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SUICÍDIO
No Setembro Amare-

lo, mês de combate ao 
suicídio, o Arauto Saúde 
fala do assunto e tira al-
gumas dúvidas com a 
psicóloga Marliza Schwin-
gel, que atua no Centro 
de Atenção Psicossocial 
(CAPS), em Santa Cruz 
do Sul, e é coordenadora 
do Comitê Municipal de 
Prevenção ao Suicídio. 
Segundo ela, o período 
do ano foi escolhido para 
lembrar o suicídio, pois, conforme a história, em 10 
de setembro, uma pessoa se suicidou em uma ponte 
famosa dos Estados Unidos, deixando seus amigos 
chocados e inquietos. A partir disso, eles marcaram 
a data para fazer um movimento naquele local para 
evitar outros casos de suicídios. A campanha tomou 
proporção mundial, por ser um dos fatores que mais 
gera morte no mundo. 

No trabalho de prevenção ao suicídio, a profissional 
explica que o Comitê realiza o estudo e o acompanha-
mento das tentativas de suicídio que acontecem em 
Santa Cruz, monitorando os casos que são atentidos 
no plantão de urgência e emergência do Hospital 
Santa Cruz, da UPA, do Hospital Ana Nery e do Hos-
pitalzinho. De acordo com esses dados levantados, 
em 2017, foram 22 suicídios e mais de 150 tentativas 
no Município. 

Como principais sintomas que uma pessoa que 
pensa em tirar a própria vida pode apresentar, Marliza 
cita o sofrimento extremo e o fato de ela não supor-
tar mais a dor. Dessa forma, esse indivíduo pensa 
que se morrer, o sofrimento vai acabar. A psicóloga 
afirma que os membros da família e os profissionais 
precisam fazer a leitura do tipo de sofrimento que a 
pessoa está apresentando. Não falar sobre o assunto 
é um mito, segundo ela. É através da fala que vai se 
produzir uma atitude diferente, pois se o marido ou a 
esposa, por exemplo, percebem os sinais, pode haver 
uma mudança de comportamento. Para Marliza, o 
indivíduo que não está se sentindo bem precisa falar, 
mas a pessoa que está ao seu lado e percebe que ele 
não está conseguindo se abrir ou que está agindo 
de forma diferente da habitual, precisa falar por ele. 
É a partir disso que se constrói a rede de cuidado, 
pois segundo a psicóloga, o suicídio não é só um 
problema da saúde, mas da sociedade também. Ele 
interfere em tudo na vida: no trabalho, na profissão, 
na escola - com jovens e crianças - e na relação de 
família. Assim, para ela é primordial que a sociedade 
atente para o suicídio de uma forma humana. 
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LETÍCIA DHIEL

em 2017, o código tri-
butário de Vera Cruz 
sofreu reformulação 

no intuito de frear o comér-
cio ambulante na cidade. As 
mudanças envolveram, na 
época, o pagamento de taxas, 
licenças, certidões e alvarás, 
em especial os impostos pre-
vistos para os ambulantes, já 
que eles não agregam tributos 
ao município.  De lá para cá, 
reduziu e muito a vinda destes 
comerciantes. Antes de ocorrer 
a alteração no valor das taxas, 
em torno de 100 ambulantes 
vinham para Vera Cruz por 
ano, trazendo itens desde 
alimentos (frutas, verduras) a 

cintos, carteiras, mantas, redes 
e cobertores.

Hoje, este número caiu. 
Foram 25 comerciantes ambu-
lantes que pagaram os tributos 
em 2019, até agora. De acordo 
com a Secretaria de Finanças, 
a maioria ainda é de eventos 
que o Município organiza na 
praça, especialmente e do setor 
de alimentação.

Até o dia 31 de agosto deste 

ano, o Município arrecadou 
R$ 3.711, tendo em vista que 
os ambulantes geram apenas 
tributos em função do paga-
mento de licenças, alvarás e 
taxas. Esses valores, inclusive, 
variam conforme a atividade 
que pratica e enquadramento 
da tabela de cobrança para 
localização e/ou funciona-
mento, podendo variar entre 
R$ 32,30 e R$ 5.377,50.

em SanTa cRuz

As licenças não podem ser concedidas nos quadrilá-
teros fiscais 1, 2 e 3, que correspondem às ruas Carlos 
Trein Filho, Oscar Jost, Gaspar Silveira Martins e Se-
nador Pinheiro Machado, no intuito de que não haja 
concorrência desleal. Hoje, se concede alvará eventual, 
quando não há produto sendo comercializado no muni-
cípio e este produto será vendido fora do quadrilátero. 
E a cobrança é diária. Neste ano, até agora, foram au-
tuados 191 ambulantes, com diferentes produtos, entre 
eles, alimentos (frutas, verduras, rapaduras), perfumes, 
móveis, relógios, tapetes, panos de prato, redes, ócu-
los, cintos, correntes, flores, maquiagem. Quando estes 
materiais são recolhidos pela fiscalização, os proprietá-
rios têm 15 dias para comprovar procedência. Para os 
alimentos, as notas devem ser apresentadas na hora.

Os valores da tabela foram 
atualizados por meio de de-
creto em janeiro deste ano, 
encaminhado pelo Executivo,  
em um pedido da Acisa, que 
solicitou cobranças mais altas, 
a fim de frear a vinda de co-
merciantes de outros lugares. 
Assim, o valor foi alterado e os 
vereadores aprovaram. No en-
tanto, não levaram em conta os 
comerciantes do próprio mu-
nicípio que realizam a venda 
ambulante, como o Mercado 
Central, que comercializa ran-

cho por meio de um caminhão 
itinerante na localidade de 
Ferraz, de 15 em 15 dias, há 
cerca de 20 anos. 

Descontente, o empresário 
Leandro Pick procurou os 
vereadores na sessão de se-
gunda-feira, dia 9, para falar 
da insatisfação com o valor 
que paga, que gira em torno 
de R$ 5.377,60 por trimestre, e 
alega ser inviável. 

Após diálogo, foi feita uma 
indicação ao Poder Executivo 
para que os valores sejam 

repensados para aqueles que 
têm comércio em Vera Cruz 
e que já fazem recolhimento 
de imposto. A gerente do 
mercado, Cristilene Soder, diz 
que irá aguardar um retorno 
e adianta que, caso nada seja 
feito, terá que parar com a co-
mercialização no interior, dei-
xando assim 15 colaboradores 
desempregados. Sobre o as-
sunto, a Secretaria de Finanças 
informou que será analisada 
a situação e se estudará o que 
poderá ser feito.

Comerciante local está descontente com valor


