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Rapidez no trânsito: mais de 500 flagras

Em Santa Cruz do Sul, 
Vice-governador falou 
de estudo que avalia 
a possibilidade de 
mudanças no pacote 
anunciado por Leite

Ranolfo Vieira Júnior esteve em Santa Cruz ontem
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As reivindicações dos 
servidores gaúchos 
da Segurança Pública 

estão na pauta do Governo 
do Estado. Durante coletiva 
de imprensa em Santa Cruz 
do Sul, o vice-governador 

LUIZA ADORNA

A Polícia Rodoviária
Federal (PRF) também 
intensificou as operações 
de combate à alcoole-
mia na BR-471, em Santa 
Cruz do Sul. Entre os dias 
9 e 20 deste mês foram 
realizadas ações de fisca-
lização, principalmente à 
noite. Ao todo, foram 628 
pessoas e 582 veículos 
fiscalizados e emitidos 210 
autos de infração, sendo 
72 por embriaguez. Além 
disso, a PRF recolheu 27 
veículos e realizou uma 
prisão em flagrante por 
direção perigosa.

BR-471

“Também sou servidor e trato 
essa questão como primordial”

Ranolfo Vieira Júnior des-
tacou que um estudo será 
feito a fim de avaliar a possi-
bilidade de atender os pedi-
dos da categoria. Na semana 
passada, diversos protestos 
marcaram a insatisfação dos 
trabalhadores quanto ao pa-
cote de medidas anunciado 
pelo Governo Eduardo Leite, 
que altera diversos pontos do 
plano de carreira, com retira-
da de gratificações e mudança 
previdenciária. 

Ontem, antes de vir ao 
município para o evento Tá 
na Hora, da Associação Co-
mercial e Industrial (ACI), 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO N.º 012,
PARA SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
EXTRATO DO EDITAL Nº 219/2019

GUIDO HOFF, Prefeito Municipal, por meio da Secretaria Municipal 
de Administração, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 37 
da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO que 
realizará PROCESSO SELETIVO PÚBLICO para seleção de ESTAGIÁ-
RIOS, em conformidade com a Lei Federal n° 11.788, de 25 de setembro 
de 2008 e Lei Municipal nº 3.797, de 15 de janeiro de 2013, com a exe-
cução técnico-administrativa das Secretarias Municipais de Administração 
e de Educação, o qual reger-se-á pelas instruções contidas neste Edital, 
pelo Decreto nº 4.277, de 28 de janeiro de 2013, e pelas demais disposi-
ções legais vigentes.

O processo seletivo destina-se à contratação para vagas existentes 
e formação de cadastro de reserva, de acordo com a tabela abaixo, no 
prazo de validade do certame.

(1) Os requisitos serão verificados no momento da convocação para 
assinatura do Termo de Compromisso de Estágio, bastando, para fins de 
inscrição, apresentar comprovante de matrícula, conforme item 2.3.2 do 
edital de abertura.

(2) Para fins de admissão como estagiário, é necessário estar cadas-
trado junto ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, o que 
pode ser realizado gratuitamente pelo site www.cieers.org.br

(3) Serão efetuados descontos do valor da bolsa-auxílio dos estagiá-
rios, nos percentuais definidos em Lei, quando da concessão de auxílio-
transporte.

As inscrições serão presenciais, devendo os interessados compare-
cer na Prefeitura Municipal a fim de preencher o formulário de inscrição, na 
Av. Nestor Frederico Henn, nº 1645, Centro, Vera Cruz/RS, durante o ho-
rário de expediente, em dias úteis, das 07h30min às 11h30min e das 13h 
às 16h, de segunda a sexta-feira, no período de 22/10/2019 a 31/10/2019. 
As inscrições serão gratuitas.

O edital completo será publicado no Quadro de Atos da Prefeitura Mu-
nicipal, no Diário Oficial do Município, e em caráter meramente informativo 
no site www.veracruz.rs.gov.br.

Vera Cruz, RS, 21 de outubro de 2019.

GUIDO HOFF
Prefeito Municipal

o vice-governador esteve 
reunido com representan-
tes da Brigada Militar, que 
elencaram pontos a serem 
reavaliados. “Também sou 
servidor e trato essa questão 
como primordial. Levarei as 
propostas ao centro do go-
verno. Toda decisão liminar 
é uma decisão não definitiva, 
precária e que pode cair em 
qualquer momento”, disse. 
Entretanto, Ranolfo destacou 
que o Estado precisa sim de 
algumas reformas, a fim de 
retomar o crescimento.

Um dos pontos mais preo-
cupantes, conforme o vice-
governador, é de ordem pre-
videnciária. “Segundo nossos 
estudos, para cada servidor 
da ativa, é 1,63 de inativo. 
Não existe sistema atual que 
comporte uma situação des-
sa natureza. Isso demonstra 
a necessidade de propor à 
Assembleia Legislativa alte-
rações com objetivo de termos 
efeitos a médio e longo pra-
zo”, pontua. 

RS SEGURO
O tema da palestra de on-

tem, que reuniu representan-
tes da segurança pública, po-
lítica, entidades, empresas e 
comunidade no Hotel Águas 
Claras, foi o RS Seguro, lança-
do em fevereiro de 2019, que 
já gera frutos ao governo, con-
forme Ranolfo. “Tivemos a re-
dução de praticamente todos 
os índices de criminalidade, 
principalmente homicídio. De 
janeiro a setembro, em com-
paração ao mesmo período 
no ano passado, preservamos 
458 vidas”, salientou.

Conforme Ranolfo, o ob-
jetivo é dar prosseguimento 
ao projeto, que tem como 
eixos principais o combate 
ao crime; políticas sociais 
preventivas e transversais; 
qualificação do atendimento 
ao cidadão e sistema prisio-
nal. Todas as ações, segundo 
ele, amparadas pelo diálogo 
da União, dos estados e dos 
municípios. “Não podemos 
falar em segurança pública 
sem falar em integração”, 
reforçou.

Com reforço na fiscalização 
durante a Oktoberfest, a 2ª 
Companhia Rodoviária da 
Brigada Militar encerrou o pe-
ríodo da festa sem nenhum aci-
dente com morte nas rodovias 
da região, mas flagrou grande 
número de motoristas abusan-
do da velocidade. Ao todo, 557 
foram flagrados dirigindo o 
veículo acima da velocidade 
permitida. Em um dos casos, 
um motorista foi identificado 
pelo radar móvel com um 
Cruze a 157km/h, na RSC-287, 
rodovia que registrou a maior 
parte desse tipo de infração. 
Se comparada à última edição 
da festa, foram 19,85% a mais 
nas autuações por excesso de 
velocidade. 

Conforme o comandante, 
capitão Sílvio Erasmo Souza 
da Silva, a fiscalização en-
cerrou com 3.747 veículos 

abordados. Além do excesso 
de velocidade, a embriaguez 
ao volante foi outra infração 
com alto índice de registros: 
12 motoristas foram presos 
embriagados e outros 37 au-
tuados por recusa ao teste do 
etilômetro. 

MAIS FISCALIZAÇÃO, 
MENOS ACIDENTES
De acordo com o coman-

dante, o grande objetivo da 
fiscalização reforçada é evitar 
acidentes. “Nosso objetivo 
sempre vai ser a preservação 
da vida e para que seja possí-
vel a redução de acidentes é 
preciso a fiscalização. Excesso 
de velocidade, aliado às ultra-
passagens em locais proibidos, 
é fator preponderante para que 
aconteçam acidentes”, afirma.

De acordo com Silva, o fato 
de nenhuma colisão com mor-
te ter sido registrada é motivo 

de satisfação. Ao todo, foram 
oito colisões: quatro com lesões 
e outras quatro com danos 
materiais.


