
Corte de árvores exóticas no 
Parque Ambiental teve início
Após leilão, Madeireira Blank, de Ferraz, fará a extração dos 165 exemplares demarcados na área verde
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Árvores exóticas a serem cortadas foram marcadas pelo DEMA, que supervisiona os trabalhos
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O barulho da motosserra 
pode até chamar a atenção 
de quem circula pelos arre-
dores do Parque Ambiental 
e de Eventos, no bairro 
Araçá, mas a atividade que 
iniciou ali na terça-feira não 
tem nada de ilegal, pelo 
contrário. É resultado de 
leilão promovido pelo Mu-
nicípio de Vera Cruz, com 
total supervisão do Depar-
tamento e Conselho do Meio 
Ambiente, e conhecimento 
do Ministério Público. A 
retirada de 105 exemplares 
de eucalipto e 60 de pinus, 
de áreas demarcadas, deve 
acontecer ainda pelos pró-
ximos dias, depende do 
clima. A Madeireira Blank, 
de Ferraz, arrematou o lote 
no leilão, pelo valor total de 
R$ 22,3 mil. Com este recur-
so, somado a um passivo da 
RGE de R$ 48 mil, destinado 
ao meio ambiente, será fei-
to parte do cercamento do 
parque, explica o agrônomo 
Ricardo Konzen, coordena-
dor do DEMA.

A retirada destas 165 ár-
vores exóticas serve para 
que elas não interfiram no 
bom desenvolvimento das 
plantas nativas do Parque 
Ambiental, reforça Konzen. 
Mas para que o menor dano 
seja causado ao ambiente, 
todo o trabalho de corte e re-
moção é acompanhado pela 
equipe do DEMA. Rogério 

Blank, dono da madeireira, 
explica que o destino das ár-
vores retiradas do parque é 
a transformação em madeira 
beneficiada, como tábua.

CerCAmenTo
Já está definido que a em-

presa Casanova vai realizar 
o cercamento, pelo menos 
parte dele, o que o valor ar-
recadado, R$ 70 mil, puder 
pagar. Segundo estimativa 
do Coordenador do DEMA, 
entre o fim de novembro e 
início de dezembro próximo 
deve iniciar este trabalho, 
após a retirada de todo o 
material cortado pela ma-
deireira e devidamente vis-
toriado pelo órgão legal.

A área verde é extensa, mas ao adentrar no Parque, também é 
possível reparar - e muito - no lixo jogado por lá. O agrônomo 
Ricardo Konzen, que coordena o Departamento do Meio Am-
biente, destacou a quantidade de itens descartados indevida-
mente no parque, justamente o local idealizado para um dia 
se tornar ponto de educação ambiental para a comunidade. 
Louça quebrada, lixo doméstico, preservativo, resíduo de cons-
trução, roupas e calçados, sobra tudo. Só falta conscientização.

· orQUidÓFiloS
A Associação Vera-cruzense 
de Orquidófilos convida 
para passeio a Pareci Novo 
para visitação à exposição 
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 interessados 
em adquirir sementes de 
milho pelo Programa Troca-
Troca já podem realizar as 
encomendas. A Secretaria 
de Desenvolvimento Rural 
e Meio Ambiente de Vera 
Cruz deu início aos pedidos 
para a safrinha. As inscrições 
podem ser feitas até o dia 
21 de outubro. O programa 
tem disponíveis 457 sacos, 
quatro unidades por CPF. 
Para fazer a solicitação, o 
agricultor não pode ter pen-
dências com o Município de 
Vera Cruz. É importante que 
as encomendas sejam feitas 
o quanto antes, pois não 
haverá sobras.

· SoCiedAde
A diretoria da Sociedade 
Bolão União, de Dona Josefa 
comunica a todos os sócios 
que o encontro programado 
para o dia 28 de outubro será 
transferido para o dia 23 de 
dezembro. Mais informações 
pelo telefone  (51) 99755-
9102, com Egon.

· Sine
O SINE de Vera Cruz tem 
vagas disponíveis para: au-
xiliar de cozinha (trabalhar 
em Porto Alegre); garçom/ 
garçonete (trabalhar em 
Porto Alegre); auxiliar de 
produção safra 2019 (JTI/
Souza Cruz).
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