
Esporte e integração
marcam Dia do Servidor
Em Vale do Sol, programação reuniu quase 300 pessoas na sede do Trombudo, 
num dia de valorização aos trabalhadores de todos os setores

CONFRATERNIZAÇÃO

E SPORTE | VALE DO SOL 15ARAUTO | TERÇA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 2018

Reunião esclarece sobre requisitos 
para acesso à rede de água 

O presidente da Câmara 
de Vereadores de Vale do Sol, 
Márcio Bringmann, convocou 
servidores da Prefeitura para 
prestarem esclarecimentos 
sobre os procedimentos que 
estão sendo adotados para 
a realização da ligação nas 
redes de abastecimento de 
água municipal, uma vez que 
tem ocorrido reclamações da 
comunidade. A reunião foi 
realizada na segunda-feira, 
dia 22.

Bringmann informou que 
o objetivo é dar transparên-
cia aos requisitos necessários 
para a ligação na rede de água, 
evitando a formação de lotea-
mentos clandestinos. “Muitas 
pessoas talvez pensam que a 
ligação na rede de água não 
traz nenhum problema para 
o Município. Justamente o 
contrário. O município pre-
cisa ter organização e se não 
cumprir a legislação, pode 

ser responsabilizado e ter 
que pagar indenizações pelos 
erros, como é o caso da falta 
de fiscalização nos locais que 
se instalaram loteamentos 
clandestinos” citou.

Por isso, o presidente cha-
ma a atenção para a comuni-
dade verificar na Prefeitura 
antes de adquirir qualquer 
área, pois já teve vários casos 
de vendas irregulares de lotes 
que não têm a medida mínima 
para a realização da ligação 
de água.

Na zona rural podem ser 
realizadas até três ligações 
numa propriedade com dois 
hectares e uma na zona ur-
bana, observada a metragem 
mínima. Atualmente, em Vale 
do Sol existem 17 loteamentos 
clandestinos na área rural e 
sete na área urbana. A fiscal 
municipal, Greice da Fonseca, 
informou na reunião que é 
obrigação do Município não 

deixar as pessoas construírem 
casas em locais irregulares, e, 
se as pessoas mesmo assim 
construírem, a casa poderá 
ser derrubada. Já o vereador 
Leonir Scherer esclareceu que 
a regularização dos loteamen-
tos irregulares que já existem 
pode ser realizada através da 
transformação de algumas 
regiões de Vale do Sol em 
perímetro urbano, o que pode 
ser feito com a alteração do 
Plano Diretor.

O vereador Vanderlei Air-
ton Martin mencionou que a 
venda de terrenos em Vale 
do Sol cresceu bastante nos 
últimos anos, mas como a 
Prefeitura não realizava a 
fiscalização, acabou gerando 
diversos transtornos para o 
Município. Desta forma, está 
buscando meios de evitar que 
casos como esse se repitam. 
Martin ressaltou que regula-
rizar a propriedade é o ideal. 
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ATENÇÃO À REGULARIZAÇÃO

Servidores puderam se divertir em modalidades como futebol...

... e se integrar no vôlei misto, carteado, bolão, mateada

O Dia do Servidor Público,  
celebrado no domingo, dia 28 
de outubro, teve comemora-
ção antecipada em Vale do Sol 
na última sexta-feira, quando 
cerca de 300 pessoas estiveram 
reunidas na Sociedade Cultu-
ral e Esportiva Trombudo. 
Na ocasião, a Administração 
Municipal organizou um dia  
para valorizar a integração 
entre os funcionários e esti-
mular a prática esportiva. Os 
servidores foram recepciona-
dos com café e, além das boas-
vindas do prefeito Maiquel 
Silva, puderam se divertir 
com partidas de vôlei misto, 
futebol sete, bolão, carteado e 
jogos de mesa. Não faltou ma-
teada, almoço e momentos de 
desestresse do dia a dia, além 
da oportunidade de conhecer 
melhor aqueles colegas com 
quem não se convive de forma 
direta, no setor de trabalho, 
realçou a coordenadora de 
Esportes da Secretaria de Edu-
cação, Giosana Lobo.

A banca paga e recebe. No futebol, em qualquer futebol, 
uma das vertentes mais conhecidas é a teoria da conspiração. 
Bastam dois ou três erros contra um time e suas vozes bradam 
com veemência contra um suposto sistema orquestrado para 
prejudicar um, para viabilizar o caminho de outro. Já vi, na 
beira de um dos nossos campos, um técnico de costas, ainda 
assinando a súmula, gritar ao ouvir o primeiro apito, sem sequer 
ter certeza do que se tinha marcado:“toda vez é isso! (sic)”. Mas 
voz alguma se levanta quando o erro, por mais escandaloso que 
seja, é a seu favor e lhe dá vantagem ilegítima. Boleiro algum, 
na várzea de Vera Cruz ou no tapete do Camp Nou, admite que 
no mais das vezes (sim, há exceções) o erro do árbitro tem a 
mesma causa do erro do boleiro: é erro técnico, por qualidade 
que falha ou por preparo que faltou. Mais de 30 anos vendo ou 
disputando futebol, raras vezes tive a certeza da má-intenção, 
da desonestidade. Vi muito despreparo, falta de qualidade, 
falta de condições técnicas ou emocionais. Vi descuido e des-
conhecimento. O resto, com exceções logicamente, é teoria da 
conspiração. 

O grito colorado. Vale exatamente este conceito para o grito 
dos colorados com os erros de arbitragem. Ou com o que acham 
ser erros de arbitragem. Para ficar nos dois últimos jogos do 
Internacional: contra o Santos, até agora não houve consenso, 
mas parte importante da crítica especializada defendeu que 
o único erro do árbitro foi demorar sete minutos para confir-
mar sua decisão de anular o gol de Leandro Damião. Se uma 
semana depois não há um consenso com replay em diversos 
ângulos à disposição dos analistas, não se pode condenar o 
árbitro por eventual erro técnico. Mas sim, por sua indecisão e 
por uma aparente tentativa de obter auxílio externo. Quanto 
à anulação, não há muito do que reclamar. Já contra o Vasco, 
há quem divirja (também não há consenso) sobre o pênalti 
marcado sobre Kelvin, que deu o empate ao Vasco. Mas todos 
concordam que houve duas penalidades sonegadas. Uma a 
favor do Vasco, outra a favor do Inter. Ora, nos dois jogos, sequer 
há consenso que houve erro. Quanto mais que existe um plano 
ou uma conspiração armada para que o Inter não seja campeão. 
Racionalmente o que existe é uma arbitragem amadora, que 
tem tido problemas técnicos e que é confrontada com quase 
três dezenas de câmeras instaladas no estádio e que flagram 
o que olho humano algum, em fração de segundos, poderia 
ver.  A arbitragem está em xeque e precisa evoluir. Talvez seja 
o traço mais negativo do Campeonato Brasileiro. Mas daí a ver 
um complô deliberado, é acreditar na teoria da conspiração. 

Autocrítica. Talvez fosse mais útil ao Inter discutir e avaliar 
suas recorrentes derrapadas em momentos cruciais, do que cen-
trar toda sua artilharia contra a CBF e a arbitragem. Um exemplo? 
Contra Sport, Chapecoense e Vasco, todos times que lutam contra 
o rebaixamento, o Inter jogou muito menos do que deveria e 
perdeu recentemente oito pontos. Se somar o empate em casa, 
contra o Santos, serão 10 pontos perdidos em momentos cruciais 
do Campeonato, que poderiam lhe credenciar de vez ao título. 
O time está, também por exemplo, há cinco jogos sem vencer 
fora de casa. E este descuido na hora mais importante talvez 
seja tão prejudicial à campanha colorada, quanto os erros de 
arbitragem. Que lhe prejudicam. Como também já beneficiaram. 

Um único foco. Não há qualquer dúvida. Ninguém, no Grê-
mio, dá a mínima, neste momento, para o Campeonato Brasilei-
ro. O que se viu no jogo de sábado, contra o Sport, foram até os 
gandulas desinteressados, ressacados, com o pensamento lon-
ge. Mais precisamente nesta terça-feira em que o time, com uma 
vantagem muito importante a seu favor, decide vaga à decisão 
da Libertadores, contra o River Plate. E é natural. Neste momento 
o único pensamento do universo gremista tem de ser mesmo 
não desperdiçar a vantagem conquistada na Argentina e chegar 
a mais uma final de Libertadores. O River Plate, que precisará 
sair para o jogo, é um time bem treinado, de muita qualidade e 
com jogadores capazes de decidir. E é um time argentino, que 
não teme adversidade, nem barulho de torcida. Todo o cuidado 
e todo o empenho serão poucos. Mas a decisão está muito mais 
perto da Arena do Grêmio do que do Monumental de Nuñez. 


