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Terça-feira, 13 de Agosto de 2019

MISTÉRIO

agora, governo Ortiz
B Até
tinha confirmado apenas
a identidade de um dos
quatro homens que
participaram da operação.

INVESTIGAÇÃO EMPRESA SUPORTE CONFIRMOU ENVOLVIMENTO DE FUNCIONÁRIOS NO CASO, MAS ALEGOU QUE IRÁ SE EXPLICAR APENAS AO MP

Terceirizados participaram de
condução de publicitário a DP
Reportagem descobriu que três dos quatro homens que foram à casa de André Guisard no dia 8 de fevereiro,
armados e à paisana, são de uma empresa terceirizada contratada para fazer vigilância de prédios públicos
taubaté
Julio Codazzi
@juliocodazzi

Funcionários de uma empresa terceirizada que presta
serviço de segurança patrimonial para a Prefeitura de
Taubaté integravam o grupo
que conduziu o publicitário
André Guisard à delegacia,
em fevereiro. O fato foi descoberto pela reportagem e
confirmado pela Suporte Serviços de Segurança, que tem
sede na capital e mantém
contrato com a prefeitura
desde o fim de 2014.
Até então, dos quatro homens que abordaram o publicitário em casa no dia 8
de fevereiro, apenas um havia sido identificado: Jarbas
Nogueira, gestor da área de
Segurança e Vigilância, que
comandou a operação.
Em julho, após concluir a
sindicância interna que apu-

sessão
extra
sessaoextra.ovale.com.br
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Caíque Toledo

Panfletos. André Guisard (esq) e Jarbas Nogueira (ao fundo) no DP

rou o caso, o governo Ortiz Junior (PSDB) afirmou que, dos
quatro homens, somente um
(Jarbas Nogueira) era servidor, mas se negou a informar a
identidade dos demais. Agora,
a reportagem descobriu que os
outros três eram funcionários

Abre aspas:
“É dia de dizer que não
desistimos, que não
aceitaremos o fim da
educação pública, que
queremos um Brasil
melhor, não pior”.
Toninho Ferreira.
Presidente do PSTU-SJC

Educação

A Praça Afonso Pena, no
Centro de São José dos
Campos, deve receber nessa
terça-feira, a partir das 17h,
atos do 3º Dia Nacional
em Defesa da Educação. A
manifestação nacional é
organizada por movimentos
estudantis.

Coro

tarias de Esportes, Educação e e também da investigação do
Serviços Públicos.
MP, mas se negou a fornecer
Naquele dia, no entanto, três detalhes sobre o caso, sob a
dos funcionários da Suporte alegação de que aguardará
acompanharam o gestor da para se explicar diretamente
área de Segurança e Vigilân- à Promotoria. De forma genécia até a casa de Guisard, au- rica, a empresa afirmou que
tor de um panfleto com críti- o contrato “sempre foi execucas a vereadores citados na tado com regularidade e nos
‘Farra das Viagens’.
termos previstos na
Segundo o publicilegislação que trata
das atividades de setário, todos estavam
armados, sem unigurança privada”.
Desde o dia 25 de
forme e em viaturas VEREADORES
julho o jornal quesdescaracterizadas. aguardavam
Na delegacia, seis André Guisard
tiona o governo
dos parlamentares na delegacia.
Ortiz sobre o enaguardavam Guisard. Eles são
volvimento da terO caso foi registrado investigados
ceirizada no caso,
como “panfletagem pela Promotoria mas até agora não
irregular”.
obteve respostas. A
O Ministério Púprefeitura também
blico investiga a atuação do rejeitou um pedido feito pela
gestor de Segurança e dos seis reportagem, com base na LAI
(Lei de Acesso à Informação),
vereadores no episódio.
para ter acesso ao relatório fiOUTRO LADO.
nal da sindicância que apontou
Questionada pela reportagem “ausência de irregularidades e
esse mês, a Suporte informou responsabilidade funcional”
que “tem ciência do ocorrido” no episódio.

Partidos de esquerda, como
o PT e o PSTU, têm apoiado
a manifestação, que também
terá outras bandeiras, como
a defesa do Meio Ambiente e
críticas à Reforma da Previdência e ao governo de Jair
Bolsonaro (PSL).

Brasil melhor

“É dia de dizer que não
desistimos, que não aceitaremos o fim da educação
pública, que queremos um
Brasil melhor, não pior”, disse o presidente do PSTU em
São José, Toninho Ferreira,
em postagem feita nas redes
sociais.

Sucateamento

“Sai corrupto, entra corrupto, eles continuam retirando
direitos e sucateando os
serviços públicos! Está na
hora de virarmos esse jogo.
#foraweintraub, educação
não é mercadoria”, completou Ferreira.

da Suporte. Segundo o contrato firmado em 2014 e que já
rendeu quase R$ 24 milhões à
empresa, a terceirizada deveria prestar apenas serviços de
segurança e vigilância armada
de prédios públicos, como a
sede da prefeitura e das secre-

.

Enquete:

Resultado até às 17h25 de
ontem, quando a enquete
foi retirada do site do jornal.
A enquete não tem valor
estatístico.

Pardais em extinção

A deputada estadual Leticia
Aguiar (PSL) comemorou
a declaração de Bolsonaro
de que, a partir da semana
que vem, os radares móveis
-- também conhecidos como
pardais -- não serão mais
permitidos no Brasil.

Fábrica de multas

“Após muita briga, a roubalheira dessa fábrica de
multas irá acabar. Mais um
passo importante do nosso governo. Seguimos na
missão”, disse a parlamentar, que aproveitou para
compartilhar um vídeo da
declaração do presidente.

1413

votos
no total

Depende
2%

Talvez
3%

Mais taxistas

O vice-prefeito de Taubaté,
Edson Oliveira (PSD), prefeito em exercício do município, editou um decreto para
ampliar de 292 para 312 o
número de permissões para
taxistas na cidade.

Necessidade

Não
9%

Sim
86%

VOCÊ ACHA QUE OS
VEREADORES DE TAUBATÉ
ERRARAM NO CASO DA
'FARRA DAS VIAGENS'?

No decreto, Oliveira justifica
que a medida é necessária
para adequar o número de
profissionais que prestam
o serviço ao de habitantes,
que de acordo com a última
estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística) chegou a 311,85
milhões de pessoa.

Credenciamento

Um credenciamento foi
aberto pela prefeitura para
preencher as 20 novas vagas
recém-criadas e também
oito vagas remanescentes (das 292 que existiam
anteriormente, apenas 284
estavam preenchidas).

Vapt, vupt

Datada de sexta-feira, a portaria sobre o credenciamento foi publicada sábado no
diário oficial do município. O
prazo para que os interessados apresentem a documentação exigida à Secretaria de
Mobilidade Urbana termina
já nessa terça-feira, às 17h.

