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Manifestação contra a violência nas escolas acontece amanhã 
 
Os estudantes, professores, funcionários e pais de alunos da escola estadual 

professora Ordânia Janone Crespo, localizada no bairro Santa Maria em Santo André, 
farão manifestação amanhã (6), a partir das 13 horas, quando sairão da porta da escola 
em direção à Câmara Municipal de Santo André, em protesto a violência que acomete as 
escolas.  

No dia 3 de setembro a professora Aparecida Maria dos Santos Vecchi foi baleada 
por um aluno de 13 anos. Segundo a vice-diretora Cássia Barbosa do Nascimento “o aluno 
não era violento ou agressivo com os colegas ou professores, era sempre prestativo, bom 
jogador de futebol nas aulas de Educação Física e tinha o comportamento natural de um 
adolescente de sua idade”, o que vem corrigir os dados aqui apresentados no Boletim 
Eletrônico do dia 3/09. 

 
Declaração 

Segundo declaração assinada por professores e enviada hoje (dia 5) pela escola 
para este Boletim, “E.M.S.J. era um aluno freqüente, de aproveitamento regular e que 
nunca teve um comportamento que inspirasse maiores cuidados da direção ou a 
necessidade da presença dos pais por indisciplina. Pelo contrário, sempre se mostrou 
pronto a ajudar, participando das atividades esportivas em jogos escolares, tendo uma 
conduta condizente com a situação.” 

 
Violência nas escolas 

O deputado estadual Vanderlei Siraque é membro da Comissão de Segurança 
Pública da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo e não tem poupado esforços 
para acabar com a violência presente nas escolas, que intimida e assusta professores, 
pais e alunos. Muito antes de ocorrer mais está tragédia, o deputado visitou as escolas do 
ABC, fez diversas reuniões com professores e diretores e realizou Audiência Pública, em 
Santo André, para conhecer de perto a realidade de cada uma das escolas, detectar seus 
problemas e propor soluções ao Governo do Estado. 

 
Apresentando soluções 

Uma das soluções foi a apresentação de diversas emendas à LDO – Lei de 
Diretrizes Orçamentárias de 2002 –, sendo que duas delas foram incorporadas à lei. A 
primeira solicita ampliação e deslocamento de policiais para atuar na área escolar através 
da aquisição de viaturas e a outra pede a redução do índice de delitos graves e do tráfico 
de drogas e agressões físicas. 

 
Audiência Pública 

E dando continuidade a este tema, que ainda tem muito para ser feito, o deputado 
Vanderlei Siraque, junto com a Comissão de Segurança Pública da Assembléia 
Legislativa, realizará Audiência Pública, no próximo dia 26 de setembro, às 10h, para tratar 
da Violência nas Escolas Estaduais de todo o estado de São Paulo. 
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Indique nosso boletim para um amigo(a)! 
Caso não deseje receber mais nosso boletim basta enviar uma mensagem escrevendo CANCELAR no 
subject (assunto) ou entre em contato conosco.  

 
 


