
Região quer monitoramento
Plano da Brigada Militar é apoiado pelo Cisvale para que seja implementado em 15 municípios
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Presidente do Cisvale e prefeito de Pantanto Grande, Cássio Nunes, detalhou ideia
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CÂMERASSANTA CRUZ

Processo seletivo da 
Prefeitura tem mais de 
580 candidatos por vaga

GERAL 09ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2019

A Central de Videomonitoramento 
já existente em Santa Cruz do Sul 
pode virar realidade em outros muni-
cípios da região. O plano da Brigada 
Militar é apoiado pelo Consórcio 
Intermunicipal de Serviços do Vale 
do Rio Pardo (Cisvale) para os 15 
municípios que o integram. Confor-
me o presidente Cássio Nunes Soares, 
que é prefeito de Pantano Grande, a 
ideia de levar a segurança do sistema 
a pontos estratégicos das cidades é 
muito importante. “Precisamos ter 
como base o trabalho feito pela Briga-
da Militar de Santa Cruz, através das 
ações do Tenente Coronel Valmir José 
dos Reis, Comandante do Comando 
Regional de Polícia Ostensiva do Vale 
do Rio Pardo”, destacou.

De acordo com Soares, o fecha-
mento do Vale em termos de video-
monitoramento potencializa o traba-
lho do efetivo policial. “Temos um 
termo de referência que estaremos 
lançando o edital nos próximos dias, 
para a elaboração do projeto base 
de cercamento eletrônico. Para isso, 

precisamos fazer um levantamento 
de quantas câmeras cada município 
precisa e quais os melhores pontos”, 
explicou. 

O investimento, conforme o presi-
dente, seria reforçado com o apoio de 

emendas parlamentares. Além disso, 
ele salientou a importância do co-
mércio local, que pode se incluir no 
projeto, para a adesão das imagens 
das câmeras particulares no sistema 
de segurança da Brigada Militar.

As inscrições para o processo 
seletivo de agentes administrativos 
em Santa Cruz do Sul encerraram 
na quarta-feira, com um total de 
5.831 inscritos. De acordo com o 
edital, serão oferecidas 10 vagas, 
seis para a Secretaria Municipal 
de Saúde e quatro para a de Fa-
zenda. Conforme o secretário de 
Administração, Vanir Ramos de 
Azevedo, são 583 candidatos por 
vaga. Entretanto, no edital de ho-
mologação, esses números podem 
variar para menos. “A partir de 
agora, a equipe de TI e a comissão 
do processo começam a analisar as 
inscrições, CPF por CPF, o que pode 
acarretar em alguma inscrição não 
homologada”, salienta.

Os candidatos irão passar por 
uma prova com 40 questões objeti-
vas, sendo 10 de língua portuguesa, 
10 de matemática, 10 de legislação e 
10 de informática. O processo sele-
tivo será realizado na Unisc, no dia 
7 de abril. Além do salário, no valor 
mensal de R$ 2.870,28, os profissio-
nais terão direito a vale-alimentação 
de R$ 515, para carga de 40 horas 
semanais. Os contratos serão de seis 
meses, prorrogáveis por mais seis.


