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Gincana coleta 3 toneladas de lixo

Legislativo apoia luta do magistério estadual

Na Escola São João 
Batista, em Formosa, 
esse foi o volume 
recolhido ao longo do 
ano por alunos, pais e 
comunidade

Grupo Ambiental da escola auxiliou na separação
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Ao longo do ano, qua-
tro foram as etapas 
de recolhimento de 

material reciclável envol-
vendo os 174 estudantes de 
Educação Infantil ao 9º ano 
da Escola São João Batista, da 
localidade de Formosa, Vale 
do Sol. A tarefa foi nobre: tirar 
o lixo que seria descartado na 
natureza ou recolhido pelo 
Município para a Gincana 
Cooperativa, atividade que é 
desenvolvida há três anos no 
educandário. Nesta semana, 
alunos, pais, avós e comuni-
dade tiveram que descarregar 
na escola o material da última 
etapa, fruto de três dias de 
recolhimento e que estava 
acumulado nas casas de cada 
família. Todos os alunos que 
contribuem com pelo menos 
cinco quilos de material têm o 
direito de participar, com sua 
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Festival vai 
realçar dança 
gaúcha e alemã

FIM DO MÊS

No dia 30, a Associação 
Grupo de Dança Tradi-
cional Gaúcha Tangarás 
e a Associação Cultural e 
Folclórica Der Deutsche 
Jugendtanz, em parceria 
com a Prefeitura de Vale do 
Sol, promovem um festival 
cultural. Será no ginásio 
da Comunidade Evangé-
lica de Rio Pardense, às 19 
horas. A entrada é gratuita 
e terá presença de convi-
dados. Após, haverá baile 
com a Banda Tropical. A 
entrada acontece mediante 
apresentação do convite, 
que deve ser retirado com 
a diretoria dos grupos, e 
que dá direito a um prato 
de cuca com linguiça.

Mais de 40 professores es-
tiveram segunda-feira, dia 18, 
na Câmara de Vereadores de 
Vale do Sol para pedir apoio 
na luta da classe contra as 
medidas apresentadas pelo 
Governador do Estado à As-
sembleia Legislativa. Um dos 
itens que mais causa revolta na 
categoria é a redução do incen-
tivo à qualificação profissional. 
Atualmente, um professor que 
tem mestrado e doutorado tem 
diferença salarial de 100% em 
comparação com o que tem 
apenas Ensino Médio. Pela 
proposta do Governo, a dife-
rença cai para 7%. Desta forma, 
um professor com doutorado 
na classe F, o último degrau 
da carreira, e com contrato de 
40 horas, passaria a receber 
R$ 3.887, desmotivando os 
professores a buscarem maior 
qualificação profissional. Lem-

brando ainda que para chegar 
no topo da carreira (classe 
F) há uma série de critérios 
avaliativos (meritocracia) que 
precisam ser obedecidos.

Outro ponto que motiva 
protestos é a intenção do Palá-
cio Piratini de cobrar contribui-
ção previdenciária de inativos 
em 6,45%. Para os inativos, que 
recebem mais de um salário 
mínimo, a contribuição poderá 
chegar a 16, 32%. Além disso, 
não há garantia de nenhum 
reajuste para os próximos 
anos.

Em apoio à reivindicação 
dos professores, a vereadora 
Lisandra Flesch encaminhou 
Moção de Repúdio, apoiada 
por todos os vereadores, con-
tra a aprovação dos projetos de 
lei que retiram direitos adqui-
ridos dos professores no plano 
de carreira, bem como alteram 

o estatuto e a Previdência do 
Estado. 

O presidente Vanderlei 
Airton Martin parabenizou os 
professores por lutarem pelos 
seus direitos e considera “não 
ser justo mudar as regras no 
meio do jogo”. A greve está 
servindo para pressionar os 
deputados e não é boa nem 

para os professores e nem 
para os alunos, pois terão que 
recuperar os dias parados para 
completar o ano letivo. As pro-
postas impactam diretamente 
na qualidade do sistema de 
ensino, pois, se aprovadas, 
haverá grande desinteresse de 
novos profissionais pela car-
reira do magistério, finalizou. 

Educadores protestaram na reunião do Legislativo

família, da excursão que ocorre 
na próxima semana, para o 
parque aquático Tchê Waves, 
em Alvorada. Ano passado 
foram cerca de 200 pessoas, 
relembra a vice-diretora, Si-
mone Emmel. É uma forma 
de integrar a família e a escola, 
valorizando o esforço de todos 
na ação ambiental.

A tarefa contagiou 90% dos 
alunos da escola, explica Simo-
ne. Foi o que aconteceu com 
os irmãos Rafael, do 4º ano, e 
Érika Schmidt, do 7º ano. Cin-
co quilos de lixo? Isso era mui-
to pouco para eles. Cada um 
levou mais de 140 quilos, con-
tabilizando as três primeiras 
etapas.  Os pais deles, Luciana 
e Custódio, se envolveram 
diretamente. “Quando saíam 
de bicicleta e viam latinhas 
pela rua, juntavam do chão”, 
exemplificou Érika. Os avós 
também fizeram a sua parte e 
armazenaram o material reci-
clável e os irmãos convocaram 
os parentes para ajudar e não 
descartar aquilo que poderia 
somar para a gincana. “Se a 
gente não cuidar deste mundo, 
quem vai cuidar?”, questiona 
a menina.

MATERIAIS
A comunidade escolar se 

envolveu e foi contagiada. La- Rafael e Érika mobilizaram a família para ajudar e o engajamento deu resultado

tas, alumínio, papelão, jornais, 
pet, vidros, embalagens de 
produtos de higiene e limpe-
za, sementes, óleo saturado, 
tudo foi arrecadado e teve o 
seu destino. Algumas coisas 
foram vendidas e outras, como 
óleo saturado e sementes, 
encaminhadas para projeto 
da Afubra, e ainda os lacres 
das tampinhas repassadas ao 
projeto social do pastor Carlos 
Wendland. “O projeto foi além 
da sala de aula, sensibilizou a 
comunidade escolar e revelou 
a dedicação e a força de vonta-
de dos alunos. É edificante en-
quanto ser humano”, destacou 
a vice-diretora.

Nesta última etapa, desta 
semana, foram arrecadados 
756 quilos. Ao todo, no ano, 

foram 3.145 quilos de material 
reciclável, fora as garrafas, 
contabilizadas por unidade, 
os lacres, o óleo e as semen-
tes. O estudante com maior 
arrecadação de cada turma e 
as equipes campeãs das séries 

iniciais e finais vão de graça no 
passeio, como reconhecimen-
to pelo esforço. Mas prêmio 
maior que o meio ambiente 
está recebendo, além da inte-
gração da família com a escola, 
eles acreditam que não há.
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