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Sempre que posso verifico o lixo que os vera-
cruzenses colocam na frente de suas casas para 
serem recolhidos. Mas fico pasmo vendo o que vejo. 
Não consigo entender que as pessoas não fazem a 
separação no mínimo em três tipos: orgânico, rejeito 
e reciclável, impossível de entender.

Será que é tão difícil fazer isto? Por que, então, 
não o fazem? Preguiça, falta de informações ou má 
vontade?

Vejo que pessoas que possuem o conhecimento 
a respeito também não o fazem. Por quê?

Gostaria muito de ver todos nós dando o destino 
final correto para estes descartes. Quem sabe um dia.

Será que dentro das suas casas também é assim, 
tudo misturado?

Quero deixar claro que cada um de nós é res-
ponsável e deve dar o destino final ecologicamente 
correto dos descartes de lixo, não porque é lei, mas 
porque se preocupam com o meio ambiente em que 
vivem, é seu lar, é sua casa onde vivem.

Além do mais, isto é sustentabilidade, educação, 
economia para o município, podendo com isto os 
valores que são substancialmente altos serem dire-
cionados para outros setores, como saúde, educação 
e segurança para a população.

O município está investindo pesado na coleta do 
seu lixo, mas o povo não está colaborando.

E para finalizar, consumir de forma consciente, 
separar e descartar de forma correta é primordial 
para a qualidade do ambiente em que vivemos.

Os estragos causados por resíduos mal gerencia-
dos deixam marcas no planeta por centenas de anos.

É dia de pensar, é tempo de agir.
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O que será que 
está faltando?
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Chuvarada e Concurso Pú-
blico. Assim foi o domingo em 
Vera Cruz. Em quatro escolas, 
os candidatos prestaram pro-
vas para seis vagas imediatas 
e 42 de cadastro reserva para 
cargos na Prefeitura e na Câ-
mara de Vereadores. O gaba-
rito preliminar foi divulgado 
ontem e pode ser conferido 

Provas foram realizadas em quatro escolas de Vera Cruz

LUCAS BATISTA

Gabarito preliminar está disponível
Concurso para a 
Prefeitura e para a 
Câmara ocorreu no 
domingo. Chuva pode 
ter contribuído para 
mais abstenção

VERA CRUZ

LUCAS BATISTA
materia@jornalarauto.com.br

no site da Prefeitura e no da 
Legalle Concursos, empresa 
responsável pela aplicação das 
provas. 

ESTABILIDADE
Matheus Oliveira Ellwan-

ger, de 24 anos, e Daiallan 
Gass Epp, de 20, foram dois 
dos participantes do certa-
me. Eles realizaram a prova 
para Fiscal Sanitário. Ambos 
moradores de Candelária e 
já integrados no serviço pú-
blico - Matheus é assessor de 
vereador e Daiallan, servidor 
da Prefeitura - eles buscaram 
prestar o concurso em busca 
de estabilidade, justificativa 
de muitos. “Vim também 
pelo retorno financeiro e por 
ser a melhor vaga para quem 

não tem ensino superior”, co-
mentou Matheus. Já Daiallan 
se interessou pelas atribui-
ções do cargo, tendo em vista 
que trabalha com fiscalização 
em Candelária. “Gosto dessa 
área”, reiterou ele, que assim 
como Matheus, acreditou que 
a chuva não tenha intimidado 
a participação dos candidatos 
no certame. 

No entanto, conforme a 
coordenadora do concurso, 
Jeane Nicolay, a chuva refletiu 
sim na abstenção, mas ainda 
não há números. “A chuva-
rada atrapalhou. Acabou que 
pessoas chegaram na Escola 
Vera Cruz e perceberam que 
não era ali e tiveram que pro-
curar o seu local de prova”, 

lembra. “Em todas as escolas 
teve pessoas atrasadas, que 
chegaram depois do fecha-
mento dos portões. Além 
disso, alguns não conheciam 

as escolas e não pesquisaram 
antes, vieram só no dia do con-
curso”, observa ela, que infor-
ma que o índice de abstenção 
deve ser divulgado hoje.


