Quarta-feira, 15 de Maio de 2019

5

DETALHE

foi oficializada
B Denúncia
em boletim de ocorrência
no último dia 10; caso será
apurado pela Polícia Civil e
dentro do governo tucano.

INVESTIGAÇÃO DENUNCIA PARTIU DE UM GUARDA CIVIL, QUE AFIRMA QUE PRIMEIROS ASSÉDIOS COMEÇARAM EM 2017; BARALDO NEGA ACUSAÇÃO

São José: secretário é exonerado
após denúncia de assédio sexual
Antero Alves Baraldo, que chefiava a pasta de Proteção ao Cidadão em São José, pediu demissão nesta terça;
agora ex-secretário é alvo de denúncia feita por guarda, que será investigada pela polícia civil e pelo governo
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

O CASO

Caíque Toledo
@CaiqueToledo

Alvo de uma denúncia de assédio sexual, o secretário de
Proteção ao Cidadão de São
José dos Campos, Antero Alves Baraldo, pediu exoneração nesta terça-feira.
A informação foi confirmada pela prefeitura de São
José, que informou que o pedido, de caráter irrevogável,
foi aceito pelo prefeito Felicio Ramuth (PSDB).
Baraldo nega a acusação de
assédio, feita por um guarda
municipal e oficializada em
um boletim de ocorrência (registrado no último dia 10, no
3º Distrito Policial). A Polícia
Civil instaurar um inquérito
para apurar o suposto caso.
Em carta, o secretário afirmou que se torna necessária
uma apuração ampla e minuciosa e que decidiu pela
saída do cargo para que a investigação tenha andamento
“regular, isento e imparcial.”
No documento, Baraldo também cita os avanços da Guarda Civil Municipal enquanto
esteve no cargo. “Ainda não
tive acesso aos detalhes da
reclamação, nem tampouco
aos autos de procedimento
que eventualmente tenha sido
instaurado para a apuração
do que foi noticiado, tendo

INVESTIGAÇÃO

denúncia feita pelo
B Aguarda
será apurada pela
Polícia Civil de São José,
após instauração de um
inquérito para o caso.

INTERNO

prefeitura, o governo
B Na
Felicio também fará uma
investigação interna, por
meio da Controladoria na
secretaria de Governança.
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Exonerado. O agora ex-secretário Antero Alves Baraldo, que pediu a exoneração nesta quinta-feira

2017
AAno
em que os casos de
assédio teriam começado
a acontecer, segundo
denúncia feita pelo
guarda municipal

acesso apenas ao que tem sido
veiculado na própria mídia e
nas redes sociais”, afirma.
O governo Felicio afirma
que, em breve, anunciará o
novo comandante da pasta. Em nota, a secretaria de
Governança, por meio da
Controladoria, instaurou um
procedimento interno “para
apurar a denúncia apresentada e esclarecer os fatos.”

O CASO.

De acordo com o relato do
guarda no boletim de ocorrência, os casos de assédio
teriam começado com ofensas verbais, ainda no ano de
2017. Em determinado momento, segundo a declaração,
o secretário teria chegado a
forçar tentativas de relações
sexuais dentro da própria
secretaria, e passou a fazer

ameaças, de maneira indireta,
por sua demissão.
O guarda conta que, em março deste ano, relatou os casos
às secretarias de Governança
e Administração e Finanças,
e, em reunião posterior, Baraldo teria se calado diante
das denúncias feitas pelo profissional. Desde então, o guarda foi redesignado de cargo
dentro da prefeitura.

.

TRANSPORTE PREÇO DA PASSAGEM EM SÃO JOSÉ SUBIU DE R$ 4,10 PARA R$ 4,20

DEBATE

Nova tarifa não precisa
de decreto, aponta TJ

Centro recebe
Começa obra
2º oficina sobre de nova creche
transporte
do Eucaliptos

DECISÃO. A Prefeitura de
São José dos Campos recorreu ao Tribunal de Justiça
e conseguiu um efeito suspensivo para não precisar
publicar um novo decreto no
boletim oficial do município,
referente à nova tarifa de
ônibus.
Na segunda-feira, a Justiça
determinou que um novo decreto fosse publicado, oficia-

lizando a alta de R$ 4,10 para
R$ 4,20. O reajuste foi anunciado no fim de abril, após uma
decisão judicial -- por isso,
o governo Felicio Ramuth
(PSDB) entendeu que não precisaria da publicação.
A decisão da Justiça obrigava
que a prefeitura publicasse o
novo decreto em até 15 dias,
para que o preço da passagem
fosse mantido.

.

Rogério Marques/Arquivo OVALE

Preço. Passagem foi a R$ 4,20
no final de abril em São José

EDUCAÇÃO

MOBILIDADE. A Prefeitura
de São José dos Campos vai
realizar nessa quarta-feira, às
18h30, a segunda oficina participativa, aberta ao público,
para a discussão do novo modelo de transporte público da
cidade. O evento será na Casa
do Idoso Centro (Rua Euclides Miragaia, 508). Inscrições
no site da prefeitura.

.

INFANTIL. Tiveram início
esse mês as obras de construção da creche do Bosque
dos Eucaliptos, na região sul
de São José dos Campos. A
unidade, que terá aproximadamente 300 vagas, deve ficar pronta em 10 meses. O investimento será de R$ 1,968
milhão, em parceria entre
estado e município.

.

