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Major Olímpio visita Bauru e faz
duras criticas a José Serra
“Governo despótico, irresponsável e preconceituoso”. Esta foi uma das frases mais usadas
pelo deputado estadual Major Olímpio (sem partido) para qualificar o governador José Serra,
durante um encontro ocorrido no dia 10 de julho, em Bauru.
O deputado foi convidado por policiais militares para ouvir as solicitações da Comissão Reivindicatória Regional, na Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar de Bauru.
O diretor jurídico do SINDCOP, Gilson Pimentel Barreto e o diretor da subsede de Pirajuí
Rúbio Agnaldo Monteiro participaram do evento. Eles entregaram um documento para o deputado
com reivindicações da categoria e solicitação de apoio para aprovação da PEC 308.
O deputado criticou duramente o governador José Serra que, segundo ele, tem tratado com
descaso policiais civis e militares e servidores do sistema penitenciário.
Major Olímpio teve inúmeros projetos de leis, que beneficiavam as três categorias, aprovados
pela Assembléia Legislativa, mas vetados pelo governador.
Ele também participou da mobilização da Polícia Civil, no ano passado, que culminou com o
confronto entre policiais civis e militares.
Indignado com as atitudes do governo estadual e de alguns companheiros de legislativo, o
deputado disse não suportar mais aqueles que tratam a polícia de maneira apaixonada, apenas
em velórios.
“ Na hora de votar projetos de interesse da categoria, essas pessoas tem uma diarréia estratégica e somem, ou dizem que não votam pela aprovação do projeto por fidelidade partidária”,
disse ele.
O deputado também criticou a falta de respeito a data-base dos servidores públicos estaduais
que vem sendo praticada pelo governo e o veto de José Serra no projeto que previa uma contrapartida do Estado de 2% dos gastos do Iamspe.
“José Serra acha que encerrou a conta conosco até dezembro de 2010”, disse ele.
Segundo o deputado, desde a década de 80 o Estado de São Paulo não tem um governador
com estofo moral para atender as necessidades dos servidores da área de Segurança Pública.
Major Olímpio conclamou os integrantes das polícias e os servidores do sistema penitenciário
a se unirem e demonstrarem a força que eles têm dentro do Estado.
“Precisamos agregar forças. Nas eleições de 2010 eles podem ter uma grande surpresa”,
disse ele.
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