
Mudanças no Plano 
Diretor são debatidas
Em audiência na tarde desta quinta-feira, dia 12, na Câmara de Vereadores, novo 
zoneamento e exigências sobre recuo para as construções são pré-definidos
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AMPLIANDO ÁREAS

Enquanto a RSC-287 é considerada zona industrial, Linha Número Um passa a ser via de acesso 2 
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FINAL feliz e o mundo pode dormir aliviado após o res-
gate com vida de 12 meninos de um time de futebol escolar, 
os “Javalis Selvagens” e o seu técnico, confinados em uma 
caverna por mais de duas semanas, inundada por chuvas 
sazonais na região de Tham Luang, norte da Tailândia. Este 
episódio remonta ao drama dos 33 mineiros presos por 70 
dias a 700m de profundidade no Chile em 2010, também res-
gatados com vida. Ambos os casos são exemplos de atitudes 
positivas que contribuíram para o êxito das ações de resgate. 
A educação e a obediência foram fundamentais, tanto pelos 
meninos, como aqueles que aguardavam ansiosamente no 
lado de fora. Com efeito, os pais dos jovens foram mantidos 
à distância da entrada da caverna para não interferirem nos 
trabalhos que envolviam mais de mil pessoas se revezando 
diuturnamente entre mergulhadores, socorristas, bombeiros 
e militares. Em nenhum momento houve desespero. Faziam 
suas orações e mantinham otimismo.

NESTA corrida contra o tempo, com a paciência e disci-
plina própria dos ensinamentos do budismo, a força-tarefa 
teve tranquilidade para planejar o resgate que se mostrou 
exitoso. Sim, pois foi este propósito de buscar o salvamento 
a qualquer custo que contagiou desde os próprios meninos 
em perigo, esses enviando mensagens sempre animadoras 
aos seus familiares, até as autoridades do governo tailandês 
e as heroicas, eficientes e eficazes incursões das equipes de 
resgate. A obstinação fez com que a criatividade dos socorris-
tas encontrasse a saída onde inicialmente e aparentemente 
nada era vislumbrado. Enxergaram alternativas nas águas 
turvas da caverna e não aceitaram barreiras que se julgavam 
intransponíveis. Com determinação, prudência e coragem 
foram construindo o caminho da volta. Com fé em Deus e na 
vida, com pensamento positivo vale a pena acreditar que é 
possível vencer nas situações mais dramáticas onde parece 
não haver saída.

OUTRAS lições de solidariedade, humildade e voluntaria-
do ainda serão contadas nos próximos dias. Um agricultor que 
perdeu toda a sua plantação, criações inclusive, em função 
das terras inundadas pela água drenada da caverna disse 
que não iria cobrar nada do governo. Mais, levou comida 
diariamente aos pais que aguardavam no espaço destinado 
a eles próximo às operações. De uma das mães dos meninos 
resgatados veio um agradecimento ao treinador por ter 
cuidado dos seus filhos. Cá pra nós, em algumas partes do 
mundo ele teria sido linchado. Ademais, os mais experientes 
mergulhadores do Planeta que lá estavam, tiveram a humil-
dade de reconhecer que não se sabe de tudo quando se en-
frenta o desconhecido. Foi dito depois que um deles morreu 
numa das tentativas de achar um caminho alternativo. Das 
montanhas e entranhas da Tailândia ficou uma lição clara de 
que precisamos acreditar e avançar para edificar um mundo 
sempre melhor.

HOJE é o Dia Mundial do Rock, o gênero dançante-musical 
que eclodiu na metade dos anos 50 e mudou os costumes no 
mundo. Era balançar e deixar rolar. Os conservadores logo 
chamaram de “música do diabo”. Controverso desde o início, 
a verdade é que o rock veio para ficar, resistiu e atravessou 
décadas e convive em harmonia com outros gêneros musi-
cais. O preconceito foi caindo depois que grandes orquestras 
e sinfônicas reconheceram e gravaram músicas de cantores 
e bandas de rock. Em 1985, neste mesmo dia, um duplo fes-
tival, o Live Aid, foi realizado simultaneamente em Londres 
e na Filadélfia reunindo as maiores bandas do Planeta. O 
objetivo era arrecadar fundos em favor da crise humanitária 
na Etiópia. Na ocasião, Phill Collins, da banda Genesis decla-
rou que aquele seria o “Dia do Rock”. Então, quem um dia foi 
inoculado pelo rock’n roll, felizmente não tem mais volta e 
vai ser roqueiro até o ultimo dos seus dias. Vida longa ao rock! Audiência serviu para apresentar e discutir as alterações

A tarde desta quinta-feira, 
dia 12, foi para apresentar e 
discutir alterações propostas 
no Plano Diretor do Mu-
nicípio, aprovado pela Lei 
Complementar nº 002, de 22  
de dezembro de 2006. Atra-
vés de edital, profissionais 
da área de engenharia civil, 
arquitetura, imobiliárias, 
vereadores e interessados 
foram convocados para a au-
diência pública, que ocorreu 
na Câmara de Vereadores de 
Vera Cruz.

As sugestões foram apre-
sentadas pelo secretário de 
Planejamento e Finanças, 
Marcos Ivan dos Santos. As 

mudanças, segundo ele, vêm 
ao encontro de consertar 
algumas construções já exis-
tentes, bem como ampliar a 
área para que empresas de 
fora possam se instalar no 
município, possibilitando ex-
pandir a área de instalação do 
setor comercial, de serviços e 
industrial. 

Entre as principais mudan-
ças está a nova distribuição de 
zoneamento e recuo referente 
a construções, de como po-
dem ser edificadas. A propos-
ta cria um zoneamento deno-
minado de mista, assim como 
a zona central passa para 
zona comercial, o que amplia 
área. Na zona industrial, que 
corresponde a RSC-287 e ERS-
412, por exemplo, que antes 

não permitia construção de 
residências como área indus-
trial, hoje propõe e possibilita 
residências e prédios de até 
quatro andares. A medida é 
uma alternativa para que as 
grandes empresas se instalem 
neste zoneamento e possam 
alocar as famílias dos traba-
lhadores.

Para apresentar as alte-
rações, o município fez um 
estudo e novo mapeamento, 
definindo por zoneamentos, 
tais como zona comercial,  in-
dustrial, mista e residenciais. 
Além disso, criou mais uma 
via de acesso, a de número 2, 
que engloba as localidades, 
Linha Número Um e Rincão 
da Serra.

PRÓXIMO PASSO
Após diálogo com repre-

sentantes do setor imobiliá-
rio, ambiental, da engenharia 
e arquitetura, o Município 
fará as devidas alterações 
sugeridas e que são viáveis. 
De acordo com Marcos dos 
Santos, nas próximas se-
manas deverá encaminhar 
a proposta de mudança do 
Plano Diretor ao Legislativo 
Municipal, que deve apreciar 
o projeto e se achar coerente 
e necessário, poderá convocar 
nova audiência pública antes 
de bater o martelo.


