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Esporte de tiro vai 
ganhar novo espaço
Município concedeu 
à Sociedade de 
Atiradores uma fração 
de terras que será 
usada para prática e 
treinamentos

Prefeitura concedeu o local à Sociedade de Atiradores

EM VERA CRUZ
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Os amantes e entusias-
tas do esporte de tiro 
vão poder contar com 

um novo espaço para a prática 
em Vera Cruz. Isso porque foi 
aprovada na sessão ordinária 
da Câmara de Vereadores de 
segunda-feira, dia 9, a cedên-
cia de uma fração de terras, 
que corresponde à área de 
2.600,00 m², para a Sociedade 
de Atiradores de Vera Cruz, 
pelo prazo de cinco anos. O ob-
jetivo da associação é utilizar o 
local -  que está localizado na 
rua Júlio Wild, próximo à Es-
tação de Tratamento de Água 
(ETA) - de forma regularizada, 
para a prática e o fomento do 
esporte de tiro e para o treina-
mento adequado das forças 
de Segurança, como Brigada 
Militar, Polícia Federal e Po-
lícia Civil. 

Após a aprovação da con-
cessão do terreno, o próximo 
passo, segundo o vice-presi-
dente da sociedade, Marcos 
Barbosa, é buscar a regulariza-
ção do espaço, não só no aspec-
to físico, mas principalmente 
legal. “Vamos ir atrás, agora, 
das adequações e autorizações 
necessárias para tornar o local 
legalizado e pronto para a 
prática de tiro. Nossa projeção 
é que esse processo dure em 
torno de nove meses”, explica 
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AINDA perduram alguns focos de queimadas na 
Amazônia, amplificados por insistência da mídia ex-
tremista atrás de sensacionalismo. Está provado, pela 
ação dos militares e brigadas de bombeiros voluntá-
rios, que os incêndios foram provocados por milícias 
incendiárias. Ameaçaram moradores e indígenas, caso 
fossem denunciados, até confiscando celulares para 
evitar filmagens. A hileia Amazônica é chuvosa em 
grande parte do ano, e tem muita água em seu interior 
irrigando o ecossistema. Não pega fogo sozinha, a não 
ser pela incidência de uma descarga elétrica. A maior 
parte dos incêndios foi iniciada por uma ação criminosa. 
Além dos danos ambientais, o que queimou mesmo 
foram as relações diplomáticas com países europeus, 
especialmente a França, pelas declarações contunden-
tes de Bolsonaro na defesa da nossa soberania. Uma 
retaliação comercial estrangeira não está descartada. 
Melhor é apagar o fogo primeiro. Depois, o rescaldo...

ESTÁ iniciando a Semana Farroupilha. Semana? Tem 
entidades tradicionalistas que comemoram com até um 
mês de antecedência. É o tempo em que a gauchada 
cultua suas tradições, na música, na dança, nas artes, 
nas lides campeiras, na culinária, o arroz-carreteiro, o 
proseado com o chimas correndo de mão em mão e 
o churras sempre na brasa. Homenageia a Revolução 
Farroupilha, a mais longa guerra civil brasileira, quando 
entre 1835 e 1845 estes campos foram palcos de bata-
lhas sangrentas em que os gaúchos farrapos defendiam 
sua própria república combatendo os soldados do 
Império. O armistício do Ponche Verde selou a paz, na 
condição de que os revolucionários não fossem consi-
derados derrotados, até porque o Império considerava 
a Província como estratégica na defesa da soberania 
fronteiriça. Cá pra nós, se o Macron estava assustado 
com o fumacê da Amazônia, ele que se prepare, porque 
a Semana Farroupilha tá só começando... 

NOS sessenta anos de Vera Cruz, uma nova Estação 
Rodoviária viria em boa hora. A antiga concessão findou 
em março de 2014, mas o ponto continuou operando 
com as linhas de ônibus chegando, partindo, que o do-
mínio popular passou a chamar de “paradão”. De fato, 
um local apropriado para embarque e desembarque 
de passageiros realmente faz falta até porque o cres-
cimento da cidade assim o exige. Quem já embarcou 
de mala e cuia em um dia de chuva sabe muito bem 
do que se está falando. Aqui mesmo foi sugerido que 
se projetasse lá uma rua coberta, pois haveria recurso 
ministerial alocado para tanto em Brasília, se é que 
algum cleptocrata de plantão não sacou para fins de 
“pilantropia”... Aliás, esse pitaco da rua coberta mere-
ceu alguns comentários positivos de muitos leitores. 
Mas, enfim, aguardemos pois, o interesse de um novo 
investidor. Vera Cruz merece e a população agradece.

A FEIRA do Livro 2019 saiu-se bem, mas poderia ter 
sido melhor não fosse essa montanha russa climática. 
Verdade, pois, no último dia, pouco convidativo a sair, 
diga-se, muita gente ainda foi lá para conferir e levar 
alguma leitura para casa. Enquanto se faz uma avalia-
ção mais apurada, a este Patrono cumpre registrar um 
agradecimento ao prefeito Guido Hoff pelas palavras 
amigas, aos secretários Marcelo Carvalho e Cláudio 
Stoeckel e suas laboriosas equipes pelo prestativo 
apoio, aos ex-patronos Vilnei Duarte, Marli Silveira, Neuri 
Putzke e Carolina Almeida pelo inestimável incentivo 
e apreço. Oportunamente também estarei fazendo 
parte deste “seleto clube” de patronos & patronesses. 
Um abraço ao pessoal do Grupo Arauto sempre pre-
sente dando aquela força. Agradecer mais uma vez a 
todos quantos manifestaram seu carinho, simpatia e 
aplauso. Foi gratificante conviver com a diversidade 
e o Patronato da Feira do Livro, uma verdadeira aula 
na escola da vida. A Feira terminou mas a leitura deve 
continuar, sempre.

A Sociedade de Atiradores 
de Vera Cruz foi formada 
em 7 de maio deste ano, 
como um associação civil 
de direito privado e sem 
fins lucrativos, que tem o 
objetivo de desenvolver 
atividades de promoção do 
esporte de tiro e conscien-
tizar sobre a utilização de 
armas de fogo. Seus só-
cios-fundadores consistem 
em membros das forças 
de segurança, instrutores 
de tiro, policiais da reserva 
e caçadores, atiradores e 
colecionadores (CACs).
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Fandangaço comemora 30 anos com festa
PARA PRESTIGIAR

O tradicional baile do Fan-
dangaço vai celebrar nesta edi-

ção, seus 30 anos de carreira. 
O baile será no dia 14 de se-

tembro, sábado, a partir das 23 
horas, no CTG Carreteiros da 
Saudade, em Pantano Grande. 

As mesas podem ser reser-
vadas e os ingressos adquiri-
dos, no valor de R$ 30, com 
os músicos João Alberto Sam-
paio (Beto), pelo telefone (51) 
98416-2407 ou Tuty Sampaio, 
através do telefone (51) 99774-
5130 e, ainda, na loja Conexão 
e com a patronagem do CTG. 

Barbosa. Sob o ponto de vista 
físico, o vice-presidente afirma 
que serão realizadas melhorias 
como em segurança, cerca-
mento do terreno e isolamento 
acústico.

A Sociedade de Atiradores 
de Vera Cruz busca, através 
da formação do clube, cons-
cientizar sobre a utilização das 
armas de fogo e sobre os be-
nefícios da prática de tiro. “O 
esporte envolve concentração 
e respiração correta, fazendo 
com que o praticante foque 
no que está fazendo e deixe 
de lado, por exemplo, seus 
problemas. Por isso, se torna 
terapêutico”, afirma Barbosa.  
Além disso, segundo o co-
mandante da Brigada Militar 
de Vera Cruz, tenente Carlos 
Moisés Savian dos Passos, as 
vezes falta local para realizar 
treinamentos do efetivo, o que 
será possível através do uso do 
espaço concedido à Sociedade 
de Atiradores. “Anualmente, 
temos que fazer as capacita-
ções de tiro, então, quanto 
mais linhas de tiro onde os 
órgãos de segurança possam 

treinar, melhor. Sem contar os 
cursos que serão disponibili-
zados para quem adquirir o 
armamento e quiser se dedicar 
ao esporte, aprendendo como 
usá-lo de forma consciente e 
adequada”, afirma. Savian e 
Barbosa frisam, ainda, que a 
oportunidade para que forças 
da segurança da região fre-
quentem o local para capacita-
ções, irá aumentar a circulação 
de policiais no Município.
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