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· EMATER
A Emater avisa que nesta ter-
ça, dia 19, haverá reunião no 
Grupo de Mulheres Rurais de 
Vila Progresso, no Tobacco 
Country. Na quarta, dia 20, 
reunião no Grupo de Mulhe-
res Rurais de Ferraz, a partir 
das 14 horas, no Pavilhão 
da  Escola Gonçalves Dias. 
Na quinta, dia 21, reunião 
no Grupo de Mulheres de 
Linha Dois de Dezembro, às 
14 horas, na escola. 

· TAlão
A Secretaria de Desenvol-
vimento Rural de Vera Cruz 
informa que o produtor de-
verá apresentar o seu talão 
até o dia 15 de março para 
a coleta de informações 
para o cálculo do índice de 
participação do município 
no retorno do ICMS e para a 
atualização do cadastro do 
estabelecimento rural. 

· MAMãE CRIANÇA 
O horário de abertura do 
Espaço Mamãe Criança, que 
funciona anexo à Secreta-
ria de Saúde de Vera Cruz, 
mudou. Os atendimentos 
iniciam às 7h30min e não 
mais às 7 horas. Já o Posto 
Central segue com os horá-
rios normais.

· SAÚDE
Os moradores da Linha Ci-
priano de Oliveira que ne-
cessitam de atendimento 
médico podem se dirigir ao 
Posto Central de Vera Cruz, 
bem como ao Posto de Saú-
de de Ferraz. A medida foi 
revista pela Secretaria de 
Saúde após relato de difi-
culdades de deslocamento, 
principalmente pelas restri-
ções de horário de ônibus 
e pela distância. Até então, 
a decisão era de que os 
moradores antes do asfalto 
da RSC-287 se consultassem 
em Ferraz.

· ENCoNTRo DA FAMÍlIA
A família Pauli e seus des-
cendentes convidam para 
participar do 3º encontro 
da família, que será reali-
zado em Missal, no Paraná, 
nos dias 2 e 3 de março, no 
Centro de Eventos da cida-
de. Recepção a partir das 
16 horas de sábado. Mais 
informações no Facebook/
Paulis Fest III ou pelos con-
tatos (45) 98814-4110, (45) 
98805-1542, (45) 99965-
2216 ou (45) 99143-0410.

AGENDA

Bombeiros apontam problemas
Estrutura com rachaduras motivou interdição do educandário, que pode começar ano letivo com aulas no ginásio
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Escola do bairro Araçá já apresentou problemas estruturais em anos anteriores

lUCAS BATISTA
materia@jornalarauto.com.br

AlGUMAS DICAS DE SEGURANÇA

JOÃO CARLOS RECH

Brigada Militar orienta pais e filhos no retorno às aulas
SEguRAnçA

O ano letivo pode começar 
diferente para 280 alunos em 
Vera Cruz. Isso porque o Cor-
po de Bombeiros interditou a 
Escola João Carlos Rech, do 
bairro Araçá, por apresentar 
problemas estruturais. A no-
tificação foi feita ao Município 
na última quinta-feira, dia 14. 
No documento, a corporação 
salienta que em vistoria ordi-
nária constatou-se que a edi-
ficação tem rachaduras e um 
pilar de sustentação do prédio 
está com escoras de madeira, 
o que, segundo os Bombeiros, 
oferece risco aos usuários. 
Frente a isso, foi solicitado ao 
Município um laudo técnico 
de segurança estrutural.

Conforme o secretário de 
Educação de Vera Cruz, Cláu-
dio Stoeckel, uma empresa de 
engenharia de Santa Cruz foi 
contratada de forma emer-
gencial, tendo em vista o 
início do ano letivo previsto 
para esta quarta-feira. Os 
profissionais realizaram o 
levantamento na manhã de 
ontem e devem entregar o 
laudo entre hoje e amanhã. 
Se a documentação vier ainda 
nesta terça-feira e apontar que 
está em dia, as aulas come-
çam normalmente, dentro da 
escola, na quarta-feira. Se o 
documento vier somente na 
quarta, o primeiro dia letivo 

dos alunos da João Carlos será 
junto ao ginásio poliesportivo 
do Parque de Eventos, que 
funciona ao lado.

Agora, se a documentação 
apontar que há reparos a 
serem feitos, as mudanças 
podem ser outras. “Depen-
demos muito do que o laudo 
apontar. Pode ser que a es-
cola seja interditada parcial 
ou totalmente. Aí temos que 
definir onde os alunos irão 
ter aulas. O que precisamos 
pensar, em primeiro lugar, é 
na segurança deles. Só vamos 
ter aula dentro da escola se 

todos os laudos apontarem 
que o local é seguro”, frisa o 
Secretário.

HISTÓRICo Do PRoBlEMA
O prédio da Escola João 

Carlos Rech foi construído 
no ano de 2004. Na época, 
lembra o Secretário, o terreno 
era úmido e o aterramento 
não foi sedimentado de forma 
suficiente, sobretudo pelo 
desejo de construção rápida 
do educandário. Em 2005 já 
apareceram problemas, como 
algumas fissuras. Na época, 
foi solicitada vistoria técnica. 
Com o passar dos anos, os 

problemas foram aumentan-
do, mas nada grave, salienta 
Stoeckel. Em 2016 foram cons-
tatados problemas secundá-
rios em um pilar, o que não 
comprometia a estrutura. 
No entanto, desde lá o Poder 
Público vem tentando recur-
sos para o custeio da obra, 
que ainda não foi possível. 
Na semana passada, um dos 
problemas apontados pelos 
Bombeiros é justamente nesse 
pilar, que, agora, passou por 
nova vistoria. O resultado 
será conhecido entre esta ter-
ça e quarta-feira.

O Comando Regional de 
Polícia Ostensiva do Vale do 
Rio Pardo, buscando prevenir 
delitos e ocorrência de vio-
lência no entorno das escolas, 
retoma alguns projetos que en-
volvem a comunidade escolar. 
Junto com as aulas, voltam as 
ações ostensivas e visitas esco-
lares, realizadas pela Patrulha 
Escolar Comunitária, uma 
oportunidade de aproximar a 
Brigada Militar da comunida-
de e estreitar os vínculos. Além 
das atividades do Programa 
Educacional de Resistência às 
Drogas e à Violência (Proerd), 
que hoje se constitui em um 
elo entre a polícia e a comuni-
dade escolar, bem como com 
a comunidade no que tange 

à proteção contra as drogas, 
a violência e ao bullying. O 
Comandante Regional do 
CRPO/VRP, coronel Valmir 
José dos Reis, relata que “a 

segurança de nossos alunos 
é responsabilidade de todos, 
e dever da Brigada Militar. 
Portanto, é necessário que te-
nhamos consciência de nossos 

papéis, respeitando direitos e 
cumprindo obrigações, para 
que tenhamos um tranquilo e 
harmonioso retorno às aulas”, 
salientou.

Aos alunos
Atravessar a via sempre pela 
faixa de segurança; não 
aceitar a ajuda, convite de 
pessoas estranhas, procuran-
do sempre um membro da 
direção da escola ou o profes-
sor em caso de dificuldades; 
esperar o veículo parar total-
mente, tanto antes de entrar 
quanto para descer dele; não 
atravessar a rua na frente ou 
atrás do ônibus, esperar ele 

partir para que tenha comple-
ta visão e também seja visto 
pelos outros veículos; não 
desviar do trajeto casa/esco-
la/casa, sem prévio acordo 
com os responsáveis. Evitar 
transitar em ruas ou praças 
mal iluminadas.

Aos professores e diretores
Em caso de constatação de 
pessoas estranhas no am-
biente escolar, em frente às 

escolas ou nas imediações, 
comunicar o mais breve possí-
vel à Brigada Militar.

Aos pais
Respeitar as regras de trânsi-
to, principalmente no entor-
no dos educandários; nos 
primeiros dias, se possível 
acompanhar seus filhos e 
ensinar o itinerário correto de 
chegar até a escola e a sala de 
aula; entre outras.


