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ABASTECIMENTO

Venâncio Aires cria força-tarefa 
para averiguar qualidade da água

Após uma série de ocorrências 
relacionadas a interrupção no abas-
tecimento de água, coloração e mau 
cheiro, o prefeito de Venâncio Aires, 
Jarbas da Rosa convocou uma for-
ça-tarefa entre os secretários muni-
cipais e cobrou ações emergenciais 
para amenizar os prejuízos à popu-
lação. Além de reforçar políticas 
de abastecimento ao interior, estão 
previstas novas medidas de punição 
à Companhia Rio-Grandense de 
Saneamento (Corsan) e um chama-
mento público deve ocorrer, visando 
alternativas ao serviço prestado até 
então pela estatal no município.

Acompanhado de técnicos da 
Procuradoria Jurídica, Planejamento 
e Vigilância Sanitária, o prefeito 
tratou sobre as inúmeras queixas 
de coloração e mau cheiro na água 
que abastece as torneiras de dife-

rentes bairros venâncio-airenses. 
“Estamos notificando e multando 
a Corsan, mas o resultado dessas 
ações não tem sido o esperado. Por 
isso, marquei para essa semana um 
encontro com a direção-regional da 
companhia para avaliar o que pode-
mos fazer a curto prazo”, revelou o 
gestor. A cidade, recentemente, im-
plementou regras para o uso da água, 
inclusive estabelecendo multas para 
pessoas e empresas da cidade que 
descumprirem as medidas.

Para integrar a força-tarefa, a pre-
feitura está acionando o Ministério 
Público, que deverá ser informado 
de todas as ações. Já com relação 
a coloração amarelada da água, o 
coordenador da Vigilância Sanitária 
Municipal, Gabriel Alves, destaca 
que a justificativa dada pela Corsan 
é de uma reação química em razão 

do excesso de cloro para tratamento 
da água em períodos de estiagem. 
“Nós estamos fazendo análises 
constantes da água para ver se ela 
é segura para consumo. A pedido 
do prefeito, vamos fazer análises 
complementares e, a partir de agora, 
fiscalizar diuturnamente a captação 
e tratamento”, completou. 

Quanto aos problemas de abas-
tecimento, a falta de água é mais 
crítica no interior do município do 
Vale do Rio Pardo. Para tanto, Jar-
bas exigiu a destinação urgente do 
quarto caminhão-pipa para abasteci-
mento e a distribuição emergencial 
das caixas d’água ainda em reserva 
para as famílias comprovadamente 
carentes. A equipe de distribuição de 
água da Patrulha Agrícola já trabalha 
em três turnos no atendimento as 
famílias atingidas pela seca.
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Reunião tratou de questões como o mau cheiro e coloração turva, além de sanções aplicadas à Corsan

EVENTOS

Definidas as datas para 
os desfiles das escolas 
no Carnaval de Pelotas

A Prefeitura de Pelotas, a Associa-
ção das Entidades Carnavalescas de 
Pelotas (Assecap) e os representantes 
das entidades carnavalescas definiram 
as datas e o local dos desfiles do Car-
naval de Pelotas neste ano. A festa 
mais tradicional da cidade acontecerá 
nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro na 
avenida Juscelino Kubitschek.

As escolas do Grupo Especial não 
irão desfilar nestes dias, quando se 
apresentarão na Passarela do Samba 
as bandas, blocos burlescos e escolas 
de samba mirim. O Grupo Especial 
realizará um desfile único em 17 de 
março. A passarela será montada entre 
as ruas Doutor Cassiano e Barão de 
Butuí e as entidades carnavalescas 
devem se concentrar próximo ao 
Ginásio Municipal Karosso.

A programação oficial e a venda 
de ingressos devem ser divulgadas 
na próxima semana pela Assecap. Em 
razão da falta de patrocinadores, a 
entidade encaminhou à prefeitura um 

documento solicitando a autorização 
para que parcela do aporte financeiro 
fosse utilizado para investimentos 
para a contratação da estrutura ne-
cessária para a realização do evento. 
As entidades concordaram em ceder 
50% do valor, enquanto os outros 
50% serão distribuídos entre as agre-
miações carnavalescas. Segundo o 
diretor de Manifestações Populares da 
Secretaria de Cultura (Secult), André 
Muller o investimento da Prefeitura 
foi de R$ 350 mi.

A Noite das Campeãs, nome esco-
lhido em homenagem às entidades que 
participarão do evento, acontecerá no 
dia 17 de março. O evento terá ingres-
so solidário, por meio de donativo e a 
participação das Escolas de Samba do 
Grupo Especial, Academia do Samba, 
General Telles e Unidos do Fragata, 
e as Duas Mirins, Ramirinho e Moci-
dade do Simões, apresentarem seus 
desfiles, em um formato reduzido, em 
virtude da adequação orçamentária.
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Festividade terá datas em fevereiro e março para os foliões da cidade

INOVAÇÃO

Caxias do Sul marca para fevereiro o lançamento de programa voltado ao desenvolvimento de startups

Após a consolidação do Inova 
Caxias, incentivo fiscal para projetos 
de inovação de empresas certifica-
das, o município da Serra agregará 
um programa de desenvolvimento 
de startups. A apresentação oficial 
ocorrerá durante o Mind7 Startup, 
encontro de ecossistema de inovação 
da Serra Gaúcha programado para 
os dias 8 e 9 de fevereiro, em Caxias 

do Sul.
O Startup Caxias é um programa 

de fomento e aceleração de startups, 
que objetiva estimular e apoiar o em-
preendedorismo inovador, conectar 
iniciativas locais aos demais polos 
mundiais de tecnologia e promover o 
município como centro de referência 
internacional de empreendedorismo 
e inovação. A diretora da Secretaria 

do Desenvolvimento Econômico e 
Inovação, Raissa Camps, explica 
que o program faz parte do Plano 
Anual de Inovação, o qual tem 
como objetivos a disponibilização 
de um ambiente que estimule o de-
senvolvimento econômico e social, 
o fomento de negócios inovadores, 
promovendo a desburocratização por 
meio da mudança de modelo mental 

e transformação digital nos mais 
diversos setores.

Para este ano, a secretaria projeta 
a execução de outro programa de 
inovação, o Gov.Lab, que busca mo-
dernizar o serviço público por meio 
da inovação e transformação digital. 
O Gov.Lab regulamenta o contrato 
público para solução inovadora, mo-
dalidade de licitação especial trazida 

pelo marco legal das startups), e a 
realização de provas de conceito no 
setor público. O programa também 
prevê a criação de living labs (labo-
ratórios vivos) para teste de soluções 
inovadoras e tecnológicas na cidade, 
a promoção de maratonas de inova-
ção e programação (hackathons), 
além da formação de lideranças para 
a inovação na Prefeitura.


