
Gasto com placas é de R$ 15 mil
Por mês, Departamento de Trânsito conserta, em média, entre 15 e 30 itens que foram depredados por vândalos
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Itens são entortados, quebrados e precisam ser reparados

luciana mandleR
redacao1@jornalarauto.com.br

denuncie

patrimônio público

oportUniDaDE

curso de vendas 
da acisa inicia dia 
18 de outubro

GERAL 05ARAUTO | TERÇA-FEIRA, 16 DE OUTUBRO DE 2018

A Acisa convida para 
o curso Painel de vendas, 
com Marcelo Soares, que 
inicia no dia 18 de outubro, 
das 19h30min às 21h30min, 
na sede da Acisa, situada 
na rua Carlos Werner, nº 
233. Ao todo serão oito 
encontros de duas horas 
cada, nas quintas-feiras 
(exceto no dia 15 de novem-
bro - feriado - sendo a aula 
antecipada para o dia 14 
de novembro). O valor do 
curso para sócios é de R$ 
242 por participante e para 
não sócios é de R$ 300 por 
participante. As inscrições 
podem ser feitas até o dia 
17 de outubro, por e-mail: 
scpc.veracruz@yahoo.com.
br , informando nome com-
pleto do participante, nú-
mero do celular ou e-mail. 
No final do curso o partici-
pante ganhará certificado. 
Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
(51) 3718-1002.

· ORQuidÓFilOS
A Associação Vera-cruzen-
se de Orquidófilos convida 
para passeio a Pareci Novo 
para visitação à exposi-
ção de orquídeas no dia 
20 de outubro. Saída às 8 
horas. Mais informações 
e reservas com Mira, pelo 
telefone (51) 99805-6514 
ou Ivoni 3718-1072.

· milHO
Os produtores interessa-
dos em adquirir sementes 
de milho pelo Programa 
Troca-Troca já podem rea-
l izar as encomendas. A 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Rural e Meio Am-
biente de Vera Cruz deu 
início aos pedidos para 
a safrinha. As inscrições 
podem ser feit as até o 
dia 21 de outubro. O pro-
gr ama tem disponíveis 
457 sacos, quatro unida-
des por CPF. Para fazer a 
solicitação, o agricultor 
não pode ter pendências 
com o Município de Vera 
Cruz. É importante que as 
encomendas sejam feitas 
o quanto antes, pois não 
haverá sobras.

aGenda

Cuidar do patrimônio pú-
blico também é dever do 
cidadão, até mesmo quando 
se tratam de placas de sina-
lização de trânsito. Em Vera 
Cruz, devido ao vandalismo, 
em que placas são arrancadas 
e derrubadas, tanto na área 
central quanto na zona rural, 
o Departamento de Trânsi-
to já investiu de janeiro até 
agora cerca de R$ 15 mil em 
conserto e manutenção, con-
forme aponta o coordenador 
da unidade de trânsito do 
Município e técnico, Már-
cio Hoesker. Neste período, 
aproximadamente 280 placas 
foram danificadas. “Algumas 
placas conseguimos recondi-
cionar, trocando a chapa ou 
o poste. Outras, por sua vez, 
precisamos fazer totalmente 
novas”, lamenta.

Em média, são danifica-
das de 15 a 30 placas por 
mês. Além da depredação 
ao patrimônio público, o que 
preocupa a equipe de trânsito 
é o custo que o conserto gera.  
“Trocar a placa toda gira em 
torno de R$ 200. Um poste 
custa em média R$ 70. A cha-
pa adesiva - dependendo da 
placa - varia entre R$ 70 a R$ 
130. Tudo depende do tama-
nho e do tipo de sinalização”, 
reflete Hoesker.

O técnico em trânsito Már-
cio Hoesker revela que não 
há um ponto específico onde 
o dano é realizado. No en-
tanto, há localidades em que 
a equipe precisa voltar toda 
semana. “No acesso a Vila 
Progresso e na área central, 
por exemplo, as placas são ar-
rancadas, entortadas e às ve-

zes arrancadas”, reforça. “Em 
algumas situações as placas 
somem”, completa. Trata-se 
de vândalos que depredam o 
bem público.

Para evitar que a depre-
dação volte a acontecer, os 
postes têm sido acimentados, 
dificultando que o material 
seja arrancado do chão.

SinaliZaÇÃO
Hoesker enfatiza o impor-

tante trabalho realizado desde 
2013 pela equipe de trânsito, 
quando iniciou uma atenção 
mais intensa para melhorar a 
sinalização vertical em Vera 
Cruz. “Estava com déficit e 
este trabalho que vem desde 
2013 melhorou, e muito. Po-
rém, existe demanda. O mu-
nicípio cresce a olhos vistos”, 
avalia. 

Para que seja possível aten-
der a demanda e por entender 
que ainda é preciso sinalizar 
acessos, novos bairros e lo-
teamentos, estão previstas 
mudanças para o primeiro 
semestre do ano que vem. 
“Para estas áreas novas have-
rá um orçamento destinado”, 
adianta. Mas para isso, tam-
bém é preciso que as placas já 
existentes sejam mantidas em 
boas condições. “O ideal seria 
trocarmos somente devido ao 
desgaste do tempo”, sublinha.

Segundo Márcio Hoesker, 
o tempo e o custo que se dis-
pensa para a manutenção das 
placas já existentes retarda 
o andamento da confecção 
de novas placas de sinaliza-
ção para os locais que não 
dispõem do material. “Se 
não precisássemos trocar e 
redimensionar as placas hoje, 
poderíamos nos dedicar para 
novas demandas, tendo em 
vista que a equipe é pequena”, 
reflete. 

As placas são arrancadas e abandonadas na calçada

O coordenador do Departamento de Trânsito e técnico de 
trânsito Márcio Hoesker, solicita para aqueles que enxer-
garem algum vândalo depredando qualquer placa ou pa-
trimônio público, que denuncie. O telefone para contato é 
(51) 3718-1613 e o e-mail é: transito@veracruz.rs.gov.br . A 
denúncia pode ser feita de forma anônima, sem causar mal 
estar a ninguém. 
Márcio reforça a importância da comunidade em geral in-
formar sobre os atos de vandalismo. Depredar o patrimônio 
público é crime e o autor deve pagar por isso.
Para que o autor seja punido devidamente, é feito Boletim de 
Ocorrência e as devidas medidas são tomadas. 


