
primir o cartão de confirmação 
de inscrição. 

FIQUE ATENTO
NO DIA DA PROVA
Os candidatos devem com-

parecer ao local designado, 
com antecedência mínima de 
uma hora, munidos obriga-
toriamente de documento de 
identidade e caneta esferográ-
fica de tinta azul ou preta com 
ponta grossa e de material 
transparente. “Pedimos aos 
participantes que cheguem 
no horário solicitado para que 
não haja atrasos, como ocor-
reu nas outras edições”, frisa 
a coordenadora do concurso 
público, Jeane Nicolay. Du-
rante a prova, serão três horas 
para a resolução das questões 
e preenchimento do cartão
-resposta. Os concorrentes só 
vão poder se retirar do recinto 
após uma hora, podendo levar 
o Caderno de Questões.

GERAL04 ARAUTO    SEXTA-FEIRA E SÁBADO
25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019

Domingo será de 
concurso público
1.212 candidatos 
disputam seis vagas 
imediatas. Pela manhã, 
portões abrem às 
8 horas e, à tarde, 
às 13h30min

De manhã, provas ocorrem em quatro educandários e, à tarde, só na Escola Vera Cruz

EM VERA CRUZ

TALIANA HICKMANN
redacao2@jornalarauto.com.br

O o domingo, dia 27, 
será de concurso pú-
blico do Município 

de Vera Cruz e da Câmara de 
Vereadores para 1.212 candi-
datos. Eles disputam seis va-
gas imediatas, além das 42 de 
cadastro reserva para cargos 
em diversas áreas. A função 
com maior número de inscri-
tos é a de auxiliar de educação, 
com 369 concorrentes. No 
entanto, apenas três são para 
chamamento breve. O certame 
oferece, ainda, as vagas legais 
de técnico de enfermagem (2) 
e auxiliar de serviços gerais 

ARQUIVO ARAUTO

PONTO DE ENCONTRO

ÁLVARO WERNER 
aw.schreiber@hotmail.com

MESMO cercada pelas dificuldades decorrentes da 
precária articulação política do governo Bolsonaro nas 
duas Casas do Congresso, reconheça-se, a proposta de 
reforma da Previdência logrou aprovação esta semana. 
É claro, passou por muitas alterações em relação ao 
projeto originalmente encaminhado pelo Planalto. De-
putados e senadores foram diuturnamente assediados 
pelo corporativismo e por eleitores que manifestavam 
preocupações pontuais em relação à situação previden-
ciária futura, ora alegando que teriam que trabalhar mais 
e ganhar menos. Também não cabe aqui abrir discussão 
sobre cada circunstância, eis que o tema é complexo. 
Uma nova Previdência era a principal bandeira do go-
verno para equacionar as contas do seu déficit fiscal. Na 
opinião de economistas, a velha prática de gastar mais 
do que se arrecada não era bem vista por investidores 
internacionais. Tanto é que a Bolsa de Valores vem agora 
reagindo positivamente. 

BEM ou mal, contra ou a favor, polêmicas ou não, 
as mudanças na Previdência eram inadiáveis. Só para 
lembrar, estavam previstas até mesmo nos governos 
anteriores. Não tiveram a coragem de encaminhar 
alterações com medo de perder o capital político.  O 
texto original, elaborado pela equipe do ministro “Posto 
Ipiranga” Paulo Guedes, estava estruturado com uma 
perspectiva de se economizarem R$ 1 trilhão em 10 anos, 
mas não passará de pouco mais de R$ 840 bilhões em 
igual período. Essa tesourada nos cifrões projetados 
é resultante das modificações e concessões que Suas 
Excelências conseguiram fazer para levar ao final da vo-
tação, até mesmo para garantir a sua aprovação. Razões 
à parte, tão somente o lado oficial foi ouvido. Quando 
é que terão voz e vez os aposentados, cansados de ver 
o provento diminuído ano a ano e ainda serem taxados 
como culpados pela falta de dinheiro? Quando é que 
será aberta a “caixa preta” da Previdência? 

DE FATO, a proposta inicial do Planalto tinha gordura 
pra queimar. Alerte-se, contudo, que apenas com a Pre-
vidência em novos rumos é uma aposta incerta sonhar 
que por si só a economia reagirá. Longe das discussões 
acadêmicas, a população quer urgência em projetos de 
incentivos na criação de empregos. Um passo foi dado, 
mas o país precisa ainda retomar o programa de pri-
vatizações, uma reforma administrativa, uma tributária 
e por fim, a reforma política. Esta última, com poucas 
chances de sair, eis que Suas Excelências não preten-
dem tocar no que lhes causa desconforto. Tudo isso aí 
significa mexer num quadro de privilégios, e porque não 
dizer, um caminho facilitado à corrupção. Não vai ser 
fácil, porque a criação de novas políticas de governo 
esbarra na resistência do coronelismo enraizado. Cá 
pra nós, antes de tudo, falta a reforma da moralidade. 
Brasília precisa respeitar mais os cidadãos que pagam 
os impostos que sustentam aquela “dolce vita”.

NUNCA antes na História deste País a falta de moral 
e ética ficou tão escancarada no conluio entre os po-
deres constitucionais. O escárnio e o deboche exalam 
seus odores infectos nos palácios republicanos de 
Brasília e mandam às favas a população, os eleitores, 
os contribuintes, as famílias carentes e o povo que foi 
às ruas protestar por um Brasil melhor. Como a nobreza 
justifica a Lei de Abuso de Autoridade? A intimidação de 
auditores da Receita Federal com a criação de um “fisco 
privilegiado”? O engessamento do COAF? A obstrução 
proposital do projeto anticrime? O financiamento pú-
blico de campanha com farto dinheiro tirado do nosso 
bolso? O combate ferrenho para acabar com a Lava 
Jato e acumpliciar com a corrupção e impunidade? Até 
a hora final deste espaço estava suspenso o julgamento 
da prisão ou não em condenação na 2ª Instância. Tem 
uma clientela cleptocrata na torcida pela reabertura da 
“Pizzaria Brasília”...

No local de provas 
somente será permitido 
uso de garrafa 
transparente e sem rótulo, 
bem como alimentos em 
embalagem transparente. 
Não será permitido 
ao candidato manter 
pertences pessoais 
consigo, nem aparelhos 
eletrônicos ou de 
comunicação em geral.

NA PROVA

HOSPITAL VERA CRUZ em 24/10/2019

INTERNADOS

Adriana da L. Rodrigues
Alice Seidel
Beatriz Padilha
Carlos Alberto Furtado
Emerson de Oliveira
Guilhermina Hildebrandt
Iltor Machado
Jose Omar Machado
Jurema Mueller

para a Câmara de Vereadores 
(1), ambas, ainda, com forma-
ção de cadastro reserva.

AS PROVAS
Pela manhã serão aplica-

das as provas para os cargos 
de nível médio e técnico em 
quatro educandários do mu-
nicípio: Escola Vera Cruz, 
EMEF Elemar Guilherme 
Kroth, EMEF Helberg Franke 
e EMEF João Carlos Rech. Os 
portões abrem às 8 horas e 
serão fechados às 8h45min. O 
certame inicia às 9 horas. Já as 
provas para os cargos de ní-
vel fundamental incompleto, 
nível fundamental completo 
e de nível superior  serão rea-
lizadas à tarde em um único 
local: a Escola Vera Cruz. Os 
portões abrem às 13h30min e 
fecham às 14h15min. As pro-
vas iniciam às 14h30min. Os 
candidatos devem consultar 
o local e o número da sala 
pela área do candidato no site 
legalleconcursos.com.br e im-

Manuella Elisa de Souza
Marcio Pedrinho Schmidt
Neli da Silva
Rayssa Machado Nunes
Sergio dos Santos
Silvino Lindolfo Sehnem
Walter Ferreira França
Willian V. L. da Rocha


