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O ASSUNTO NA INTERNET

vAcINAçãO cONTRA AfTOSA

Um dos assuntos que mais repercutiu nos últimos 
dias foi uma frase polêmica que teria sido dita por um 
professor em uma escola de Santa Cruz. Na quarta-feira, 
dia 31 de outubro, o Portal Arauto publicou matéria con-
tando o caso. Conforme denúncia da mãe de um aluno, 
um professor teria dito que se livros fossem queimados 
e a filha fosse estuprada, a culpa seria dos eleitores de 
Jair Bolsonaro. A atitude gerou revolta em uma mãe, 
que desabafou nas redes sociais. A 6ª Coordenadoria 
Regional de Educação (CRE) viu a postagem e passou 
a analisar a conduta do docente. Ontem, a 6ª CRE e a 
direção escolar decidiram afastar o professor. Segundo 
o coordenador da 6ª CRE, Luiz Ricardo Pinho de Moura, 
ele continua sendo funcionário do Estado e atuando 20 
horas, mas em outra instituição de Santa Cruz. Conforme 
a direção da escola, a decisão foi tomada após diálogo 
entre todas as partes e com o consenso do professor. A 
diretora do 18º Núcleo do Cpers, Cira Kaufmann disse, 
em contato com a reportagem na tarde de ontem, que a 
decisão pelo afastamento do professor ainda não havia 
chegado ao sindicato. “Recebo a notícia com surpresa. 
Não temos conhecimento sobre a decisão, mas vamos 
nos informar com a 6ª CRE e analisar o caso. Caso ele 
tenha sido prejudicado, podemos entrar juridicamente 
como defesa, para tomar as medidas legais”, destaca.

O nome do educandário, bem como o do professor 
serão preservados. Confira as matérias completas a res-
peito desse caso em portalarauto.com.br.

Iniciou a campanha de vacinação contra a febre af-
tosa. As doses devem ser aplicadas nos rebanhos de até 
dois anos até o dia 30 de novembro. Esta é uma dose de 
reforço. Em Vera Cruz, os produtores encontram doses 
na agropecuária do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
e na veterinária Wazlawik. Em Vale do Sol, no Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais e no Paulo Fritsch.
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ESPAçO ABERTO

REPERcUTIU 

NO ESTADO

· SEM LIBERTADORES AO GRÊMIO
Classificado, o River Plate está confirmado 
na final da Libertadores contra o Boca Ju-
niors. No sábado, a Conmebol rejeitou o 
pedido do Grêmio nos tribunais e manteve 
o resultado do jogo de volta da semifinal, 
vencido pelos argentinos por 2 a 1. O técnico 
Marcello Gallardo foi punido nos próximos 
quatro jogos do River em competições da 
Conmebol: no primeiro não pode sequer 
ingressar no estádio e nos demais está 
suspenso, além de pagamento de multa.  
O  time gaúcho fez uma reclamação formal 
à Conmebol para que fosse declarado o 
vencedor da partida por 3 a 0, o que lhe 
garantiria na decisão. A alegação foi o 
descumprimento da punição imposta ao 
técnico argentino no jogo da última terça, 
na Arena. Suspenso, Gallardo assistiu ao 
jogo de uma cabine, mas desceu ao vestiário 
do River no intervalo da partida. Além disso, 
manteve comunicação direta com o banco 
de reservas no gramado.

· TRANSIçãO
O primeiro encontro entre Sartori e Eduardo 
Leite na transição do atual para o futuro go-
verno do Estado ocorreu ontem. No Piratini, 
eles discutiram, principalmente, assuntos 
ligados à crise financeira do Estado, entre 
eles o pedido que será encaminhado à As-
sembleia Legislativa para manutenção das 
atuais alíquotas de ICMS. Leite deve receber 
o Estado com um déficit orçamentário de 
aproximadamente R$ 3 bilhões. 

NO PAÍS

· A REfORMA DE BOLSONARO
O presidente eleito Jair Bolsonaro disse em 
entrevista exibida ontem pela TV Aparecida 
que será um “grande passo” se o Congresso 
aprovar, ainda neste ano, a mudança da 
idade mínima para aposentadoria no servi-
ço público e no privado. Tramita, atualmen-
te, na Câmara dos Deputados uma proposta 
do governo Michel Temer para reforma da 
Previdência. O projeto prevê idade mínima 
de aposentadoria de 62 anos para mulhe-
res e 65 para homens (para trabalhadores 
do setor público e privado), com a regra de 
transição até 2042. Há exceções, como nos 
casos de professores, policiais e trabalha-
dores em condições prejudiciais à saúde.

· LULA SOLTO?
Os advogados do ex-presidente Lula apre-
sentaram ontem ao STF um novo pedido de 
liberdade. Eles apontam parcialidade do 
juiz Sérgio Moro na condenação do petista 
dentro da Operação Lava Jato. O argumento 
já havia sido utilizado em outros habeas 
corpus em favor de Lula, todos rejeitados 
pela Justiça, mas agora foi repetido, com 
base na decisão de Moro, que aceitou 
convite do presidente eleito Jair Bolsona-
ro para assumir como ministro da Justiça 
no ano que vem. O novo habeas corpus 
contém pedido de decisão liminar (provi-
sória) para soltar Lula e ainda um pedido 
de extensão para impedir qualquer outra 
prisão dentro de processo criminal no qual 
Moro tenha atuado.
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