso cortar
salário sem ordem
judicial, eles ganharam um
processo”.

Um morador do Pinheirinho
dos Palmares invadiu uma
das famosas transmissões
ao vivo do prefeito Felício
Ramuth (PSDB) para manifestar sua insatisfação com o
transporte público e saúde no
bairro. O vídeo foi publicado
nas redes sociais do tucano.

funções enquanto espera a
conclusão de uma sindicância
interna. Mesmo assim, recebe
o salário, que é bem maior do
que o de um guarda comum, já
que incorporou vencimentos
da função anterior: recebeu R$
15.352,78 em janeiro.
O outro caso ocorreu nessa
terça-feira e envolveu Jarbas
Nogueira Martins, gerente de
área da secretaria, e Vinicius
Libanori Summa, que ocupa
função de chefia na mesma
pasta. Mesmo sem ordem judicial, a dupla coordenou a
desocupação de um imóvel no
conjunto habitacional Sérgio
Lucchiari, no Barreiro. Durante a ação, os dois agrediram
um casal que morava no apartamento. Embora o fato tenha
sido registrado em vídeo, a dupla seguirá trabalhando normalmente enquanto tem sua
conduta avaliada.
O jornal questionou como o
governo Ortiz avalia os fatos
envolvendo a cúpula da Segurança. Não houve resposta.

O líder do governo Izaias na
Câmara, vereador Abner de
Madureira (PR) desponta como
favorito para assumir a presidência do Legislativo no biênio
2019 e 2020. Fiel escudeiro do
prefeito, ele desbanca Juarez
Araújo (PSD), que entrou na
bancada de olho na vaga.
O presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos de Taubaté, Claudio Batista, mais
conhecido como Claudião,
viaja nesta sexta-feira para a
Coreia do Sul, onde conhecerá a sede da indústria LG
Electronics.

.
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Empresa

Para o metalúrgico, a viagem
é uma forma de estreitar
o relacionamento entre
empresa e sindicato. “Pretendemos discutir o modelo
de representação interna, o
atual contexto da categoria
metalúrgica, a vocação da
região e o cenário do negócio da LG”, afirmou.

Corte

com cerca de 20 guardas municipais e policiais militares
em um bar em frente à Univap, no bairro Urbanova, em
São José, resultou em confronto durante a noite desta
quarta-feira.
Segundo os guardas que
estavam no local, o estabelecimento não possuía alvará
para funcionar depois das
22h e, por isso, a equipe realizou a ação de fechamento
do bar. Na ação, os estudantes afirmaram que guardas
agiram com violência contra
os clientes que estavam no
local, retirando as pessoas
que estavam nos banheiros e
expulsando todos. Um rapaz
de 20 anos foi agredido.
Uma jovem tentou entrar no
local e foi impedida por um
GCM. Os dois se agrediram
fisicamente e o policial usou
spray de pimenta.
Por nota, a Secretaria de
Defesa do Cidadão alega que
colheu a informação que o
servidor público recebeu um
tapa no rosto e utilizou spray
de gás pimenta para afastar
a agressora. “Foi instaurado
procedimento administrativo
para apurar a ação do agente”, diz a nota.

No mês passado, a unidade
da LG de Taubaté dispensou
55 funcionários para “readequar a produção à demanda de mercado”. O objetivo
inicial da empresa era cortar
143 empregados.

Silêncio

Gerou insatisfação de internautas o fato de o prefeito
Ortiz Junior (PSDB) e dos
vereadores de Taubaté não
terem se manifestado publicamente sobre a agressão
praticada por dois servidores a um casal no Barreiro.

Sem comentários

Em diversas postagens do vídeo da agressão, vereadores
e o prefeito foram marcados pelos internautas, que
cobravam algum posicionamento sobre o caso. Nada foi
dito, nem nas postagens e
nem nas páginas oficiais do
tucano e dos parlamentares.

