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Maioria dos vereadores
ignora o 7 de Setembro
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Manifestantes em frente ao palanque de autoridades no desfile realizado ontem: gritos contra o prefeito

Professores
em protesto
Funcionários da rede pública de ensino perseguem Vitor Lippi
em desfile de 7 de Setembro para exigir dele equiparação salarial
Rodrigo Rainho
rodrigo.rainho@bomdiasorocaba.com.br

O prefeito Vitor Lippi (PSDB)
não anda de bom astral. Além
do impasse para a escolha do
seu sucessor, atritos com o Legislativo e pressões do TCE (Tribunal de Contas do Estado), o
político não estaria cumprindo
compromissos com os professores. Por isso, a Aspams (Associação dos Professores e Auxiliares de Educação do Município de Sorocaba) aproveitou o
desfile cívico de 7 de Setembro,
ontem pela manhã, no Parque
das Águas, para protestar.
O manifesto, conforme os líderes da ação, só foi realizado
depois que o prefeito desmarcou por inúmeras vezes e sem
motivo, audiências que haviam
sido agendadas com a entidade.
A Aspams reivindica que os

professores de primeira a quarta séries ganhem o mesmo salário dos profissionais de quinta
a oitava séries.
Segundo a classe, todos pertencem à educação básica, mas
a prefeitura não reconhece. Para equiparar, teriam de receber
um aumento de 43%. Hoje, a
hora aula do professor é de R$
11. “Cansamos de marcar audiências e ele [Vitor Lippi] cancelar. Alegava que precisava de
tempo para avaliar nossa reivindicação”, diz Adriana Quirino, professora da rede, uma
das que gritavam para o palanque de autoridades: “Queremos justiça. Equiparação salarial já”. O prefeito fingiu que
não era com ele, como o pessoal do ensino já esperava.
IRONIA /As faixas chamaram
mais a atenção de quem vota

em Lippi. Mostravam as mensagens: “Cidade Educadora não
valoriza seus professores”,
“Estamos aqui para reivindicar
valorização e direito. Quando
seremos valorizados pela cidade educadora?”
Os professores do chamado
PEB 1 (até quarta série), que ganham menos que o PEB 2 (de
quinta a oitava séries) ficaram
irritados com a lei da gratificação aprovada pela Câmara anteontem. “Por que o prefeito
abre o cofre para pagar extras
aos funcionários da Urbes e não
aumenta a hora do professor?
Eu ganho R$ 11, enquanto os
outros vão receber R$ 16”, reclama a professora Adriana.
Além dos docentes, diretores,
vice-diretores, supervisores de
ensino e orientadores pedagógicos também querem equiparação salarial.

Se dependesse dos representantes da Câmara Municipal, o
desfile cívico dos 189 anos da Independência do Brasil seria
um tremendo fiasco. Apenas três dos 20 parlamentares foram prestigiar os blocos – para se ter uma ideia do respeito
que o nosso atual legislativo tem pela pátria e pelo povo sorocabano. Entre os presentes, que merecem algum elogio,
somente Anselmo Neto (PP), Coronel Rozendo (PV) e Claudemir Justi (PSDB). Três presentes e 17 ausentes.

No ritmo das fanfarras
Em seu sétimo ano de governo e em seu sétimo desfile cívico, Vitor Lippi mostrou disposição ontem. Pontual, chegou
antes do início do evento e saiu só no fim, depois da apresentação da banda Marcial Municipal de Sorocaba. “Tenho
de estar junto com o povo. Não canso. É minha função”, disse o prefeito, animado, ao lado do secretário Paulo Mendes
e dos militares.

Fã de chorinho e seresta
Nostálgico, Vitor Lippi confessou ao BOM DIA que adora
uma marchinha, um chorinho e uma boa seresta. “Não é do
seu tempo [referindo-se ao repórter], mas essas músicas
fizeram parte de nossas gerações. A música acompanhou a
tendência dos jovens e os modismos. As marchinhas ficaram no passado”, diz.

Dica de prefeito dançarino
Prefeito pé-de-valsa dá dica a repórter prego. Para quem
quer dançar e ouvir músicas das antigas, Vitor Lippi sugere
a “Hora do Chorinho” e a “Banda do Coreto”, dois programas municipais promovidos pela Secretaria de Cultura e Lazer. Lippi sugeriu ao repórter: “Fale com a minha assessora
de imprensa.” Perguntada sobre os programas, a assessora
respondeu: “Não trabalho hoje. Só amanhã”. O leitor não
pode esperar.

Relações secretas
Os jornalistas estranharam a rapidez com que a Câmara
aprovou o projeto de lei 408/2011, que concede gratificação
aos servidores municipais, importante e que não foi discutido. Nossos representantes, no entanto, ficaram mais de
quatro horas debatendo o projeto 415/2011, que concede
um terreno municipal por mais de 25 anos ao Grêmio Esportivo Santa Terezinha. Desconfia-se que tudo estava arranjado entre a prefeitura e os vereadores. “Até os meus colegas do PT estão votando a favor. É estranho”, afirmou o
vereador José Caldini Crespo. Obediente à liderança de governo, o vereador Izídio de Brito (PT) retirou a emenda. O
que ganham em troca?

Stock Car em Sorocaba?
O vereador Luis Santos teve uma brilhante ideia, que vai
melhorar a vida dos sorocabanos. Ele pediu informações ao
prefeito sobre a viabilidade de construção de um autódromo
no município para gerar emprego e renda, alavancar o turismo, projetar a cidade no cenário nacional do automobilismo,
entre outros benefícios. Os recursos viriam do Ministério
dos Esportes e do governo estadual. Mas a pergunta que fica: autódromo em Sorocaba para quê e para quem?

Mortalidade infantil ainda preocupa

Enquanto isso, Vitor Lippi (ao centro) dividia as atenções entre o protesto e o tradicional evento cívico

Com razão, o vereador Francisco França (PT) alertou a imprensa que o índice de mortalidade infantil aumentou em
Sorocaba e que a região tem um dos piores índices do estado de São Paulo – só perde para a Baixada Santista. Em
2009, morreram 13,29 crianças a cada mil nascimentos. No
ano passado, esse índice subiu para 13,36. Reflexo da fraca
política da prefeitura para o setor. Até a capital tem índice
melhor (11,48/mil). A Secretaria de Comunicação foi criticada por manipular dados. Na mensagem do site, a taxa caiu
48% de 1997 a 2010. Enganou todo mundo.

