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XÔ, POEIRA
A pavimentação de ruas urbanas em Vera Cruz 

deu o tom das conversas nos últimos dias e reacen-
deu um antigo anseio da comunidade do interior: o 
asfaltamento da VRS-847, em Linha Henrique D’Ávila. 
Embora a estrada pertença ao Estado, o Município 
sempre tentou, de várias formas, contribuir no sentido 
de manutenção e até mesmo pleitear a tão esperada 
melhoria no trecho de 12 quilômetros. No ano passa-
do, em março, uma informação da Prefeitura de Vera 
Cruz deu luz aos moradores da região. Era a rescisão 
do contrato com a Ribas, empreiteira que iniciou a 
obra, asfaltando a estrada até a Vila Triângulo. De lá 
para cá pouco avançou - ou nada avançou -, embora 
o prefeito Guido Hoff tenha afirmado em maio de 
2018 que só faltariam três etapas para o reinício dos 
trabalhos. 

PARA QUANDO?
É importante lembrar que a obra não é do Muni-

cípio. Há três anos, tentou-se a municipalização da 
VRS-847, mas sem sucesso. Assim, a competência 
continua sendo do Governo do Estado. Questionado 
nesta semana, o DAER, responsável pela rodovia, 
disse que o Plano de Obras para 2019 atende inicial-
mente as rodovias que já estão com contrato ativo e 
projeto em execução – o que não é o caso de Linha 
Henrique D’Ávila, em que está num processo de res-
cisão contratual. Isso significa que para este ano nada 
será feito no trecho.

SEM PERSPECTIVAS
A comunidade de Linha Henrique D’Ávila clama 

pelas obras. Já fez protesto, bloqueou a estrada, foi 
ao Ministério Público. Tudo em vão! O planejamento 
de obras para 2020, segundo o DAER, ainda não foi 
iniciado. A autarquia também não detalha se o as-
faltamento da estrada será contemplado nele. Resta 
aos moradores do trecho, mais uma vez, a espera, a 
longa espera. Depois do contrato rescindido com a 
Ribas, é necessária a atualização do projeto de en-
genharia - que é de 1993 -, tendo em vista as modi-
ficações, principalmente quanto à urbanização. Por 
fim, a retomada dos serviços na rodovia depende de 
abertura de nova licitação. E todos sabem: isso é um 
longo processo.

NA PROMESSA, DE NOVO
Durante campanha eleitoral, em Vera Cruz, o go-

vernador, Eduardo Leite, afirmou que em sua proposta 
de governo estava dar o fim à poeira da localidade. 
Mas não projetou data. Guido Hoff, no entanto, em 
março do ano passado, por ocasião do anúncio da 
rescisão do contrato com a Ribas, afirmou que a obra 
do asfalto iria recomeçar e que seria entregue ainda 
em sua gestão. Os caminhos, porém, não levam a isso. 
A espera de mais de duas décadas deve continuar em 
Linha Henrique D’Ávila.
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