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Câmara de Vera Cruz 
votou ontem moção 
de repúdio ao pacote 
de Eduardo Leite. Na 
região, Legislativos 
também se mobilizam

Ontem, professores, alunos e comunidade lotaram plenário da Câmara de Vera Cruz

500 pessoas participaram de ato na semana passada
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LUCAS BATISTA*
materia@jornalarauto.com.br

A luta não é de um, de 
uma classe ou de um 
número restrito. Ela 

ganhou corpo e já mobiliza 
os políticos locais. Em defesa 
dos professores, dos servi-
dores da segurança pública 
e do funcionalismo estadual, 
os vereadores da região – ou 
pelo menos boa parte deles - se 
mostram contrários à proposta 
do pacote de Eduardo Leite, 
que prevê, entre outras coisas, 
mudanças rígidas no plano de 
carreira dos trabalhadores. 

Na noite de ontem, profes-
sores, alunos, policiais mili-
tares da ativa e aposentados, 
bem como a comunidade, lota-
ram o plenário do Legislativo 
de Vera Cruz para acompa-
nhar a votação de uma moção 
de repúdio a ser encaminhada 
ao Governo do Estado e aos 
deputados que devem votar, 
a partir de meados de dezem-
bro, as possíveis alterações 
pretendidas pelo Executivo 
Estadual. 

A moção, aprovada por 
unanimidade, será encami-
nhada à Assembleia Legisla-

LUCIANA MANDLER

A 6ª Coordenadoria Regional de Educação (6ª CRE) 
esteve com as portas trancadas para a entrada de 
funcionários na sexta-feira, dia 22. A ação, coordena-
da pelo 18º Núcleo do Cpers, teve por objetivo protes-
tar. O grupo ficou em frente à coordenadoria durante 
o dia para dialogar com a comunidade e mostrar a 
força do movimento. Ação semelhante foi realizada 
em outras CREs do Rio Grande do Sul. Segundo o 
coordenador da 6ª CRE, Luiz Ricardo Pinho de Mou-
ra, o movimento é preocupante. “Quando chegamos, 
todos os portões estavam acorrentados e com ca-
deados. Todo cidadão tem o direito de ir e vir. O que 
vinha sendo construído com o comando de greve era 
com muito diálogo e responsabilidade, respeitando 
todo cidadão que quisesse trabalhar e todo que qui-
sesse aderir ao movimento”, comenta.

BLOQUEIO NA 6º CRE

Greve ganha apoio dos vereadores

Edital nº 239/2019
Secretaria Municipal de Administração

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Seletivo Simplificado nº 049, para
contratação por prazo determinado.

O Prefeito do Município de Vera Cruz, torna público que fica pror-
rogado até dia 27 de novembro de 2019 o prazo de inscrições para o 
Processo Seletivo Simplificado nº 049, para contratação temporária de 
Médico Psiquiatra, junto à Secretaria Municipal de Saúde. O venci-
mento será de acordo o item 2.1 do Edital nº 236/2019. A carga ho-
rária será de 10 horas semanais. As inscrições são gratuitas, devendo 
o candidato comparecer pessoalmente ou por intermédio de procurador, 
munido de instrumento público ou particular de mandato, junto à Pre-
feitura Municipal. Permanecem inalteradas as demais disposições do 
Edital nº 236/2019 que se encontra afixado no Quadro de Atos Oficiais 
do Município, na Secretaria Municipal de Administração, sita à Av. Nestor 
Frederico Henn, 1645 e no site www.veracruz.rs.gov.br.

Vera Cruz, 22 de novembro de 2019.
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tiva hoje. A orientação é de 
que cada vereador repasse o 
documento às suas bancadas 
para sensibilizar os deputados 
da região.

Com um cartaz: “Sr. Gover-
nador, lhe convido a sustentar 
uma família com um salário de 
um professor. Venha assistir 
suas aulas”, a estudante do 1º 
ano do Ensino Médio, Stepha-
ni Bianca Dias, reforçou seu 
apoio aos servidores estaduais, 
em especial aos educadores. 
“Essa é uma luta que nós, 
estudantes, apoiamos desde 
sempre, pois toda a educação 
é prejudicada”, reflete. 

Diretor da Escola Vera Cruz, 
Carlos Jardel Henn participou 
do ato e pontuou que hoje, 
embora muitos acreditam que 
a greve é em decorrência de 
salários, a justificativa é outra: 
a contrariedade às mudanças 
nos planos de carreira feitas 
sem diálogos. Para reverter a 
situação, ele e o CPERS obser-
vam que o apoio das Câmaras 
Municipais se mostra funda-
mental. “Os vereadores têm 
mais acessos aos deputados e 
acredito que esse corpo a corpo 
resolva mais do que irmos a 
Porto Alegre”, sublinhou o 
docente. 

Pela região, as Câmaras de 
Santa Cruz do Sul, Vale do Sol, 
Venâncio Aires, Rio Pardo e 
Passo do Sobrado já enviaram 
moções de repúdio. Sinimbu 
deve votar na noite de hoje 
e encaminhar a Porto Alegre 

nesta quarta-feira.
PRESENÇA DE 
DEPUTADOS
Cerca de 500 servidores da 

educação e da segurança pú-
blica participaram de reunião 
na última semana, na Câmara 
de Vereadores de Santa Cruz. 
O encontro contou com a pre-
sença dos deputados Edson 
Brum e Kelly Moraes e teve 
na pauta o pacote de medidas 
do governador Eduardo Lei-
te. Em apoio aos professores, 
alunos de escolas estaduais 
também se mobilizaram e esti-
veram no Plenário. O principal 
objetivo foi levar as demandas 
e o descontentamento aos par-
lamentares para que medidas 
sejam tomadas. 

O deputado Edson Brum 
destacou que o projeto acaba 
sobrecarregando quem ganha 
menos no estado, especial-
mente os aposentados que 
recebem menos de R$ 5.800. 
“Uma professora aposentada 
de R$ 2 mil, a partir de agora 
terá que pagar R$ 280 de previ-
dência e antes ela não pagava. 
Estão mexendo em pontos 
que não deveriam . O que nos 
surpreendeu é que vieram sete 
projetos e uma PEC que só me-
xem com servidor que ganha 
menos e não vem nada para 
tirar substituições. Servidores 
que ganham mais vão ser 
beneficiados”, argumenta. Na 
opinião dele, também existe 
uma falta de diálogo por parte 
do Governo e do jeito que está 
o projeto do magistério não 
será aprovado. 

A deputada Kelly Moraes 
ressaltou que tanto ela quan-
to outros deputados estarão 
sempre abertos ao diálogo e 
sabem que o pacote mexe com 
a estrutura e vida das pessoas. 
“Vamos avaliar com muita 
cautela como sempre fizemos. 
Ainda não temos posição e não 

está decidido nada ainda. Sa-
bemos que alguns pontos que 
prejudicam principalmente 
a categorias dos professores. 
Vamos ouvir o funcionalis-
mo”, disse. 

*Com colaboração de Luciana 
Mandler e do Portal Arauto.


