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Resolvido o entrave 
que impedia a reforma

Defrec prende traficante

Questões referentes à titularidade do imóvel barraram vinda de recursos federais. 
Comunidade Evangélica interviu e regularizou situação. Início da obra está próximo
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GINÁSIO DE FERRAZ

SANtA cRuZ

Complexo esportivo fica nos fundos da Escola Walter Dreyer e recebeu verba para melhorias

Com o homem foram encontrados diversos objetos

Um equívoco em Ferraz 
era o que atrapalhava as 
obras de reforma do ginásio 
dos fundos da Escola Walter 
Dreyer. Questões referentes à 
titularidade do imóvel impe-
diam a chegada de recursos 
parlamentares. A fim de solu-
cionar o problema, membros 
da Comunidade Evangélica 
se uniram. A solução foi en-
contrada e agora é aguardada 
a autorização de início da 
obra. A vencedora da licitação 
é a empresa Engenhare, de 
Vera Cruz. O investimento é 
de R$ 240.765,14, com prazo 
de execução de cinco meses, 
a contar do termo de início.

O PROBLEMA RESOLVIDO
A Comunidade Evangélica 

tinha a intenção de aumentar 
o Cemitério. Foi então realiza-
da a compra de 0,5 hectare do 
lindeiro Arnoldo Fischborn 
(hoje falecido). Esse mesmo 
lindeiro, depois, adquiriu 
um hectare da Comunidade. 
O problema todo, segundo 
Loreno Nyland, é que foi uti-
lizada a matrícula errada para 
a escritura. “A comunidade 
tem três matrículas. Uma de 
um hectare; uma de 5,5 hec-
tares; e uma de 1,3 hectares”, 

detalha. A terra vendida a 
esse lindeiro fazia parte da 
escritura dos 5,5 hectares. No 
entanto, na hora de vender, 
foi utilizada a matrícula da 
área de um hectare - ou seja, 
a errada. “Só que eles não se 
deram conta, isso há mais de 
40 anos”, lembra Nyland.

Passado alguns anos e com 
a intenção de construir um 
necrotério, a Comunidade 
vendeu 0,7 hectares ao Mu-
nicípio de Vera Cruz, por 
contrato de compra e venda. 
“Isso foi no governo Val-
domiro da Rocha”, lembra 
Nyland. A Prefeitura tinha 
por intuito utilizar esta área 
para a construção do ginásio 

- mais tarde erguido e inau-
gurado já na gestão de Heitor 
Petry. Naquela vez, resgata 
Nyland, como eram recursos 
do Município, o Ginásio pôde 
ser construído. A questão 
agora é que a verba para a 
reforma é federal, oriunda 
do deputado Sérgio Moraes. 
A Caixa exige que o imóvel 
esteja escriturado em nome 
do Município. “Aí tivemos 
que batalhar para legalizar”, 
diz o ex vice-prefeito. Para 
que a área fosse regularizada, 
a Comunidade Evangélica de-
sembolsou R$ 3,3 mil. “Agora 
está tudo resolvido. O ginásio 
pode ser reformado”, come-
mora Nyland.

O que será feito?
De acordo com o contra-

to assinado com a empresa 
Engenhare, será executada 
a limpeza para recebimen-
to de nova pintura; exe-
cução de nova quadra es-
portiva; construção de um 
sanitário PNE; reforma dos 
sanitários existentes; cons-
trução de novos vestiários; 
reforma da copa existente; 
piso cerâmico; troca de 
algumas esquadrias; novo 

conjunto de fossa, filtro e 
sumidouro; troca de ins-
talações hidrossanitárias; 
execução do PPCI; e de-
mais serviços descritos 
no projeto e memorial. O 
prazo para execução das 
obras será de cinco meses 
a contar do recebimento da 
ordem de serviços emitido 
pelo Setor de Engenharia, 
podendo ser prorrogado 
por igual período.

Tempo de sonhar

O ser humano, por ser finito e lançado no mundo, carrega 
uma espécie de liberdade não pautada por regras e preceitos 
eternos, funcionando como régua a determinar cada uma das 
ações. Vivemos e a cada instante vamos tomando decisões, 
de tal forma que mesmo que não sejamos responsáveis por 
tudo o que existe, talvez nem mesmo pelo que nos tornamos, 
somos absurdamente livres para ser isso e assumir a própria 
existência, com suas dores, amores, desejos.

Sonhar, imbricado com o dito, se dispõe como alternativa 
criativa se estiver beirando os contornos da meditação grega 
concernentes à leitura meditativa e a escrita como experiên-
cias que juntas podem levar o ser humano para um nível tão 
instigante que no cotidiano pouco provável seria. É quando 
a ficção, não como ilusão, funciona como possibilidade de 
se criar algo a partir do redizer transformador. É uma expe-
riência de si, um exercitar-se a si mesmo fazendo a própria 
experiência.

O poeta Mia Couto tem uma frase muito interessante em 
que diz que “Enquanto a gente sonhar a estrada permanecerá 
viva. É para isso que servem os caminhos, para nos fazerem 
parentes do futuro” (Mia Couto). É como imaginar que em 
um lapso do tempo, seguramos uma certa permanência e é 
nela e com ela que desejamos seguir. Ser parente do futuro 
é colocar-se no tempo, estar disposto entre tempos trazidos 
juntos, mas que a partir do nosso instante existencial, ganham 
caras, faces, sentidos.

É tempo, mais do que nunca, de se sonhar, sonhar como 
um processo de redizer a vida, inventando caminhos. É como 
aquela mãe que reza todos os dias para seu filho voltar para 
casa, mesmo sabendo que pouco provável é sua volta, mas 
ela conta uma história para si, para os seus, e nela se entrega 
de corpo e alma.

É para isso que serve o caminhar, pois quando caminhamos, 
predispomo-nos à temporalidade de um existir sem o peso 
do martírio do coveiro: não tudo, mas um pouco resvala ao 
singular; finito e lindo por estar vestido com sua roupa de sair.

Um homem foi preso por 
tráfico de drogas na tarde de 
sexta-feira, dia 18, no bair-
ro Verena, em Santa Cruz. 
O indivíduo foi detido em 
flagrante por policiais da De-
frec, na residência onde mora, 
na rua Cristiano Schmidt. Ele 
chegou a tentar impedir a en-
trada dos policiais no imóvel. 

Dentro da casa, os agentes 
encontraram 32 buchas de co-
caína, um tijolo de maconha, 
uma balança de precisão, 
dois aparelhos celulares e 
um carregador. O homem foi 
encaminhado à Delegacia de 
Polícia para o registro. Após, 
levado ao Presídio Regional 
de Santa Cruz.


