
NOTA DE REPÚDIO 
 
Eu, Ieda Maria dos Santos Souza, Secretária Municipal de Educação do 
município de Eldorado do Carajás - PA, venho, por meio desta nota, manifestar o 
meu REPÚDIO quanto à reportagem da TV Serra Pelada, onde se refere a uma 
creche no município de Eldorado do Carajás, publicada no Facebook no dia 06 de 
novembro de 2018, pelas seguintes razões: 
 
Inicialmente, faz-se necessário frisar que a reportagem veiculada mostra-se 
leviana e não merece qualquer consideração, vez que, dentro da ética profissional, 
obrigatório seria ouvir a manifestação da parte supostamente denunciada, mais 
precisamente, da Prefeitura e a Secretaria Municipal de educação de Eldorado do 
Carajás, o que não foi observado. 
 
É evidente que esta é uma reportagem política eleitoreira desprovida de critérios 
profissionais éticos que deveriam ter sido observados. 
 
Outro critério basilar que chama a atenção, e que merece destaque, é o fato da 
reportagem se dirigir à cidade de Eldorado do Carajás a denominando como 
“cidade do massacre”, o que leva a crer que a população de nossa cidade não tem 
um bom valor. Quantas coisas boas, pessoas de grande valor, possuímos em nossa 
cidade! O que se evidencia é uma total falta de respeito com a nossa população. 
 
Necessário ressaltar ainda, conforme já afirmado pela própria reportagem, que a 
referida creche funciona no mesmo local há quase 20 (vinte) anos, e que o atual 
prefeito, Célio Rodrigues da Silva, nem chegou ainda à metade de sua gestão, já 
tendo trabalhado arduamente em prol do melhor pela cidade, e tendo ainda muito 
por fazer, conforme devidamente planejado. 
 
É necessário tempo, planejamento e orçamento para sanar descasos e desmandos, 
que se estendem por quase vinte anos, e assim o atual gestor tem feito.  Temos 
trabalhado com muita dignidade para restaurar o progresso de nossa cidade, e de 
acordo com o processo licitatório nº 11102018/01, que já se encontra em fase 
final, em breve será edificado um ‘muro’ que cercará toda a Escola Municipal de 
Educação Infantil Nossa Senhora das Dores. 
 
Vale destacar que apesar do pouco tempo à frente da Prefeitura de Eldorado do 
Carajás o Prefeito Célio Rodrigues da Silva já concluiu a Escola Municipal São José, 
localizada no PA Volta do Rio, a Escola Municipal Getúlio Vargas, localizada na 



Gameleira, e o Ginásio Poliesportivo, dentre tantas outras inúmeras obras que 
vem se concretizando. 
 
A reportagem veicula de forma leviana informações acerca do transporte escolar 
da rede municipal, sem esclarecer um fator de grande relevância, em razão da 
atipicidade de nosso município, que conta com mais de três mil e quinhentos 
quilômetros de estradas vicinais, torna-se o município da região com o maior 
número de veículos transportando alunos, o que, de fato, onera um pouco mais o 
seu custo final. 
 
Todos sabem da importância e da obrigatoriedade do transporte escolar, sendo 
este um dos serviços primordiais para melhorar cada vez mais a educação de 
nossas crianças e adolescentes. 
 
Como demonstração direta de total ausência de credibilidade, a reportagem 
veicula ainda informação caluniosa, aduzindo que o município conta com mais de 
R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) em conta, e que mencionado valor poderia 
ser usado para obras em favor da educação. Ocorre que uma informação de 
tamanha relevância, deveria ser minimamente comprovada, o que não é, em razão 
exclusiva de não refletir a realidade. Essa gestão tem trabalhado de forma ilibada 
e transparente e assim continuará a fazer. 
 
Por fim, como prova incontestável da total falta de seriedade do jornal que 
veiculou levianamente a reportagem, a diretora da Escola  E.M.E.I. Nossa Senhora 
das Dores, Sra. Mary Pinheiro de Sousa, prestou informações acerca da realidade 
da escola, informando inclusive sobre o processo licitatório para construção do 
muro, no entanto, como a matéria era de cunho político, mencionada declaração 
não foi ao menos reprisada, vez que não ia de encontro a finalidade pretendida 
pelo veículo de informação. O que houve foi de fato ainda mais grave, vez que a 
matéria afirmou levianamente que a direção da escola não quisera se manifestar, 
o que em momento algum reflete a realidade. 
 
Sem mais para o momento, agradeço a atenção dispensada e me coloco à inteira 
disposição do povo da nossa cidade para esclarecer as dúvida a respeito desse 
assunto. 
 
Eldorado do Carajás – PA, aos 06 de novembro de 2018. 
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