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Ponte de ligação é reconstruída

EDITORIAL
jornal@oimagem.com.br

Programa: “Mais Professores”

O

IBGE, há algumas semanas, divulgou recente uma pesquisa sobre a escolaridade dos brasileiros. Os números
constrangeram as autoridades educacionais, principalmente em Brasília. As coisas não vão bem, e a taxa de analfabetismo é a que mais derruba nosso ranking. Ela só não só parou
de cair, como registrou um pequeno aumento entre 2011 e
2012. Na faixa dos 15 anos ou mais que não sabem ler nem
escrever representa 8,7% da população, ou 13,163 milhões
de pessoas. A região mais preocupante é a do Nordeste, com
17,4% no total e 27% na faixa de 15 anos ou mais de idade.
Eles representam 54% no país. Justamente a região que
mais recebe Bolsa- Família.
O Pnad 2012 mostra que os Estados de Tocantins, Paraíba, Pernambuco e Bahia tiveram os maiores aumentos nas
taxas de analfabetismo e Alagoas tem o maior índice. A pesquisa ainda mostra as diﬁculdades de manter adolescentes
nas salas de aula. Na faixa dos 15 aos 17 anos, a presença na
escola é de 84,2% dessa faixa e entre os jovens de 18 a 24
anos, apenas 29,4% estudam. Piorou, já que no ano anterior,
eram 28,9%. Por que desistem? Grande parte por causa da
repetência, problema que quase não existe na Progressão
Continuada, eleita erradamente como causa do fracasso
escolar em São Paulo... Só que esse estado é, junto com
Minas, onde se tem a melhor educação pública do país...
O ensino médio também não dá ênfase à educação proﬁssional e é pouco oferecida no meio rural. De tão óbvio, não
se entende por que não se oferecem cursos proﬁssionais e
agrícolas. Uma bolsa de estudos caberia perfeitamente aqui
também. Não custa lembrar que o FHC criou a Bolsa-Escola,
cuja porta de saída era a educação. Em 2002, entrou o Lula
que matou a Bolsa-Escola e criou a Bolsa-Família e esta criou essa massa de analfabetos... E ganhando dinheiro federal, ou seja, o nosso!
O Diretor deste periódico defende a hipótese de que se o
governo federal criasse um “Mais Professores” para os 150
milhões de brasileiros analfabetos funcionais, conforme o
IBOPE 2005, os médicos apareceriam e os analfabetos desapareceriam naturalmente.
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início do ano destruíram a
ponte, que era feita de
madeira com estrutura
fraca. A nova ponte tem
uma estrutura mais resistente, feita em alvenaria.
O investimento superou
os R$ 18 mil, divididos
entre Guaraciaba e São
José do Cedro, com recursos próprios.

Guaraciaba
São José do Cedro
oi reconstruída a ponte de travessia do Lajeado Ferreira, ligando as
comunidades de Santo Isidoro e Linha Ferreira, divisa com Guaraciaba.
Segundo o prefeito de
São José do Cedo, Plínio
de Castro, as chuvas no

F

Ponte recebe melhorias para evitar transtornos
Descanso
administração resolveu uma situação antiga na ponte que liga os
municípios de Descanso e
Iraceminha. Chuvas e
aumento do Rio, a força da
água ocasionava problemas na cabeceira, no lado
pertencente ao município
de Descanso. O prefeito
Hélio determinou a concretagem do local e não
somente a colocação de
cascalho. Segundo o Engenheiro da prefeitura de

A

Descanso, Pedro Dias, o
trabalho foi utilizado 14
metros cúbicos de concreto se estendendo até as
vigas de sustentação da
ponte o que deve resolver
o problema. Para o secretário Agenor Bonato, os
investimentos se justiﬁcam já que muitas famílias
ocupam esse acesso.
Foram investidos na obra
mais de R$ 6.000,00, disse. Para a cura do concreto, o trânsito ﬁcará interrompido até o dia 7 de

novembro. O local é muito
utilizado e serve como

caminho alternativo para
automóveis e caminhões.
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Atividades marcam 81 anos do Sicoob Creditapiranga
Foto: Gilvane Kern/Ascom/Creditapiranga

Até a próxima!

Itapiranga
o dia 21 de outubro
de 1932, há 81 anos,
começava oﬁcialmente a
realização de um belíssimo projeto. Era o sonho
de 41 pessoas, famílias e
da comunidade de Porto

N

Novo, de poder, através da
soma de forças, conquistar sonhos e vivenciar uma
vida melhor. Criaram a
Caixa Rural União Popular Porto Novo, hoje Sicoob Creditapiranga.
Para marcar esta data

EXPEDIENTE

especial, o Sicoob Creditapiranga realizou diversas
atividades voltadas para
seus associados e para a
comunidade da área de
ação. No dia 17/10, quinta-feira a noite, aconteceu
o cerimonial alusivo ao
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aniversário no município
de Tunápolis. Na oportunidade, em parceria com a
Secretaria Municipal da
Educação, aconteceu a
ﬁnal do 1º Festival da Canção Estudantil. Mais de 20
calouros se apresentaram.
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