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Futuros conselheiros 
iniciam campanhas
Candidatos terão 
cerca de um mês para 
veicular e divulgar 
propagandas e ações, 
visando a eleição no 
dia 6 de outubro 

Período de campanha se estende até o início de outubro

EM SETEMBRO

TALIANA HICKMANN
redacao2@jornalarauto.com.br

Iniciou neste mês, o pe-
ríodo de campanha dos 
candidatos a membros do 

Conselho Tutelar dos mu-
nicípios. Em Vera Cruz, ele 
começa hoje, 6 de setembro, e 
se estende até 2 de outubro. Já 
em Santa Cruz do Sul e Vale 
do Sol, a campanha pode ser 
feita desde o dia 2 de setembro 
e termina em 4 de outubro. 
Na Capital das Gincanas, 13 
candidatos estão aptos para 
participar do pleito para a 
escolha dos novos conselhei-
ros. Em Santa Cruz, são 20, 
e em Vale do Sol, 18 (confira 
nos quadros). As eleições serão 
realizadas no dia 6 de outu-
bro de 2019, das 8 às 17 horas.

Segundo a vice-presiden-
te do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (Comdica), de 
Santa Cruz, Jamila Moha-
mad Abdallah, os candidatos 
podem fazer santinhos e 
panfletos, além de realizar a 
divulgação nas redes sociais. 
No entanto, ela explica que é 
vedada a propaganda, ainda 
que gratuita, por meio dos 
veículos de comunicação em 
geral (jornal, rádio ou televi-
são), faixas, outdoors, cami-
setas e bonés. Em Vera Cruz, 
entre as condutas vedadas 
estão aquelas que configu-
ram aliciamento de eleitores, 
perturbação à ordem pública 
ou propaganda veiculada 
por meio de fixação de pla-
cas, estandartes, faixas e 
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PONTO DE ENCONTRO
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ESTE é o país da piada pronta. Tudo agora é culpa 
do Bolsonaro. Os congressistas derrubaram o veto 
do presidente sobre a punição às “fake news”. Agora 
reparem no detalhe: só vale para as campanhas elei-
torais. Segundo entendimento de Suas Excelências, 
todo mundo vai poder continuar falando mal da vida 
alheia, destruindo a honra e a família das pessoas com 
injúrias, difamações e calúnias. Liberou geral. Contudo, 
quem comprovadamente criar ou compartilhar “fake 
news” em campanhas eleitorais pode até amargar de 
2 a 8 anos na prisão. Seria hilário se não fosse trágico. 
Se alguém atropelar e a vítima vier a óbito, a pena para 
esse tipo de crime, homicídio culposo, é de 2 a 4 anos. 
Então fica combinado o seguinte: pode-se continuar 
fazendo fofoca da vida dos outros. Isso não dá nada. 
Só não pode falar mal de político, porque aí dá “cana” 
certa. É mais um artifício criado por uma casta nobre 
para blindagem de seus pares. O Brasil é um país sério? 

QUANTO custa manter a democracia no Brasil? No 
ano que vem teremos eleições municipais. Os partidos 
políticos terão R$ 2,5 bilhões de dinheiro público à 
disposição para suas campanhas paroquiais. E querem 
mais, pois existe pressão para que chegue a R$ 3,7 
bilhões. Uma vergonha! Só aqui mesmo, um país “rico 
com uma excelência de serviços públicos” é que banca 
campanha política com dinheiro tungado do bolso do 
contribuinte. Um deboche diante do contingenciamento 
de despesas que o governo vem adotando. Falta dinhei-
ro na educação, na saúde, na segurança pública, nos 
transportes, e até os quartéis estão parando. O valor que 
faz a festa dos partidos é maior do que dispõe a Polícia 
Rodoviária Federal para suas operações nas estradas. 
Pior, esse tal Fundo Partidário é vinte vezes maior do 
que foi liberado emergencialmente às Forças Armadas 
no combate aos incêndios na Amazônia. Que país no 
mundo banca campanha política com dinheiro do povo?

A GRANA que faz a festa dos políticos e partidos 
é a mesma que falta nos serviços públicos, como nas 
estradas, só a título de exemplo. Uma recente viagem 
à região do Alto Taquari foi possível sentir como estão 
nossas rodovias, se é que assim podem ser chamadas. 
Sobram trancos e solavancos, sinalização falha, demar-
cação horizontal precária e até ausente, faltam terceiras 
vias, etc. Note-se, que estamos falando de um trajeto 
de pouco mais de 100 km, contribuindo em três praças 
de pedágio, ida e volta. Não temos duas estatais para 
manter as estradas? Um levantamento em 2016 cons-
tatou que o Rio Grande tinha a pior malha rodoviária 
do país. Até o Piauí era melhor. Atualmente, pelo que 
se vê, só mesmo a concessão à iniciativa privada é a 
luz no fim do túnel. O Bolsonaro tem razão em querer 
extinguir os radares móveis. Afinal, com estradas assim 
inseguras, não se consegue nem ao menos chegar à 
velocidade permitida.

QUEM não visitou a Feira do Livro, ainda dá tempo. 
Até amanhã tem muitas opções de leitura à disposição. 
A Feira é um espaço popular e democrático de acesso 
ao livro, principalmente nesses tempos em que muito 
se liga só aos smartphones. Com efeito, a apreciação 
de um livro permite ao cidadão uma amplitude de ho-
rizontes e ao mesmo tempo que habilita a melhorar sua 
interação junto à comunidade. Essa busca por melho-
rias ele encontra através da leitura, eis que possibilita 
uma ampliação de visão do mundo. O celular, como 
antes referido, nos traz a informação instantânea, mas 
o conhecimento, a cultura e a educação só se adquire 
pela leitura. A formação da cidadania passa pela leitu-
ra, pois nos faz refletir, analisar e formar nosso senso 
crítico. Cada livro é uma janela que se abre para um 
surpreendente mundo novo do saber. E os livros estão 
lá, à disposição da curiosidade de leitores habituais e 
esperando por cativar novos entusiastas.

HOSPITAL VERA CRUZ em 05/09/2019

INTERNADOS

Antonio Claudio da Silva
Ary Arthur Mueller
Deivide Batista Mendes
Geferson Elias Gehrke
Iraci Olinda Tech

Ana Cláudia Kleist (40); Ana Júlia Ferreira (09); An-
gela Beatriz Martim (16); Clarice Rocha Saldanha (03); 
Dailanna Candido de Souza (28); Edson Koeppe (30); 
Fábio Faleiro de Lara (06); Gabriela Kretzmann Ferreira 
(20); Janete Franken (11); Joana Metzger Martinez Mahl 
(34);  Leila Lopes da Fontoura (31); Luciano Moacir dos 
Santos (25); Maiara Cardoso Chorna Robertt (36); Mi-
chele Cardoso Zinn (04); Mônica Vanessa Corrêa (39); 
Nelson Julio da Rosa Rodrigues (33); Raiana da Silveira 
Lopes (13); Roberto Schaefer (07); Simone Fernanda 
Neu (29); e Sônia França Barros da Rosa (01).

SANTA CRUZ 

Ana Julia dos Santos (27); Andreia dos Santos (20); 
Daiana Gularte Padilha (29); Denise Betina Emmel Blank 
(14); Fabiane Rehbein (23); Franciele dos Santos da Silva 
(18); Jocieli Pites (21); Julia Graziela Macedo (16); Lisani 
Eleni Melz (13); Luana Graziela Lenz Martin (17); Marlene 
Vieira da Silva (22); Patrícia Adriana da Silveira (12); Ra-
quel Maiara Scherer (25); Rejane Karnopp (24); Rodrigo 
Dassow (28); Sildeni Vieira da Silva (19); Taís Milene Rusch 
(15); e Teresa Fatima da Rosa Konrath (11).

VALE DO SOL

Adroaldo Luiz Lopes (101); Carla Adriana Barbosa (102);
Douglas Vinicius Stumm (103); José Vilson da Silva (104);
Leandro Reinicke (105); Lucas Patrick dos Santos Gon-
çalves (106); Maria José Kellermann (107); Marlene Viana 
Brizolla (108); Paulo Cesar da Silva (109); Rosane Jaehn 
Werner (110); Sandro de Lima Schipper (111); Tani Lenz 
Ebert (112); e Tatiane Rosemara Petry (113). 

VERA CRUZ

assemelhados, nos bens cujo 
uso dependa de cessão ou 

permissão do Poder Público 
e nos de uso comum como 
ginásios, clubes e lojas.

Em Vale do Sol, a presiden-
te do Comdica, Salete Faber, 
salienta que, apesar de os 
eleitores terem de votar em 
cinco opções para conselhei-
ros tutelares na urna eletrôni-
ca, os candidatos não podem 
formar chapas ou influenciar 
o voto dos vale-solenses nos 
demais concorrentes. 

Jorge Leoni de O. Paz
Juraci da Silva
Lori Gabe
Osvaldina Gonçalves
Valeria Petronila Kunzler


