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O brocardo popular explica bem o que tem acontecido com a Educação no Município 

de Paramirim.  

Município de economia calcada na produção agropecuária leiteria e de corte, além das 

frutas, verduras e legumes, cereais e grãos, tudo em um modo de produção com base na 

agricultura Familiar, onde os pequenos agricultores produzem e comercializam seus produtos 

na feira livre do Município.  

No ano de 2009, o Governo Federal editou uma Lei onde obriga que no mínimo 30 % 

do que é consumido na merenda escolar, obrigatoriamente tem que ser comprado dos 

pequenos produtores do Município, uma conquista de todos, produtores e Estudantes. Porém,  

nunca foi efetivada no município.  

Pois bem, diante de tantos produtos de qualidade, produzidos pelos agricultores do 

município, é servido na merenda escolar Bolacha de sal e Suco Artificial. Não reflete o 

brocardo? 

Curiosamente o Município é gestado por um Médico e um Advogado. Duas carreiras 

que talvez sejam as mais almejadas pelas nossas crianças, carreiras que exigem uma boa base 

escolar para que possam ter condições de disputa-las nas escassas vagas nas Universidades 

Públicas desse país. 

 Não é necessário ser médico para saber que a alimentação tem influencia direta no 

desenvolvimento psicossocial do individuo. Seria possível alcançar esse desenvolvimento a 

base da dieta alimentar ofertada nas escolas de Paramirim?  É importante dizer que para 

grande parte dos alunos essa é a única refeição do dia. Os da zona rural saem de casa às 04 

horas da manhã e chegam de volta às 13:00, 14:00 horas dependendo da distancia. 

Qual será  a justificativa da Secretária de Educação, uma vez que segundo 

especialistas é possível montar um prato que atende as necessidades nutricionais,  e palatável 

com apenas 0,60 (sessenta centavos) por aluno/dia, bem menos que custa um pacote de 
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biscoito água e sal servido na merenda escolar. Tudo isso devendo ser adquirido dos 

agricultores do Município, segundo orientação do Governo Federal.  

A conclusão que chegamos, é que tudo isso tem um objetivo, qual seja? Manter nossas 

crianças pobres longe da possibilidade de uma educação digna, capaz de leva-las a alcançar 

uma Universidade Pública de qualidade, uma emancipação social. 

Assim, mantemos a política de “Pão e Circo”, enquanto César continua a reinar, mas 

cuidado, até Roma, que foi o maior império do mundo caiu, enquanto isso não acontece, não 

fique ai na praça dando milho aos pombos, esse tempo pode ser precioso demais. 

Enquanto o Município compra da empresa TAL todas essas iguarias para os 

alunos, os agricultores estão lá na feira com seus produtos de qualidade, sendo mais uma 

vítima dos atravessadores, vendendo tudo pelo preço que acham, enquanto o Município 

descumpre uma Lei Federal, que poderia mudar a realidade tanto dos nossos 

Estudantes quanto dos Agricultores da região.  

A sociedade precisa se organizar, participar dos conselhos, denunciar as 

irregularidades, cuidar dos recursos públicos, esse é o papel do Cidadão. Ainda podemos 

mudar esse brocardo só depende de nós. 

Vamos fazer com que essa nuvem do atraso saia de cima das nossas cabeças e que 

possa brotar em nossa juventude a semente da esperança, afinal nem tudo está perdido como 

dizia Raul... E essa juventude possa entender que precisam ocupar os espaços públicos para 

que sejam realmente públicos e não um espaço de privilégios para os meus. 

Enquanto cidadão de Paramirim que ama essa terra maravilhosa, espero estar 

contribuindo um pouco para mudar esse senário catastrófico. 

 

 

 

 


