
Por mês, R$ 6,8 mil em economia
Município deixará de gastar com aluguéis de dois prédios que abrigavam Secretaria de Cultura e CAPS IJ
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Nas salas do ginásio, servidores organizam setores, como a Biblioteca Municipal
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CAPS IJ passará a atender em salas no ginásio poliesportivo
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· TRÂNSITO I
O homem acusado de atro-
pelar Dione Terezinha de 
Fraga, de 56 anos, na sex-
ta-feira, dia 18, na BR-471, 
se apresentou à polícia na 
tarde de sábado, acom-
panhado do pai. O condu-
tor, de 25 anos, morador 
de Cerro Alegre Baixo, re-
latou que, por volta das 
21h30min, trafegava pela 
rodovia, acompanhado 
do primo e da namorada, 
quando ouviu um estouro. 
O motorista disse que parou 
o carro logo em seguida, 
no acostamento, olhou na 
sua volta e não viu nada, 
nem mesmo algum carro 
parado na rodovia, já que o 
marido de Dione estacionou 
o veículo, momento em que 
ela saiu correndo. Por não 
avistar nada, foi embora. 
Minutos depois, deixou o 
carro na casa da namorada 
do primo, no bairro Esme-
ralda, e lá percebeu que 
o carro estava bastante 
danificado, com o para-
choque amassado e um dos 
faróis quebrados.  Após ver 
a notícia do atropelamento, 
resolveu se apresentar para 
prestar esclarecimentos. 
Após ser ouvido, o homem 
foi liberado.

· HOMICÍDIO
Um jovem de 18 anos foi en-
contrado morto na manhã 
de domingo, nos fundos do 
Centro Social Urbano, no 
bairro Faxinal Menino Deus, 
em Santa Cruz. A vítima foi 
identificada como Jefferson 
Rodrigues Mantz, o Jefinho. 
Ele foi atingido com três dis-
paros na cabeça. Este foi o 
primeiro homicídio do ano 
em Santa Cruz. 

· ASSALTO
Dois jovens foram agredi-
dos na madrugada de do-
mingo durante um assalto 
no bairro Faxinal, em Santa 
Cruz. Conforme o registro 
da ocorrência, os amigos, 
de 17 anos, caminhavam 
pela rua Dona Carlota, por 
volta das 3h30min, quando 
foram abordados por três 
indivíduos. Os criminosos 
pediram o celular de uma 
das vítimas, que se negou a 
entregar. Com isso, foi agre-
dido com chutes e socos e 
ficou com lesões na cabeça 
e queixo. Os bandidos fugi-
ram com um celular Moto 
G6 Play. 

PLANTÃO DE POLÍCIA

Desde ontem, Centro recebe apenas urgências 

Economizar vem sendo 
uma das metas do atual go-
verno de Vera Cruz. As me-
didas para reduzir gastos não 
param. Assim, nos próximos 
dois meses, a municipalidade 
deverá economizar mensal-
mente pelo menos R$ 6,8 mil 
em aluguéis. Hoje, este valor é 
destinado para pagar o prédio 
que abrigou até semana pas-
sada a Secretaria de Cultura, 
Turismo, Esportes e Lazer, 
na rua Jacob Schneider, e o 
prédio que abrigava o Centro 
de Atenção Psicossocial In-
fantojuvenil (CAPS IJ), na rua 
Pedro Mueller.

Tanto Secretaria quanto o 
Centro foram realocados para  
salas do ginásio poliesportivo 
do Parque de Eventos, no 
bairro Araçá, ao lado da Es-
cola João Carlos Rech. Só no 
prédio locado para a secreta-
ria, o município desembolsa 
cerca de R$ 5,6 mil ao mês em 
alguel e em torno de R$ 1,2 
mil para pagar a estrutura do 
CAPS IJ. Assim que ambos os 
prédios forem  entregues aos 
proprietários, a municipali-
dade vai passar a economizar 
cerca de R$ 81,6 mil ao ano. 
Além disso, ambos os serviços 
estarão instalados em prédio 
próprio do município. 

CULTURA
Desde a semana passada, 

servidores da Secretaria de 
Cultura, Turismo, Esportes 
e Lazer vêm trabalhando 
duro para organizar o novo 
espaço. Embora a maioria dos 
materiais esteja no ginásio 
poliesportivo, o secretário da 
pasta, Marcelo Henrique de 
Carvalho, revela que ainda há 
alguns itens no antigo prédio 
e a previsão é de que o local 
seja desocupado totalmente 
até o fim desta semana.

Com a estrutura livre, a 
equipe de obras poderá fazer 
os reparos necessários antes 
da entrega propriamente dita. 

Como será preciso remover 
todas as divisórias (patrimô-
nio da Prefeitura) e em se-
guida será feita a reforma do 
prédio, como tapar buracos 
na parede com massa, lixar 
e pintar, acredita-se que o 
imóvel será entregue no mês 
de fevereiro. No entanto, o 
município deixará de pagar 
o aluguel a partir de março.

Com o custo mensal de 
cerca de R$ 5,6 mil no alu-
guel do prédio, anualmente 
o Executivo Municipal vem 
gastando, em média R$ 67,2 
mil. “É um dinheiro que o 

município deixa de gastar 
e, além disso, está partindo 
para um prédio que é seu”, 
sublinha. “E ainda, pode usar 
este valor para investir em 
outra ponta”, acrescenta. “É 
um dinheiro que deixamos 
de gastar com aluguel para 
estarmos reinvestindo  em 
algo para a comunidade”, 
completa.

A Secretaria de Cultura, 
Turismo, Esportes e Lazer já 
está no novo endereço. En-
tretanto, nesta semana, por 
motivo de organização, o ex-
pediente vem sendo interno.

Quando a Secretaria de 
Cultura, Turismo, Esportes e 
Lazer estava nas tratativas e 
adequações para ser transferi-
da para o ginásio poliesporti-
vo, se cogitou na possibilidade 
do Centro de Atenção Psicos-
social Infantojuvenil (CAPS IJ) 
também migrar para uma das 

salas do local.
Após análise da possibilida-

de, o CAPS IJ foi para o Parque 
de Eventos. Assim, desde 
ontem, dia 21, está instalado 
no novo prédio. A entrada 
ocorre pela lateral externa, à 
esquerda do acesso de entrada 
do ginásio.

Ainda em período de ade-
quações nas salas e nos espa-
ços, o CAPS IJ está atendendo 
sem agendamentos. Apenas 
urgências que podem ser re-
solvidas diretamente no local, 
pois também não há dispo-
nível telefone e internet. Será 
feito contato com os pacientes 
quando os serviços estiverem 
normalizados.

De acordo com a psicó-
loga do CAPS IJ, Fabiana 
Borowsky, pela questão de 
distribuição dos ambientes, 
ficou mais interesante o novo 
local. “A cozinha e o banheiro 
são mais adequados tam-
bém”, aponta. Na avaliação 
de Fabiana, sempre que se tem 
possibilidade de economia 
é válido. “Vem beneficiar o 
município e nós, enquanto 

funcionários, temos mais 
liberdade e nos sentimos 
mais à vontade em um lugar 
próprio”, avalia. 

ALUGUEL
O preço pago no aluguel do 

imóvel que abrigou o Centro 
é próximo de R$ 1, 2 mil ao 
mês, o que gera um gasto de 
R$ 14,4 mil ao ano. Até que 
seja entregue o imóvel ao 
proprietário, a municipalida-
de segue pagando aluguel. 
Embora todo material e parte 
de fiação elétrica tenha sido 
retirada, ainda faltam realizar 
reparos, que devem ocorrer 
até o fim desta semana, como 
pintura do prédio. A projeção 
é entregar a estrutura até o fim 
deste mês. Assim, a partir de 
fevereiro o município deixa de 
pagar o aluguel.


