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Reciclável ainda é misturado com rejeito
Material que pode ser reaproveitado soma 32,53% do lixo descartado pelos vera-cruzenses junto à Conesul e é eliminado em aterro sanitário

luciana mandleR
redacao1@jornalarauto.com.br

O Que É ReciclÁVel?

falta conscientização

Homem é encontrado morto 
em cela no Presídio Regional

acUsaDo De estUPRo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Edital de Concurso Público  nº 285/2019 –
NOMEAÇÃO E CHAMAMENTO PÚBLICO

O MUNICÍPIO DE VERA CRUZ, pessoa jurídica de direito público, 
através de sua Prefeito Municipal, Sr. Guido Hoff, faz saber, por este 
Edital, DA NOMEAÇÃO E CHAMAMENTO PÚBLICO DE CANDIDATO 
APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO, em atendimento à Portaria nº 
12.930/2019, Edital de Homologação nº 145/2015, prorrogado pelo De-
creto nº 5.584/17, Edital de Homologação nº 229/2018, para provimento 
de cargo efetivo no seu quadro de pessoal, sob Regime Estatutário para 
os seguintes cargos: 

AUXILIAR DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO –
Concurso nº 142
Classificação	 Nome
4º  MARCOS PAPPIM DA SILVA

AGENTE ADMINISTRATIVO	–	CONCURSO	N.º	148
Classificação	 Nome
8º  JAIMES SILVEIRA

PROFESSOR ÁREA 1 – ANOS INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL -	CONCURSO	N.º	153
Classificação	 Nome
7º	 	 ROCHELI	WAGNER

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 Adminis-
tração	da	Prefeitura	Municipal	de	Vera	Cruz,	situada	na	Avenida	Nestor	
Frederico Henn, 1645, Vera Cruz, RS. O NÃO comparecimento no pra-
zo estipulado será interpretado como renuncia à posse no referido cargo 
e será tornado sem efeito. 

Gabinete do Prefeito, 12 de fevereiro de 2019.

GUIDO HOFF,
Prefeito Municipal.

O coordenador da Acootrali, 
Nelson Alves da Silva, explica 
quais são os materiais que 
podem ser reciclados. Con-
fira:
| Todo material derivado de 
plástico;
| Todo material derivado de 
papel;
| Todo material derivado de 
vidro;
| Todo derivado de metal;
| Material eletroeletrônico e 
eletrônico.

Diariamente produzimos 
lixo de todos os tipos. Seja 
com a sacola plástica do su-
permercado, a lata de refrige-
rante, vidros, embalagem de 
alimentos, resto de comida, 
dentre outros. Mas quanto os 
vera-cruzenses descartam de 
lixo reciclável? 32,53% foi o 
material destinado de forma 
incorreta no lixo da Conesul 
- que deveria receber apenas 
rejeito. Esse é um dado le-
vantado no ano passado pela 
empresa Urbana Engenharia, 
de Porto Alegre, contratada 
pelo Cisvale para traçar o 
perfil do lixo nos municí-
pios, incluindo Vera Cruz, 
e que servirá de base para a 
criação do Plano Regional de 
Gestão de Resíduos Sólidos. 
Os números foram apresen-
tados na semana passada, em 
audiência pública na Câmara 
de Vereadores.

Em comparação a 2012, 
quando o primeiro diagnós-
tico foi feito, não há elevação 
nos índices, pelo contrário, 
houve pequena queda. Há 
seis anos o levantamento 
apontava 32,7% de material 
reciclável. Redução de 0,17%. 
Pouco significativa em per-
centuais, mas representativa 

se considerado o aumento 
populacional, conforme refle-
te o coordenador do Depar-
tamento Municipal de Meio 
Ambiente (DEMA), Ricardo 
Konzen.

“Ainda é desafio, pois 
precisamos reduzir o mate-
rial reciclável que vai para 
o aterro sanitário”, explica. 
“Hoje o município paga por 
peso, por tonelada. Então 
precisamos destinar apenas 
o rejeito”, frisa. O custo gas-
to hoje ultrapassa o valor 
arrecadado. “É preciso tirar 
de outras áreas para pagar 
a conta. Necessitamos um 
trabalho de conscientização 
contínuo”, salienta. Konzen 
acredita que as ações que 
serão realizadas através do 
recurso da Funasa, em que se 
irá trabalhar  o aproveitamen-
to do material reciclado (que 
deve ser separado e pode ser 
reaproveitado), bem como o 
aproveitamento de material 
orgânico, com composteiras, 
deverá surtir efeito.

cOleTa SeleTiVa
Desde abril de 2012 Vera 

Cruz conta com a coleta sele-
tiva realizada pela Acootrali 
(Cooperativa  dos Trabalha-
dores na Seleção do Lixo de 
Vera Cruz), e vem aumen-
tando o descarte de material 
que pode ser reciclado. No 

entanto, ainda há mistura.  
No primeiro ano de atuação, 
segundo o coordenador da 
Acootrali, Nelson Alves da 
Silva, a cooperativa somou 
pouco menos de 40 toneladas 
de lixo reciclável recolhido. 
No ano passado foram cerca 
de 340 toneladas. O número 
é representativo, mas o que 
preocupa, ainda, é o descarte 
irregular. “Os 32% descarta-
dos na Conesul fazem com 
que oito pessoas deixem 
de ganhar salário, pois po-
deriam estar trabalhando 
aqui”, reflete Silva. “O mes-
mo ocorre aqui. Das cerca 
de 78 toneladas de material 
reciclável, 2 toneladas são de 
rejeito”, aponta. 

Para Silva, é preciso cons-
cientização da população e 
também das indústrias, que 
descartam rejeito junto com 
material reciclável e vice-
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versa. “Precisaria ter uma 
fiscalização maior do Meio 
Ambiente e orientação às 
indústrias sobre o que pode 
ser destinado à Cooperativa”, 
acredita. Em sua avaliação 

é preciso sempre lembrar 
sobre a separação. Para isso, 
a cada 15 dias, um grupo de 
cooperados realiza visita em 
escolas e bairros para distri-
buir panfletos. 

Das 78 toneladas mensais recolhidas, pelo menos 2 toneladas de lixo são rejeito 

Um homem de 47 anos, de-
tento do Presídio Regional de 
Santa Cruz do Sul, foi encon-
trado morto no início da tarde 
deste sábado, dia 9, dentro de 
uma cela da galeria A. O indi-
víduo havia sido preso pela 
Brigada Militar em frente a 
casa onde morava no interior 
de Vera Cruz, na manhã de 
sábado. Ele foi preso acusado  
de ter estuprado a enteada e já 
havia uma condenação contra 
ele, em segunda instância, e a 
pena a ser cumprida era de 16 
anos no regime fechado.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o homem, que 
é natural de Vera Cruz, foi 
encontrado com um lençol 
enrolado no pescoço cerca de 
20 minutos após ser deixado 

em uma cela isolada, por volta 
das 13h40min. A situação foi 
constatada por um agente que 
foi levar roupas para o preso.

Conforme informações 
da Polícia Civil, a principal 
suspeita é de suicídio, já que  
o preso estava sozinho na 
cela. Os agentes da Susepe 
ainda tentaram salvá-lo, mas 
o óbito foi constatado com a 
chegada do Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência 
(SAMU). Uma equipe do 
Instituto Geral de Perícias 
(IGP) esteve no local. A in-
vestigação ficará a cargo da 
2ª Delegacia de Polícia Civil.
Por envolver uma suspeita de 
estupro contra uma menor, 
a identidade do preso será 
preservada.


