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Agilidade nos alvarás é 
meta do novo comandante

Rio Pardo passa
a ter Balada Segura

Escola Família Agrícola 
tem inscrições abertas

Park Tupã ficará por duas 
semanas em Santa Cruz

Nilton Roberto Camargo de Souza tem 53 anos

LUCAS BATISTA

Agilizar a emissão de 
alvarás. Essa é uma das 
principais metas do novo 
comandante do 6º Batalhão 
do Corpo de Bombeiros, 
com sede em Santa Cruz 
do Sul. Natural de Santana 
do Livramento, o tenente-
coronel Nilton Roberto de 
Souza Camargo, de 53 anos, 
assumiu a corporação nes-
ta semana. Embora tenha 
atuado nos últimos dois 
anos na região central do 
Estado, mora há oito anos 
em Santa Cruz. Conhece a 
cidade e a região.

Segundo Camargo, a 
preocupação é atender com 
rapidez as necessidades 
dos empreendedores lo-
cais. “Não pode ser o Corpo 
de Bombeiros o freio, o que 
vai atrasar o crescimento da 
região”, destacou ele, que 
promete dar continuidade 
ao trabalho desenvolvi-
do pelo tenente-coronel 
Gerson da Rosa Pereira, 
transferido para o Depar-
tamento Administrativo 
do Corpo de Bombeiros 
Militar do Rio Grande do 
Sul, em Porto Alegre. “Es-
tou muito feliz em atuar em 
Santa Cruz. Já passei por 
aqui, em outro momento. 
E agora retorno como co-

VALE VERDE
Nesta sexta-feira, dia 25, às 
9 horas, ocorre a assem-
bleia conjunta da Associa-
ção dos Municípios do Vale 
do Rio Pardo (Amvarp), da 
Associação dos Municípios 
da Região Carbonífera 
(Asmurc) e do Consórcio 
Intermunicipal de Servi-
ços do Vale do Rio Pardo 
(Cisvale). A reunião será no 
Centro de Cultura e Biblio-
teca Pública de Melos, na 
rua Frederico Trarbach, 
831, em Vale Verde, duran-
te as festividades do 23º 
aniversário do município. 
Na pauta da Amvarp, apre-
sentação da ONG Foco 
Empreendedor; a judiciali-
zação da saúde; e apresen-
tação da Nova Gestão da 

Amprotabaco. Já na pauta 
do Cisvale está o Plano 
Estratégico Regional de 
Gestão de Resíduos Sóli-
dos e o processo licitatório 
para locação de veículos.

SANTA CRUZ DO SUL
O Conselho Regional de 
Desenvolvimento do Vale 
do Rio Pardo (Corede/
VRP), através do Comitê 
Setorial Ambiental, promo-
ve na quarta-feira, dia 30, 
na sala 101 da Unisc cam-
pus Santa Cruz do Sul, o 
Seminário de Boas Práti-
cas de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos. O evento 
tem como objetivo apre-
sentar projetos com bons 
resultados desenvolvidos 
em diversas instituições da 

região. O evento inicia às 
13h30min.

VENÂNCIO AIRES
A empresa Geotheca 
Consultoria Ambiental 
Geologia e Topografia, de 
Santa Cruz do Sul, reali-
za levantamentos para o 
desenvolvimento de dossiê 
contendo um prognóstico 
de como o Município de 
Venâncio Aires vai se pre-
parar para a próxima dé-
cada, principalmente para 
resolver a falta de espaços 
para novos sepultamentos. 
O trabalho tem duração de 
60 dias e inclui os cemité-
rios no perímetro urbano e 
nos demais distritos como: 
a Ponte Queimada, Vila 
Rica e o Municipal.

É NOTÍCIA NA REGIÃO

Rio Pardo é o 35º municí-
pio a implantar o programa 
que contribui para a redução 
da acidentalidade no Rio 
Grande do Sul. Após o ato de 
lançamento, ocorrido na últi-
ma sexta-feira, foi realizada 
blitz educativa com demons-
tração do teste do etilômetro 
em frente à Prefeitura. Esti-
veram Jair Francisco Rodri-
gues, secretário de Trânsito 
e Serviços Essenciais, agentes 
de fiscalização de trânsito do 
município e do DetranRS. 
Outras blitze devem ocorrer 
até o fim do ano.

A Balada Segura é uma 
parceria estabelecida entre 

prefeituras e governo do Es-
tado, por meio de DetranRS, 
Brigada Militar e órgãos de 
trânsito municipais. Consis-
te em uma ampla ação de 
mobilização em defesa da 
vida e atua através de blitze 
de fiscalização com foco na 
embriaguez ao volante e 
realização de campanhas de 
mídia e ações educativas.

Iniciada como projeto pi-
loto em Porto Alegre em 4 de 
fevereiro de 2011, a Balada 
Segura já está em 35 municí-
pios de diversas regiões do 
Estado, cuja população soma-
da representa quase 60% dos 
habitantes do RS.

Jovens interessados em 
cursar o Ensino Médio Técni-
co em Agricultura em 2020, 
via Pedagogia da Alternân-
cia, devem ficar atentos, 
pois está aberto o Processo 
de Inscrição 2020, da Escola 
Família Agrícola de Santa 
Cruz do Sul (Efasc). São ofer-
tadas 30 vagas a jovens de 10 
municípios do Vale do Rio 
Pardo (Santa Cruz do Sul, 
Venâncio Aires, Passo do 
Sobrado, Vale Verde, Gene-
ral Câmara, Vera Cruz, Rio 
Pardo, Herveiras, Sinimbu 
e Boqueirão do Leão).

Para se inscrever é preciso 
ter o Ensino Fundamental 
concluído, ser filho(a) de 

agricultor(a) familiar e resi-
dir no meio rural da região 
do Vale do Rio Pardo. No ato 
da inscrição, devem ser apre-
sentados histórico escolar do 
pretendente a vaga ou ates-
tado de frequência no 9º ano, 
bem como CPF, RG e certi-
dão de nascimento do mes-
mo. Além de comprovante 
de residência, Declaração de 
Aptidão ao Pronaf (DAP) ou 
Bloco de Produtor(a).

As inscrições podem ser 
feitas até 10 de dezembro de 
2019, na Escola Família Agrí-
cola, localizada junto à Gran-
ja Municipal (Av. Prefeito 
Orlando Oscar Baumhardt,  
4016, Linha Santa Cruz).

Quem não teve a oportuni-
dade de ir até o parque de di-
versões na 35ª Oktoberfest ou 
quiser repetir, pode comemo-
rar. O Park Tupã reabriu nesta 
quarta-feira, dia 23, e seguirá 
em Santa Cruz do Sul até o dia 
3 de novembro. Com mais de 
20 atrações para todas as ida-
des, o parque funcionará nos 
dias de semana, a partir das 18 

horas, e no sábado e domingo, 
a partir das 14 horas.

Barco Pirata, Hurricane, 
Kamikaze, Tagadisco, Roda 
Gigante, Crazy Dance, Trici-
clo, Auto choque Fast Furious, 
Pescaria, Roleta Grenal e Tiro 
de Bazuca são algumas das 
atrações. Os ingressos custam 
R$ 5,00, ou uma cartela com 5 
ingressos por R$ 20,00. 

mandante”, destaca.
Antes da Terra da Oktober-

fest, Camargo foi comandante 
do Batalhão das Missões, com 
sede em Santo Ângelo, e do 
Batalhão da Região Central 
do Estado, com sede em Santa 
Maria. Atuou, ainda, por 15 
anos no litoral norte do Rio 
Grande do Sul, como guar-
da-vidas. Filho de militar, é 
bombeiro desde 1996 e se diz 
um apaixonado pelo que faz.

Apesar de já estar traba-
lhando em Santa Cruz do Sul 
e respondendo pelo batalhão 
que administra 60 municípios, 
ainda não há data para a sole-
nidade de troca de comando.

NOS BALNEÁRIOS
Como atuou como guarda-

vida, a especialidade de Ca-

margo é o salvamento em 
mar. Ainda se inteirando 
dos assuntos do Batalhão, 
antecipou apenas os locais 
onde costumeiramente dis-
põe do serviço de guarda-
vidas durante a temporada 
do verão na região: Praia 
dos Ingazeiros, Porto das 
Mesas e Porto Ferreira, em 
Rio Pardo, bem como o 
balneário Praia Nova, em 
Cachoeira do Sul.

Preocupado com a se-
gurança dos banhistas, 
Camargo reiterou que nos 
locais privados de banho 
(balneários que têm cobran-
ça de ingresso), a responsa-
bilidade de disponibiliza-
ção de guarda-vida é dos 
proprietários.


