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Ajuda de Santa Cruz para Uruguaiana 

Venâncio escolhe corte do Carnaval no dia 9
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O 6º Batalhão de Bombeiros Militar de 
Santa Cruz do Sul foi acionado na quar-
ta-feira, dia 9, para ativar sua Força de 
Resposta Rápida (FR²), uma equipe espe-
cializada, equipada e treinada para agir em 
situações que haja necessidade de apoio, 
tanto na região onde se encontra, quanto 
em qualquer outro lugar do estado. Neste 
dia, quatro bombeiros daqui prestaram 
apoio ao 10º Batalhão de Bombeiros Mi-
litar, na cidade de Uruguaiana, atingida 
por um temporal entre a 
madrugada e a manhã de 
segunda-feira, dia 7. No Ae-
roporto Internacional Rubem 
Berta, em Uruguaiana, foram 
registradas rajadas de vento 
de 111 quilômetros por hora.

De acordo com a major 
do quadro de oficiais do 
estado maior e chefe do De-
partamento de Operações e Defesa Civil, 
Jaqueline da Silva Ferreira, quatro militares 
do 6º Batalhão - André dos Santos, Eder 
Porto Ferreira, Filipe Martins da Cunha e 
Tales Guterres Bicca - se deslocaram para 
Uruguaiana em uma picape equipada com 

materiais de atendimento a produtos peri-
gosos, salvamento em altura, salvamento 
aquático, busca e resgate em estruturas 
colapsadas, atendimentos em vendavais e 
também aos demais sinistros de desastres 
de qualquer natureza.

Sobre A ForçA de reSpoStA rápidA
A FR² tem capacidade para atender ocor-

rências de grandes vultos. No Rio Grande 
do Sul, por exemplo, o Corpo de Bombeiros 
Militar estruturou equipes com 120 milita-

res para agir em eventos ad-
versos, quando necessário aos 
socorros das comunidades.

A qualificação de profis-
sionais que integram equipes 
de Força de Resposta Rápida 
é feita por uma equipe da 
companhia especial de busca 
e salvamento (CEBS) de Por-
to Alegre. Segundo a major 

Jaqueline, os militares são qualificados e 
treinados para os atendimentos aos quais 
eles já têm na doutrina de salvamento do 
corpo de bombeiros, porém, com maior 
ênfase a grande desastres, com autonomia 
de equipamentos, alimentação e viaturas.

A história do Carnaval será contada pelas 
candidatas que irão concorrer ao título de 
soberana dos festejos do Momo em Venân-
cio Aires. Na próxima quinta-feira, dia 17, 
as oito meninas serão apresentadas em um 
evento que irá ainda explicar o tema deste 
ano: “Das Origens do Carnaval à Paixão e 
Tradição da Terra do Chimarrão”. O en-
contro será no Barão Bar e Prosa, a partir 
das 19h30min, e reunirá a comunidade car-
navalesca,  sociedade e oito homenageados 
que irão representar suas etnias. “Houve a 
necessidade de desmitificar a imagem nega-
tiva do carnaval e o tema escolhido neste ano 
irá auxiliar neste processo”, explica Jaque-
line Gonçalves dos Santos, vice-presidente 

da Liga das Escolas de Samba de Venâncio 
Aires (Lisva), que junto das professoras e 
historiadoras Karina Lopes e Clara Lopes, 
lidera a realização do baile de escolha da 
nova corte.

o bAiLe
O baile de escolha ocorrerá no dia 9 de 

fevereiro, a partir das 22 horas, no ginásio 
Santa Rita de Cássia, do bairro Gressler. O 
evento será realizado através de uma parce-
ria entre a Prefeitura de Venâncio e a Lisva. 
O novo trio substituirá a Corte do Carnaval 
Municipal 2018, formada pela rainha Thais 
Pereira Acosta e pelas princesas Sandriele 
da Silva Soares Hammes e Évelin Fabiane 
Pacheco Heller.

Quatro homens do 6º 
Batalhão de Bombeiros 
Militar de Santa Cruz do 

Sul foram na quarta-
feira prestar apoio em 

Uruguaiana.

TEMPORAL

EM fEvEREiRO

Na quarta-feira foi acionada Força de Resposta Rápida para auxílio no temporal

· SANtA CrUZ do SUL
Cerca de 30% maior, a terceira superparada de Santa Cruz 
deve ficar pronta em fevereiro. A previsão é do secretário 
de Transportes e Serviços Urbanos, Gerson Vargas. “O local 
vai contar com a mesma estrutura das demais, porém o dife-
rencial será o tamanho”, destaca. O novo abrigo fica na rua 
Tenente Coronel Brito, esquina com a Júlio de Castilhos, uma 
das paradas de maior movimento do centro. A primeira su-
perparada foi inaugurada em abril de 2018, na Tiradentes, e 
a segunda, já com estrutura maior, em novembro, na Tenente 
Coronel Brito, nos fundos do Palacinho. As paradas contam 
com ar-condicionado, carregadores de celular, bebedouro, 
televisão para acompanhar em tempo real os itinerários e 
energia solar. De acordo com o secretário, a próxima super-
parada a ser construída será também na Tenente Coronel 
Brito, ao lado do Parque da Oktoberfest. Porém, ainda não 
há previsão para o início da obra.

· SANtA CrUZ do SUL
Natural do interior de Ibarama, o pequeno Heitor de Vargas, 
de seis meses, é portador de uma doença rara, uma síndrome 
denominada Atrofia Muscular Espinhal Infantil (AME) tipo 
1. Para a realização do tratamento, que consiste em uma 
medicação importada chamada Spiranza, o menino precisa 
de auxílio financeiro da comunidade. A medicação que ele 
precisa tomar paralisa o avanço da doença, mas tem custo 
alto: R$ 364.565,98. E o valor total do primeiro ano de trata-
mento ultrapassa R$ 2 milhões. A história do Heitor, então, tem 
sensibilizado muitas pessoas de diferentes cidades, inclusive 
um grupo de Santa Cruz, que está disposto a ajudar o peque-
no. No dia 3 de fevereiro, os integrantes irão se mobilizar e 
promover uma ação social. Todo o valor arrecadado com a 
venda de uma galinhada será doado para a campanha do 
Heitor. A galinhada estará disponível na Pizzaria e Restau-
rante Granville, na rua Borges de Medeiros, em Santa Cruz, 
das 11h30min às 13h30min. O objetivo do grupo é vender 
200 almoços no valor de R$ 18. Crianças de até 10 anos não 
pagam. O grupo precisa também de doações de alimentos, 
como frango, óleo, cebolas, tomates, ovos, alface, repolho 
e arroz. Quem tiver interesse em contribuir pode entrar em 
contato com as voluntárias Mari, pelo número (51) 99780-
9958; Thaís, 99572-9772, ou Jaqueline, pelo 99760-6329, 
que estão dispostas a buscar as doações.
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