
Interesse tem, mas
critério não permite
Pelo volume de alunos,  
colégios de Vera Cruz, 
Vale do Sol e Santa 
Cruz não podem 
aderir ao modelo 
sugerido pelo país
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os estados e municípios 
que se enquadram 
nos critérios do Pro-

grama Nacional das Escolas 
Cívico-Militares têm até hoje 
para manifestar interesse. A 
gestão híbrida compartilhada 
com civis e militares tem a pro-
posta de implantar 216 escolas 
em todo país até 2023, sendo 
54 por ano. O projeto-piloto 
será implantado a partir do 
ano que vem. No Estado, duas 
escolas da rede estadual serão 
contempladas: uma em Alvo-
rada e outra em Caxias do Sul. 
Apesar de não se enquadrarem 
neste momento no programa, 
as Secretarias de Educação de 
Vera Cruz, Vale do Sol e Santa 
Cruz afirmam que o modelo 
seria interessante.

VeRa cRUZ
“Acredito que qualquer 

município tenha interesse de 
instalar uma escola cívico-
militar, mas nós, em nível de 
município, enquanto escolas 
municipais, ficamos de fora, 
pois o primeiro critério é que 
a escola tenha entre 500 e mil 
alunos do 6º ao 9º ano e não 
temos nenhuma neste perfil”, 
explica o secretário Cláu-
dio Stoeckel. ”Com certeza é 
uma alternativa muito válida, 
pois existem várias escolas 

militares que funcionam no 
Brasil e muito bem. Têm óti-
mos resultados em nível de 
conhecimento, disciplina, de 
estrutura”, avalia.

Vale do sol
Conforme a titular da pasta 

de Vale do Sol, Deisi Cristiani 
Blasi dos Santos, o município 
teria interesse, porém, ne-
nhum educandário tem o nú-
mero de matrículas exigidas 
para participar da seleção. “O 
interesse se daria principal-
mente pela concentração dos 
eixos de atuação: educacional, 
com atividades para fortalecer 
valores humanos, éticos e mo-
rais e incentivar a formação 
integral dos alunos; didático 
pedagógica, com atividades 

de supervisão escolar e psi-
copedagogia para melhorar 
o processo de ensino e apren-
dizagem; e administrativa, 
com ações para melhorar a 
infraestrutura e organização 
das escolas”, reflete.

sanTa cRUZ do sUl
Em Santa Cruz do Sul, con-

forme a assessoria da secre-
tária de Educação, Jaqueline 
Marques, o município não 
se encaixa nos critérios. Mas, 
caso se enquadrasse, teria 
interesse. 

Em contato com a 6ª Coor-
denadoria Regional de Edu-
cação (CRE), que se refere às 
escolas da rede estadual, até o 
momento nenhum educandá-
rio manifestou interesse.

LENTES DE CONTATO 
PARA OS DENTES
A Odontologia vem se 

desenvolvendo cada vez 
mais e, assim, surgem novas 
opções de procedimentos 
para tornar o sorriso ainda 
mais atraente. No Arauto 
Saúde desta semana, o 
assunto é lente de contato 
para os dentes e quem 
explica sobre o procedi-
mento é o dentista Rafael 
André Bieck, especialista 
em próteses e reabilitação 
oral. Inicialmente, Rafael explica que a lente de contato 
é uma cerâmica ultrafina, que vem sendo difundida cada 
vez mais. O profissional trabalha com o material desde 
2012, mas diz que agora é que as lentes estão ganhando 
espaço. “São cerâmicas que não necessitam mais de 
tanto desgaste da estrutura dental. Permite trabalhar 
com forma mais final do material e assim conseguimos 
ser um pouco menos invasivos”, salienta. 

A lente de contato para os dentes pode ser utiliza-
da em praticamente todos os tipos de imperfeições, 
segundo ele. “Desde problemas de tamanho, de forma, 
de cor, de textura”, exemplifica. Diferente da forma 
como era feito o procedimento, em que o paciente 
precisava confiar - e muito - no dentista, pois não 
conseguia saber antes qual seria o resultado, hoje se 
trabalha com o planejamento reverso, “em que a gente 
consegue mostrar para o paciente como ele vai ficar 
antes mesmo de começar a conduzir qualquer tipo 
de preparo ou adequação dos dentes para receber 
as lentes”, esclarece. “Temos possibilidade de simular 
como será o sorriso dele”, acrescenta.

Os cuidados com as lentes de contato para os 
dentes são os mesmos que se têm com os dentes 
permanentes. “É um material muito bom, muito resis-
tente, dificilmente vai quebrar. Ele pode fraturar por 
alguma fatalidade ou algum acidente, como o dente 
permanente”, avalia. Para manter os dentes em dia, o 
paciente precisará manter hábitos de higiene, que irão 
determinar a conservação das lentes. “O paciente que 
tem bom controle de higiene, passa fio dental, escova 
diariamente, não terá problemas”, frisa.

Mas e quem pode colocar lentes de contato para 
os dentes? “Pacientes que têm seus dentes em boca. 
Claro que conseguimos trabalhar para quem não tem 
dentes e sim dentaduras, usando-se implantes, mas 
paciente que tem dentes saudáveis conseguimos 
trabalhar”, diz. Não há idade para realizar o proce-
dimento. “Temos pacientes com 20 anos que têm 
desgastes muito grandes e que necessitam algum 
procedimento não por estética, mas por questão 
mastigatória”, finaliza. 
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Escola em situação de vulnerabilidade social e com 
baixo desempenho no Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (IDEB); escola localizada na capital 
ou região metropolitana; escola que ofereça as etapas 
Ensino Fundamental II e/ou Médio e, preferencialmen-
te, atenda de 500 a mil alunos nos dois turnos; escola 
que possua a aprovação da comunidade escolar para 
a implantação do modelo.
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