
Moradores vão arcar 
com custo de asfalto
Investimento pesará 
no bolso mesmo com 
a vinda de emendas 
para pavimentar 
trecho da Cipriano e 
Nestor Frederico Henn

OBRAS
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Como alternativa para 
que os asfaltos do 
trecho 2 da Cipriano 

de Oliveira, bem como da 
Avenida Nestor Frederico 
Henn sejam feitos, a Prefeitu-
ra de Vera Cruz encaminhou 
dois projetos à Câmara de 
Vereadores, que preveem a 
cobrança da contribuição de 
melhoria de 30% do valor da 
obra aos moradores destas 
localidades. Embora a votação 
tenha sido polêmica e dividi-
do opiniões, foi aprovado por 
seis votos contra cinco. Assim, 
os moradores terão que arcar 
com parte do custo.

A obra de asfalto da Ci-
priano contará com emenda 
parlamentar no valor de R$ 500 
mil. Mesmo com o recurso, o 
trecho final, próximo da RSC-
287, ficará sem o pavimento. 
De acordo com o secretário 

de Planejamento e Finanças, 
Marcos Ivan do Santos, a obra 
está licitada e aguarda a auto-
rização da Caixa Econômica 
Federal para iniciar - o que 
pode ocorrer nos próximos 
dias. A empresa que irá exe-
cutar a melhoria é a Avantte 
Engenharia. A área total a ser 
pavimentada é de pouco mais 
de 3,1 mil metros quadrados, 
com comprimento de 330 
metros. 

AVENIDA
Já a continuação da obra 

de pavimentação asfáltica 
na Avenida Nestor Frederico 
Henn não tem previsão de ter 
início. O prefeito Guido Hoff 
apenas adiantou que para 
uma parte haverá emenda 

parlamentar de R$ 700 mil e 
aguarda processo licitatório 
para definir como fará a me-
lhoria. O trecho entre o Banco 
do Brasil até o Instituto Sino-
dal Imigrante (IMI) aguar-
dava recursos de deputados 
que não se reelegeram, não 
sendo possível contar com 
essa verba.

No que se refere às ruas a 
serem pavimentadas através 
do financiamento, o levan-
tamento deve ser concluído 
nesta semana para que se-
mana que vem sejam feitas 
audiências junto aos mora-
dores e aí sim abrir processo 
licitatório. A previsão é que 
entre novembro e dezembro 
iniciem as pavimentações.

Não existem heróis corporativos. Ninguém é capaz 
de tomar, sozinho, decisões assertivas durante toda 
a vida profissional. O máximo que existe em uma 
empresa é o capitão do time, aquele executivo que 
lidera as pessoas que integram o plantel. 

Ainda vejo muitas empresas, principalmente fami-
liares, falhando na identificação e formação de sua 
linha de frente. O desenvolvimento dos executivos é 
feito tomando por base uma boa formação acadê-
mica, sem considerar as vivências e experiências. Os 
resultados acabam sendo frustrantes. 

A figura do executivo em uma empresa é referên-
cia geral, é um profundo conhecedor de gente e do 
negócio. Ele sabe liderar, negociar, identificar opor-
tunidades, domina todos os aspectos que permeiam 
a atividade.

Assim, o executivo é aquele profissional que toma 
a frente das ações na empresa, sempre está atento 
àquilo que acontece ao seu redor, no país, no mundo, 
procura estar sempre atualizado. Não descuida da 
formação complementar, investe em treinamentos 
específicos visando adquirir novas competências e 
habilidades.

O mercado competitivo depende cada vez mais 
de profissionais que decidam e façam acontecer os 
resultados. O executivo não pode ser um profissio-
nal mediano, é alguém acima da média, que agrega 
valor ao negócio, sendo o custo benefício um grande 
diferencial.

Estou convicto de que não existe desemprego, o 
mercado apresenta sim um grande número de pes-
soas que pensam estar preparadas para ocupar de-
terminados cargos, incluindo os executivos. Possuem 
até formação e habilidades técnicas invejáveis, mas, 
lhes falta a gestão de pessoas. E ninguém consegue 
exercer uma efetiva gestão de pessoas, liderar um 
time, sem antes conhecer a si mesmo.

Aquela afirmativa de que SER vem antes do TER 
é verdadeira. Quando isto acontece na vida de uma 
pessoa, todos os recursos, incluindo o dinheiro, serão 
atraídos pela pessoa. Se antes corria atrás do dinheiro, 
agora, nestas condições, o dinheiro irá correr atrás da 
pessoa. O mercado requer este perfil de executivos.  

O caminho mais rápido e assertivo para uma pes-
soa se tornar um executivo é o autoconhecimento, 
conhecer a si mesmo e descobrir como ela funciona. 
É um processo árduo, que requer iniciativa, convicção 
de querer fazer e muita persistência. No entanto, é o 
percurso que leva a fazer de forma assertiva a escolha 
da profissão que irá desenvolver e se realizar.

Procuram-se executivos profundos conhecedores 
das exigências de mercado, mas, que acima de tudo, 
controlem a mente consciente, dominem e saibam 
programar a mente subconsciente, que está ao alcan-
ce daqueles que se conhecem a si mesmos.
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ESTUDO de IMPACTO de VIZINHANÇA 
Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médico-Hospitalares S/A.
CNPJ:07.752.236/0001-23
LOCALIZAÇÃO: BR 287 – Trevo de acesso a Vera Cruz - RS       

1. PROJETO:
O presente EIV (Estudo de Impacto de Vizinhança) objetiva a identificação e análise dos impactos causados 

na cidade de Vera Cruz, tendo em vista um empreendimento comercial destinado a Medilar Importação e Distri-
buição de Produtos Médico-Hospitalares S/A. Está previsto em uma área urbana de 16.792,20m², localizado na 
BR 287, Trevo de Acesso a Vera Cruz, sentido Santa Cruz - Candelária. De acordo com o Plano Diretor Municipal 
essa área está localizada na Zona Industrial. Terá 3.881,76 m² de área construída com Índice de Aproveitamento 
de 0,2312 % e Taxa de Ocupação de 18,81% (3.1583,09 m²), índices estes dentro dos limites permitidos pelo Plano 
Diretor. Por ser um local de grande visibilidade, o empreendimento valorizará o acesso à Vera Cruz

A referida obra enquadra-se nesta necessidade por ser uma edificação com área da projeção superior a 1.000 
metros quadrados.

2. CONVOCAÇÃO:
A convocação está sendo feita para o dia 18 de setembro, ás 13:00 horas na Câmara de Vereadores de Vera 

Cruz, para Audiência Pública.
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Na Cipriano, empresa aguarda liberação de início de obra

Pavimentação comunitária também é alternativa
Paralelo aos cronogramas 

de pavimentações por meio 
de emendas parlamentares e 
financiamentos, o município 
conta ainda com o Programa 
de Pavimentação Comuni-
tária, que segue para ruas 
onde tem a adesão de 100% 

dos moradores, conforme o 
secretário de Obras, Gilson 
Becker.

Atualmente está em an-
damento as obras de pavi-
mentação nas ruas Ignácio 
Forsthofer, Osvaldo Schlitler 
e João Felipe Forster. Na rua 

Magnus Forster, a melhoria 
foi encaminhada com 100% 
de adesão dos moradores, 
estando na conclusão de le-
vantamento e assinatura dos 
contratos com a empresa para 
que na sequência iniciem as 
obras.

Poderá ler mais a respeito desse tema
em www.institutoclaitonfernandez.srv.br


