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Depois de um mês,
ninguém foi multado
Mais de 80 lotes foram notificados pela Prefeitura e a maior parte cumpriu com
a limpeza no prazo estipulado. Manutenção, no entanto, deve ser constante
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FISCALIZAÇÃO

Foram cerca de 80 notificações feitas em um mês de fiscalizações, mas nenhuma pesou no bolso

Candidatas devem entregar fichas até segunda
SOBERANAS

Chove, faz calor, e a ve-
getação não para de crescer. 
É assim com a grama no 
jardim das casas, é assim nos 
terrenos baldios. Nas residên-
cias, no entanto, os cuidados 
costumam ser periódicos, 
diferente daqueles lotes onde 
não há imóvel. Por isso, a 
Prefeitura de Vera Cruz re-
forçou, no fim de janeiro, a 
fiscalização desses terrenos 
sujos, a fim de notificar os 
proprietários a fazerem a lim-
peza e, em caso de omissão, 
gerar multa. Passado pouco 
mais de um mês desde que os 
servidores iniciaram este tra-
balho, mais de 80 lotes foram 
notificados, explica o fiscal 
Jefferson Grehs. No entanto, 
nenhum gerou multa passa-

do um mês da notificação.
Segundo o fiscal, a maior 

parte dos proprietários tem 
seguido a recomendação 
da limpeza. Mas existem 
algumas situações em que as 
cartas retornaram ou o dono 
do lote mudou, aí o prazo re-
começa até ser enviada nova 
notificação. “Vale a pena ro-
çar, considerando o valor da 
multa”, ressalta Grehs. Mas 
ele acrescenta que esse é um 
trabalho constante, não de 
uma só vez. Quem já foi no-
tificado pode voltar a ser, se 
a situação do terreno exigir.

COMO FUNCIONA
Não apenas os casos fruto 

de denúncia, mas o Setor de 
Fiscalização faz vistorias ro-
tineiras e notifica os proprie-
tários a realizarem a limpeza 
dos terrenos. Os donos têm 
prazo de 30 dias, previsto 

no Código de Posturas, para 
roçar as áreas. Se a limpeza 
não for realizada, estão su-
jeitos à cobrança de multa 
de R$ 119,85, mais o valor da 
limpeza, que neste caso será 
realizada pelo Município, de 
R$ 322,65. Ou seja, somando 
tudo, o custo é de R$ 442,50.

A medida ganhou des-
taque nos primeiros meses 
do ano em decorrência de 
várias reclamações sobre a 
aparição de cobras e aranhas, 
incidência maior em terrenos 
sujos e com vegetação alta. 
Após a divulgação da medi-
da, nos primeiros três dias a 
Prefeitura já havia recebido 
denúncias que motivaram 
22 notificações. A população 
pode seguir contribuindo, ao 
indicar locais que necessitem 
de roçada e, consequente-
mente, vistoria.

ASSIM que foi embora do Brasil, o exótico Jean “Kuspi” 
Willys escolheu o Primeiro Mundo para seu exílio voluntá-
rio. Em “tour” pelos países europeus, não se cansa de falar 
mal do Brasil, dizendo-se perseguido coisa e tal. Agora, 
segue pelo mesmo caminho a filosófica Marcia Tiburi que 
foi candidata a governadora no Rio. Alegando ameaças, 
foi morar em Pittsburgh, nos States, e depois vai também 
para a Europa. O “Kuspi” diz que a França lhe ofereceu asilo 
político, mas ele teria recusado. Nada disso, ele saiu daqui 
por vontade própria e o governo gaulês lhe negou proteção. 
Em Portugal, ao dar palestra numa universidade, foi recep-
cionado por uma chuva de ovos de brasileiros que estavam 
lá protestando. Alguém sentiu a falta deles por aqui? Estes 
autoexílios estão parecendo investimentos a longo prazo. 
Voltando um dia, uma benevolente “comissão da verdade” 
lhes concederá polpudas indenizações por “perseguição 
política”. Tem antecedentes.

ALIÁS, a pergunta que não quer calar: porque esse pessoal 
que vai embora daqui, invocando perseguições, ameaças, 
incompreensões, escolhem sempre o Primeiro Mundo para 
suas saídas sabáticas? Porque não vão para Cuba, Venezuela 
ou Coreia do Norte, os paraísos socialistas que vivem idola-
trando? Ou mesmo para Rússia ou China, porque esses dois 
países ainda são socialistas de política, mas capitalistas por 
questão de sobrevivência? Até Dilma Roussef vai gastar sua 
pensão de ex-presidente sabem onde? No “imperialismo” de 
Nova York, comprando nas melhores lojas e frequentando os 
restaurantes da moda. É na França que muitos abonados da 
Lei Rouanet estão morando. Só vem ao Brasil para shows, 
com ingressos elitistas. Proibido? Não, claro que não. O Brasil 
é uma democracia e todos podem ir e vir a hora que quise-
rem. Então porque falam mal do país lá fora? Na voz do povo, 
“reclamam de barriga cheia”. E contas bancárias abastadas.

LÁ do Planalto chega a informação de que a Presidên-
cia da República publicou edital para compra de 12 carros 
blindados, capazes de suportar tiros de submetralhadoras 
e pistolas de 9 milímetros. A super frota se destinará a lo-
comoções do presidente Jair Bolsonaro, do vice Hamilton 
Mourão, de suas famílias, dos ex-presidentes Michel Temer, 
Dilma Rousseff, Fernando Henrique Cardoso, Collor de Mello, 
José Sarney e do presidiário Lulla. Também Sergio Moro está 
entre os que terão os novos veículos, por motivos óbvios. 
Todos eles, com direito ainda à motorista à disposição 24 
horas por dia e dois ajudantes de ordens. Depois de ter sido 
vítima de atentado, e as informações do serviço de inteli-
gência de que organizações criminosas estão dispostas a 
ações fatais contra Bolsonaro, a compra se justifica. Lulla 
conseguiu manter veículos e servidores à sua disposição por 
meio de liminar judicial. Tudo, é claro, debitado na conta do 
contribuinte tupiniquim.

ESSA mordomia toda me traz à lembrança um fato ocor-
rido no longínquo ano de 1979. Era o ano em que a “Villa” 
comemorava seus 20 anos de emancipação. Entre as festi-
vidades da semana do município, em junho, realizava-se o 
baile municipal. Lá pelas tantas, estacionava defronte o Clube 
Vera Cruz um carro alaranjado, táxi de Porto Alegre. Trazia 
um ilustre visitante, o ex-governador Ildo Meneghetti, que 
chancelou e promulgou a Lei de criação do município em 
31 de janeiro de 1959. Tive a oportunidade e primazia de 
recepcionar o ex-governador e seu acompanhante Celestino 
Granato Goulart, procurador do Tribunal de Contas. Mais tar-
de, no seu pronunciamento, Meneghetti agradeceu o convite 
recebido e demonstrou emoção por ainda ter sido lembrado, 
mesmo estando fora da política por muitos anos. A viagem 
de taxi a Vera Cruz foi às suas expensas. Não solicitou carro 
oficial e motorista do Piratini. Ele até teria direito. Enquanto 
isso, em Brasília...

Encerram na segunda-fei-
ra, dia 18, as inscrições para o 
concurso que vai eleger as no-
vas soberanas de Vera Cruz. 
As fichas de inscrição devem 
ser entregues na Secretaria de 
Cultura, Turismo, Esportes 
e Lazer, na rua Carlos Wild, 
511. Assim como a ficha, o 

regulamento está disponível 
no site da Prefeitura ou na 
sede da Secretaria.

O 14º trio de Soberanas 
será eleito em 27 de abril. 
A temática do certame será 
“Uma noite de luz”, seguindo 
o tema dos festejos do ani-
versário da cidade: “60 anos 

de conquistas: Vera Cruz 
brilha”. Para participar, as 
jovens devem ter entre 18 e 28 
anos e precisam representar 
uma entidade, empreendi-
mento ou equipe de gincana. 
As eleitas receberão coroa e 
faixa, além de uma viagem 
com destino a ser divulgado.


