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Casa do Trabalhador vira novela

SEDE UNIVERSITÁRIA Saída do IGP e da Central de Matrículas está trancada na falta de recursos
CARLA TRAININI
carla@jornaldopovo.com.br

A novela da desocupação da Casa do Trabalhador, como ficou conhecido o prédio
da Rua 7 de Setembro destinado a sediar
as universidades públicas de Cachoeira do
Sul, está longe de terminar. Até o momento
somente dois dos quatro órgãos públicos
que dividiam espaço com a Universidade
Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) já
estão em novo endereço.
A Central de Matrículas - estadual e
municipal – e o Instituto-Geral de Perícias
(IGP) ainda seguem no prédio, e sem previsão de saída. Ambos possuem novo espaço
definido, mas a mudança está trancada na
falta de dinheiro do governo do estado, visto
que um dos locais definidos precisa passar
por reforma de adequações no prédio.

BAIXAR CUSTOS

A falta de dinheiro do governo do estado tem sido empecilho para a saída do
IGP da Casa do Trabalhador. Desde que
foi anunciada a necessidade de mudança, o órgão vem buscando locais para se
instalar. Um acordo foi feito com o Daer,
que cederá espaço no andar térreo do
prédio na Avenida Brasil, na zona norte
do município. No entanto, o local precisa
passar por reforma, orçada inicialmente
em R$ 100 mil. Desde então o órgão segue
em busca de novos orçamentos para baixar
os custos, visto não ter tal verba disponível
neste momento. Por este motivo, o IGP
segue com atendimento na Casa do Trabalhador e a mudança ocorrerá somente
quando tudo estiver pronto.

Casa do Trabalhador ainda abriga IGP e Central de Matrículas /CARLA TRAININI
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PARA SABER MAIS

O destino dos órgãos da Casa do Trabalhador
FGTAS/Sine
A Fundação Gaúcha do Trabalho e
Ação Social (FGTAS/Sine) foi o primeiro órgão a desocupar o prédio da Casa
do Trabalhador. A agência se mudou
para a Rua Major Ouriques, 1552, onde
funciona desde o dia 13 de junho.
Andar térreo do prédio do Daer, na esquina da Avenida Brasil com
a Rua Ivo Becker, precisa passar por reformas para abrigar o IGP

Central de Matrículas depende do IGP
Em maio a Secretaria Municipal de
Educação (Smed) anunciou que as centrais
de matrículas seriam transferidas juntas
para uma sala junto à Universidade Aberta
do Brasil (UAB), na curva da Rua Júlio de
Castilhos. A mudança para o novo endereço
ainda não aconteceu porque depende da
transferência das instalações de estrutura

tecnológica e rede de internet, serviço que
deve ser feito pela Companhia de Processamento de Dados do RS (Procergs). Como o
IGP e a Central de Matrículas compartilham
a mesma central de sistema operacional,
os órgãos precisam ser retirados juntos e
a mudança acontecerá somente quando
o IGP conseguir resolver o seu problema.
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Raul Lima brilha em SM
O ginete cachoeirense Raul Lima foi o destaque da
credenciadora para o Freio de Ouro disputada no final
de semana em Santa Maria. Lima venceu a seletiva tanto
nos machos quanto nas fêmeas, em prova na pista do
Parque de Exposições da UFSM, com a participação de 18
conjuntos. Além de liderar a categoria das fêmeas, Bianca dos Castanheiros se destacou por obter a maior nota
da seletiva, terminando a disputa com 20,133 pontos. A
prova entre os garanhões teve como primeiro colocado
Cancioneiro do Mako, que atingiu 18,537 de média final.
A égua Bianca dos Castanheiros pertence à Cabanha Araíuba, de Santa Maria. Já o cavalo Cancioneiro do Mako foi
apresentado pelas cabanhas do Mako, Destacada e Sorriso.
A credenciadora teve como jurados Daniel Rossato Costa,
Fernando Horst e Telmo de Oliveira Peixoto.

Galeto para
ajudar o
28º Fegaes
Para arrecadar dinheiro
para ajudar a pagar as despesas do 28º Festival Gaúcho
Estadual Estudantil (Fegaes),
um almoço será promovido
no feriado do dia 15 de novembro, no CTG Os Gaudérios. O convite custa R$ 15,00
e o cardápio terá galeto,
arroz, maionese e saladas.
O Fegaes acontecerá entre
os dias 25 e 27 de novembro,
no Parque da Fenarroz, em
Cachoeira do Sul.

2º GRUPAMENTO DE POLÍCIA
AMBIENTAL
Saiu da Rua 7 de Setembro para ocupar
provisoriamente o prédio da antiga
Receita Federal, junto com a Casa do
Artesanato, na Rua Júlio de Castilhos.
O trabalho no novo endereço começou
no dia 16 de junho. O local deﬁnitivo
deverá ser a sala ao lado do Paço Municipal, porém não há data certa, já que
o prédio precisar passar por reforma.
INSTITUTO-GERAL DE PERÍCIAS
O Daer cedeu o andar térreo do prédio
na esquina da Avenida Brasil com a
Rua Ivo Becker para abrigar o IGP. A
mudança depende de baixar os custos
da reforma do espaço, cerca de 300
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metros quadrados, orçados em cerca
de R$ 100 mil para a adequação. Outra
questão que impede a troca de endereço é a Procergs conseguir programar
recursos ﬁnanceiros necessários para
a efetivação da instalação do sistema
operacional, hoje compartilhado com
a Central de Matrículas estadual e
municipal. Enquanto isso, o IGP segue
na Casa do Trabalhador, onde não
paga aluguel, pois o prédio é cedido ao
Estado. No entanto, a conta integral de
água é paga mensalmente pelo órgão.
CENTRAL DE MATRÍCULAS
Deve ir para uma sala junto à Universidade Aberta do Brasil (UAB), na curva
da Rua Júlio de Castilhos. O anúncio
do novo endereço foi feito em maio.
Desde então, a mudança depende
exclusivamente de o problema do IGP
ser resolvido primeiro, para somente
depois conseguir desocupar o prédio.
Os órgãos dividem a mesma central
operacional e, por este motivo, devem
sair juntos do local.

MEMÓRIA

* A Casa do Trabalhador, como ﬁcou conhecido o prédio da Rua 7 de Setembro,
foi cedida à Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs), que antes dividia
o espaço com quatro órgãos públicos. Dois já foram transferidos e os outros dois
possuem local deﬁnido, mas aguardam trâmites burocráticos e dinheiro para sair.
* A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) segue na espera da desocupação para iniciar a reforma do local. O desalojamento dos órgãos públicos aconteceu por solicitação dos diretores da Uergs e da UFSM, que reivindicam o prédio
para torná-lo exclusivamente universitário e abrigar as novas turmas de acadêmicos. A medida tem apoio formal do prefeito Neiron Viegas e do governo do
estado.

