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Segurança em pauta no 
gabinete do vice-governador

Documentário narra
cicloviagem de 1.815km

Professor da Unisc conta aventura sobre rodas

Encontro debateu demandas do Vale do Rio Pardo

DIVUlGAçãO

DIVUlGAçãO

Prefeitos de municípios 
do Vale do Rio Pardo esti-
veram, nesta quarta-feira, 
no gabinete do vice-gover-
nador, no Centro Adminis-
trativo Fernando Ferrari, em 
Porto Alegre. Em pauta, o 
aumento do efetivo policial 
e o cercamento eletrônico 
e videomonitoramento da 
região. A reunião iniciou 
com a presença do vice-
governador e secretário de 
Segurança Pública do Esta-
do, Ranolfo Vieira Júnior, 
que teve de se ausentar em 
razão do atentado em escola 
de Charqueadas. Ao lado 
dos demais prefeitos, os 
presidentes da Associação 
dos Municípios do Vale do 
Rio Pardo (Amvarp), Carlos 
Schuch, e do Consórcio In-
termunicipal de Serviços do 
Vale do Rio Pardo (Cisvale), 
Cassio Nunes Soares, enca-
minharam, em conjunto, al-
gumas solicitações, inician-
do pelo aumento do efetivo 
policial e a permanência dos 
soldados da Brigada Militar 
recém-formados no Vale do 
Rio Pardo.

Sobre este assunto, a 
delegada Flávia Frey in-
formou os critérios para 
a distribuição dos novos 
brigadianos: lotação de 

O documentário “Opera-
ção Carretera Austral”, que 
narra uma cicloviagem de 
1.815 km que se iniciou em 
Bariloche, na Argentina, se-
guiu ao longo de toda RN-07 
– a mítica Carretera Austral, 
no Chile, terminando 25 dias 
depois na argentina El Cala-
fate, já pode ser acessado no 
Youtube gratuitamente pela 
https://youtu.be/dCve_
i6Z6J4. A edição é de Gelson 
Pereira; a trilha sonora, de 
Henrique Sulzbacher. 

O filme, que conta a aven-
tura vivida em janeiro de 
2019 pelo professor Demé-
trio de Azeredo Soster, do 
Programa de Pós-graduação 
em Letras e do departamento 
de Comunicação Social da 
Unisc, antecede o lançamen-
to do livro de mesmo nome, 

em setembro próximo, e de 
uma exposição de fotos sobre 
a viagem. “Meu objetivo, 
com o documentário, é tanto 
divulgar o cicloturismo e 
suas possibilidades como 
compartilhar um pouco de 
tudo o que eu vi e vi ao lon-
go destes dias que estive na 
estrada, pedalando”, salienta 
o professor Demétrio.

Este é o terceiro documen-
tário produzido a partir das 
cicloviagens do professor da 
Unisc. 

O livro “Operação Carre-
tera Austral”, pela Editora 
Catarse, será lançado em 
setembro, juntamente com 
exposição de fotos temática, 
em data a ser marcada, no 
espaço cultural Domi Gastro-
nonia (Carlos Trein, 670) – a 
antiga Casa das Cucas.

pelo menos cinco policiais mi-
litares por município, reforço 
dos Pelotões de Operações 
Especiais, criação de dois no-
vos Batalhões de Operações 
Especiais, reforçar a Polícia 
Rodoviária Estadual, para 
que todos os postos no Estado 
passem a ter atendimento 24 
horas, e que todas as cidades 
gaúchas tenham pelo menos 
50% do efetivo ideal.

“Pelos critérios informa-
dos, alguns municípios serão 
atendidos na ampliação do 
efetivo, outros permanecerão 
com o mesmo número. A boa 
notícia é que a delegada Flávia 
confirmou que o Estado irá 
convocar os outros 2.100 apro-
vados no concurso da BM nos 
próximos anos, possibilitando 
um aumento de policiais mili-

tares na região”, afirmou o 
Presidente da Amvarp.

As outras solicitações são 
relacionadas ao videomo-
nitoramento e cercamento 
eletrônico dos municípios 
da região do Vale do Rio 
Pardo. Entre elas, que a 
Secretaria de Segurança 
Pública faça uma análise 
dos locais elencados como 
prioritários para instalação 
das câmeras em estudo 
elaborado pelo Comando 
Regional de Policiamen-
to Ostensivo Vale do Rio 
Pardo, e que as empresas 
possam destinar parte do 
ICMS para a compra dos 
equipamentos por meio do 
Programa de Incentivo ao 
Aparelhamento da Segu-
rança Pública – PISEG/RS.

Feira do Livro de Santa Cruz é lançada

PROGRAMAÇÃO EM SETEMBRO

O lançamento oficial da 
32ª edição da Feira do Livro 
de Santa Cruz do Sul ocorreu 
na noite de terça-feira, dia 
20, na Casa das Artes Regina 
Simonis. Na oportunidade, foi 
apresentada a programação 
da feira e as principais atra-
ções do evento. 

Com o tema “Literatura em 
rede”, a feira ocorre de 4 a 10 
de setembro, na Praça Getúlio 
Vargas, no centro de Santa 
Cruz do Sul. O patrono é Leo-
nardo Brasiliense, enquanto 
o escritor homenageado é 
Edison Botelho. 

A abertura oficial do evento 
está marcada para a quarta-
feira, dia 4 de setembro, às 
19h, seguida pela apresenta-
ção da Orquestra da Unisc. O 

patrono da edição, Leonardo 
Brasiliense, participa de dife-
rentes atividades durante a 
feira. No dia 6, às 19h30min, 
ele estará no Auditório do 
Memorial da Unisc para uma 
conversa com universitários, 
estudantes do Ensino Médio 
e público em geral.

No sábado, dia 7, lança às 
11h seu livro Eu vou matar Ma-
ximillian Sheldon, da editora 
Coralina, e às 15h participa 
do Fórum A literatura, o livro 
e a rede na Casa das Artes 
Regina Simonis (rua Marechal 
Floriano, 651).

O escritor homenageado, 
Edison Botelho, fará encon-
tros com as séries finais do 
Ensino Fundamental no dia 6 
de setembro, às 10h e às 14h, e 

fará o lançamento do seu livro 
de poesias Reflorir, da editora 
Malagueta, no sábado e no 
domingo, 7 e 8, às 15h.

Outro destaque é o pocket 
show do músico nativista Ju-
liano Javoski, às 18h do dia 8 
de setembro. O encerramento 
da feira está agendado para o 
dia 10, às 19h.

Durante o lançamento da 
Feira, a gerente do SESC de 
Santa Cruz, Roberta Pereira, 
ressaltou a importância da 
Feira do Livro para Santa 
Cruz do Sul e destacou a ne-
cessidade  de discutir o tema 
“Literatura em rede”: “É um 
tema atual e é preciso discutir 
o papel da literatura em um 
tempo em que todas as pes-
soas estão conectadas”.

História, Cultura e Tra-
dição é a temática que vai 
nortear a 35ª Oktoberfest 
de Santa Cruz, de 9 a 20 
de outubro, no Parque da 
Oktoberfest. Para a edi-
ção de 2019, a maior festa 
alemã do Rio Grande do 
Sul prepara uma progra-
mação artística e cultural 
com atrações para todos os 
públicos. “A cada ano, bus-
camos resgatar a herança 
dos imigrantes alemães e 
valorizar as nossas tradi-
ções, com destaque para a 
música, dança e farta gastro-
nomia”, destaca o presiden-
te, Ênio Ernesto Wermuth. 
 Na noite desta quarta-fei-
ra, 21, um jantar festivo no 
restaurante do Hotel Águas 

Claras Higienópolis marcou 
a apresentação oficial dos 
13 patrocinadores da 35ª 
Oktoberfest, realizada pela 
Associação de Entidades 
Empresariais de Santa Cruz 
do Sul (Assemp), com apoio 
do Município de Santa Cruz 
do Sul. O presidente da 
Assemp, Léo Henrique Sch-
wingel, anunciou a partici-
pação dos seguintes patro-
cinadores: Afubra, Chopp 
Brahma Express, Excelsior, 
Germani Alimentos, JTI, 
Lojas Colombo/Crediare, 
Mor, Philip Morris Brasil, 
Sicredi Vale do Rio Pardo, 
Souza Cruz, Universal Leaf 
Tabacos, Vero/Banrisul, 
Viação União Santa Cruz e 
Xalingo Brinquedos.

Oktoberfest apresenta 13 
patrocinadores em jantar 
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