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Terno de Reis da Liga vai até o dia 6

Aparecimento de cobras assusta moradores

Salário mínimo vai a R$ 1.006 no ano que vem
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VERA CRUZ

NO BOM JESUS

VAlOR dEfiNidO

Ao todo, 10 grupos estão engajados neste ano

SALÁRIO MÍNINO NECESSÁRIO

Há cerca de um mês, mo-
radores do bairro Bom Jesus, 
em Vera Cruz, têm se depa-
rado com o aparecimento fre-
quente de cobras. Em menos 
de duas semanas, duas foram 
encontradas no Loteamento 
Bela Vista. Morador da rua 
Roque Janisch há quatro 
anos, Jonathan Luís Moeller 
conta que nunca havia se 
deparado com cobras no 
bairro. Na semana passada, 
enquanto jantava, viu uma 
jararaca embaixo da mesa. 

“Ela estava pronta para o 
bote. Consegui empurrá-la 
para fora de casa”, comenta. 
Segundo ele, outros vizi-
nhos também já passaram 
por situações semelhantes e 
acreditam que o fato de ha-
ver esgoto nas proximidades, 
com muitos ratos, além de 
matagal, favorece o apareci-
mento dos animais. 

Segundo o técnico agríco-
la da Emater de Vera Cruz, 
Edimar Segatto, existem vá-
rios fatores que contribuem 

para o aparecimento de co-
bras, e nesta época do ano é 
comum isso ocorrer. Entre 
os fatores está a ausência de 
lagartos, a proliferação de ra-
tos, a alta temperatura, além 
do matagal. O surgimento 
frequente dos répteis nesta 
época do ano exige cuidados, 
sendo um deles verificar 
atentamente locais como 
embaixo da cama e outros 
móveis. Outra dica, segundo 
Segatto, é utilizar produtos 
como repelentes e naftalina.

“Ó Senhor, dono da casa, 
com respeito outra vez, esse 
terno lhe visita, pra cantar os 
santos reis.” Desde quarta-
feira, dia 26, as noites estão 
sendo de cantoria pela área 
urbana e pelo interior de Vera 
Cruz, em mais uma edição do 
Terno de Reis da Liga Femini-
na de Combate ao Câncer. Ao 
todo são 10 grupos: três em 
Mato Alto, dois em Ferraz, 
um em Vila Progresso, um 
em Andréas e três na cidade. 
Esses voluntários estão le-
vando a mensagem do nasci-
mento de Jesus e arrecadando 
doações em dinheiro até o dia 
6 de janeiro.

A presidente da Liga, Ma-
rilise Iser, informa que os 
cantores estão identificados 
com a camiseta rosa da Liga, 
bem como carregam um 

cartaz da entidade. “Sabe-
mos de outros anos que teve 
terno que usou o nome da 
Liga. Por isso, nossa orien-
tação é de que estaremos 
bem identificados”, frisa ela, 
que reforça a importância da 
comunidade em ajudar. “Te-
mos atualmente 80 pacientes 

assistidos e este dinheiro do 
Terno de Reis é um auxílio 
bem importante no nosso 
caixa”, observa.

A exemplo de anos anterio-
res, os grupos de voluntários 
saem a cantar os reis por volta 
das 18h30min e permanecem 
até as 22h30min. 

O QUE ainda resta para 2018? Um ano que viu a crise 
econômica, política e moral defenestrar os velhos políticos 
que não conseguiram se socorrer dos votos e preservar seus 
privilégios. Desnudou a promiscuidade entre a politicalha de 
partidos e megaempresários. Deu início a uma nova onda de 
sentimento nacionalista. Deixou fora do emprego milhões 
de famílias, uma força de trabalho sonegada que chega ao 
fim do ano sem ocupação. Enquanto isso, o ano abarcava 
os conflitos do Judiciário, com disputas de decisões entre 
magistrados e instâncias. A Lava Jato continuou indiciando 
políticos e engravatados que, é claro, de forma cínica sempre 
teimaram em negar suas falcatruas. Por final, o ano ficou 
marcado por uma ferrenha disputa eleitoral, com radicaliza-
ção do discurso “nós versus eles” e adoção de novas práticas 
de campanha, que se mostraram eficientes e que por certo, 
serão meios ágeis para futuras estratégias de comunicação 
de governo.

DAQUI a pouco é 2019, que chega carregado de esperança 
que o povo depositou nas urnas elegendo Jair Bolsonaro 
como presidente. A mensagem foi bem clara. A população 
estava cansada de tanta corrupção, mentiras, hipocrisia e hu-
milhações. O Brasil decidiu mudar. Deu um basta nas velhas 
oligarquias, no coronelismo nefasto das políticas arcaicas. É 
um direito soberano e que precisa ser respeitado por aqueles 
que sempre falam em defender a democracia. Os brasilei-
ros votaram com a razão, porque ao longo dos tempos as 
instituições nada estavam fazendo para modificar o “status 
quo”. Coube então ao povo fazer a mudança. Bolsonaro e sua 
equipe têm consciência desta responsabilidade. Sua proposta 
política quer reverter esta situação, fazer o País retomar o de-
senvolvimento, crescer e combater o desemprego que atinge 
índices como nunca vistos antes. Se o povo acertou ou errou 
na aposta, só o futuro é que vai dizer. Vox populi, vox Dei.

AQUI, nas coxilhas da Província de São Pedro, o eleitor 
também optou pela renovação política, levando Eduardo 
Leite ao Piratini. É a expectativa do gaúcho para reverter a 
dramática situação financeira do Estado. Apostando mais 
uma vez em um novo projeto, foi mantida a tradição de que 
nenhum governador logrou a reeleição desde o fim dos 
tempos de coturno. Entre as medidas que pretende implantar 
de imediato estão, é claro, o contingenciamento severo de 
despesas, e discutir com o Planalto o regime de recuperação 
fiscal, o nó górdio da questão, que parece estar esbarrando 
em algumas privatizações polêmicas. Outras providências 
seriam a recuperação da dívida dos contribuintes com o Te-
souro, o corte de cargos comissionados, adoção de projetos 
para captação de recursos no exterior. Da recuperação da 
saúde financeira é que dependerá a evolução nas políticas 
da saúde, educação, segurança e transportes. Duplicação da 
RSC-287 ainda é uma incógnita.

ASSIM, chegamos ao final de 2018 em meio a retros-
pectivas que marcaram os acontecimentos nos 365 dias 
anteriores. Alegrias e tristezas, tudo deve passar por uma 
ótica apurada. Na corrida do tempo que não para, a pas-
sagem de ano é um dia como qualquer outro. Contudo, 
o dia 1º do ano foi reservado pelo calendário gregoriano 
consagrado à Confraternização Universal, para que os povos 
tenham uma data de comemoração global, de renovação da 
amizade, dos sonhos e projetos. Todos têm suas ambições, 
pequenas ou grandes, não importa o tamanho, o quanto 
distantes ou próximas estão. Importa é renovar a energia, 
dar o primeiro passo e tocar em frente. E não se esqueça 
de praticar a solidariedade. Ninguém tem tão pouco que 
não possa dar e ninguém tem tanto que não possa receber. 
Ponto de Encontro deixa a todos os seus leitores, amigos e 
colaboradores, as melhores intenções de um feliz Ano Novo, 
pleno de prosperidade e saúde.

Com a aprovação do Or-
çamento da União para 2019, 
está garantido que o salário 
mínimo vai ultrapassar a 
marca de mil reais. Em 1º de 
janeiro do ano que vem, o 
valor passa de R$ 954 para 
R$ 1.006. Entretanto, a cha-
mada política de valorização 
do salário mínimo está em 
seu último ano de vigência e 
ainda não se sabe se o novo 
governo pretende renová-la 
ou se apresentará outro mo-
delo.

O futuro presidente, Jair 
Bolsonaro, terá até o dia 15 
de abril de 2019 para definir 
como o governo enfrentará 

Para o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese), o valor do salário mínimo deveria 
ter chegado em mil reais em setembro do ano 2000, quando 
o valor oficial era de R$ 151. Desde 1994, o Dieese divulga 
mensalmente o salário mínimo ideal, segundo seus cálculos. 
A entidade chama de “salário mínimo necessário” o valor que 
é suficiente para cobrir as despesas mensais do trabalhador 
e seus dependentes com educação, saúde, transporte, ali-
mentação, moradia, vestuário, higiene, lazer e previdência. 
O cálculo é feito com base no preço da cesta básica mais cara 
entre as capitais. O último salário mínimo necessário divulga-
do pelo Dieese em novembro de 2018 é de R$ 3.959,98.

a questão do salário mí-
nimo. Essa é a data limite 
para enviar ao Congresso o 
projeto da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) para o 
ano seguinte. O texto terá de 
trazer a previsão do salário 
mínimo para 2020.


