
materiais. A prioridade, frisa 
o Secretário, é a instalação de 
internet e de telefone, bem 
como a de computadores na 
recepção do novo espaço. Pois 
isso, conta ele, permitirá que 
se comecem as inscrições para 
as oficinas oferecidas pela 
Secretaria, como de música e 
de dança.

Embora o desejo não seja 
deixar a Secretaria inoperante 
nem ao menos um dia, a ex-
pectativa do Secretário é que 
os serviços fiquem, em algum 
momento, comprometidos. 
Mas isso, antecipa ele, será 
avisado para a população. “A 
ideia é que a gente não feche a 
Secretaria como um todo. Só 
que isso provavelmente será 
bem difícil”, sublinha ele, que 
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Cultura começa a ser 
transferida ao ginásio
Previsão é de que até o dia 21 todos os serviços já funcionem no novo espaço, 
com exceção da Biblioteca Virtual. Mudança faz pasta dar adeus ao aluguel
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CASA NOVA

Materiais dispostos no atual prédio, na rua Jacob Schneider, estão sendo encaixotados

Reajuste será de 7,55%

SETORES NO GINÁSIO

“
Acredito que por quar-
ta-feira desta semana 
comece a ser levado o 
material para o ginásio. 
Estantes e armários, esta 
parte mais bruta, devem 
ser levados por primeiro, 
para que comece a ser 
montado.”

MARCELO DE CARVALHO
Secretário de Cultura

SALÁRIOS DO FUNCIONALISMO

Fronteiras

Tenho habitado, nos últimos anos, o solo da fenomeno-
logia existencial, deslocando nosso campo de aderência 
singular à clareira do mundo, resguardando à condição 
humana uma implicação não determinada e organicamente 
entranhada em uma “identidade”. Tal modo de habitar não 
concerne tão somente ao debruçar-se interacional, como ao 
escopo de se pensar uma psique que não seja compreendida 
como encapsulada e que a tudo determina. De outro lado, 
também não implica em um determinismo do meio.

Devo, por necessária inserção no contexto social e hu-
mano, nosso cotidiano coabitado por tantos outros, pensar 
alguma forma de escape que possa minimamente resguar-
dar a vida como ela é experimentada na sua concretude. É 
um modo de pensar as fronteiras, mas sempre fluidas, pois 
mesmo que acreditemos na formação humana com vistas à 
autonomia, nossa singularidade é atravessada pelo outro.

Neste aspecto, devemos considerar que nossa condição 
humana é desdobrada por uma interação social, por um psi-
quismo dinâmico e existencial, sendo um equívoco apostar-
mos, seja em uma causalidade arregimentada pela psique, 
quanto por comportamentos moldados exclusivamente pelo 
meio em que se vive. Somos muito mais o resultado, sempre 
em contínuo, da tensão entre o dentro e o fora.

Embora precisemos das paragens, reconhecer fronteiras 
e trabalhar para que as mesmas sejam íntegras e nos guar-
dem na melhor companhia de nós mesmos, é importante 
considerar que quanto mais cedo compreendemos a fluidez 
da derme que nos antecipa em direção ao singular espectro 
da identidade que desejamos carregar, mais nos daremos 
conta, e bem, de que os outros sempre estarão de mãos 
dadas conosco, sendo intangível um “”eu” que se acredita 
absoluto. Saber do outro não transgride nossas fronteiras, 
pois é o isolamento que petrifica nossa pele e torna insu-
portável o convívio saturado da mesmice atolada na abissal 
perpetuação da singularidade caducada por antecipação.

Os dias são de mudança na 
Secretaria de Cultura, Turis-
mo, Esportes e Lazer de Vera 
Cruz. A pasta funciona atual-
mente na rua Jacob Schnei-
der, 111, no antigo prédio do 
Fórum, em espaço alugado. 
Mas, ao encontro das medidas 
de economia implantadas 
pela municipalidade, todos 
os serviços que ali são exe-
cutados passarão para salas 
do ginásio poliesportivo do 
Parque de Eventos, no bairro 
Araçá, ao lado da Escola João 
Carlos Rech.

A transferência foi anuncia-
da no primeiro semestre do 
ano passado, ainda na gestão 
do secretário Lucas Dalfran-
cis. As obras atrasaram e a 
previsão do novo titular da 
pasta, Marcelo Henrique de 
Carvalho, é de que tudo esteja 
funcionando no ginásio até o 
próximo dia 21, com exceção 
da Biblioteca Virtual, que 
demanda mais tempo para a 
montagem de computadores.

Para que este cronograma 
seja cumprido, os dias têm 
sido de desmontagem de 
equipamentos, de estantes e 
de armários, além de encai-
xotamento de livros e outros 

enumera o que ainda precisa 
ser feito. “Ainda há coisas a 
serem concluídas no ginásio, 
como o sistema de segurança, 
alarme, câmeras de video-
monitoramento, telefone e 
internet”, diz. “Acredito que 
por quarta-feira desta semana 
comece a ser levado o mate-
rial para o ginásio. Estantes 
e armários, esta parte mais 
bruta, devem ser levados por 
primeiro, para que comece a 
ser montado”, detalha.

OS SERVIÇOS ATUALMENTE
Hoje, os serviços prestados 

pela Secretaria ainda são junto 
ao prédio do antigo Fórum. 
As informações podem ser 
obtidas pessoalmente ou pelo 
telefone (51) 3718-1826.

Os servidores municipais 
de Vera Cruz terão os salá-
rios reajustados pelo Índice 
Geral de Preços – Mercado 
(IGP-M), que fechou 2018 em 
7,55%. O reajuste foi anun-
ciado em reunião na manhã 
desta segunda-feira, dia 7. 

A previsão de um ano 
economicamente compli-
cado para as prefeituras, 
no entanto, fez com que a 
administração dividisse o 
aumento em duas etapas. 
Em janeiro serão aplicados 
4% nos vencimentos. Em ju-
lho serão liberados os outros 
3,55%. Já o vale-alimentação, 
que no ano passado passou 
de R$ 300 para R$ 322,50, 
será mantido no mesmo 
valor em 2019.

A cautela no reajuste, 
segundo o secretário de 
Planejamento e Finanças, 
Marcos Ivan dos Santos, 

também é necessária em 
razão do limite com a folha 
de pagamento, controlado 
pelo Tribunal de Contas. A 
receita corrente líquida do 
Município hoje está em R$ 
64 milhões, sendo 48,91% 
deste valor comprometidos 
com o pagamento do fun-
cionalismo. “A previsão é de 
fechar a receita de 2019 em 
R$ 65 milhões. Entretanto, 
cada 1% de reajuste na folha 
representa R$ 315 mil no ano 
e nosso limite com folha não 
pode passar de 51,3%.”  

O prefeito Guido Hoff 
também se reuniu ontem 
com o presidente do Sindi-
cato dos Servidores Muni-
cipais de Vera Cruz, Carlos 
Roberto Rodrigues, para 
comunicar a deliberação. A 
proposta agora precisa ser 
aprovada na Câmara de 
Vereadores. 
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