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Escola Municipal Cachoeirinha realiza
encontro Família na Escola
Foto: Mauro/Ascom/P-Des

Funcionários na berlinda

O

funcionário público sempre foi alvo de críticas
por parte da sociedade, sendo
caracterizado como o trabalhador que não trabalha. Em contrapartida a essa imagem, sabe-se que
todo o aparato estatal compõe-se de servidores públicos e são estes os agentes responsáveis pela consolidação das políticas públicas. Veriﬁcou-se que os usuários têm imagem negativa constituída a respeito dos
funcionários públicos; os funcionários públicos, por
sua vez, se veem como aqueles que se sacriﬁcam em
prol do serviço público.
Uma coisa puxa a outra. Na semana passada abordei a mendicância dos prefeitos que recebem máquinas modernas e não recebem numerário para uma
gestão almejada pelos munícipes e servidores municipais. Enquanto o governo federal centralizador é
recordista de arrecadação o municipal tem a sua encolhida ano após ano. O reﬂexo disso é o deﬁciente
serviço público e o descontentamento dos servidores.
Para o munícipe o culpado é o prefeito e sua equipe. Quando há escassez de recursos é declarado ponto
facultativo, turno único e os servidores estão em casa
tomando chimarrão, nos botecos tomando cerveja ou
jogando baralho, ou trabalhando em seus empreendimentos próprios. Enquanto isso, os da iniciativa
privada, aqueles que sustentam a corte, trabalham de
sol a sol para honrarem os seus compromissos e
assim fazerem parte do cadastro de bons pagadores e
não serem inscritos em divida ativa, serviço de proteção ao crédito, entre outros.
Diante das diﬁculdades chamam a imprensa para
denunciar os lapsos do prefeito e sua equipe. E, por
outro lado, para divulgar as conquistas dos gestores,
apesar das vacas magras.

Diante disso podemos concluir que para o governo contaminado pela sarna e lepra comunista, centralizador, apedeuta e esquerdopata; a reforma administrativa não interessa, se houvesse interesse já teria
feito. Pois, desde a redemocratização ou era lulopetismo sempre contaram com ampla maioria no congresso. Tudo isso para que a responsabilidade pese sobre
aqueles que governam próximo ao contribuinte. É
fácil identiﬁcar os servidores descansando no trevo
de acesso a cidade, o difícil é saber o que a cúpula está
fazendo na suíte presidencial ou a bordo do aero lula.

Descanso
a última quintafeira, 31, a Escola
Básica Municipal Cachoeirinha realizou o 3º encontro Família na Escola. O
evento contou com grande
público no Ginásio da
comunidade. Com teatros,
dramatizações, cantos e
mensagens os alunos de
todas as séries da escola

N

realizaram suas apresentações chamando a atenção da importância da convivência familiar para a
formação do cidadão.
Palestra
A secretaria da educação através da administração inovou levando para o
local a palestra Faça da
Vida um Show, com Roselei Angst e equipe. O vice-

prefeito Neri Spessato que
representou o governo
municipal, disse que este é
mais um dos objetivos que
estão sendo alcançados,
levar palestras para o interior do município. “O que
antes acontecia somente
na cidade, agora já é realidade no interior também”
comentou. A secretária da
educação, Jacinta Marília

Oro enfatiza que eventos
como esse, com a realização de palestra motiva em
muito os alunos e seus
familiares. O diretor da
escola Roque Francisco
Ribeiro por sua vez, agradeceu a todos os colaboradores e, principalmente,
os organizadores que ﬁzeram do encontro um
sucesso.

Escola Cinderela realizou Pé na Trilha
A
Santa Helena
direção e integrantes
da Escola Cinderela,
na quinta-feira, 30, realizaram o tradicional pé na
trilha com aproximadamente 64 alunos do 4º e
5º anos, acompanhados
pelos professores e direção da escola.
O pé na trilha foi realizado na propriedade do
agricultor Arlindo Carbonara, a atividade teve
como objetivo a integração dos alunos com o meio
ambiente, além de fazer
parte da programação da
semana da criança.
Segundo os professores de Educação Física,
Lillian Nora e Noreli Ama-

ral, este tipo de integração
com a natureza nos dias de
hoje é de grande valia.
Uma vez que nossas crianças passam a maior parte
do tempo livre em conta-

tos com, computadores,
televisão, celular e vídeo
game. Desta forma isso é
um incentivo e um estimulo para o melhor
desenvolvimento de suas

habilidades motoras e
mentais. Pois o ser humano necessita deste contato
com a natureza para manter um equilíbrio entre corpo e mente.
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