
tre tantas outras, a drenagem 
e a ampliação de instalação 
de tubulação em mananciais 
(arroios) na área urbana, como 
galerias. O Município, pontua 
Becker, elabora projetos para a 
captação de recursos a serem 
utilizados na execução destas 
obras.

Já o Plano de Desenvolvi-
mento Rural Sustentável é 
novidade e atende a portaria 
emitida pelo Ministério da 
Agricultura em 2017, que deu 
prazo até este ano para que to-
dos os municípios efetuassem 
seus planos. Em Vera Cruz, 
o documento busca o forta-
lecimento do setor primário. 
“Ele faz todo um diagnóstico, 
um levantamento das cadeias 
produtivas do município e 
aponta sugestões em todas as 
áreas, como diversificação e 
ampliação das agroindústrias, 
as formas de trabalhar, além 
da patrulha agrícola, renova-
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Audiências debatem 
planos para Vera Cruz
Encontro sobre metas de Saneamento Básico será nesta terça-feira. Já discussão 
sobre Desenvolvimento Rural Sustentável acontece na quinta. Ambos na Câmara
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Umas das metas é aumentar o percentual de esgoto tratado no município

SEM CUSTO

Audiências públicas 
para revisão do 

Plano Municipal de 
Saneamento Básico 

e criação do Plano de 
Desenvolvimento Rural 

Sustentável serão 
nesta semana

UTOPIA
Vive-se cada vez mais um processo de substituição da so-

lidariedade pela auto responsabilidade individual. O medo, 
a insegurança e todos os demais flagelos da desregulamen-
tação econômica e social, tornam o indivíduo cada vez mais 
carente de segurança, mesmo que seja apenas sensação. No 
caso brasileiro, me parece, constituímos uma história que nega 
e negligencia boa parte da sua população, não pautando na 
sua dinâmica questões centrais e que se perpetuam em desar-
ranjos sociais, culturais e econômicos. Na cisão que não trata 
e nem destrata a vida nua, tornamos lícitas as atitudes de um 
Estado que está autorizado a matar aqueles que fazem pouca 
diferença. São números contados à revelia e por existirem nas 
atuais condições, impõem medo aos enjaulados e caducizam 
o fazer político que não consegue mais dar conta de tamanhas 
desigualdades sociais. 

Potencializando a análise de Arundhati Roy, podemos dizer 
que os pobres são pegos em um espiral de delitos, caos e abso-
luto abandono humano. Revelam na sua quase inumanidade, 
o pertencimento ao campo dentro do qual e para o qual resta 
pouco mais que sobreviver às aporias da sua existência fáti-
ca. Na temporalidade das suas trajetórias, postas em xeque, 
recobram a consciência de que pertencem ao submundo dos 
despojados e que pouco (pobres) poderão fazer depois que 
saírem da sua condição.  

A nossa realidade nua será tão ou mais elucidada quanto 
mais chegarmos perto da espiral a que estão submetidos os 
pobres do Brasil e do mundo: o crime e o caos. Temos a nítida 
impressão que o único tratamento dado aos pobres tem sido 
condená-los, aprisioná-los, abandoná-los. 

Desconstruir o denso e tradicional manual epistemoló-
gico que torna alguns corpos mais importantes que outros e 
cria um mapa da geografia dos corpos, marcado por cisões e 
desigualdades, é o desafio que deveria nos pautar, pois “Um 
mapa-múndi que não inclua a utopia não vale nem a pena 
olhar, pois deixa de fora o único país em que a humanidade 
está sempre desembarcando. E quando a humanidade lá de-
sembarca, ela olha em volta e, vendo um país melhor, iça as 
velas.” (Oscar Wilde). 

A utopia pode ser um não-lugar, mas justamente por ser um 
não-lugar, nos permite imaginar e criar outras possibilidades, 
no mínimo, nos faz caminhar, bastando que a coloquemos no 
horizonte dos nossos passos e sigamos no seu encalço.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Edital de Concurso Público nº 272/2018 –
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 Edi-
tal, DA NOMEAÇÃO E CHAMAMENTO PÚBLICO DE CANDIDATOS 
APROVADOS EM CONCURSOS PÚBLICOS, em atendimento à Portaria 
nº 12.855/2018, Edital de Homologação nº 115/2015, prorrogado pelo De-
creto nº 5.452/2017, Edital de homologação  nº 229/2018, para provimen-
to de cargos efetivos no seu quadro de pessoal, sob Regime Estatutário, 
conforme segue: 

AUXILIAR DE EDUCAÇÃO – CONCURSO Nº 133  
Clas. Nome
51º NILZA ADRIANA DE BRUM

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – CONCURSO N.º 150
Clas. Nome
21º GABRIELA DAIANA MACHADO
22º MAURILIA PERES
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 Administração 
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, 20 de novembro de 2018.
GUIDO HOFF,

Prefeito Municipal.

O Município de Vera Cruz 
realiza duas audiências públi-
cas nesta semana. A primeira 
será hoje, a partir das 19 horas, 
e tratará sobre a revisão do 
Plano Municipal de Sanea-
mento Básico. A segunda será 
na quinta-feira, dia 22, no mes-
mo horário, e discutirá o Plano 
Municipal de Desenvolvimen-
to Rural Sustentável. Ambos 
os encontros serão na Câmara 
de Vereadores e aguardam a 
participação da comunidade.

Criado em 2011, o Plano de 
Saneamento Básico que está 
em revisão, frisa o secretá-
rio de Obras, Gilson Becker, 
projeta a universalização do 
saneamento. Hoje, Vera Cruz 
tem 100% de abastecimento 
de água na área urbana e 
94% na rural. O objetivo, 
em curto prazo, é atingir os 
100% também no interior. 
Outra meta, assinala Becker, 
é o aumento do percentual de 
esgoto tratado no município. 
“Há proposta de realizar bar-
ramento e captação junto ao 
Arroio Wolfram, utilizando 
a estrutura atual da ETE do 
Parque da Figueira, que tem 
capacidade para isso”, explica. 
Também consta no plano, en-

ção de frota, de caminhões e 
dos serviços prestados pela 
Secretaria”, explica Becker, 
que ressalta que a elaboração 
ficou a cargo da equipe técnica 
e envolveu todas as entidades 
ligadas ao setor primário do 
município. 

COMO FUNCIONAM
AS AUDIÊNCIAS
Ambas as audiências têm 

por objetivo ouvir envolvi-
dos e a comunidade. Ainda é 
possível inserir sugestões ou 
realizar ajustes nos planos. 
Por isso, destaca o Secretário, 
a importância da presença da 
comunidade. Aprovado hoje 
e na quinta-feira, os planos 
serão transformados em Pro-
jetos de Lei e encaminhados 
para aprovação dos verea-
dores.

A revisão de um dos planos 
e a criação do outro foram 
realizadas por profissionais 
do quadro da Prefeitura, 
com auxílio de entidades. 
Isso, cita Gilson Becker, fez 
com que o Município não 
desembolsasse recursos. 
Um orçamento apontou que 
seriam gastos, caso fosse 
uma empresa terceirizada, 
um total de R$ 70 mil.


