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EDUCAÇÃO Pela pasta já passaram algumas situações delicadas do governo municipal.

Utilização dos recursos do FUNDEB para pagamento de aposentados do quadro geral, o

vazamento de dados dos professores que foram "presenteados" com jornal impresso e

recentemente a escola Alarico Ribeiro, ao lado do prado, teve uma cerca e pracinha, que

trabalhamos durante a vereança para consertar, demolidos por conta de ampliações que

pretendem fazer no Centro Esportivo Municipal, limitando o espaço de recreio das

crianças. Em contato com um amigo, dirigente da Secretaria Estadual do

Desenvolvimento, fui informado que bastava um ofício daqui dizendo que a área, que

pertence ao Estado por ser do Porto, estaria sendo utilizada.

MULHERES NA POLÍTICA O mês de março, e não só o dia 8, é dedicado a várias

reflexões sobre o contexto feminino. Na política é grande o desafio da participação das

mulheres. O Brasil ocupa a 142ª posição no ranking da participação feminina nos

parlamentos, segundo a ONU. Estamos atrás de países como Afeganistão (71°) e Arábia

Saudita (119°), reconhecidos pelo tratamento desigual a elas. Hoje elas são 15% da

Câmara dos Deputados, apenas um Estado (RN) é governado por mulher e três Estados

(AM. MA e SE) não têm nenhuma deputada federal. Elas comandam só 12% das

prefeituras do país, ocupam 16,5% das vagas nas Câmaras de Vereadores e 17% dos

municípios não elegeram nenhuma vereadora em 2020. Cachoeira do Sul elegeu 2 e teve

a quantidade dobrada com a chegada de 2 suplentes. As 4 vereadoras formam a maior

bancada feminina das 18 legislaturas.

SOBRE A REVISÃO DA VIDA TODA A esperança de muitos sobre a revisão de

aposentadorias defasadas foi por água abaixo, após o ministro Nunes Marques do STF

pedir destaque no julgamento. A maioria à possibilidade já estava garantida. Mais um

capítulo da nossa insegurança jurídica de cada dia. No congresso, parlamentar quando

perde no plenário recorre ao STF (por isso o ativismo Judicial). Ministro do STF quando

perde no plenário virtual (onde ministros só disponibilizam seus votos) pede destaque

para levar o julgamento ao plenário da Corte, onde os ministros debatem o assunto e

podem rever seus entendimentos.
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CONSUN Estou de volta ao conselho superior da nossa UERGS, após 12 anos da minha

primeira passagem pelo maior colegiado da Universidade Pública de todos os gaúchos. A

representação dos servidores tem 3 assentos. Este ano, após a eleição ao governo

estadual a comunidade acadêmica escolhe o(a) próximo(a) reitor(a).

GUERRA A invasão da Ucrânia pela Rússia traz grandes consequências ao Brasil. O

aumento do gás de cozinha e combustíveis é mais uma. Se o presidente Bolsonaro não

tivesse diminuído de 13 para 10% (em 2022 era para ser 14%) a mistura de biodiesel no

diesel, não sofreríamos tanto com a sobretaxa decorrente do conflito. A medida prejudicou

também a Granol, nossa gigante da soja. Acrescenta-se a isso, às consequências do

armistício, a venda da subsidiária de fertilizantes da Petrobrás, cujas consequências para

o setor produtivo já começam a ser sentidas. Decisões que certamente não nos servem.


