
o pacote de obras para a cidade

DUPLICAÇÃO DA ERS-509
n O governador Tarso Genro (PT) anunciou a 
obra de duplicação da ERS-509, a Faixa Velha 
de Camobi, que deve começar em 2012. O 
trecho de 4,3 quilômetros, compreendido entre 
o Trevo do Castelinho e a Igreja dos Amaral, 
sairá em fim do papel
n O secretário-adjunto de Infraestrutura e Lo-
gística, Claudemir Bragagnolo, anunciou que 
o projeto técnico deverá estar pronto em dois 
meses. Após essa 
etapa con-
cluída, será 
preciso ainda 
esperar a 
liberação 
do licen-
ciamento 
ambiental, 

que deverá ocorrer no prazo de três meses. 
Depois que esses trâmites sejam cumpridos, 
o processo licitatório deverá ser aberto em até 
seis meses
n A previsão para o início das obras é que 
ocorra até o primeiro semestre de 2012
n O custo inicial deve ficar em R$ 40 milhões
 

DINHEIRO PARA
NOVO PARQUE TECNOLÓGICO
n Lançamento de edital com dinheiro que 
poderá ser usado no Parque Tecnológico de 
Santa Maria. Valor depende de projetos

REGIONALIZAÇÃO DO PROCON-SM
n O Procon de Santa Maria será regionalizado, 
o que deverá permitir que consumidores de 
cerca de 30 municípios da região também 
sejam atendidos
n Não foi divulgada data de início do atendi-
mento para a região

MICROCRÉDITO
n Anunciada uma nova rede de microcrédito. 
O programa prevê crédito aos pequenos e mi-
croempreendedores do Estado, nos próximos 
quatro anos, em um total de cerca de R$ 2 bi-
lhões em créditos. Também foi assinado um 
protocolo de cooperação entre o governo 
do Estado e a prefeitura de Santa Maria 

para a execução do programa

REFORMA E BENS APREENDIDOS
n A Secretaria de Justiça e dos Direitos 
Humanos anunciou um total de R$ 3 
milhões para a reforma da unidade da 

Fundação de Atendimento Socioeducativo 
(Fase) de Santa Maria, onde estão previstas 

a construção de um muro que dê maior segu-
rança e a realização de oficinas de recupera-
ção dos menores infratores
n Ainda foi anunciado o uso de dinheiro e 
bens do tráfico para o combate ao crime. A 
proposta prevê que bens apreendidos com tra-
ficantes sejam usados pelas polícias e outros 
órgãos na prevenção ao tráfico

VIATURAS

n A Secretaria de Justiça e dos Direitos 
Humanos entregou à Polícia Civil seis veículos 
que havia sido apreendidos de traficantes de 
drogas
n O escritório da Emater regional, com sede 
em Santa Maria, também foi contemplada com 
10 novos carros
n O governo do Estado ainda garantiu um 
veículo para a Superintendência de Serviços 
Penitenciários (Susepe) para o transporte de 
presos
n O 4º Comando Regional de Bombeiros 
(4º CRB) também deverá estar na próxima 
semana com um caminhão novo (uma viatura 
autobomba tanque) no valor de R$ 281 mil

R
o

n
al

d
 M

en
d

es


