
Terça de eleições nas escolas estaduais

Palestra aborda saúde do homem

Em Vera Cruz, os cinco educandários da rede tiveram chapa única na disputa. Todas receberam o maior número de votos “sim”
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Com chapa única, votantes optavam apenas por “sim” ou “não” na cédula

No voto, Gabriela vê o futuro

Palestra foi ministrada pelo urologista Rodrigo Donaduzzi

LUCAS BATISTA
materia@jornalarauto.com.br

RESULTADOS NAS ESCOLAS*

ESCOLA VERA CRUZ
Chapa eleita: Carlos Jardel Henn (direção) e Silvana Marilin 
Budde, Nádia Simone da Silva e Flávio Aurélio Ristow (vice-
direção).
Votos válidos: 837 
Professores/funcionários: 57 votos “SIM” - 4 votos “NÃO”
Pais/responsáveis/alunos: 699 votos “SIM” - 77 votos “NÃO”

ESCOLA MESQUITA
Chapa eleita: Márcia Ângela Mueller Regert (direção) e 
Evandra Bolfe Machado (vice-direção).
Votos válidos: 191 
Professores/funcionários: 19 votos “SIM” - 0 votos “NÃO”
Pais/responsáveis/alunos: 171 votos “SIM” - 1 voto “NÃO”

ESCOLA PARAGUAÇU
Chapa eleita: Cleonice Nascimento (direção), Nádia Zanella
e Adriane Eloísa Gaspari (vice-direção).
Votos válidos: 214 
Professores/funcionários: 25 votos “SIM” - 0 votos “NÃO”
Pais/responsáveis/alunos: 176 votos “SIM” - 13 votos “NÃO”

ESCOLA WALTER DREYER
Chapa eleita: Norberto Tatsch (direção) e Rosane Maria 
Mueller da Silva (vice-direção).
Votos válidos: 156 
Professores/funcionários: 11 votos “SIM” - 0 votos “NÃO”
Pais/responsáveis/alunos: 138 votos “SIM” - 7 votos “NÃO”

ESCOLA HANNEMANN
Chapa eleita: Clair Tornquist (direção) e Cristiane Andréa 
Brandt Blank.
Votos válidos: 238 
Professores/funcionários: 18 votos “SIM” - 1 voto “NÃO”
Pais/responsáveis/alunos: 206 votos “SIM” - 13 votos “NÃO”

*Apuração realizada escola a escola. A 6ª Coordenadoria Regional
de Educação (CRE) informou que a comissão eleitoral tem até 
esta sexta-feira, dia 30, para entregar os resultados.
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Foi realizada na noite de 
segunda-feira, dia 26, no 
Clube Vera Cruz, a palestra 
“Novembro Azul: saúde do 
homem em evidência”, com 
o médico urologista Rodri-
go Cattellan Donaduzzi. O 
evento foi promovido pela 
Arauto FM e teve o apoio da 
Administração Municipal.

Segundo o prefeito de Vera 
Cruz, Guido Hoff, a iniciativa 
de trazer o palestrante ao mu-
nicípio foi positiva e fez com 
que a comunidade ficasse 
mais atenta, se preocupasse 
mais com a saúde e com a 
prevenção em relação ao 
câncer de próstata. “Foi uma 
oportunidade ímpar da gen-
te aprender como podemos 
nos ajudar na prevenção da 
doença”, comentou. 

Segundo o médico urolo-
gista, a quantidade de pes-
soas com câncer de próstata 
é maior em comparação ao 
câncer de mama. “As mu-

lheres fazem campanhas e se 
cuidam há muito mais tempo 
do que os homens. A gente 
vive em um estado em que há 
as maiores taxas de pessoas 
com câncer de próstata no 
Brasil e que morrem de cân-
cer de próstata por questões 
genéticas”, observa.

Ainda de acordo com ele, 
caso alguém da família já 

tenha câncer de próstata, é 
necessário dar uma atenção 
ainda mais especial à saúde, 
porque há chances de desen-
volver a doença. “Pessoas 
que têm uma dieta mais rica 
em gorduras animais e pes-
soas obesas terão mais chan-
ces de desenvolverem vários 
tipos de câncer, incluindo o 
de próstata”, explica. 

Pais, alunos, professores e 
funcionários foram às urnas 
na terça-feira, dia 27, para ele-
ger as novas equipes diretivas 
das escolas estaduais. Em Vera 
Cruz, são cinco educandários 
da rede. Cada um teve chapa 
única na disputa. Na maior 
escola do município, a Vera 
Cruz, Carlos Jardel Henn 
será o diretor a partir do ano 
que vem. Não haverá grandes 
mudanças em relação à equipe 
que dirige atualmente o colé-
gio. O atual diretor passará a 
ser vice do turno da noite. E o 

vice da noite será o diretor. A 
mudança é na vice-direção da 
tarde: sai Eduardo Carissimi e 
entra Nádia Simone da Silva. 
Na vice-direção da manhã 
permanece Silvana Budde.

Nas demais escolas - Mes-
quita, Paraguaçu, Walter Dre-
yer e Hannemann - também 
foram eleitas para o próximo 
triênio as chapas concorrentes. 
Os quóruns foram alcançados 
nos dois segmentos (pais, 
alunos e responsáveis; profes-
sores e funcionários), em cada 
uma das escolas. O número de 
votos “não” é considerado bai-
xo em comparação aos “sim” 
(veja mais na tabela abaixo).

O VOTO PARA O FUTURO
Gabriela Silva tem 17 anos. 

Está no último ano do Ensino 
Médio e mesmo assim não 
deixou de votar. Embora não 
estará mais na Escola Vera 
Cruz em 2019, diz que é im-
portante pensar nos novos 
alunos, no futuro. Para ela, 
que almeja ser jornalista, a par-
ticipação dos alunos no pleito 
é extremamente necessária, so-
bretudo pela proximidade que 
estudantes e docentes têm. 
“São os alunos que conhecem 
os candidatos, que convivem 
com eles”, frisa a jovem, que 

acredita que não teve chapa 
oponente em função da res-
ponsabilidade que é dirigir 
uma escola. “Temos mais 
professores que poderiam as-
sumir a gestão da escola, mas 
acho que muitos deles não se 
sentem preparados. Afinal, 
é preciso ter muita coragem 
para assumir esta missão”, 
arremata a estudante.


