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Ação objetiva garantir 
entregas onde não há
Ministério Público Federal quer que serviço dos Correios abranja os loteamentos 
Monte Belo, Bela Vista I, II e III, Jardim Tropical, El Álamo e Belo Horizonte
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Hoje, nem todos os loteamentos da área urbana contam com o serviço de entrega domiciliar

Vento forte traz alguns estragos ao município

JUSTIFICATIVA DO MPF

SUSTO

Literatura e alteridade

Em seu artigo Resistência depois da morte: restituindo 
humanidade ao homo sacer (Revista Contexto Internacio-
nal, 2011), Roxanne Lynn Doty apresenta as possibilidades 
do testemunho como resistência, mesmo após a morte e 
ou impossibilidade de falar daquele que é a testemunha/
paciente ocular da história/fato. Para a autora, que pensa 
o testemunho como uma narrativa forte e gênero literário, 
mesmo na ausência do falante que viveu determinada 
situação, seja por morte ou processo de emudecimento e 
invisibilidade, a sua voz pode ganhar vida no testemunho de 
outras pessoas. Como um processo de continuidade existen-
cial pela oralidade/escrita de outros. E isso é possível porque 
a autora compartilha do conceito de “identificação empática” 
(NUSSBAUM), em que “a habilidade de imaginar vividamen-
te, e então avaliar judicialmente, a dor de outra pessoa, de 
participar dela depois perguntar sobre sua importância”. Na 
argumentação de Nussbaum, seria uma forma poderosa de 
“aprender o que os fatos humanos são e adquirir uma mo-
tivação para alterá-los” (NUSSBAUNM, 1995).

Também, na base destas considerações, a condição de 
uma alteridade a partir da vulnerabilidade humana, confor-
me aponta Jane Thormann (THORMANN, 2007). “Nós somos 
todos sujeitos vulneráveis à dor, à sede, às fragilidades do 
corpo humano e da existência. Vulnerabilidades universais 
do corpo humano ao sofrimento há muito têm sido reconhe-
cidas como um dos importantes fundamentos para alguma 
forma de empatia cosmopolita. A capacidade de sentir a dor 
e de imaginar o outro em dor une os sujeitos humanos”. De 
tal forma que a literatura, e na avaliação de Martha Nuss-
baum a boa literatura faz isso, é perturbadora e “permitir 
ao leitor imaginar o que é viver a vida de outra pessoa que, 
dadas as mudanças circunstanciais, poderia ser ela própria ou 
alguma das pessoas que ela ama” (NUSSBAUM, 1995). Neste 
contexto, e seguindo a autora do artigo, “A subjetividade, ou 
seja, a percepção de si mesmo como um “EU”, é relacional e 
dependente de encontros com a alteridade” (p.215). 

Lembrei de um dos escritos do Larrosa, (Tremores, p.139) 
em que o autor diz que poderia “chamar de filosofia uma 
tradição de leitura e escrita em relação a algo indemons-
trável que chamamos de “pensar”.” É como se ENTRE o ler 
e o escrever acontecesse algo e este algo tem a ver com a 
subjetivação, com o “choque da diferença”, talvez se PENSA. 

· POSSE
A posse da nova juíza de Vera Cruz ocorre nesta terça-feira, dia 
18, às 10 horas. Fernanda Rezende Spenner, de 31 anos, assume 
a comarca após ato que contará com a presença de autoridades.

· FARMÁCIA MUNICIPAL
A Farmácia Municipal de Vera Cruz já atende em novo endereço. 
Desde ontem, os medicamentos devem ser retirados no prédio 
onde funcionava o Centro Odontológico, na avenida Nestor 
Frederico Henn, em frente ao Banrisul. Há, ainda, uma segunda 
farmácia junto ao Posto de Saúde de Central.

AGENDA

BAILES E FESTAS

· SOCIEDADES
A Sociedade Bolão União, de Dona Josefa, com sede no Nacio-
nal, promove encontro de Sociedades no dia 23 de dezembro. 
A recepção será às 13h30min e o início da reunião dançante 
às 15 horas, com animação da banda Acordes de Ouro. Haverá 
surpresa para as crianças. As Sociedades que não receberam 
convite, considerem-se convidadas.

Uma ação civil pública do 
Ministério Público Federal de 
Santa Cruz do Sul visa garantir 
a prestação de serviço postal 
pelos Correios em loteamentos 
que ainda não dispõem do ser-
viço em Vera Cruz. A medida 
é do procurador da República 
Marcelo Augusto Mezacasa e 
abrange os loteamentos Monte 
Belo, Bela Vista I, II e III, Jar-
dim Tropical, El Álamo e Belo 
Horizonte.

Com a ação, o MPF preten-
de que seja efetivada a entrega 
das correspondências direta-
mente no endereço de cada 
destinatário, bem como seja 
determinado que a Prefeitura 
providencie a identificação 
da totalidade das vias nestes 

loteamentos e a fiscalização 
da numeração correta dos 
respectivos imóveis.

Conforme o secretário de 
Obras, Saneamento e Trânsito 
de Vera Cruz, Gilson Becker, 
está prevista licitação para 
cobrir a sinalização pendente 
nestes loteamentos. Os Cor-
reios, por sua vez, informam 
que os loteamentos citados 
na ação fazem parte da área 
de expansão do Município 
e que nem todos possuem 
as condições para receber o 
serviço. Alguns locais, no en-
tanto, explica a assessoria de 
comunicação dos Correios, já 
têm os itens necessários e estão 
passando por um estudo, o 
chamado Distritamento, que 

Para o MPF em Santa Cruz, 
práticas desta espécie afron-
tam os direitos de quem utili-
za e efetua o pagamento pelo 
serviço público. Ainda, con-
forme mencionado na ação, 
esta circunstância, por si só, é 
capaz de privar a comunida-
de do direito fundamental à 
comunicação, e, indiretamen-
te, do exercício das demais 
liberdades constitucionais.

O vendaval que ocorreu 
na tarde desta segunda-feira, 
dia 17, por volta das 17 horas, 
trouxe alguns estragos para a 
região. Em Vera Cruz não foi 
diferente. Conforme informa-
ções do Corpo de Bombeiros 
Misto de Vera Cruz, até o fe-
chamento desta edição foram 
registrados cinco chamados 
por destelhamento, no entan-
to, nada de grande vulto.

No centro do município, 
alguns panos que enfeitam os 
arcos de Natal na rua Cláudio 
Manoel foram arrancados com 
a força do vento. Algumas 
casas tiveram telhas danifi ca-
das. Entre os bairros atingidos 
está o Cipriano de Oliveira, 
segundo o secretário de Obras 
e Saneamento, Gilson Becker. 
Também ocorreram alguns 
transtornos no interior. 

Em Linha Alta um poste 
caiu. Em Vila Progresso, a 
decoração natalina da praça 
fi cou destruída e teve queda 
de árvore. Em Linha Sítio 
teve destelhamentos. Linha 
Henrique D’Ávila também 
foi atingida. “Alguns estra-
gos, mas pouco por enquanto 
e pontuais”, reforça Becker. 
Também há falta de energia 
em decorrência do vendaval.

aponta quais recursos preci-
sam ser empregados para que 
a entrega comece a ocorrer. Em 
algumas ruas, o serviço deve 
iniciar no primeiro semestre 
do ano que vem.


