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3.927 notas fiscais são 
conferidas em um ano
Trabalho de fiscalização, por parte dos servidores da Prefeitura, objetiva 
combater irregularidades em transportes de mercadorias no município
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TURMA VOLANTE

Fiscais vistoriam notas e mercadorias em pontos aleatórios de Vera Cruz

Linha Andréas realiza festa 
para receber novos pastores

OBJETIVO DA AÇÃO

COMUNIDADE EVANGÉLICA

De olho na irregularidade 
de documentos fi scais e de 
mercadorias transportadas 
em Vera Cruz, a Turma Vo-
lante Municipal conferiu 
3.927 notas fiscais entre os 
meses de janeiro e dezem-
bro do ano passado. Dessas, 
foram lavradas 55 CVTs 
(Comunicação de Verifica-
ção no Trânsito), devido a 
alguma irregularidade, como 
mercadoria sem documento 
fiscal. Essas CVTs foram 
encaminhas à Receita Esta-
dual. Cabe, agora, à Receita, 
conforme a fi scal tributária, 
Débora Dick, tomar as pro-
vidências cabíveis, como a 
lavratura de Auto de Lança-

Ver o mar

Em uma manhã de abril do ano de 2015, enquanto 
realizava um sarau poético, morria Eduardo Galeano. En-
tre poemas e textos lidos, a história do menino Diego que 
não conhecia o mar (A Função da Arte, Galeano). Depois 
de muito caminhar, o menino e o seu pai alcançaram o 
mar, mas diante de tamanha imensidão de água e sem 
compreender muito bem o que via, Diego pediu ao pai que 
o ajudasse a enxergar.

Acredito que existem situações tão ímpares que não 
temos condições de explicitar o que vivenciamos, pelo 
menos nos primeiros acordes do tempo. São imensamen-
te maiores e cuja “lindeza” ultrapassa nossa capacidade 
de vê-las, sendo necessário que nos apoiemos em outros 
olhares e perspectivas. É como ter o “pasmo” existencial da 
primeira vez, ser varado pelo inédito.

Estabelecendo certa analogia, poderíamos dizer que 
existem momentos e cenários tão carregados de informa-
ções que precisamos do apoio de outros para poder ver 
com maior transparência, sendo imprescindível postura 
ética dos que veem. Na falta da justa medida, podemos 
ser conduzidos por caminhos tortuosos, entupindo ainda 
mais nossos sentidos para o mundo, “fechando nossa vista 
a chave”.

Experimentamos uma cegueira coletiva e a cada dia 
somos convencidos que o errado é o certo, o inadequado o 
adequado, o injusto o justo. Fomos atravessados por senti-
mentos e percepções disformes, levando os laços humanos 
ao submundo das trapaças.  Há um cheiro enfadonho no ar, 
um olhar malicioso no apelo ao diferente, um ódio ator-
doando nossas relações e impedindo que compartilhemos 
cenários.  Há uma dor encravada nos nossos ossos e lateja 
ao estampido de cada morte ou violência praticada em 
nome dos absurdos dormidos no passado e que são res-
suscitados pelos discursos que se dizem  não ideológicos.

Há uma Marielle, uma Doroty, um ianomâmi, um 
guarani, uma Gisberta, entranhada na minha pele e já 
não consigo enxergar saídas para os rastros estúpidos de 
uma escolha que nasceu e floresceu sob o estigma de um 
olhar caolho ludibriado por passos histéricos. Até os mais 
otimistas, hoje, estão perplexos, pois não apenas escolhe-
mos um presidente despreparado, como avalizamos que 
grupos com interesses estranhos ao bem público apontem 
o caminho.

O objetivo da Turma Volante 
Municipal é efetuar os Regis-
tros de Passagem no Sistema, 
verificando se as cargas cor-
respondem aos documentos 
fiscais apresentados e en-
caminhando para a Receita 
Estadual a comunicação de 
Verificação no Trânsito, caso 
venha a constatar o transpor-
te de mercadoria sem docu-
mento fiscal, coibindo assim, 
o transporte de mercadorias 
em desacordo com a legisla-
ção em vigor.

mento, quando constatado 
o transporte de mercadoria 
sem documento fi scal.

Da primeira abordagem 
dos fi scais, em 11 de janeiro 
de 2018, até o fi m de dezem-
bro último, foi constatada 
queda no número de infra-
ções. Isso se deve, aponta 
Débora, à conscientização 
das pessoas, bem como à 
preocupação dos transpor-
tadores em manter tudo em 
dia, já que os fiscais hora 
ou outra estão em aborda-
gem. “Com seis meses de 
atuação da Turma Volante, 
conseguimos perceber que 
menos mercadorias estavam 
irregulares”, frisa a fi scal, que 
salienta que essa fi scalização 
pelo Município “é uma forma 
efi ciente de atuação no com-

bate à sonegação fi scal e pela 
promoção da consciência 
social e fi scal dos munícipes, 
de modo a melhorar a arreca-
dação municipal”.

A Comunidade Evangé-
lica de Confi ssão Luterana 
do Brasil (IECLB), de Linha 
Andréas, no interior de 
Vera Cruz, organiza almoço 
de confraternização para 
o domingo, dia 3 de feve-
reiro. São três os motivos 
para festejar. O primeiro, as 
boas vindas ao novo casal 
de pastores, Marli Daltein 
Schmidt e John Espig. Eles 
chegam ao município neste 
fi m de semana e irão atuar 
tanto na Paróquia de Linha 
Andréas, como na Martin 
Luther, do Centro. O segun-
do motivo é a inauguração 

da revitalização da quadra 
de esporte do ginásio, loca-
lizado ao lado da igreja. Já o 
terceiro é a inauguração do 
campo de futebol da comu-
nidade, que fi ca na entrada 
para Linha Cereja, a poucos 
metros da igreja.

A programação para o 
dia 3 inclui: culto às 9 ho-
ras; almoço ao meio-dia; e 
sorteios de duas rifas - uma 
referente ao campo de fu-
tebol e outra denominada 
“Nós com eles”, cujo recur-
so será revertido, em parte, 
à Paróquia de Quaraí, no 
Tocantins.

· TALÃO
A Secretaria de Desenvolvi-
mento Rural de Vera Cruz in-
forma que o produtor deverá 
apresentar o seu talão até o 
dia 15 de março para a coleta 
de informações para o cálculo 
do índice de participação do 
município no retorno do ICMS  
e para a atualização do cadas-
tro do estabelecimento rural. 
Importante que os produtores 
não deixem para última hora.

· CARTEIRINHAS
A Secretaria de Educação de 
Vera Cruz realiza de 5 a 15 de 
fevereiro a renovação ou con-
fecção das carteirinhas de trans-
porte escolar. O atendimento 
será das 7h30min às 11h30min 
e das 13 às 17 horas, na rua 
Jacob Doern, 87. É  necessário 
apresentar certidão de nasci-
mento ou documento de iden-
tidade, foto 3X4 do estudante 
e comprovante de residência.

AGENDA BAILES E FESTAS

· ALMOÇO
A Comunidade Católica São 
Francisco promove almoço no 
dia 10 de fevereiro. Às 9 horas 
celebração, após almoço no va-
lor de R$ 25 (adulto) e de R$ 12 
(crianças de seis a 12 anos). No 
cardápio, churrasco de gado, 
porco, saladas diversas. À tarde 
reunião dançante. Antecipados 
com Danilo, pelo telefone (51) 
98022-2378 ou Alvício, pelo 
telefone 99844-3933.


