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Projeto de educação 
ambiental sai do papel
DEMA vai realizar ações para sensibilizar sobre destinação correta do lixo e assim redu-
zir material encaminhado ao aterro. Ações devem iniciar nos primeiros meses de 2019

FO
TO

 A
RA

U
TO

LUCiana ManDLER
redacao1@jornalarauto.com.br

com recursos da funasa

Se cada pessoa tivesse uma composteira em casa,  seria possível reduzir volume de lixo

DiaGnÓSTiCO DO LiXO EM VERa CRUZ

“Aceitamos jeitos e 
práticas como se fossem 
naturais, não construções 
humanas com contornos 
significativos dados pelos 
contextos culturais histo-
ricamente constituídos. 

Deveríamos sentir
Há na condição humana, compreendida enquanto des-

dobramento existencial, uma relação originária com o/no 
mundo, lugar compartilhado por tantos outros modos de 
ser e por tantos outros rostos que têm cara humana. Além 
da implicação dessa socialidade originária, somos existen-
tes vulneráveis e finitos. A vulnerabilidade desdobra-nos 
em uma proximidade com os que compartilham sentidos, 
o mundo, indicando que somos (ou podemos ser) afetados 
pelas dores e amores. Somos afetados justamente porque 
somos vulneráveis, incompletos, sem propriedades e deter-
minações. Acolhemos porque não atingimos uma plenitude 
no decorrer da vida, pois nunca chegamos ao fim do que 
podemos ser e ou vamos nos fazendo.

Cotidianamente, contudo, fugimos das implicações ori-
ginárias da nossa condição e vamos seguindo e aceitando 
determinações, desimplicadas da historicidade dos padrões, 
regras e das relações. Aceitamos jeitos e práticas como se 
fossem naturais, não constru-
ções humanas com contornos 
significativos dados pelos con-
textos culturais historicamente 
constituídos. 

Deveríamos ser afetados 
pelas complexas situações 
vividas por muitos outros que 
sofrem violências e sobrevivem 
aos apuros de realidades aves-
sas à dignidade e integridade 
humanas. Saber que milhares de jovens são mortos todos os 
anos, maioria negra; que a cada hora muitas mulheres são 
mortas e ou sofrem algum tipo de violência, maioria negra; 
que ser pobre e negro já predispõem, por antecipação, a 
condições sobrepujadas de vida, para citar alguns exemplos. 
Tais fatos não são meras estatísticas, apresentam um mapa 
da desigualdade e uma geografia humana dos rostos esco-
lhidos para desdém coletivo. Deveríamos ser tocados tão 
absurdamente que não apenas ficaríamos incomodados, 
como responsabilizados por tal situação.

O reconhecimento das diferenças precisa passar neces-
sariamente pela igualdade, pois quando as diferenças são 
tratadas desigualmente, teremos uma sociedade marcada 
por enormes lacunas, marcada por uma ocupação desigual 
dos lugares, melhor, por espaços marcados por desníveis 
assombrosos de desumanidade.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Edital de Concurso Público nº 269/2018 –
NOMEAÇÃO E CHAMAMENTO PÚBLICO

O MUNICÍPIO DE VERA CRUZ, pessoa jurídica de direito público, 
através de seu Prefeito Municipal, GUIDO HOFF, faz saber por este 
Edital, DA NOMEAÇÃO E CHAMAMENTO PÚBLICO DE CANDIDA-
TOS APROVADOS EM CONCURSOS PÚBLICOS, em atendimento à 
Portarias nº 12.848/2018, Edital de homologação  nº 229/2018, para 
provimento de cargos efetivos no seu quadro de pessoal, sob Regime 
Estatutário, conforme segue: 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – CONCURSO N.º 150
Clas.  Nome
19º  ADRIANA DA SILVEIRA
20º  HENRIQUE EDUARDO LOPES

De conformidade com o Art. 14, da Lei Complementar nº 004/2007, 
os nomeados tem prazo de quinze dias para tomar posse, a contar do 
ato de nomeação publicado no Quadro de Atos Oficiais do Município. Os  
nomeados devem se apresentar na Secretaria Municipal de Administra-
ção da Prefeitura Municipal de Vera Cruz, situada na Avenida Nestor 
Frederico Henn, 1645, Vera Cruz, RS. O NÃO comparecimento no prazo 
estipulado será interpretado como renúncia à posse no referido cargo e 
será tornado sem efeito. 

Gabinete do Prefeito, 09 de novembro de 2018.
GUIDO HOFF,

Prefeito Municipal

Em breve deve sair do 
papel o projeto que envolve 
ações de educação ambiental 
que visam o fortalecimento 
da coleta seletiva e a redução 
de volume de material envia-
do para o aterro em Minas do 
Leão. No ano passado, Vera 
Cruz investiu cerca de R$ 1,7 
milhão na coleta de lixo - que 
vai desde coleta, transporte 
e destinação correta, o que 
representa uma média de R$ 
140 mil por mês.

Segundo o coordenador 
do Departamento de Meio 
Ambiente (DEMA), Ricardo 
Konzen, o valor de R$ 261 
mil contempla 50 kits com-
posteiras, 80 conjuntos  de 
kits de lixeiras para a cidade 
e oficinas de materiais reci-
cláveis para sensibilização de 
alunos, professores, funcio-
nários públicos, diretoria de 
associações de bairros, grupo 
de mulheres rurais, Acisa, 
empresas, além de palestras. 
Ou seja, haverá um envolvi-
mento de todos os segmentos 
da comunidade, buscando a 
conscientização e sensibiliza-
ção de todos.

ETaPa DO PROJETO
Está sendo finalizada a 

montagem da licitação. Se-
gundo Konzen, o projeto é 
mais complexo, já que en-
volve vários itens a serem 
licitados. O objetivo é que 
até o fim deste ano a licitação 
seja concluída. A ideia é que 
as ações possam começar a 
ser colocadas em prática nos 
primeiros meses de 2019.

“Será um projeto impac-
tante, para dar um choque 
nas pessoas”, adianta Kon-
zen. “As pessoas ainda não 
tem noção da quantidade de 
lixo que descartam, e sem 
necessidade”, reflete ao re-
ferir-se ao lixo orgânico, que 
hoje acaba sendo descartado 
junto com o rejeito. “Uma 
composteira pequena num 
cantinho do pátio já ajudaria 
- e muito - nas questões de 

meio ambiente”, sublinha.
Este projeto já vem sendo 

esperado desde 2016, quando 
o DEMA aguardava a libe-
ração do recurso. Na época, 
Konzen reforçou que o cuida-
do com o lixo é o que norteia 
o projeto, que tinha previsão 
para iniciar em abril de 2016. 

CaPaCiTaÇÕES
Depois da licitação, será 

contratada a empresa respon-
sável por efetuar as capacita-
ções em educação em saúde 
ambiental, a fim de trabalhar 
o tema nas escolas, no meio 
rural, com catadores e demais 
segmentos. Na sexta-feira, 
dia 9, a equipe do DEMA se 
reuniu com representantes 
da Unisc para tratar sobre 
a parceria para a oferta das 
oficinas.

Entre a última semana de novembro e a primeira semana de 
dezembro, deve ocorrer um trabalho de diagnóstico de resí-
duos sólidos em Vera Cruz. A empresa vencedora da licitação 
fará a análise do lixo por uma semana, separando a cada dia 
o material coletado nos bairros do município. Ao final, será 
possível traçar como se dá a destinação do lixo por parte da 
comunidade vera-cruzense. Será possível saber se houve 
maior conscientização da população ou não na forma de 
separar o lixo desde 2012, quando foi feito o último diagnós-
tico. A ação servirá para atualizar o Plano Municipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos, bem como o Plano Regional 
de Gestão de Resíduos Sólidos.


