1

..li...

.......:.

O QUE APRENDER COM O PREFEITO DE S.JOSÉ DOS CAMPOS
GiLSON CARVALHO

Nosso Prefeito é negro.
Retínto. Dizem m1s que tem se-

tenta

;u1os.

TaJvez

sessenta,

êõmo teõriz.ã a Dutce, que de.fine
como veH-rrnho quem passou dos
éinquenta. Pàra mim não engà-

çadó peio ne-9-ro- da raça que•, na
,,.,,.L,,.
d::= a... iA:ar.1:e·
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o·-:::z··v·(.1'nruvaüt u
..
Nosso Pre-fe-ito é homem
da- ca,rn-e e osso-. On-tem- m-esma1

'56,..,... ...

estava com dor de- dente. BusVA."""'~f:r.Fà
P,...~!"'n
J"'-ijj.ô._n,,,,,
~vu: ..::>v-vo1i\,Jr vv·r1ri- ·\.,p:.í"vHlf
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alo
C!>ahi~
v·,c· ..:,
~o·i•u.

que iria resolver a questão-: os
seu·s def1tis/tas a q=lre-m to-dos o-s
dias cumprrmenta. Tem fome- e
às vezes, ace-fta um cafezinho e
umas boiachinh-as de- «seus funcfon-árfos'l.
É homem de compromisso
e de trabalho. Diante de manifestações de protestos, reinvindicativas ou outras no Paço ou ao
redor dele: não foge da raia.
Está presente. Enfrenta, segundo ele. Não deixa que a ordem
se desfaça. Speaker {assim ain-

da chama os locutores de passeatas e mobilizações) nenhum
lhe faz medo. Segura a barra.
Como Prefeito tem duas
ações essenciais a sua missão,
das quais não abre mão dia algum, chova ou faça soi. Sempre
com a maior pontualidade.
Logo peia manhã, na primeira hora, vai de andar em andar peio Paço, cumprimentando

a todos os funcionários. Muitos
com nomes de batismo que ere
mesmo fez questão de dar e dos
quats carinh-osam·e.'1te não abdica. - "Bom cha seu Antônio. Bom

d}a se-a Jo-sé-. Bo-m dta Dona Ma-rfa."

Assrm vaL .. to-ôo-s os dias,
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cumprimentãndo seus funcionári-os.
Mas, além deste bom dia
diário,. tem dots dias por mês em
que, ategremente, acrescentã
uma outra mensagem:-'"Hoje- é
d~a de re.cebe-r o adiantamento" " Hoj-e é d~a do pagamento".
r..4:eu Prefeito faz duas
co-i-sas s-imptes ma·s, ct·e eJ{tre-mo~ignifJfadc: dese-Ja o bom-dia,
cR-ar,,g..ndtJto-ào-s a-o- tra-b-afí10 e '
"Y~r
com-o- re-co.mp·ensa, d-1-z ao-s mes-m-o-s quando- está s-a+rldo- <l- p-·a-gamento.
Meu· Prefeito é s·áb'io. Te·m
mais iucidez, na pretensa toucura qae lhe atribuímos, que, centenas de administradores. Não vi
aínda ninguém que assumisse a
administração e tomasse, no
mínimo, esta atitude: um bom dia
para os servidores públicos. Sincero. Leal. Saído do fundo do
coração. De outro lado, a lembrança do dia em que o servidor
vai receber a remuneração, justa

recompensa pelo seu trabalho.
Não troco meu Prefeito,

preto velho, por nenhum outro.
~n11 fi,::,I
nui::>m
me t5. fiel I= ""1-n11,::,
"J ._,.
não me desminta meu amigo Zezão, o seu José da história.
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Ãssinado: Seu Ãntônio.

