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Fase de campanha 
inicia em setembro
Nos municípios da 
região, candidatos 
passam por provas e 
capacitações. Eleitores 
vão às urnas no dia 6 
de outubro deste ano

Votação que vai eleger novos conselheiros tutelares será através de urna eletrônica

NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES
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No dia 6 de outubro de 
2019, brasileiros vão 
eleger os novos con-

selheiros tutelares, através de 
votação em urna eletrônica. 
Faltando cerca de dois meses 
para a eleição, os candidatos 
passam por prova escrita e 
avaliação psicológica, além 
do processo de formação, até 
chegarem à etapa de campa-
nha. Em Vera Cruz, ela vai de 
6 de setembro a 2 de outubro, 
já em Santa Cruz do Sul, 
o período de campanha se 
estende de 2 de setembro a 4 
de outubro. Em Vale do Sol, 
os candidatos vão poder fazer 
propaganda a partir do ínicio 
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PAIRA sobre o Brasil, uma nuvem estacionária de 
polarização política gerando uma pirotecnia de multi 
efeitos, alguns positivos e outros negativos. Com a 
democracia das redes sociais, é plausível supor que 
há uma conscientização do momento por parte de 
grupos organizados, ao contrário da alienação de anos 
passados, em que a politicalha contava com a obtusa 
visão do povo para aprontar e se perpetuar no poder. 
As informações hoje são instantâneas por todos os 
meios de mídia. Participar em uma corrente ou outra é 
um fenômeno positivo. São evidentes os sinais de que 
a política faz parte do cotidiano dos tupiniquins. Em 
paralelo às duas opções que mais se manifestam a favor 
ou contra o governo Bolsonaro, há também subgrupos 
que se multiplicam para criar um ambiente moderador. 
Seja de qualquer viés nesse parlatório social, por ve-
zes até desvairado, mostra, sobretudo o interesse dos 
cidadãos na formação de um pensamento coletivo.

UM indicativo dessa preocupação em querer mudar 
o Brasil é a participação do povo nas manifestações 
de ruas. Entretanto, ao que tudo indica, os poderes 
constituídos em Brasília fazem ouvidos moucos. Vivem 
em permanente interlocução na defesa dos seus privi-
légios. O Legislativo, por exemplo, está mais atento em 
restringir a autoridade de Bolsonaro, que se queixou 
de que desejam torná-lo na “rainha da Inglaterra”, que 
reina, mas não governa. Os presidentes da Câmara e 
Senado estão focados na próxima eleição, e, demago-
gicamente, montam uma agenda própria de reformas 
políticas, eis que julgam o Planalto incapaz de formar 
uma base política majoritária. A Suprema Corte, guardiã 
da Constituição, está aparelhada por ministros nomea-
dos por governos anteriores e que têm pasmado a 
Nação com decisões nem sempre compatíveis com o 
que pensa grande parcela da população que é favorável 
ao trabalho da Lava Jato, diga-se.

NO Planalto, a metralhadora verbal de Bolsonaro 
também não ajuda em nada a harmonia dos poderes. 
Sua incontinência verborrágica, destemperada e sem 
limites, tem atingido até mesmo companheiros de 
instituição, auxiliares diretos, técnicos capacitados, 
servidores zelosos, inclusive desdenhando o voto dos 
eleitores que nele confiaram. O posicionamento cada 
vez mais ideológico e extremado do Capitão tem dado 
indícios para que aliados que o apoiaram na campa-
nha já comecem a buscar um caminho mais ao centro. 
Entre eles estão políticos midiáticos de olho nos hori-
zontes eleitorais. São os liberais, principalmente, e os 
conservadores que sonham em alçar voos mais altos. 
Por seus últimos desatinos públicos Bolsonaro ouviu 
reprovações de dois dos governadores mais importan-
tes do Brasil, João Doria, de São Paulo, e Wilson Witzel, 
do Rio. Ambos são pré-candidatos na próxima disputa 
presidencial, indicando um caminho pela via moderada. 

ESSES rompantes do Presidente só agradam seus 
seguidores radicais, mas tem efeito contrário nos elei-
tores moderados e, pior, faz a alegria da oposição e 
da mídia canhota. Não condiz com a liturgia do cargo. 
Aliados como Janaína Paschoal e Miguel Reali Jr se 
afastaram do Capitão. No generalato, que se reuniu esta 
semana, também há muita insatisfação. Bolsonaro foi 
eleito pelos brasileiros dando um basta em Lulla depois 
que promoveu o maior assalto aos cofres públicos, 
nunca antes visto na história deste País. Mas a maioria 
que o levou ao Planalto começa a se mostrar frustrada, 
como apontam as pesquisas. Quem cerca o Presidente 
deveria chamá-lo à realidade. O poder deslumbra, mas 
é efêmero, e logo adiante sucumbe diante da verdade. 
Em vez de alimentar ranços e discussões inúteis, seria 
de boa política empenhar-se na harmonia dos Poderes 
e apontar caminhos para tirar o País da grave situação 
que se encontra. Quem é supersticioso lembra que 
estamos em agosto.  

Os conselheiros tutelares 
eleitos assumem mandato, 
com duração de quatro 
anos, no dia 10 de janeiro 
de 2020. Em Vera Cruz 
serão cinco conselheiros 
titulares e cinco suplentes; 
em Santa Cruz tomam 
posse cinco membros 
titulares e 10 suplentes; e 
em Vale do Sol serão cinco 
conselheiros titulares e 14 
suplentes.
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de setembro até 5 de outubro.
Na Capital da Gincana, os 

16 candidatos ao Conselho 
Tutelar devem passar por 
capacitação entre os dias 5 e 9 
de agosto. Após, no dia 12, fa-
rão prova escrita envolvendo 
conteúdos sobre o curso de 
capacitação e o desempenho 
da função de conselheiro, 
devendo atingir 50% de apro-
vação nas questões. Segundo 
o presidente da comissão elei-
toral, Dalton Zart, até o dia 5 
de setembro será publicado o 
edital que indica o número de 
cada candidato para votação.

Em Santa Cruz, após apli-
cada a primeira prova escrita, 
apenas dois candidatos pas-
saram. A partir do segundo 
exame, que ocorreu no último 
sábado, dia 27, vão avançar 
no processo mais 18 candi-
datos. No total, devem passar 
por avaliação psicológica, no 
dia 7 de agosto, 20 possíveis 
conselheiros tutelares. No 
município, a capacitação dos 
profissionais será realizada 

após a eleição.
EM VALE DO SOL
Diferentemente de Vera 

Cruz e Santa Cruz, os 19 
candidatos vale-solenses 
não  realizaram provas. No 
município, eles passaram 
por formação, que encerrou 
em 31 de julho, assistindo a 
palestras sobre os direitos 
da criança e do adolescente 
e o processo de funciona-
mento do Conselho Tutelar 
e do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (Comdica). 
Segundo a presidente do 
Comdica, Salete Faber, no 
dia 6 de outubro, o eleitor 
vale-solense deve votar em 
cinco candidatos. “Se ele não 
fizer a escolha por cinco con-
selheiros tutelares, seu voto 
será anulado”, explica.  
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