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TODOS
SINTONIZADOS
Mesmo com a tecnologia,
o rádio segue como um
dos principais e mais
populares meios
de comunicação.

Centro-Norte

>>> Página 6 <<<
EDIÇÃO N° 141 >>> ANO 12 <<< R$ 1,00

Notícias

“É sériu qui na enaugurassão
do paineu qui custô quasi 160
mil real o bixu num funcionou
neim cum reza braba?”
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continuará abandonada?
MARCOS CAMPOS

Negócios
transformadores
Produção em pequenas
propriedades, como a do
agricultor Tibúcio Azevedo,
gera renda para famílias e
abastece mercado local.
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SETEMBRO AMARELO

Vamos cuidar
da mente

Fechada em 2019, a mais antiga instituição de ensino de Pedro
Afonso aguarda por uma reforma há quase dois anos. Ex-professores,
ex-alunos e outras pessoas da comunidade lamentam situação.

No mês dedicado à prevenção
ao suicídio, o CNN traz dicas
de psicólogas para cuidar
da saúde mental.
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SETEMBRO AMARELO

Vamos cuidar da

saúde mental
Henrique Lopes

“Cuidar é um verbo de ação” já mencionavam
alguns posts da campanha “Setembro Amarelo”, que trata sobre a prevenção ao suicídio em
todo o país. No mês em que a atenção se volta
aos problemas emocionais e psíquicos, que
podem até levar uma pessoa a tirar a própria
vida, é necessário falar sobre a importância
de cuidar da mente. Pensando nisso, o Centro-Norte Notícias conversou com quatro
psicólogas que deram algumas dicas de como
cuidar de nossa saúde mental e emocional.

“

Equilíbrio e inteligência emocional
são fundamentais para a saúde
mental, pois o controle sobre as
emoções afeta a nossa capacidade
de tomar decisões e seguir em
frente diante das adversidades
da vida, tanto no aspecto pessoal
quanto profissional. Uma pessoa
equilibrada emocionalmente é
aquela que consegue ter clareza e
segurança diante dos problemas,
buscando resolvê-los da maneira
mais assertiva possível, respeitando
seus sentimentos e limites. Para
manter a saúde mental e alcançar
uma boa qualidade de vida, o seu
esforço será diário, uma construção
permanente. Então, não tem receita
pronta como a de um bolo”.
RAMILA XAVIER

“

“

Saúde mental requer diversos
saberes, olhares, espaços e
cuidados. É preciso romper com a
lógica biopolítica, medicalizante
e psicologizante, já que não se
faz cuidado de modo isolado,
fragmentado ou normativo. A
saúde mental precisa abarcar
todas as complexidades que
envolvem o ser e estar no mundo.
Precisamos compreender o que
somos, o que gostamos, o que nos
dá prazer, o que queremos, o que
podemos, quando somos, quando
gostamos, quando queremos e
quando podemos, e o que de
fato é importante para nós. O
que estamos decididos a lutar, a
provocar, a conhecer”.
LARISSA MACHADO

Acredito que abordar a temática de saúde
mental dentro de casa é muito importante
para desconstruir as barreiras dos preconceitos
que existem, quando falamos de problemas
de saúde mental. Muitas vezes, a família pode
colaborar com a atuação dos profissionais e
ajudar no tratamento de pessoas com depressão
e ansiedade. É preciso olhar com carinho e amor,
e compreender que aquele sentimento é apenas
algo a ser superado com a nossa ajuda”.
KARINE WANDERLEY

“

Saber lidar com as emoções das nossas vivências faz
parte de uma atividade cotidiana. Muitas vezes, a
saúde mental é mais que a ausência de transtorno
ou deficiências, é o contínuo cuidado do bem-estar
do ser humano. As pessoas buscam a felicidade
e muitas vezes buscam isso na forma errada,
depois acabam se frustrando com o resultado.
Estar ciente daquilo que vai te deixar feliz em sua
essência também faz parte de um processo de
autoconhecimento e de saúde mental”
VANESCA NUNES
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Pequenos negócios mudam realidades
Henrique Lopes
Fora do contexto das grandes plantações e dos investimentos milionários no que se
baseiam as commodities de produtos exportados na região centro-norte do estado, os pequenos negócios têm colaborado
para o desenvolvimento através
de um trabalho de eficiência em
propriedades rurais de pequeno
porte que abastecem o comércio
local, e garante a melhoria da
renda e a sobrevivência de famílias inteiras.
O empreendedorismo no
campo permite uma ampliação das áreas de atuação que
vão desde a produção de hortaliças, passando pela criação
de gado de corte e leite, e suínos, até a piscicultura, ramo
que, apesar de ainda pouco
explorado, tem áreas propícias para investimentos em
toda a região como relatou o
criador Jair Salviano, de Tupirama, que há mais de uma
década produz peixes em reservatórios que são vendidos
em cidades da região. “É de
onde eu tiro o sustento da
minha família e emprego algumas pessoas. Essa região é
muito propícia à piscicultura
e temos muito a crescer no
segmento. Muitas vezes, os
olhares estão focados apenas
na soja ou na cana, mas há ou-

de maior qualidade e ajudando
o produtor local”, detalhou.

Pioneiro, Jair Salviano (de camisa azul) destaca o potencial da região para a criação de peixes

tras áreas com grande potencial”, afirmou o piscicultor.
Ainda em Tupirama, Tibúcio Azevedo contou que a
produção de hortaliças auxilia no complemento da renda
e ainda permite uma distração
e integração da família com
outras pessoas. “Apesar da
nossa horta ser pequena, é o

Professor aposentado, Sebastião utiliza a produção para subsistência

que garante uns trocados para
a família e ajuda no complemento da renda. A gente vende na feira e com isso vamos
fazendo aquilo que gostamos”, relatou.
Já em Bom Jesus do Tocantins, a produção do agricultor Antônio Pereira da Silva é
vendida diariamente pelas ruas

da cidade e de Pedro Afonso, e
transformou o dia a dia da família. “Antes eu vivia de diária, mas hoje consigo uma boa
renda com a minha produção
de galinhas, mandioca, verduras e legumes. É algo trabalhoso, mas que você consegue ver
um resultado e as pessoas acabam consumindo um produto

Tibúcio: horta ajuda na melhoria da renda familiar

Alimento na mesa
A produção de subsistência tem sido uma das alternativas das famílias frente ao aumento da inflação nos últimos
meses e garante o alimento na
mesa. O aposentado Artur Ribeiro atua com uma pequena
produção de bovinos e suínos
numa propriedade no município de Santa Maria do Tocantins. Ele vende parte do que
produz e o restante fica para o
consumo da família. “É o que
ajuda a manter as contas controladas, pois está tudo muito
caro. Quando a produção é boa,
às vezes conseguimos vender
para amigos e as pessoas mais
próximas, mas no dia a dia é
apenas para a alimentação da
família mesmo”, explicou.
O mesmo acontece na propriedade do professor aposentado Sebastião Pereira Aguiar em
Bom Jesus, onde produz frutas,
milho, feijão e mandioca, além
de criar vacas, galinhas e angolas. Ele vende as galinhas, frangos, ovos e frutas. O dinheiro
arrecadado serve para ajudar a
comprar itens da cesta básica.
“Tenho ainda cinco vacas que
quando estão de cria, o leite serve como um alimento nutritivo
pra minha família”, disse.
Agricultura familiar
em números
De acordo com o último
Censo Agropecuário divulgado pelo IBGE em 2017, são 5
milhões de pequenas propriedades rurais em todo o país, representando 77% dos estabelecimentos da produção agrícola.
Em 2017, a agricultura
familiar foi responsável por
R$ 131,7 bilhões (23%) dos
R$ 572,99 bilhões referentes
ao Valor Bruto da Produção
(VBP) do Brasil, gerando 10
milhões de postos de trabalho, com 67% do total da atividade agropecuária.
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Economia local ganha reforço
Mesmo com a difícil situação financeira pela qual o
país passa, a Prefeitura de Tupirama conseguiu administrar
os recursos públicos e, no dia
10 de setembro, pagou 50% do
13º salário dos servidores municipais efetivos e comissionados. “Estamos injetando na
economia local, antecipando os
pagamentos para os servidores.
Um valor significativo frente à
situação atual que enfrentamos,
e que só foi possível graças à
aplicação adequada dos recursos do Município”, destacou o
prefeito Ormando Brito Alves.
A segunda parcela deve
ser paga até o final deste ano.
Ainda neste mês, no dia
13, os estudantes da rede municipal de ensino de Tupirama
retornaram às aulas presenciais. Conforme a secretária
municipal de Educação, Dalva
Rodrigues Martins, o retorno
ocorre de forma escalonada,
ou seja, os alunos são divididos em grupos que frequentam as aulas dois dias da semana em dias alternados, para
evitar aglomerações. Nos dias
que não vão à escola, os estudantes estudam remotamente
em casa. Na educação infantil, será ofertado atendimento
presencial inicialmente para
as crianças do pré-escolar e as
demais séries vão retornar de
forma gradativa.
Para garantir o cumprimento das medidas de segurança contra a Covid-19, foram
adotadas cuidados como reforma das escolas; colocação de
sabonete líquido nos banheiros e dispensador de álcool em
pontos de maior circulação; tapete sanitizante nas portas que
dão acesso à parte interna das
unidades educacionais; aferição de temperatura para quem
entrar no ambiente escolar, e
nas salas de aulas; dedetização
de todas as áreas das unidades
seguidas de desinfecção da superfície da salas de aulas e demais espaços; higienização pe-

cial, de Saúde e de Educação,
e pelo Conselho Tutelar.
Culto ecumênico
No dia 20 de setembro,
um culto ecumênico foi promovido com a participação dos
servidores municipais de Tupirama. O momento religioso
teve a participação do padre
Adailton e do pastor Almir.
“Resolvemos fazer esse
momento com a participação
de todos os servidores, pois
consideramos esse contato
com Deus muito importante e
entendemos que esse ambiente de trabalho deve ser de paz,
união e produtividade” declarou o prefeito.

Campanha contou com caminhas para alertar sobre a prevenção e combate ao suicídio

riódica das portas e corrimãos;
adequação de horários para
entrada e saída dos estudantes; reorganização de horário
diferenciado durante as refeições; cartazes nos corredores,
banheiros e lavatórios com
orientações sobre a higienização das mãos; e cumprimento
as todas as orientações do protocolo de segurança em saúde
estabelecidos pelos governos
estadual e municipal.

Setembro Amarelo
Durante este mês, ocorreram atividades do “Setembro
Amarelo”. No dia 16, aconteceu uma blitz alusiva à campanha de prevenção e combate
ao suicídio. Durante o percurso
pelas ruas e avenidas da cidade, os participantes alertaram
a população sobre a sensível
problemática de prevenção ao
suicídio e da importância do
cuidado com a saúde mental.

Crianças e adolescentes podem praticar karatê é futebol

Já nos dias 14 e 15, uma
roda de conversa foi conduzida pela psicóloga do Núcleo Ampliado de Saúde da
Família (NASF) abordando
o assunto de prevenção ao
suicídio com os participantes
dos grupos “Envelhecimento
Ativo e Saudável”, e “Emagrecer Feliz”.
Os eventos foram organizados pelas Secretaria Municipais de Assistência So-

Esportes para crianças
A gestão municipal também implantou dois projetos
que beneficiam crianças e adolescentes tupiramenses. O “Karatê - Formandos Campeões”
atende 45 alunos de nove a 14
anos, com aulas ministradas
pelo professor Kelrison Alves
Noleto. Já a “Escolinha de Futebol Cativar” tem aproximadamente 45 alunos nas categorias sub 9 e sub 14.
Para participar das aulas
gratuitas dos projetos, o aluno
deve estar regularmente matriculado em qualquer instituição
de ensino, e ter a assiduidade
de 75% e média 7,0 em todas
as disciplinas.

Retomada das aulas segue protocolos de saúde
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BOM JESUS DO TOCANTINS

Município segue com investimentos
Localizado a 210 km de
Palmas, o município de Bom
Jesus do Tocantins tem recebido
uma série de investimentos feitos pela gestão municipal. Neste
mês de setembro, a cidade foi
beneficiada com a aquisição de
mais uma patrol motoniveladora, fruto de emenda parlamentar
do senador Irajá Abreu. A frota
de veículos ainda receberá reforços de veículos destinados a Assistência Social e Educação, que
foram adquiridos com recursos
próprios do Município.
Para o prefeito Paulo Hernandes, o trabalho de articulação, executado nos primeiros
anos de gestão, tem surtido efeitos e trazido benefícios à comunidade. “Às vezes, os recursos
demoram para chegar, mas estamos recebendo diversos recursos e aplicando isso para beneficiar nosso povo. O município
vive uma outra realidade, com
investimentos corretos e projetos que buscam sempre o bem-estar da população”, afirmou.
Volta às aulas
Com o controle dos casos
de Covid-19, a Prefeitura de
Bom Jesus do Tocantins deu
início ao calendário escolar com
aulas na forma semipresencial
em toda a rede municipal de ensino. A retomada das aulas atende aos protocolos de segurança

sanitária, com a ocupação das
salas de aula de apenas 50% e
o funcionamento no modelo híbrido ou remoto, de acordo com
escolha dos pais dos estudantes.
Mais saúde
Na área da saúde, a cidade, que já está vacinando adolescentes de 12 a 17 anos no
fechamento desta edição, tinha
zerado os casos de infecção por
Covid-19 e implantou projetos
que garantem o bem-estar da
comunidade, por meio da atividade física. Um deles é o “Qualidade de Vida - Treino Funcional”, que atende mais de 100
mulheres com treino funcional
orientadas por educadores físicos. A ação faz parte de uma
união de forças das Secretarias
de Assistência Social e Esportes.
A Secretaria Municipal
de Saúde também retomou as
atividades do programa “Saúde
do Homem”, com atendimentos noturnos todas as quartas-feiras, na Unidade Básica de
Saúde Francisco Pereira.

Alunos voltaram às aulas no formato semipresencial com vários cuidados para evitar casos de Covid-19

Outros projetos
Com a melhoria do cenário pandêmico, outros projetos
como a Feira Livre e a Festa
das Crianças serão realizados
a partir do mês de outubro,
sempre seguindo os protocolos de segurança.

Irajá e Paulo Hernandes durante entrega de uma patrol motoniveladora

Projeto atende 100 mulheres com atividades físicas e garante mais qualidade de vida
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Nas ondas
do rádio
Veículo que transmite
emoção através da voz, o rádio
foi uma das primeiras formas
de compartilhar informações
ao público por todo o mundo. As vozes amigas, que são
transmitidas pelas ondas dos
rádios e reproduzidos de pequenos aparelhos até os alto-falantes instalados em praças
públicas, contam diariamente
histórias que emocionam e encantam, além de levar alegria e
diversão aos lares, mesmo nos
lugares mais remotos.
Para celebrar a importância do rádio na vida dos brasileiros, no dia 25 de setembro é
celebrado o Dia Nacional do
Rádio. Em Pedro Afonso, a Rádio Vale FM-87,5, que comemora aniversário de fundação
no dia 6 de outubro, tem construído ao longo de 12 anos uma
história pautada pela credibilidade e a inovação em levar
conteúdo de qualidade a toda
a região, atingindo mais de 20
mil ouvintes.
Emissora pioneira na
região Centro-Norte do estado do Tocantins, começou a
nascer em 9 de dezembro de
1998, por iniciativa de um
grupo de moradores de Pedro

Afonso, que se reuniu para
fundar uma rádio. Desejo que
só foi efetivado em 2008, dez
anos depois, quando o primeiro programa da radiodifusão
comunitária de Pedro Afonso,
“Levando a vida tocando a
viola”, foi ao ar em outubro.
O trabalho de levar informação de qualidade e credibilidade foi feito por diversos
profissionais que atuam ou já
atuaram na Rádio Vale FM.
Radialista há quase 13 anos,
Genilson Soares tomou gosto pelo rádio ainda criança.
“Como toda criança sonha ser
algo quando crescer eu sonhei
isso pra mim, e quando eu ouvia vários locutores falando
de diferentes aspectos sobre a
vida, o cotidiano das pessoas,
as diversidades, as culturas,
isso me motivou e fez com
que eu me apaixonasse por rádio ”, detalhou.
Já Edson Kazama, que
iniciou a carreira ainda na década de 80 no Paraná, revelou
que trabalhar com rádio em
Pedro Afonso é desafiador.
“Encontramos
dificuldades
iguais a outros lugares, nos
grandes centros é a concorrência, mas aqui, no papel de

rádio comunitária, nos reinventamos para que possamos
cumprir o grande desafio que
é fazer rádio em uma cidade
pequena. Uma alternativa para
expandir o nosso trabalho é
usar as plataformas digitais”.
Ex-comandante do programa “Super Manhã”, Allef
Queiroz falou da alegria que
sentia quando fazia rádio. “Há
uma troca muito importante
com as pessoas que estão ali
conectadas a você pela sua voz.
Contamos histórias, sorrimos,
nos divertimos, damos as notícias e as pessoas aguardam os
programas, pois fazem parte do
seu dia a dia”, descreveu.
Há vários anos levando a
sua voz às casas de toda a região, o radialista Gerson Noronha acredita que trabalhar
com rádio no interior permite
um contato direto com os ouvintes. “A gente conta as histórias de pessoas comuns, que
nos ouvem. Levamos informação de qualidade, buscando
sempre dar o nosso melhor,
pois os ouvintes estão em casa
esperando para que possamos
nos conectar com eles pelas
ondas do rádio”, comentou.
(Henrique Lopes)

Kazama: “Trabalhar com rádio é desafiador”

Genilson se apaixonou pelo rádio ainda criança

Rádio permite contato direto com o ouvinte, diz Gerson Noronha
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“Sou prefeito e vou partir para a reeleição”.
JOAQUIM PINHEIRO, prefeito de Pedro Afonso há apenas
nove meses que já pensa na eleição de 2024.

centronortenoticias@gmail.com

O dono do hino
Em menos de um mês, Pedro Afonso perdeu pessoas
de diferentes áreas que contribuíram para o seu desenvolvimento. Em 12 de setembro faleceu um dos grandes nomes da cultura. Uadir de Matos Lima, de 73 anos, morreu
em Goiânia (GO), em consequência de um acidente automotivo. Didi Lima, como era conhecido, é autor da música
Berço Amado, também chamada de Pedro Afonso cidade
bela que, mesmo sem ter sido oficializada, é considerada o
hino de Pedro Afonso.

Legado
No dia 22, faleceu o reverendo Jairo Virtude Procópio, de 69 anos, em consequência da
Covid-19. Além do trabalho religioso, também
foi atuante na área social. Pastor Jairo era conhecido pela alegria, cordialidade e facilidade em
fazer amigos.

Contribuição
Em 5 de setembro faleceu, vítima de um acidente de carro, o gerente comercial João Sabino

Dias, 61 anos. Ele atuava no ramo de compra de
grãos e contribuiu bastante para a economia local.

Referência
Outra perda muito sentida foi a do técnico
em enfermagem Pedro Gomes Soares Neto, o
“Pedrinho Enfermeiro”, 57 anos, ocorrida no dia
29 de agosto. Ele foi vítima de uma hemorragia
digestiva gastrointestinal. Pedrinho atuou por
mais de 35 anos em hospitais públicos e privados, auxiliando em cirurgias e partos.

Doação de salário

Cristo Rei

O prefeito Joaquim Pinheiro (PDT) anunciou já
ter mais de R$ 95 mil do seu
salário que serão repassados ao Fundo Municipal de
Habitação. O valor, segundo ele, será usado para ajudar na construção de até dez
casas populares ainda esse
ano. A doação do salário foi
uma promessa feita pelo então candidato na época da
campanha eleitoral.

Depois da desativação
do Colégio Estadual Pádua
Fleury, em 2019, e mais recentemente da Unidade Penal Feminina, a comunidade
pedroafonsina teme pelo fechamento do Colégio Cristo
Rei. Em nota, o Governo do
Tocantins asseugurou que não
existe a intenção de fechar a
tradicional unidade de ensino.

Novo presidente

A Prefeitura de Pedro
Afonso liberou a realização de
shows e outros eventos com
grande público. O decreto determina que os organizadores
exijam dos participantes apresenção do cartão com a vacinação completa contra Covid-19.

O vereador Breno Alves
(PTD) assumiu a presidência
da Câmara Municipal de Pedro Afonso. Também compõem a mesa diretora: Joilson
Boca Preta (SD) - vice-presidente, João do Povo (Cidadania) - tesoureiro, Marquin
Catabriga (DEM) - 1º secretário, e Sipriano Soares (SD)
- 2º secretário. Todos eles já
faziam parte da diretoria do
mandato anterior.
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Liberou

Vai sim
O ex-prefeito Jairo Mariano (PDT) já fala abertamente que disputará a eleição para
deputado estadual em 2022. O

fato de presidir a Adetuc tem
contribuído para se tornar conhecido em outras partes do estado, já que tem visitado vários
municípios tocantinenses.

É campeão!
A Copa Telessat de
Futebol Society 2021 teve
como campeã a equipe Sócios do Clube SB. A competição organizada pela Liga
Esportiva de Pedro Afonso
(LEPA) distribuiu R$ 5 mil
em prêmios. O Centro-Norte Notícias e o Portal CNN
apoiaram o evento.

Ouvindo
O programa deste colunista apresentado junto com
Edson Kazama na Rádio Vale
FM-87,5, está entrevistando
pré-candidatos a governador
do Tocantins. Os dois primeiros foram Paulo Mourão (PT)
e Osires Damaso (PSC). O programa vai ao ar toda sexta-feira, às 11 da manhã.

>>> Mininu vei, essi meis
di setenbru foi puxadu, tanta
nutiça ruim qui dá licença!!!
Mais cum fé in Deus otubru
vai ser beim mió!!!
>>> Eta qui já cumeçou as ‘visita’ di puliticu. Xega pertu da
elessão elis apareci mostrandu
os denti, dandu tapinha nas
costa, prometendu mundus e
fundus. E us sanguissuga na
cola querendu uma beirada.
>>> Tô percupadu. Um vizin mi falô qui num amu meu
país pur que num coloquei a
bandera do Brasil lá im caza.
Moçu cumé qui vô conprá
bandera numa quebradera
deça? Meu diero dá pra mau
pra eu cumé!!!
>>> Xegô aqui nu meu gabineti qui aqueli foncionáriu qui
ficava vigiandu us grupu di zap
pru xefi tá pertin di pegá umas
piaba. Cunversou dimas e teim
genti valenti cum sedi neli.
>>> Rapais, é sériu mermu
qui na enaugurassão do paineu
qui custô quasi 160 mil real o
bixu num funcionou neim cum
resa braba? Pior qui dispois de
mais di meis o treim ainda tá
im “fasi di testi” e vira e mexi
sai do ar. Cumé qui podi numa
crisi deça comprá um equipamentu caru cum o dinheru du

povu e o trossu ainda num foncioná dereitu? Uma cituação
deça e ainda teim queim axi
ruim si algueim falá.
>>> Custumam disé qui a
pulitica muda as pessoa e eu
concordu. Um ali xegou cuma
curvesona bunita falandu qui
era deferenti e num entrava
nus isquema. Du dia pra noiti
mudó a prosa dispois qui agasairam uns carguim prus parenti deli na viúva. Agora fica
valenti si algueim falar mau di
queim até um um dia decis eli
vevia metendu a lenha.
>>> Falaru pur meu xefi qui
eu precisu dá nome aos bois
aqui. Queta, si der nomi veim
mais coza juntu e vai ficar fei
pra um monti de genti!!!

MISTÉRIUS
>>> Queim é a dondoca seim
nossão qui toda semana taca
fogu nu munturu do quintau?
>>> Qual figura si candidato
im 2020 e até oji tá cum monti
di xequi vuandu por ai?
>>> Vão dechá mermu fexá
o Cristu Rei? Aqui no Pedrafonsu as otoridadi e o povu só
si mexi dispois que num teim
comu fazé mais nada!!!
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ESCOLA PÁDUA FLEURY

História sendo apagada

MARCOS CAMPOS

Pérola Venâncio
Em dezembro de 2019, a
Escola Estadual de Tempo Integral Comendador Pádua Fleury
foi fechada pelo Governo do
Estado. A justificativa foi que
a estrutura apresentava vários
problemas que representavam
riscos à integridade física de
alunos, professores, servidores
e demais usuários da unidade de
ensino. Técnicos da Secretaria
Estadual da Educação, Juventude e Esportes (Seduc) constataram falhas como rachaduras nas
paredes, corrosão das estruturas
metálicas e na rede elétrica.
Na época a gestão estadual
informou que a escola poderia
ser reformada, mas não voltaria
a treceber alunos. O custo estimado para realizar a reforma seria de R$ 876.731,80. Desde então, a revitalização não ocorreu,
deixando a mais antiga instituição de ensino de Pedro Afonso
praticamente abandonada.
Mesmo desativada, a
escola inaugurada em 1º de
março de 1937, na gestão do
prefeito Manoel Góis, carrega
muita história. Por isso, ex-professores, ex-alunos e várias
pessoas da comunidade pedem
a reforma da instituição. “É um
crime contra o patrimônio histórico da cidade. Uma cidade
não evolui sem preservar sua
história e sua memória. Sou totalmente favorável para que a
escola seja revitalizada”, disse
o historiador e ex-aluno, Fabrício Rocha.
A servidora pública Rosângela Ferreira Pires, ex-professora no Pádua Fleury, também
lamentou a situação: “Acho um
descaso, pois o problema limitava-se apenas a uma sala e, com
o tempo que este prédio tem
passado fechado, é bem provável que outros problemas surjam. Que eles a restaure o mais
breve possível, pois faz parte da
história do município”.
Rosângela é filha de Teresinha Ferreira da Silva, profes-

Alunos e professores em evento nos bons tempos do Pádua Fleury

sora aposentada que foi diretora do Pádua Fleury por duas
vezes na década de 90. Para
elas, o prédio da escola deveria ser revitalizado para continuar sendo uma unidade de
ensino. “Tínhamos em mente
que ele continuasse como um
educandário de profissões para
jovens e adultos, com cursos
de corte e costura, eletricista,
pedreiro, arte em cimento e
gesso, horticultura, carpintaria
e tantas outras atividades que

estão desaparecendo por falta
de mão-de-obra qualificada.
Assim, jovens e adultos teriam
uma profissão em dias difíceis
como estes que estamos passando”, defenderam.
Nas redes sociais, muitas
pessoas que já estudaram ou
trabalharam na Escola Estadual
Pádua Fleury, que quando foi
fechada estava prestes a completar 83 anos de fundação,
lamentaram a situação. “Que
tristeza, eu e meus irmãos estu-

damos todos aí. Ótimos profissionais da educação, amigos de
infância e do tempo de escola.
Só resta saudade. Não podemos
deixar essa história morrer, vamos lutar por reformas e a volta
do nosso Pádua Fleury!”, disse
um internauta.
“Nunca pensei que fosse
tão fácil desativar a referência de tantas pessoas que tiveram o prazer de ter estudado e
prestado serviços na unidade
de ensino. Infelizmente, as
autoridades políticas aleijam
o processo educacional”, completou outra pessoa.
Servidores
Enquanto essa reportagem
era produzida, o CNN recebeu
informações de que pessoas
estariam cumprindo horário de
trabalho no prédio da Escola
Pádua Fleury. A fonte, que preferiu não se identificar, apontou que a unidade pode ter sido
transformada em um “cabide
de empregos” – quando um local, geralmente do serviço público, emprega mais pessoas do

que o necessário e muitas delas
não trabalham.
Posicionamento
Em nota, a Seduc afirmou
que o prédio da Escola Pádua
Fleury passará por reformas para
ser a nova sede da Diretoria Regional de Educação, Juventude
e Esportes, porém não indicou a
data para início das obras.
A pasta informou que, no
momento, o prédio da antiga
unidade de ensino abriga o almoxarifado da Diretoria Regional
de Educação de Pedro Afonso,
e que o local tem três vigias que
mantêm e cuidam do patrimônio
e documentos arquivados, além
de uma servidora responsável
pela limpeza. do espaço.
A Seduc também citou a
construção de outra escola estadual de tempo integral em
Pedro Afonso, que terá capacidade para atender até 1.500
estudantes. A unidade de ensino
contaria com mais de 60% dos
serviços executados, e o valor
licitado para a finalização da
construção é de R$ 9.423.386.

