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Já era de se esperar que na Gincana dos 60 anos 
de Vera Cruz haveria bastante coisa histórica. Não 
apenas sobre a história local, mas itens de busca que 
exigiram bastante contato por parte das equipes e 
uma boa dose de acervo. Quantos galpões de casa 
dos pais e avós foram revirados atrás dos canecões 
dos famosos bailes de chope? Pois durante o enig-
ma, na madrugada de sábado, cada equipe teve que 
apresentar 60 pessoas uniformizadas com um caneco 
que tinha que conter a palavra Vera Cruz estampa-
da. Teve equipe que brindou, que cantou música de 
Oktoberfest em frente da Prefeitura. Acho que só 
faltou o gole.

MULTAS

| Para quem executar a 
poda sem a autorização, 
em caso de árvore exóti-
ca, a exemplo da tipuana, 
ligustro e canela (espécie 
exótica), a multa será de R$ 
111,47 por planta.
|Para quem executar a poda 
sem autorização, em caso 
de árvore nativa, a exemplo 
do ipê, ingazeiro, canela em 
casca, a multa será de R$ 
168,22 por planta.

Sem autorização, 
poda gera multa
Em Vera Cruz, 
Departamento de 
Meio Ambiente 
autoriza serviço. Em 
Santa Cruz, execução 
é feita pela Prefeitura 

Serviço pode ser realizado nos meses sem a letra “R”

ÁRVORES
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O  período de tempera-
turas mais amenas, 
compreendido entre 

maio e agosto, é o mais pro-
pício para a poda de árvores. 
Tanto é que, em Vera Cruz, já 
foram protocoladas 43 solici-
tações junto ao Departamento 
Municipal de Meio Ambiente 
(DEMA), responsável por 
autorizar o serviço. Todos os 
pedidos foram vistoriados 
e tiveram o documento de 
autorização emitido.

Você sabia que nem todas 
as árvores podem ser poda-
das? A lei 4.792/2018, que 
está em vigor desde março 
deste ano, dispõe sobre o 
licenciamento ambiental no 
Município e traz, entre as 
determinações, a regulamen-
tação da poda. A execução, 
seja em locais públicos ou 
particulares, no perímetro ur-
bano, precisa ter autorização 
do DEMA. 

Para isso, o interessado 
deve ir até o Departamento, 

TALIANA HICKMANN

que fica junto à Secretaria de 
Agricultura, informar sobre a 
intenção de poda e, após vis-
toria, é emitido o documento. 
As solicitações podem ser 
feitas sempre até a sexta-fei-
ra. As vistorias ocorrem nas 
segundas e terças-feiras e até a 
sexta-feira da semana seguin-
te a autorização é liberada.

Como o município não 
tem equipe habilitada para 
tal serviço, não é cobrada 
taxa e a poda fica sob res-
ponsabilidade do solicitante, 
que recebe orientações sobre 
como proceder. Conforme a 
lei, as podas podem ser rea-
lizadas com tesoura de podar 
ou podão para ramos finos e 
com podão, serrotes e serras 
para ramos médios e grossos. 

O serviço de poda em Santa 
Cruz do Sul também é feito 
durante os meses que não le-
vam “R” no nome ou em caso 
de necessidade e emergência, 
bem como em risco aponta-
do pela Defesa Civil. Hoje, a 

Prefeitura não aceita pedidos 
individuais, porém, conta 
com um calendário anual nos 
bairros, conforme explica o 
secretário de Meio Ambiente, 
Saneamento e Sustentabilida-
de, Raul Fritsch. 

Em Santa Cruz há um calendário anual

É proibido o uso de facão e 
machado para poda ou corte 
de vegetação em árvores 
localizadas em vias, praças 
e logradouros públicos, bem 
como das espécies nativas.

Durante o mês de maio, as 
podas ocorreram nos bairros 
Arroio Grande, Centro e cor-
redores de ônibus. Em junho 
é a vez dos bairros Schultz  e 
Senai, além dos corredores 
de ônibus e túnel verde - que 
tem  acompanhamento técni-
co permanente. O Município 
não cobra taxas, pois as podas 
realizadas são em áreas pú-
blicas ou no passeio público. 
“Para áreas particulares deve-
se contratar um profissional 
habilitado”, explica Fritsch. 

O secretário explica ainda 
que a poda sem autorização 
em área pública é passiva 
de sanções administrativas e 
multa, cujo valor inicial é de 
R$ 100 por árvore.

Ah, também teve Celina na gincana. Da indústria de 
bebidas criada em 1922, a comissão pediu um produto, 
que conservasse sua embalagem original, da bebida 
que continha “aperitivo de alcaçuz” no seu rótulo. E 
para os leitores que acompanham a coluna do amigo 
Álvaro Werner, que recentemente discorreu sobre a 
Varig e sua importância na aviação nacional. Pois uma 
das tarefas que rendeu correria pedia diversos utensí-
lios oferecidos durante os voos, que levavam o nome 
e o logotipo da empresa. Então as equipes foram à 
caça. Tinha chaveiro, mala, necessaire, talheres, disco 
de vinil, misturador de bebida, xícara... uma porção de 
coisas entregue à comissão. A Gincana dos 60 anos 
pediu muito mais coisas, mas deixemos para semana 
que vem discorrer um pouco mais, até lá!
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