PELO ENSINO MUNICIPAL
O governo municipal do dr. Whady Nassif tem apresentado, aos olhos do
observador, motivos inúmeros e diferentes para comentários que se cercam,
sempre, de referências entusiastas e admiradas. Neste grande acervo de
trabalhos, de realizações e de notáveis serviços prestados à coletividade, é
necessário que se distinga, pela sua real utilidade e pelos seus excelentes
resultados sociais, o aparelhamento com que conta a instrução primária
municipal. Esta organização, em Uberaba, merece, em sã verdade, o elogio
justo de todos aqueles que se colocam ao lado das medidas acauteladoras do
futuro e do preparo racional e inteligente das forças que viverão depois. E a
administração de Uberaba, apesar da densidade da população municipal,
encontrou a justa medida para proteger e amparar o ensino às crianças pobres.
Contando com uma estatística demográfica que se aproxima da cifra de
quarenta mil indivíduos para a área urbana, Uberaba só possui um grupo
escolar para atender às matrículas dos que requerem o ensino primário. Mas
este governo benemérito e inteligente do doutor Whady Nassif, sem alardes e
sem pregões, realizou a formidável tarefa de organizar e manter, sem auxílios
ou subvenções, um conjunto magnífico de escolas públicas primárias, em
harmonia com as necessidades locais. A infância pobre de Uberaba,
impossibilitada de custear a permanência nos colégios particulares, encontra,
nas escolas amparadas pela Prefeitura Municipal, o ensino ministrado com
carinho e a lição dos bons exemplos proporcionada pelo trabalho dedicado de
professoras habilitadas. Nada menos de duzentos contos se despendem,
anualmente, com a instrução pública municipal. Mais de trinta escolas se
espalham pelos vários quadrantes do município, todas elas providas de farto
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competência. Acompanhando o desenvolvimento da cidade e servindo aos
novos bairros que surgem de comum, o doutor Whady Nassif estabelece novas
escolas, aumentando, sempre e sempre, o número de estabelecimentos para o
ensino público primário. Mais de três mil crianças recebem as primeiras luzes
da instrução nas entidades escolares mantidas pelo governo municipal.

Este fato caracteriza, muito bem, a personalidade administrativa do doutor
Whady Nassif, demonstrando que o seu governo, ao par das estupendas
realizações para a hora presente, cuida, com esmero, de consolidar as bases
da Uberaba que há de vir.
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