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O brilho no olhar de João Henrique

Alunos do 5º ano criaram jogo educativo e sustentável

João tem cinco anos

SANTA CRUZ

CONHECENDO UM POLICIAL

A Escola Municipal de En-
sino Fundamental José Fer-
rugem foi a vencedora do 
concurso da Semana do Meio 
Ambiente de Santa Cruz do 
Sul. Os alunos do bairro Re-
nascença receberam a premia-
ção na quarta-feira, dia 19. Os 
12 alunos do 5º ano, orientados 
pela professora Beatriz Ny-
land Schuster, criaram “A casa 
na árvore”, um jogo educativo 
e sustentável que estimula os 
bons atos com o meio ambien-
te. “Todos se envolveram e 
começaram a trazer ideias de 
casa. A partir disso, criamos 
o jogo, que consiste numa ca-
minhada degrau por degrau. 
Conforme o peão para, há um 
símbolo que indica uma carta 
com orientações sobre o que 
fazer. Se avança ou retrocede. 
O primeiro que chegar na casa 
vence”, explica.

Montado com jornais e pa-
pelões, o jogo tem uma base 
de árvore, ideia da aluna Kler 
Rodhaika, 10 anos. Ela trouxe 
a árvore pronta de sua casa e 
encantou os colegas e a profes-
sora. “Meu pai me incentivou 
e me ajudou a fazer. Fiquei 
feliz que usaram a árvore e 
que o nosso jogo ganhou. 
Agora quero que as pessoas 
conheçam”, diz. 

E quem conheceu e se en-
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NADA mais alentador para inflar o ego da mídia 
extremista e suprir de razões as teorias conspiratórias 
dos esquerdopatas do que a divulgação de mensagens 
privadas do ex-juiz Sérgio Moro e dos procuradores da 
Lava Jato, em especial, Deltan Dallagnol. As conversas 
foram subtraídas de forma ilegal, é claro, através de 
invasão de seus celulares por hackers ligados ao site 
The Intercept, do americano Glenn Greenwald, cuja 
responsabilidade está sendo investigada pela Polícia 
Federal. Tão logo as primeiras revelações vieram a pú-
blico, Excelências da oposição foram à tribuna verberar 
pela anulação do processo que levou Lulla à prisão 
em Curitiba. Ora, provas ilegais ou obtidas por meios 
ilegais não podem embasar procedimentos jurídicos. 
Mas por outro lado, a pergunta que não quer calar: por 
que os interceptadores só publicaram mensagens que 
supostamente envolvem decisões que desfavorecem 
os acusados na Lava Jato?

DE fato, ninguém das esquerdas foi hackeado? A 
quem está a serviço este site de piratarias? Talvez as 
respostas ainda venham com o andamento das investi-
gações. Não se pode ignorar o fato de que procuradores 
da República e o magistrado que estavam na condução 
da maior operação de combate à corrupção da histó-
ria do país sejam hackeados, o que parece ser o caso. 
Aguardemos, pois. A revelação das conversas entre o 
então juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol 
não tem o poder de inocentar Lulla nem qualquer outro 
condenado da Lava Jato. Esta situação tem rendido aca-
lorados debates e opiniões na mídia, a maioria de pouco 
ou nenhum fundamento jurídico, mas sim, eivados de 
ideologia. As declarações exaltadas e acintosas têm o 
inequívoco objetivo de atacar a Lava Jato, desconstruir 
a imagem que o público tem de Sérgio Moro e libertar o 
condenado Lulla. Pode até ser libertado, graças às leis 
benevolentes do país, mas não será inocentado. 

QUANTO ao agora ministro Sérgio Moro, o seu tra-
balho teve o maior reconhecimento que uma autoridade 
pública já recebeu, em recente partida de futebol, um 
estádio inteiro o aplaudiu de pé e ovacionou quando 
seu nome foi anunciado com a presença nas cabines 
de honra. Nenhum instituto de pesquisa chegaria a 
uma precisão dessas. O mérito de Sérgio Moro pode 
ser avaliado voltando à memória para a época anterior 
à Lava Jato, quando o Brasil estava entregue a uma 
cleptocracia dominante, que não conhecia limites, de 
saques vorazes ao Grande Erário. Vivia-se uma ciranda 
de malfeitorias e artimanhas que por décadas enrique-
ceram os velhos raposões do “mekanismo”, eleitos e 
reeleitos, sempre orbitando os palácios de Brasília, lo-
cupletando seus feudos. Nunca conheceram obstáculos 
no caminho de tomar dinheiro público fácil. Cifrões que 
estranhamente o Coaf nunca farejou para comunicar as 
autoridades investigatórias. Pode isso, Arnaldo?

FORAM diligentes em perquirir a família Bolsonaro, 
mas não encontraram explicações para os R$ 51 milhões 
encontrados no apartamento de Geddel Vieira Lima. 
Voltando à Lava Jato, essa operação incisiva de com-
bate à corrupção tem no nome de Sérgio Moro sua ima-
gem e seus símbolo. Deu alento ao povo brasileiro em 
acreditar na Justiça. Fez o cidadão valorizar seu voto, 
e levar à renovação dos políticos. Paradigmas foram 
quebrados com a prisão de políticos midiáticos e mega 
empresários acostumados à bandalheira desenfreada. 
Bilhões de reais escondidos em paraísos fiscais foram 
repatriados ao tesouro do povo. Pelo que o então juiz 
responsável da Lava Jato fez, agora na condição de 
ministro da Justiça, não lhe faltam inimigos poderosos 
dispostos a tudo para macular a sua história. Tem sido 
alvo de ataques implacáveis por grupos de cleptocra-
tas renitentes inconformados com o embargo imposto 
aos cofres públicos. Os verdadeiros patriotas estão ao 
lado de Moro.
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cantou com o projeto - criado 
pelos alunos que têm entre 9 
e 11 anos - foi o secretário de 
Meio Ambiente, Raul Fritsch. 
“As crianças usaram a cria-
tividade. O concurso Meio 
Ambiente na Escola - Meu 
Resíduo, Minha Responsabi-
lidade queria exatamente isso: 
que fosse lúdico e sustentável. 
Me impressionei por não te-
rem utilizado materiais novos. 
Tudo é reciclável”, diz. Segun-
do ele, é preciso estimular o 
pensamento ecológico dos 
alunos e, para isso, dar bons 
exemplos. “Falamos que as 
crianças são nosso futuro, mas 
também são nosso presente. 
Temos que fazer nossa parte 
agora”, salienta.

A EMEF José Ferrugem 

recebeu, como vencedora, um 
kit composteira e um kit de 
brinquedos. A Dona Lepoldi-
na ficou em segundo lugar e 
receberá um jogo de tabuleiro 
gigante temático e dois kits 
de brinquedos. Já o terceiro 
lugar - da escola Imaculada 
Conceição - receberá três kits 
de brinquedos. 

O concurso, que ocorreu 
pela primeira vez, ocorrerá 
novamente em 2020 durante 
a Semana do Meio Ambiente. 
“Este ano foram 10 escolas. 
Na próxima edição, queremos 
envolver mais instituições e 
mais anos, não apenas o 5º”, 
antecipa o secretário. A secre-
tária de Educação, Jaqueline 
Marques, também participou 
da entrega.

Era mais uma terça-fei-
ra cansativa, com inúmeras 
demandas administrativas 
e operacionais no quartel da 
Brigada Militar de Vera Cruz. 
Alguns policiais estavam che-
gando, outros de saída para 
sua casa, para reuniões. Até 
que um pequeno gesto de pu-
reza mudou completamente o 
dia dos policiais. Na sala de es-
pera estava João Henrique, de 
cinco anos, aguardando aten-
dimento com sua mãe. Mas 

não para registrar ocorrência, 
e sim, para realizar o desejo 
de conhecer um herói, um 
policial de verdade. “Quando 
a mãe nos respondeu que eles 
estavam lá a pedido dele para 
nos conhecer, paramos tudo 
o que estávamos fazendo. O 
estresse diário foi esquecido, 
a reunião teve que esperar. 
Nossa emergência naquele 
momento era o João Henrique, 
que fez sua mãe deslocar até o 
nosso quartel para conhecer 

os heróis de verdade”, conta o 
tenente Carlos Moisés Savian 
dos Passos, Comandante do 
Pelotão de Vera Cruz.

O brilho no olhar do menino 
conquistou os policiais, e deu 
força para que, mesmo com as 
dificuldades, os profissionais 
seguissem fazendo a diferença 
na vida das pessoas. 

Com jogo sustentável, EMEF José 
Ferrugem vence concurso da Prefeitura


