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Flores para o circo

A

caravana circense se preparava para mais
uma temporada
Em uma cidade vizinha
Os artistas viviam momentos de gloria.
Os mais velhos dormiam em paz.
Os animais, depois de alimentados, viajavam tranquilos.
As crianças se divertiam com a paisagem pelo caminho.
Até que certo dia quando avistávamos a próxima cidade
para cumprir o nosso destino,
Fomos proibidos de entrar
As crianças começaram a chorar
Os mais velhos acordados perguntaram:
‘A cidade esta doente? É por isso que não podemos
entrar?’
A autoridade política, cumprindo a lei, disse que só os
animais estavam proibidos
O domador indignado exclamou:
‘A perversidade não está no circo, e sim nos rodeios e
frigoríficos!’
Pegou suas malas e seguiu um caminho oposto ao
nosso
Não podíamos deixar o circo parar
O circo não podia morrer
Seguimos com um novo espetáculo
Até que anos mais tarde
As mesmas autoridades políticas
Proibiram o palhaço de atuar
Disseram que é um tipo de artista contestador
Que deveria ser extinto!
Fomos trocados pela imagem
E colocados dentro de uma usina.
Pronta para explodir.
Acabando com qualquer possibilidade de um novo
espetáculo
Os próximos seriam os malabaristas, que seriam atropelados pela pobreza.
Nas ruas e esquinas de uma cidade virtual.
Estamos numa corda bamba
Equilibrados para seguir em frente.
Esperando que cada cidade abra as portas para o circo
Pois cada sorriso será compensado com um tropeço de
um palhaço...
Com um vôo aéreo de um super-herói trapezista.
Com bolinhas saltitantes de um malabarista
E com um coelho na cartola de um ilusionista.
Peço o último grito de socorro
Pois não haverá flores para o enterro...

Barragens rompem

Duas barragens de rejeitos da
mineradora Samarco romperam na quinta-feira, dia 5.
Diversas casas do distrito de
Bento Rodrigues, em Mariana,
em Minas Gerais, ficaram
alagadas. Houve uma forte
enxurrada de lama no período
da tarde. Uma pessoa morreu
e outras 15 seguem desaparecidas, segundo o Corpo de
Bombeiros de Ouro Preto, que
está auxiliando os moradores com equipes no local. As
buscas continuam e ainda não
foram divulgados números oficiais, mas os sobreviventes da
tragédia estimam que tenha
cerca de 15 mortos e outros 45
desaparecidos.
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Buracos I

A situação é caótica nas ruas
da cidade. Quando fazem à
Operação Tapa Buracos eles
colocam aquele asfalto frio e
fica um morro. Mesmo sem
chuva eles saem com a passagem dos carros. Acho que
fica pior que a encomenda.

Cintia Cadore – Jardim Alvorada

Buracos II

Viaja-se por todo Brasil de
carro e até cego sabe quando
está entrando em Alvorada,
devido a péssima conservação e desorganização de
nossa avenida principal. As
entradas da cidade são um
pandemônio de buracos,
sem meio fio, sinalização.
Não há nada.
Ricardo Stein – Bela Vista

Prefeitura I

Lembrando que ano que vem
tem eleição, e o Professor
Serginho com certeza irá
tentar uma reeleição. Só que
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O presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), foi surpreendido por um militante nesta quarta-feira, dia 4. Tiago Ferreira
Pará, de 26 anos, jogou notas falsas de 100 dólares sobre o parlamentar. O caso aconteceu em meio a uma entrevista coletiva no
Salão Verde. “Trouxemos tua encomenda da Suíça, Cunha!”, gritou o manifestante. Incomodado com a situação, Eduardo Cunha
baixou uma determinação que proíbe o livre acesso ao prédio.
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comigo ele não conta, porque a cidade está um caos.
Tudo fora de lugar, não tem
segurança, não tem asfalto
decente, não tem remédio,
não tem médico – nem um
simples pediatra no posto
de saúde. Para mim já deu o
que tinha que dar... e entre
aqueles que estão se candidatando, também nenhum terá
meu voto.
Edyna Mazuco – Sumaré

Prefeitura II

O prefeito anunciou redução
de seu próprio salário e de
secretários. Não foi feita nenhuma menção sobre os CCs
(Cargos de Confiança), que
somam quase 500 pessoas.
Este é o grande ponto da
questão, os companheiros
estão abrigados na administração do Professor Serginho. É possível fazer uma
boa economia reduzindo CCs
e não estagiários.
Cintia Cadore – Jardim Alvorada

Os artigos e comentários desta página são de responsabilidade de quem os assinam,
não representando necessariamente a opinião deste jornal. Envie e-mail para
redação@oalvoradense.com.br ou comente pelos perfis nas redes sociais.
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O prazo de cadastro e pagamento do eSocial foi adiado
pelo governo federal na
quarta-feira, dia 4. O Simples
Doméstico unifica o recolhimento dos tributos devidos
aos empregados domésticos. A
data limite era na sexta, dia 6,
mas com a decisão o prazo de
pagamento agora se estende
até o dia 30 de novembro. A
alteração é consequência de
problemas técnicos da Receita
Federal. Próximo de encerrar o
prazo inicial, 22,9% das guias
de pagamento haviam sido
emitidas. A preocupação é
para que os empregadores não
sejam prejudicados pela falha
no sistema da Receita.
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Tendência de sete dias para Alvorada

A semana deve revezar momentos ensolarados e de pancadas
de chuva. A instabilidade segue
rondando o Rio Grande do Sul,
embora não traga temporal.
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Na memória, uma
história para contar
Maria Alice da Silva Braga
Professora universitária, escritora
e doutora em Letras

O

livro “Manoeli-

José da Costa realiza um
to de Ornellas: breve percurso sobre a obra,
vida e obra de
frisando, por exemplo, a
um ex-presipaixão de Manoelito de
dente da ARI”
Ornellas pelo jornalismo,
é fruto da nossa dissertação quando, ainda jovem, no
de mestrado (pela PUCRS),
interior do estado, passou a
procurando recuperar a
colaborar para o Correio do
figura do homem e do
Povo, jornal fundado no ano
escritor sul-rio-grandense,
de 1895.
Manoelito de Ornellas, o
O jornalista, poeta e
qual conquistou o apogeu e
professor Landro Oviedo,
marcou sua época como um escreveu a contracapa, espaintelectual
ço guardado
que fez da
para a amarliteratura o
ração final
veículo de coda obra. Ali,
Manoelito de
nhecimento
com paixão,
e divulgação Ornellas conquistou Oviedo busca,
da cultura do o apogeu e marcou nos guardasua época como dos do tempo,
nosso Estado.
Promoum intelectual que a trajetória
vido pela
pessoal e
fez da literatura
Associação
profissional
o veículo de
Riograndense
de Ornellas
conhecimento
de Imprensa
para instigar
e divulgação da
em parceria
o leitor às
cultura do nosso descobertas
com a Fundação Ulysses
dessa persoEstado
Guimarães,
nalidade das
o livro abre com consideraletras sul-rio-grandenses.
ções de Ercy Pereira Torma,
Em “Manoelito de
presidente do Conselho
Ornellas: vida e obra de
Deliberativo da ARI, que
um ex-presidente da ARI”,
destaca o comando de
podemos perceber que da
Manoelito de Ornellas para
fronteira, espaço constante
assuntos de jornais e de
na vida de Manoelito, nasjornalismo para resolver
ceu o homem e o escritor. O
eventuais divergências
homem viveu a realidade e
A elegante apresentação
buscou na história passada
de Carlos Roberto da Costa
as respostas para o presenLeite, coordenador do setor te; o escritor recolheu na
de imprensa do Museu
literatura as fontes para
de Comunicação Hipólito
viver o imaginário.
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