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Construção civil à espera de reação
Mudança de governo e ampliação do valor máximo do programa Minha Casa, Minha Vida, para Vera Cruz, fazem expectativa aumentar
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2019 começa com perspectiva de crescimento no setor de construção civil, com mais obras

Carolina almeida
redacao@jornalarauto.com.br

“
Temos sinais de recupe-
ração (mesmo que lenta) 
à frente.  Se o setor da 
construção receber 
incentivos, ele poderá 
auxiliar o país a retomar 
o nível de emprego e 
renda, tendo em vista o 
seu tamanho e represen-
tatividade econômica”

FrederiCo BonnenBerGer
Lojista

CRESCIMENTO HABITACIONAL

draco volta a agir e recupera carros furtados em Vera Cruz
POLÍCIA DE OLHO

Em 2018 foram 202 proje-
tos aprovados pelo setor de 
Engenharia da Prefeitura de 
Vera Cruz, referentes a novas 
obras, ampliações, reformas e 
regularizações de construções 
já existentes. Um pouco maior 
do que o registrado em 2017 
e maior do que em 2016, mas, 
de modo geral, o crescimento 
habitacional foi estável nos 
últimos anos, menor do que o 
verificado há 10 anos. Para as 
lojas do setor da construção, 
os últimos anos, no entanto, 
não foram dos melhores. 
Há quem fale em queda nas 
vendas, há quem destaque 
a estagnação. Em comum, 
os empresários reforçam as 
expectativas para este ano, 
para que haja retomada do 
crescimento, especialmente 
pela mudança de governo e 
pela ampliação do teto pago 
pelo Minha Casa, Minha Vida 
para Vera Cruz.

Neste início de ano, a re-
solução para o aumento do 
valor máximo concedido pelo 
programa de habitação em 
nível local, de R$ 105 mil para 
R$ 140 mil, começa a valer em 
março. Com isso, os lojistas 
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loTeamenToS
Foram abertos de 2014 a 
2018, 17 novos loteamentos, 
estando 3 em análise 
resultando em torno de 
2.177 lotes.

esperam mais. Hildor Fors-
thofer é um deles. Lamentou 
o que chamou de “vendas bai-
xíssimas” de 2016 para cá, fri-
sou da falta de financiamentos 
na habitação, desemprego 
entre os trabalhadores da 
construção civil e reação tími-
da neste começo de ano. Mas, 
para março, não apenas pelo 
ano que engrena pós-Carna-
val, as notícias de ampliação 
do teto no programa federal 
reforçam as expectativas de 
retomada. Darlan Pretto é 
outro empresário que aposta 
na reação, especialmente para 
o segundo semestre. Depois 
da estabilidade no ramo nos 
últimos anos, com o aumento 
do crédito para as construção 
e o governo novo, a esperança 
é de reaquecer o comércio.

CriSe
Os dois últimos anos, 2017 

e 2018, foram de forte queda 
para o setor varejista de ma-
terial de construção, tendo 
em vista toda a crise que o 
país passou e que ainda está 
passando, reflete o empresá-
rio Frederico Bonnenberger. 
Neste período, aponta ele, 
percebeu-se uma diminuição 
de crédito para quem queria 
construir, que somado ao au-

mento do desemprego e com a 
redução dos rendimentos dos 
trabalhadores, fez com que 
muitos projetos não fossem 
executados ou postergados 
para o futuro. “Também foi 
sentida diminuição na pro-
cura por locação de imóveis 
comerciais, desestimulando 
os investidores deste setor 
a colocar novos recursos na 
construção de novas unida-
des”, completa.

XÔ, CriSe
Desde o último trimestre 

do ano passado e nas pri-
meiras semanas deste ano, 
Frederico está percebendo 
um aumento na demanda 
por material de construção. 
“O mês de janeiro deste ano 

teve crescimento de 10% em 
relação ao faturamento de 
janeiro de 2018, indicando 
um expectativa de aumento 
de negócios ao longo do ano, 
mesmo que de forma tímida. 
“O novo Governo Federal e 
a redução de insumos, como 
os combustíveis, parecem 
estar trazendo otimismo aos 
clientes e investidores deste 
setor. Isso se reflete em Vera 

Cruz, onde existe um grande 
número de lotes prontos para 
a construção que lentamen-
te vão sendo ocupados por 
novas obras. Com a redução 
nos preços dos lotes urbanos 
e com a vinda de muitas pes-
soas de fora do município, 
atraídas pela proximidade 
de Santa Cruz e com o cus-
to de vida mais baixo que 
aqui temos, existem boas 
expectativas de crescimento 
urbano nos próximos anos”, 
arremata.

Otimista, Frederico acre-
dita que a economia como 
um todo irá crescer, alguns 
setores e regiões mais, outros 
menos, porém, “temos sinais 
de recuperação (mesmo que 
lenta) à frente.  Se o setor da 
construção receber incentivo, 
ele poderá auxiliar o país a 
retomar o nível de emprego 
e renda, tendo em vista o seu 
tamanho e representatividade 
econômica”, reflete.

A fim de agilizar a recu-
peração de veículos furtados 
e impedir que criminosos 
tentem extorquir as vítimas, 
policiais da Delegacia de 
Repressão às Ações Crimi-
nosas Organizadas (Draco) 
agiram no domingo e encon-

traram dois veículos que es-
tavam em situação de furto.  
Na ocasião, um Corsa e um 
Fiat Prêmio, levados por 
criminosos em Vera Cruz 
na semana passada, foram 
localizados pelos agentes em 
matos à margem da ERS-412, 

no interior Vera Cruz. Após 
registro de recuperação, os 
automóveis foram entregues 
aos proprietários. Em outra 
ação, na última sexta-feira, 
dia 15, foi localizada uma 
motocicleta Honda, de cor 
preta, no momento em que 

o dono fazia o registro do 
furto na Delegacia de Polícia 
de Pronto Atendimento de 
Santa Cruz do Sul.  A ação 
de recuperação mostra a 
importância da vítima em 
não pagar o valor exigido 
pelos criminosos e registrar 

o caso na polícia. A investi-
gação está em andamento e 
os policiais já trabalham com 
a identificação de suspeitos. 
Conforme a Polícia Civil, 
os supostos autores já são 
conhecidos do setor policial 
pela prática de furto.

ÁGUa
Outro indicativo de 
crescimento habitacional 
está no montante de ligações 
de água feitas a cada ano. 
O Semae informa que 2014 
liderou, nos últimos cinco 
anos, o ranking de novas 
ligações, com 447 novas, 
sendo 423 economias 
residenciais. Em 2015 foram 
284 ligações novas, em 
2016 foram 228, em 2017 
totalizaram 270 novas 
ligações de água e no ano 
passado, 178.


