EDITORIAL

O vice-governador de todos os gaúchos
A revista Em Evidência destaca, em
suas entrevistas, matérias especiais e
reportagens, as boas realizações da política gaúcha, as ações positivas dos nossos representantes institucionais nos
municípios, na Assembleia Legislativa
e no Poder Executivo Estadual. Desta
forma, temos certeza de nossa contribuição para a informação de qualidade,
a divulgação do RS e suas características, o fortalecimento da democracia e
a formação de cidadãos conscientes e
atuantes na construção coletiva de nossa sociedade.
Nesta edição destacamos, pela segunda vez em nossas páginas, o vice-
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-governador do Estado, Beto Grill, que
demonstra estar sempre atento e atuante para fortalecer as possibilidades de
desenvolvimento do RS na política, na
economia, na integração com os países
do Mercosul, na criação de políticas públicas e no fortalecimento da cidadania
como ferramenta indispensável ao presente e futuro do nosso Estado e país.
Beto Grill já foi deputado estadual e
prefeito de dois municípios gaúchos,
São Lourenço do Sul, entre 1993 e
1996 e Cristal, entre 2001 e 2006. Isso
demonstra a capacidade de diálogo e a
representatividade do vice-governador
do RS que defende os interesses de to-
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sua vocação de homem público íntegro,
que faz das ações políticas institucionais
parceira indispensável da cidadania. Por
isso, Beto Grill, quando deixar o cargo
executivo que ocupa, ainda continuará
na história como o vice-governador de
todos os gaúchos.
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OPINIÃO

O Brasil quer mudanças!
A estagnação é um risco para
quem fica preso ao próprio
cotidiano. É assim na vida
pessoal, não é diferente na
política. Quem tenta construir novos caminhos passa
por uma bateria de estranhamentos até fazer-se compreender.

do poder. Não um arrazoado
oposicionista, de cujo campo
político não fazemos parte.
Mas de avanços em relação ao
projeto que ajudamos a executar.

A economia afundou e a inflação retornou. Nossos indicadores educacionais mostram
Grandes estadistas viveram
que precisamos entregar mais
Beto Albuquerque
isso na própria pele. Miguel
qualidade nas salas de aula. O
Presidente estadual do PSB e
Arraes enfrentou o regime
atendimento na saúde muitas
deputado federal
militar e acabou preso. Javezes é indigno. Mais: a inframais aceitou flertar com um
estrutura revela exaustão. A
poder sem legitimidade. Escolheu o povo – que o fez nação vive um novo tempo, e esse tempo pede soser governador pela terceira vez aos 78 anos de ida- luções novas.
de. O PSB é legatário de uma valiosa herança ideológica e social. Tem identidade clara e soube construir Nosso pacto federativo é contraditório, com sobreuma alternativa de esquerda conectada com o nosso posição de funções ou, noutras vezes, com ausência
tempo.
de responsabilidades. Não há uma clara definição de
tarefas entre os entes federados, tampouco das resO partido ganhou prefeituras e governos, acumulou pectivas fontes de financiamento. Nesse contexto,
experiências administrativas exitosas. Na última os municípios quase sempre ficam em desvantagem
eleição municipal, a agremiação obteve o maior cres- – em contradição com a importância que possuem
cimento proporcional e absoluto. Eduardo Campos, como poder mais próximo das pessoas.
nosso presidente nacional, em sua primeira eleição
para governador de Pernambuco, largou com apenas Nosso sistema tributário está claramente defasado.
4% da intenção de votos. Surpreendeu a todos e se O mesmo ocorre com o político, cuja reforma sofre
elegeu. Quatro anos depois foi reeleito com mais de de imobilismo diante de um intenso jogo de interes80% dos votos.
ses e de um ir e vir de opiniões. A experiência no cotidiano do Congresso Nacional mostra que, ao menos
Esses resultados vêm sendo obtidos sobre o terre- no curto prazo, não há sinal para que esse quadro
no da seriedade política, da resolutividade governa- mude. No entanto, uma proposta como a unificação
mental e da observação ética. No plano programá- das eleições tem margem para acolhimento praticatico, o PSB detecta a necessidade de uma agenda mente unânime. Trata-se de um exemplo de projeto
que interesse ao Brasil – e não apenas às querelas que tende a exigir o aprimoramento da coerência
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partidária, indo ao encontro dos anseios da sociedade em relação aos políticos e às agremiações. É,
portanto, uma mudança plausível, possível e viável.
O Brasil vive um novo tempo, e esse tempo pede soluções novas. Isso não é retórica, senão uma imposição sentida por trabalhadores, empresários, acadêmicos, intelectuais, jornalistas, sindicalistas e todos
quantos têm capacidade de observar a realidade.

que cresce em relação ao PSB e a uma nova agenda
para o Brasil!
Aqui no Estado, nesse momento que antecede as
convenções partidárias, a maior surpresa ficou a
cargo de dois de nossos ex-governadores. Um deles,
Pedro Simon, do PMDB. Franciscano e com a sabedoria que a extensa carreira política lhe assegurou,
abriu mão da disputa.

Está completando um ano em que o pais foi surpre- Simon tem as características de quem observa o
endido por grandes manifestações que tomaram cenário nacional com a perspectiva de mudar para
conta das ruas. Reivindicoumelhor, de exercer protago-se transporte coletivo, menismo nos embates que de“O PSB é legatário de
lhores serviços públicos e mosafiam nosso crescimento, de
ralidade na política. Exigiu-se
olhar o conjunto como uma
uma valiosa herança
a nossa própria reflexão, afialavanca para nosso Estado e
ideológica e social.
nal, o cidadão não quer ser
afirmar: somos gaúchos!
Tem identidade clara
apenas um eleitor, quer ser
ouvido.
Simon, ao abdicar de seu die soube construir uma
reito de pleitear a reeleição,
alternativa de esquerda dá uma demonstração inePodemos e queremos mais
das nossas instituições polítiquívoca de desapego, abrinconectada com o nosso
cas, visando uma maior conedo a porta para novas geratempo”
xão com a realidade concreta
ções e para que o Rio Grande
das populações. A efetiva imrenove a sua vaga no Senado.
plementação do mecanismo de iniciativa popular Depois de quatro mandatos, ao não concorrer a
pode nos ajudar nesta tarefa. Por isso, buscamos no mais uma reeleição para a Câmara Federal, eu tamCongresso Nacional reduzir as barreiras à participa- bém abro caminho para novos quadros políticos
ção, facilitando os termos que autorizam a apresen- chegarem.
tação de propostas de leis e alterações constitucionais, por parte da sociedade.
Como gaúcho de Passo Fundo e “filho do seu Telmo”,
acredito que vivemos um novo momento no país.
O PSB quer, portanto, o melhor para o Brasil e para Com ele, novos desafios! E, nas lições que o parlaos brasileiros. Isso passa pela construção de um mento me trouxe, está a premissa de aproximar a
projeto sério, ambicioso, que olhe para frente. Com representatividade da participação popular.
mais inclusão e progresso. Com mais modernidade e
rapidez. Sem pisotear no passado ou limitar o deba- Contudo, somente a experiência e o diálogo franco
te à crítica partidarista. Sem preconceitos, mas com é que podem assegurar que o minuano que sopra se
clareza de propósitos.
transforme em mudança. Com essa responsabilidade, nos meus 51 anos, decidi-me por ser pré-candiEduardo Campos, inequivocamente, é nossa figura dato do PSB ao Senado, na chapa de José Ivo Sartomais proeminente. Ao lado de Marina Silva, é um ri, do PMDB, e seu vice José Paulo Cairolli, do PSD.
nome em quem confiamos para liderar esse proces- E faço pela convicção e certeza de estar preparado
so. Ele já mostrou que tem capacidade para ocupar para um novo tempo, independente de cenários ou
tal posto. Fez um dos governos mais aprovados do concorrentes, e com a crença de que ser senador não
país, com avanços objetivos. É um homem com o é aposentadoria ou fim de carreira, mas o início de
perfil que a atualidade exige. Juntos haveremos de uma nova jornada, de muita luta e trabalho pelo
honrar, com coragem e espírito cívico, a expectativa povo gaúcho.
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Expectativas da indústria
Muito tem se falado sobre os
Hoje, nossas principais diresultados e as expectativas
ficuldades para buscar um
da indústria para este ano. A
crescimento
significativo
verdade é que temos um quacontinuam sendo o custo da
dro onde é preciso levar em
mão de obra, o custo do dóconta cada setor, separadalar frente ao real, custo dos
mente, pois cada um tem suas
impostos e sua burocracia,
características e sazonalidacusto financeiro e logística.
des que influem diretamente
As medidas necessárias para
no mercado. Trazendo um
solucionar esta questão paspouco de 2013, com relação
sam pela simplificação da carRoberto
Machemer
à indústria metalomecânica e
ga tributária brasileira, como
Presidente do SIMECAN – Sindicato
eletroeletrônica, infelizmena desoneração na mão de obra
das Indústrias Metalmecânicas e
te não foi possível reaver os
de produção, redução de juEletroeletrônicas de Canoas e
Nova
Santa
Rita
prejuízos das crises de 2008
ros, facilitação de contratação
e 2009, pois nem a Europa
de funcionários e seus custos
e nem os EUA conseguiram, ainda, se colocar bem diretos e indiretos nas etapas da contratação e da
frente ao tombo sofrido naqueles anos. E conosco demissão.
não é diferente mas, sem dúvida, eles estão no caminho e nós patinamos.
Enquanto isto não acontece, tivemos um primeiro
trimestre de 2014 que não foi diferente com relação
Temos alguns agravantes, como a alta incidência tri- ao término do ano passado, pois começamos com
butária e a sua complexidade, sem retorno efetivo. certa expectativa, que não se consolidou, e passaramExiste ainda a insegurança
-se os primeiros três meses
para investimentos, o custo
sem grandes alterações, com“... os aumentos do
do dinheiro que invariavelprovando que o ano de 2014
mente termina no consuminão será o ano da “volta por
custo da mão de obra
dor, pois sacrifica o consucima” da indústria de transnão
têm
permitido
midor, o produtor e o câmbio
formação. Já trabalhamos
tornando os custos dos procom um PIB cada vez menor
uma renumeração do
dutos importados baratos,
para 2014. E com o andar dos
capital
investido
e
seu
chegando ao custo da maténegócios, será um ano lento,
ria-prima em alguns produsem expectativas de retorno.
consequente retorno
tos. Além disso, os aumentos
As empresas estão buscando
para
as
empresas,
a
do custo da mão de obra não
novos nichos de mercado e
têm permitido uma renumeapostando na inovação. Será
ponto de se dizer que é
ração do capital investido e
preciso ter agilidade nesta
saudável”
seu consequente retorno para
inovação, colocando-a no meras empresas, a ponto de se dicado, pois se isto demorar, há
zer que é saudável. Ou seja, não houve crescimento o risco de ser copiado e isto virá de fora do país, comno último ano. O que houve foram setores com mais petindo sem chances com a indústria brasileira. Infeatividades do que outros, com benefícios que não lizmente, há um certo desalento quanto aos rumos da
são para todos.
economia pós-copa, sem falar nas eleições.
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S’HER
MODA FEMININA

Moda em grande
estilo.

Shopping Total
Av. Cristovão Colombo 545,
Rua B - Loja 1200 - Fone: 3018.7200
Shopping João Pessoa
João Pesoa 1831,
Loja 227 - Fone: 3219.3828
Loja 207- Fone: 3219.0158
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PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA

Sossella participa de
assinatura de convênio
para ampliação do
Hospital São Jerônimo
O hospital receberá R$ 5,6 milhões para a construção dos centros
cirúrgico e obstétrico e uma unidade de internação
com 50 leitos para adultos

N

vênio foi assinado pelo governador
Tarso Genro, pela secretária estadual
da Saúde, Sandra Fagundes, e por representantes da Associação dos Funcionários Públicos do Rio Grande do
Sul (Afpergs), mantenedora do hospital.
O hospital receberá R$ 5,6 milhões

Foto: Vinicius Reis

a manhã do último dia
05 de junho, o presidente
da Assembleia Legislativa, deputado Gilmar Sossella (PDT), participou
do ato de assinatura de convênio do
governo do Estado com o Hospital
São Jerônimo, do município de mesmo nome, no Palácio Piratini. O con-

Rosângela Borges

Presidente do Legislativo participou do ato de assinatura do convênio
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para a construção dos centros cirúrgico e obstétrico e uma unidade de
internação com 50 leitos para adultos, além de viabilizar a construção
de uma central de material esterilizado e do estacionamento da instituição, ampliando sua área de 5,6 para
9 mil metros quadrados. O convênio
integra uma série de ações do governo em parceria com a
Afpergs para a qualificação do atendimento
e ampliação da oferta
de serviços do Sistema Único de Saúde
(SUS) pelo hospital.
A entidade é referência para toda a região
carbonífera, englobando mais de 140
mil pessoas nos municípios de Arroio dos
Ratos, General Câmara, Barão do Triunfo,
Triunfo, Charqueadas, Butiá, Minas do
Leão e São Jerônimo.
Também esteve presente, representando
o hospital, o diretor
administrativo, João
Batista Pozza.

Rodovias
DAER garante operação tapa-buracos imediata na região Nordeste
Rosângela Borges

O

líder do Parlamento gaúcho, deputado estadual
Gilmar Sossella (PDT),
está acompanhando os
programas de recupação
de rodovias no nordeste gaúcho. No
último dia 9 de junho, Gilmar Sossella
obteve a confirmação do superintendente do Departamento em Erechim,
Luiz Fernando de Souza, da operação tapa-buracos em vários trechos
das ERS-126, 343, 463 e 467. Souza
garantiu que o órgão estará realizando a operação tapa-buracos e após
contatando com a Empresa CSL uma
conserva. A restauração definitiva da
rodovia, chamada CREMA (Contrato
de Reabilitação e Manutenção de Rodovias), está prevista para setembro
deste ano para todas rodovias da Re-

gião Nordeste do Rio Grande do Sul.
“Precisamos de soluções imediatas
em vários trechos das rodovias que
estão com muitos buracos e com registros de estragos em veículos e riscos de acidentes, o que nos preocupa
muito. Conseguimos junto ao DAER
agilização nesta operação até que seja
tomada uma providência definitiva,
que é a restauração por meio do CREMA”, destacou Sossella.
Ainda na segunda-feira (9), o presidente da Assembleia esteve reunido
com a direção-geral do DAER em Porto
Alegre, buscando agilizar as obras na
região nordeste. “Na audiência com
Engenheiro Laercio Torales, assessor
especial do diretor-geral do Daer, cobramos a rápida recuperação das ro-

dovias: ERS-126, 343, 463 e 467. No
mesmo momento, Torales contatou a
suprintendência de Erechim para tomada de providências”. Estiveram no
encontro na segunda-feira (9), o assessor do deputado Altemir Tortelli (PT),
Thiago de Goes, o prefeito de Entre
Rios do Sul, Ivanir Antônio Signor, e o
deputado Gilberto Capoani (PMDB). A
reunião tratou das obras da ERS 483
entre Campinas do Sul e Entre Rios do
Sul (quilômetro 20,4 Entre Rios/Cruzaltense e quilômetro 5,6 Cruzaltense/
Campinas do Sul).
O contrato foi feito para as duas
obras (Cruzaltense e Ponte Preta), e
após a realização do termo aditivo,
haverá a exclusão do trecho Campinas/Cruzaltense.
Foto: Divulgação

No último dia 9 de junho, Gilmar Sossella obteve a confirmação do superintendente do Departamento em Erechim, Luiz Fernando de Souza, da operação tapa-buracos
em vários trechos das ERS-126, 343, 463 e 467
EM EVIDÊNCIA | Ano 4 - Nº 40 - 2014
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Os 100 dias de trabalho
na Assembleia gaúcha
Quando assumimos a Presidência da Assembleia Legislativa, renovamos, com cada
gaúcho, os compromissos
que norteiam nossa vida pública desde o início: trabalhar
com afinco, sem parar, pela
construção de um Rio Grande melhor, onde todos que
se dediquem a ganhar o pão
com o próprio suor possam
prosperar com suas famílias.
Um ideal simples e justo.
Também firmamos contratos
específicos com o povo gaúcho.

fonte de energia firme e investimentos na infraestrutura, sobretudo a rodoviária.

Gilmar Sossella
Presidente da Assembleia
Legislativa do RS

“Ao tratar dos 100
primeiros dias da atual
gestão da Casa em 2014,
queremos reforçar que,
com muita transparência,
esforço e trabalho,
buscamos com que, cada
vez mais, a Assembleia
Legislativa faça a
diferença na vida de todos
os gaúchos”

Comprometemo-nos em reforçar o exercício do mandato parlamentar e fortalecer
o protagonismo do Parlamento Gaúcho como Poder
de Estado. Para tanto, nos
esforçamos para que a Casa
dos Grandes Debates estivesse, mais do que nunca,
presente e atuante na busca
de soluções para as grandes
questões do Estado. Como,
por exemplo, a urgente renegociação da dívida gaúcha
coma a União, a divisão igualitária dos royalties do
pré-sal, a defesa do carvão mineral gaúcho como

12
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Este primeiro trimestre foi
de intensa produção legislativa. Enfrentamos temas
espinhosos para buscar, no
campo da administração pública, serviços melhores com
menores custos. Fizemos
isso combinando um difícil
trinômio: austeridade, debate e criatividade.
Por reiteramos nosso agradecimento e nossa admiração para com os colegas
deputados, em especial aos
integrantes da Mesa Diretora, e o trabalho que realizam.
A Casa dos Gaúchos está
abrindo ainda mais as suas
portas.

Ao tratar dos 100 primeiros
dias da atual gestão da Casa
em 2014, queremos reforçar
que, com muita transparência, esforço e trabalho, buscamos com que, cada vez mais,
a Assembleia Legislativa faça a diferença na vida de
todos os gaúchos.

Assistência médica a domicílio 24 horas, a
partir de R$ 30,00 e desconto no plano familiar.
Conheça algum dos nossos serviços, com
exames realizados na clínica e a domicílio
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CONGRESSO NACIONAL

Câmara
realiza Seminário
para discutir efeitos
das bebidas alcoólicas
na adolescência
Durante seminário na Comissão de Legislação Participativa da
Câmara dos Deputados, os debatedores solicitaram mudanças
na lei que restringe a propaganda de bebidas alcóolicas e
cigarros nos meios de comunicação (Lei 9.294/96)

A

Thyago Marcel

Dados do IBGE divulgados no ano
passado mostram que 50% dos brasileiros consomem álcool e outras
drogas desde o início da adolescência. 31% dos jovens com 15 anos que
foram entrevistados beberam pela
primeira vez aos 13 anos. O estudo
revelou que os jovens têm acesso fácil à bebida alcoólica em mercados,
lojas, bares e supermercados, apesar
de ser proibido por lei vender bebida alcoólica a menores de 18 anos. O
assunto foi discutido na Câmara por
sugestão do Instituto Ficar, que há
5 anos promove palestras para conscientizar os jovens sobre os perigos
da bebida alcoólica. O deputado

Fotos: Divulgação

Comissão de Legislação
Participativa da Câmara
promoveu um seminário para discutir a venda
de bebida alcoólica para
adolescentes. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 4% das mortes no mundo todo são provocadas
pelo álcool. Por outro lado, o Brasil é
o terceiro maior produtor de cervejas
do mundo.

Deputado Paulo Pimenta (PT/RS)
EM EVIDÊNCIA | Ano 4 - Nº 40 - 2014
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Vanderlei Macris, do PSDB de São
Paulo, foi relator de uma comissão
especial sobre o alcoolismo. E lembrou que no Brasil são mais de um
milhão de pontos de venda de bebida alcoólica. Para ele, a indústria
também deve ser chamada à responsabilidade.

graus, pois assim as cervejas seriam
incluídas na restrição.
Segundo Marcos Muccillo, vice-presidente da ONG Ficar, que atua com
jovens, a lei deve ser mais rígida para
impedir que as propagandas de cerveja associem seu consumo à saúde,
ao bem-estar ou a práticas esporti-

O médico Thiago Pianca também
participou do debate. Ele trabalha no
serviço de psiquiatria da infância e adolescência do Hospital das Clínicas de Porto
Alegre e apresentou
estudos que mos-
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O deputado Paulo Pimenta (PT-RS)
afirmou que, à época da aprovação
da Lei 9.294, houve uma grande articulação de indústrias de cervejas, de
agências de publicidade e até mesmo
dos meios de comunicação para que a
bebida ficasse de fora das restrições.
“Quem, além desses três setores, tem
interesse que um tema como esse não
seja enfrentado? Eu diria que
ninguém. Então, são três
poderosos seguimentos
que, pelo poder econômico, fazem
um país inteiro
refém do seu
interesse”,
afirmou.

tram que o cérebro do adolescente
ainda não está completamente formado. Por
isso, o álcool provoca maior
dependência nessa faixa etária.
Quanto mais cedo o consumo de álcool, pior.
Atualmente, para efeitos de restrições de propagandas na TV e no rádio, a lei considera bebida alcoólica
apenas as substâncias com teor alcoólico superior a 13 graus. Os participantes solicitaram aos parlamentares que o limite passe a ser de cinco

Pressões

vas, pois assim coibiria o uso precoce
da substância pelos jovens.
“É claro que ela (cerveja) deve ser
restringida. Ela tem que ser colocada
como uma substância nociva”, disse
Muccillo.

Na opinião do promotor Renato Varalda,
coordenador da Comissão Permanente da Infância e Juventude do
Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG), a proibição de venda
de bebida alcóolica a menores de idade, previsto no Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA - Lei 8.069/90),
é ineficaz, por se tratar apenas de
uma contravenção penal.

Deputado Paulo Pimenta (PT/RS): lobby empresarial conseguiu excluir a bebida (cerveja) da lista de restrições

“Hoje, há um entendimento do STJ
(Superior Tribunal de Justiça) de
que a incidência acaba caracterizando contravenção penal. E com isso,
a penalidade é muito branda. Há um
sentimento forte de impunidade a

todos aqueles que servem bebida alcoólica”, disse Varalda.
Os deputados presentes ao seminário afirmaram que estão dispostos a
alterar a legislação após um debate

mais aprofundado com os demais
parlamentares. E que desta vez tentarão sensibilizar a sociedade para
que a proposta de restringir a propaganda de cerveja seja efetivamente
aprovada.
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Álvaro Boessio
O deputado Álvaro Boessio (PMDB) entrou na política a convite do senador Pedro
Simon, quando se candidatou a deputado estadual em 2002. Mas a sua vocação
para defender os direitos dos cidadãos vem do movimento sindical, onde é
presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do Calçado e Vestuário
do RS. Também é presidente do Sindicato da categoria em Farroupilha e já atuou
como juiz classista no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região de 1995 a 2001.
Com 52 anos, natural de Veranópolis e morador de Farroupilha, Boessio é o atual
2º vice-presidente da Assembleia Legislativa depois de comandar, em 2013, a
Comissão do Mercosul e Assuntos Internacionais.
Entre suas principais bandeiras de atuação, destaque para valorização do trabalho
e renda através da defesa do Piso Mínimo Regional, maior apoio às micro e
pequenas empresas e redução da carga tributária. Com 37.971 votos conquistados
nas eleições de 2010, Boessio igualmente luta para que o estado priorize
investimentos para melhorar as estradas e nos serviços de saúde e hospitais.
Confira suas principais conquistas e reivindicações na entrevista a seguir
Sandro Carvalho

Em Evidência - A Serra gaúcha reclama de baixos investimentos na
infraestrutura rodoviária, situação
que prejudica a forte economia da
região. As condições das estradas
melhoraram no atual governo?
Álvaro Boessio - Todas as condições
foram dadas ao atual governo para
mudar a realidade das nossas rodovias. Novos empréstimos de quase
R$ 6 bilhões foram aprovados com a
promessa de realizar as ligações asfálticas em mais de 100 municípios
e a própria criação da EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias) tinha como
objetivo ampliar os investimentos
na melhoria das nossas estradas.
Mas não é isso o que está acontecendo. Pelo contrário, a falta de conservação, a falta de uma sinalização
mínima para segurança de pedestres
e motoristas é lamentável, mesmo
nas rodovias com pedágio. Temos o
principal eixo econômico justamente
18
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entre Porto Alegre e a Serra, mas este
eixo não está interligado por uma rodovia duplicada, o que demonstra
a nossa carência de infraestrutura.
Esta deficiência representa perto de
20% a mais nos custos para a nossa
indústria, o que retira competitividade do setor metalmecânico, de
móveis e sapatos.
Em Evidência - Quais seriam as
principais demandas neste setor?
Álvaro Boessio - O ideal seria ampliar os investimentos na duplicação
de vários trechos e outras intervenções necessárias para a segurança
dos usuários. Mas já seria um grande
avanço se ao menos o atual governo
fizesse o mínimo, que é a manutenção das estradas. Um exemplo claro é
a situação da ERS-122, onde um trecho de 50 quilômetros que estava sob
responsabilidade do DAER espera
obras de restauro há três anos e agora

repassaram para a EGR. Espero que
finalmente haja uma solução para os
graves problemas de sinalização desta rodovia, em especial nas proximidades da chamada Curva da Morte.
O próprio sinalizador eletrônico instalado neste local a meu pedido está
desativado por falta de manutenção.
É preciso a instalação de lombadas
eletrônicas também entre os km´s
60 e 63, no Distrito Industrial de
Farroupilha, assim como na altura
do km 59, onde há um grande fluxo
de pedestres entre o bairro América
e a localização dos shoppings.
Em Evidência - E a situação das demais estradas?
Álvaro Boessio - Estou há anos cobrando melhorias no entroncamento
da RSC-453 com a RSC-470, assim
como a pavimentação da ligação com
Salto Ventoso, no trecho da ERS826, entre Alto Feliz e a ERS-122, a

Fotos: Divulgação

“Ao lado dos
demais deputados
do PMDB, fui
signatário da emenda
que assegurou o
Passe Livre Estudantil
para todas as regiões
do estado”
sinalização da VRS 813, entre Farroupilha e Garibaldi (RST 470).
Em Evidência - Além da Serra,
como estão as estradas nas demais regiões?
Álvaro Boessio - Venho lutando nos
últimos anos para a conclusão das
obras em estradas importantes, por
exemplo, para o escoamento da pro-

dução do Vale do Caí e na ligação com
outras cidades da Serra. É o caso da retomada do asfaltamento na ERS-874,
entre São Sebastião do Caí e São José
do Hortêncio, e na VRS-483 (entre Feliz e Linha). É preciso uma solução para
a Transcitrus, que interligará seis municípios do Vale do Caí mas está com
vários trechos com as obras paradas,
assim como a retomada da ponte na

ERS-122, na divisa entre Caí e Bom
Princípio. Da mesma forma, reivindico
e apresento emendas todos os anos ao
orçamento para a conclusão da ERS437 na ligação de Vila Flores com Antônio Prado, assim como a ERS-448
(Nova Roma do Sul a Antônio Prado).
Em Evidência - E o novo modelo de
pedágios, trouxe alguma melhoria?
EM EVIDÊNCIA | Ano 4 - Nº 40 - 2014
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Álvaro Boessio - De todo este processo, tivemos como resultado positivo o fim da praça de pedágio em
Farroupilha. Era uma verdadeira
aberração esta praça localizada neste
ponto. Participei desta luta desde o
início e, por força da mobilização da
nossa comunidade, tivemos um desfecho positivo. Tão logo foi encerrada
a cobrança na praça de Farroupilha,
formalizei à direção da EGR o pedido para retirada do pedágio da ERS-

122 localizada em Flores da Cunha. E
neste meio tempo que a mudança de
local é avaliada, sugeri a isenção para
os veículos emplacados em Flores da
Cunha, situação que já ocorre na praça de Portão (ERS -240). No mais, o
novo modelo não avançou em nada
em termos de melhoria nas estradas.
O governo vem fazendo caixa com
o pedágio, ao invés de investir na
conservação das estradas, de novas
obras e na segurança.

“Na relação entre os
parceiros do Mercosul, o
Rio Grande do Sul acaba
sendo o grande prejudicado.
A balança comercial com a
Argentina, por exemplo, é a
favor do Brasil, porém não
para o nosso estado...”
20
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Em Evidência - Como foi a experiência de presidir a Comissão do
Mercosul e Assuntos Internacionais em 2013?
Álvaro Boessio - Ao assumir a presidência desta Comissão, tive a oportunidade de ampliar minha atuação
na defesa do setor produtivo, aos
mais variados segmentos da nossa
indústria que dependem das exportações, mas especialmente pude atuar diretamente em defesa dos nossos
empregos. Tratamos das relações
trabalhistas e as condições de trabalhado para trabalhadores que atuam
nas cidades da Faixa de Fronteira. Na
relação entre os parceiros do Mercosul, o Rio Grande do Sul acaba sendo
o grande prejudicado. A balança comercial com a Argentina, por exemplo, é a favor do Brasil, porém não
para o nosso estado, que nos últimos
anos sofre com os embargos aos sapatos, aos móveis e máquinas agrícolas.
Em Evidência - O senhor chegou a
liderar um protesto contra estes
embargos da Argentina...
Álvaro Boessio - Diante dos entraves às exportações da indústria
gaúcha para a Argentina, optei por
uma medida mais drástica na divisa
entre os dois países. No mês de outubro do ano passado, com a participação de várias lideranças sindicais,
reunimos centenas de trabalhadores em Uruguaiana, interrompendo
o trânsito na ponte internacional
Brasil-Argentina. Foi um apelo público para que o nosso governo tivesse uma atitude mais firme diante
da queda nas exportações. Apenas
apenas em 2013, o RS teve um déficit superior a US$ 2,5 bilhões nos
mais variados setores, em especial
na indústria calçadista, vestuário,
móveis e máquinas agrícolas, por
conta dos atrasos nas autorizações
de entrada dos produtos na Argentina. É uma situação que representa

“Novos empréstimos
de quase R$ 6 bilhões
foram aprovados com a
promessa de realizar as
ligações asfálticas em
mais de 100 municípios
e a própria criação da
EGR (...) Mas não é isso o
que está acontecendo.
Pelo contrário, a falta de
conservação, a falta de
uma sinalização mínima
para segurança de
pedestres e motoristas é
lamentável, mesmo nas
rodovias com pedágio”

prejuízo direto para as empresas,
mas acima de tudo, representa uma
ameaça constante para nossos trabalhadores.
Em Evidência - Quais os projetos de
sua autoria mais importantes ou
que ainda tramitam na Assembleia
Legislativa?
Álvaro Boessio - Tenho algumas
iniciativas que considero importantes para a segurança no trânsito e
para prestigiar o bom motorista.
Sou autor do projeto de lei que prevê a substituição dos pardais por
controladores eletrônicos, pois estes são de fato para educar os motoristas e conter os excessos que são
responsáveis por tantas mortes. Os
pardais passaram três anos sem funcionar e, neste período, o governo
poderia ter feito esta nova opção, ao
invés de reativá-los, algo que mostra

o quanto o estado tem como interesse maior arrecadar com multas ao
invés de educar. Ao mesmo tempo,
outro projeto propõe desconto para
renovação da Carteira de Habilitação para o motorista que não tiver
infrações. Tenho ainda projetos já
aprovados que instituíram o Dia Estadual do Kiwi, como forma de reconhecer a importância do cultivo
desta fruta para a economia; outro
que obriga supermercados do RS a
alertar, através de cartazes, o prazo
de validade de quaisquer produtos
que estiverem em promoção, assim
como uma proposta para instituir
uma política de saúde bucal no nosso estado.
Em Evidência - Qual a denúncia que
o senhor apresentou em relação ao
prejuízo de estudantes do interior
a questão do Passe Livre?

Álvaro Boessio - Ao lado dos demais
deputados do PMDB, fui signatário
da emenda que assegurou o Passe Livre Estudantil para todas as regiões
do estado. O governo queria, inicialmente, beneficiar apenas 63 cidades,
porém acabou recuando e criou um
fundo para subsidiar as prefeituras
que já vêm bancando o transporte
através de ônibus fretados. Porém,
muitos estudantes do interior, de
várias cidades, ainda não recebem
o benefício, mesmo depois de três
meses do início das aulas e comprovando renda mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa da família.
Levei este tema ao conhecimento da
Comissão de Assuntos Municipais
da Assembleia para que o governo
adotasse medidas para resolver esta
situação injusta com quem, muitas
vezes, anda muitos quilômetros até
a faculdade.
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FCDL-RS considera válida
nova extensão de prazo para
o Imposto na Nota
Entidade varejista gaúcha afirma que falta de regulamentação da Lei e
clareza de informações ocasionaram grandes dúvidas nos empreendedores
Marcelo Matusiak

“É necessário que o poder público
promova orientações educacionais,
para deixar claro como será exigida a
transparência. Lojistas têm dúvidas
quanto à forma de contemplar as novas exigências. Atualmente, é possível
comprar o mesmo produto em duas
lojas diferentes, e encontrar índices
de tributos distintos. Isso é resultado
da falta de regulamentação da Lei, que
ocasiona a escassez de informações
pertinentes a adaptação dos seus sistemas de cálculos às novas regras. A
iniciativa é boa, principalmente para
conscientizar a população quanto a
alta carga tributária que é imposta aos
empreendedores brasileiros, mas a logística para torna-la viável ainda é um
22
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O

prazo de adaptação da Lei
“De Olho no Imposto”, que
determina a exposição do
valor de impostos inclusos
nos preços de produtos e
serviços nas notas fiscais, chegaria ao
seu fim no dia 8 de junho, porém, deve
ser alvo de novo adiamento. A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas
do Rio Grande do Sul - FCDL-RS, considera a transparência quanto a tributação fundamental, mas enaltece a importância de adiar as penalidades para
os estabelecimentos comerciais que
ainda não discriminam os valores, pois
a adaptação não está fácil para os lojistas, principalmente para os empreendedores afastados dos grandes centros.

Presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch

empecilho a ser superado” aponta o
presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch.
A extensão de prazo do início das sanções será por mais um ano. Segundo
informações da Agência Brasil, a Casa
Civil informou que o Congresso Nacional receberá uma Medida Provisória do Governo Federal, para ampliar
o tempo para o início da aplicação de
multas.
A Lei nº 12.741/2012, conhecida como
Lei da Transparência, entrou em vigor
no dia 10 de junho de 2013 e determinou a obrigatoriedade de todo o estabelecimento varejista informar aos

consumidores o valor aproximado dos
tributos federais, estaduais e municipais, cuja influência incida na formação
do preço de venda. Apesar do início da
operação, as empresas receberam o prazo de um ano para se adaptar à Lei Federal, mas ainda assim, os pequenos varejistas não encontraram uma solução
prática para informar os consumidores.
A partir da tendência de extensão de
prazo, as empresas poderão terão até
junho de 2015 para contemplar as novas exigências. Caso a empresa, ainda
assim, não cumpra o prazo final, poderá sofrer punições previstas no Código
de Defesa do Consumidor, que incluem
multa, suspensão da atividade e a cassação da licença de funcionamento.
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Marcelo Bertoluci,
presidente da OAB/RS
Em entrevista à revista Em Evidência, o presidente da OAB/RS, Marcelo Bertoluci,
fala da sua gestão à frente da entidade. Ele cita ainda que a Constituição Cidadã
de 1988, que em 2013 completou 25 anos, foi clara ao inserir a advocacia
como indispensável à administração da Justiça, além de protetora do Estado
Democrático de Direito.
Com esse papel, a OAB/RS tem intensificado a atuação em defesa das
prerrogativas e da cidadania desde 2007, a partir da gestão do presidente
Claudio Lamachia. Entre as lutas, destacam-se a busca de alternativas para a
morosidade do Judiciário; o acompanhamento e a garantia de direitos durante
as manifestações de 2013; a reforma política; o respeito aos direitos dos
consumidores; a revisão da dívida do Estado; a contrariedade ao saque dos
depósitos judiciais e ao projeto de lei que reduzia os pagamentos de RPVs.
“Portanto, a OAB/RS seguirá atenta e protagonizando ações concretas em defesa
da advocacia e da cidadania”, afirma Bertoluci. Confira
Sandro Carvalho

Em Evidência - Qual a leitura que
o senhor faz acerca do atual momento político do País?
Marcelo Bertoluci - As manifestações protagonizadas pela sociedade e
que tomaram as ruas do País em 2013
foram legítimas vozes da liberdade de
expressão democrática, como preconiza a Constituição Federal. Aquele
momento foi o reflexo da insatisfação
coletiva com o atual modelo político,
com a corrupção e com os péssimos
serviços públicos, especialmente
quando relacionados ao baixo retorno
dos impostos que pagamos. É perceptível, no entanto, que as demandas
dos manifestantes foram bastante
amplas, a partir da catalisação de
questões sociais diversas, desde o
transporte público e a péssima mobilidade urbana até mais investimentos
em educação, saúde e segurança.
24
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Em Evidência - Que papel a OAB
pode exercer neste contexto?
Marcelo Bertoluci - No período das
manifestações, trabalhamos ativamente. Participamos acompanhando as passeatas, por meio da presença de integrantes das Comissões
de Direitos Humanos; de Defesa,
Assistência e das Prerrogativas e do
Jovem Advogado, a fim de fiscalizar
eventuais excessos tanto do Poder
Público quanto de manifestantes.
Quando houve ocasiões como essas,
os representantes da OAB/RS percorreram as delegacias de polícia, os
Batalhões da Brigada Militar e o Palácio da Justiça até as 5h da manhã,
sempre com o objetivo de resguardar, também, os direitos constitucionais e de liberdade de expressão,
buscando evitar, ainda, violações aos
direitos humanos. Isso aconteceu em

todos os atos em Porto Alegre. Na
ocasião da ocupação da Câmara de
Vereadores de Porto Alegre por manifestantes, estive presente na madrugada para intermediar o processo
de desocupação, de consenso nas
propostas apresentadas pelos grupos e, ainda, para
acalmar os ânimos.
Naquele momento
de muita tensão,
a entidade pôde
auxiliar de forma
muito positiva
na interlocução
entre os vereadores e o grupo
que permanecia
no local há quase uma semana.
A presença da
Ordem gaúcha

resguardou que a segurança de todos
os envolvidos e o diálogo civilizado
pudessem ser mantidos.
Neste ano eleitoral, a cidadania tem
a oportunidade de buscar as melhorias cobradas nas manifestações por
meio do voto em candidatos e partidos com “Ficha Limpa”. Na mesma
linha, temos a expectativa de que
as eleições sejam realizadas sem o
financiamento de campanhas por
empresas, pois está na fase final o
julgamento, no Supremo Tribunal
Federal, da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI nº 4650),
ajuizada pela OAB, que visa à proibição desse sistema. É uma medi-

da que reafirma a ideia do financiamento democrático de campanhas
eleitorais. Um dos principais benefícios de um eventual impedimento
de financiamento de campanha por
empresas será a coibição do chamado “caixa dois”: o uso de recursos não
contabilizados ou declarados. Nosso
entendimento também é de que as

empresas não se enquadram no conceito de “povo”.
Mesmo com nossa ação no STF, seguimos coletando assinaturas pela
campanha “Eleições Limpas”. Fomos
uma das primeiras seccionais da OAB
a lançar a Coalizão Nacional pela Reforma Política. O movimento, que reúne diversas entidades da sociedade
civil organizada, visa à intensificação
da coleta de 1,5 milhão de assinaturas para a apresentação de projeto de
lei de iniciativa popular em defesa
das mudanças da legislação eleitoral,
com o financiamento democrático
das campanhas e o recall político,
que institui a possibilidade de revogação dos mandatos dos agentes
públicos eleitos. Esse movimento é
inspirado em outros que a OAB/RS,

Foto: Rodney Silva
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“Neste ano eleitoral,
a cidadania tem a
oportunidade de
buscar as melhorias
cobradas nas
manifestações por
meio do voto em
candidatos e partidos
com Ficha Limpa”
26

EM EVIDÊNCIA | Ano 4 - Nº 40 - 2014

desde a gestão do presidente Claudio
Lamachia, já atuou, como o da Ficha
Limpa e do Agora Chega.
Em Evidência - Recentemente,
a ALRS instalou duas comissões
(telefonia e energia elétrica) com
a participação efetiva da OAB. O
senhor acredita que desta maneira poderemos assegurar de forma
mais concreta o direito do contribuinte?
Marcelo Bertoluci - A necessidade
de mais transparência e também da
melhoria constante dos serviços prestados ao consumidor são fatores prementes. Com esse ideal, desde 2007,
na gestão do presidente Claudio Lamachia, hoje, para nosso orgulho,
vice-presidente nacional da OAB, a
Ordem gaúcha assumiu a vanguarda
da luta por melhores serviços, pois
percebemos um total descaso com os
cidadãos, que pagam muito e não recebem um serviço digno.
Nesse contexto, tivemos participação efetiva na criação dessas duas
Comissões na ALRS. Temos absoluta
convicção de que esses instrumentos
são um somatório de forças importantes para que possamos realizar
um acompanhamento e fiscalização
desses serviços fundamentais para
os cidadãos. A OAB/RS continuará
atenta e protagonizando ações concretas em defesa da cidadania.
Em Evidência - Há pouco, comemoramos os 25 anos da Constituição
Federal. Como o senhor analisa a
efetivação do texto constitucional
no dia a dia da população e qual o
papel que o advogado exerce nesta
construção?
Marcelo Bertoluci - Em 2013, o Brasil celebrou um dos mais extensos
períodos democráticos de sua história, consagrado com a promulgação
da Constituição em 1988. A OAB/RS
contribuiu, à época, no encaminha-

mento de temas diversos tanto políticos quanto sociais. Por delegação
do então presidente Fernando Krieg
da Fonseca, sua vice-presidente Cléa
Carpi da Rocha coordenou a comissão de acompanhamento junto à
Olga Araújo e Orlando de Assis Corrêa, e ambos mobilizaram a OAB/RS
por um Brasil soberano, democrático
e estável. As ideias levadas ao debate
nacional por contribuição dos advogados com atuação no RS tiveram
ampla receptividade tanto por parte do então presidente nacional da
OAB, Márcio Thomaz Bastos, quanto
pelos constituintes, entre eles Bernardo Cabral e Nelson Jobim. A mesma “Constituição Cidadã”, definida
assim pelo presidente da Assembleia
Nacional, deputado Ulysses Guimarães, também inseriu a advocacia
como indispensável à administração
da Justiça.
Tamanha dedicação, tanto empenho
e tão ampla contribuição legaram à
posteridade uma Carta Magna, da
qual as gerações que a sucederam devem se orgulhar. Reivindica-se, ainda, um olhar para o futuro, no qual
são imprescindíveis as revisões do
pacto social e do pacto federativo,
assim como são imperiosas algumas
reformas estruturais.
O aniversário de 25 anos da Carta
Magna nos permite avaliá-la com serenidade, o que envolve tanto o exame crítico de seu conteúdo quanto o
reconhecimento de suas amplas qualidades. A advocacia continuará perseguindo o seu irrenunciável destino
de lutas rumo à concretude constitucional.
Em Evidência - Quais as principais
ações da OAB/RS em defesa da cidadania?
Marcelo Bertoluci - Nesta gestão,
intensificamos um trabalho que já
vinha sendo realizado com muito

afinco pelo nosso vice-presidente
nacional da OAB, Claudio Lamachia,
que é a valorização absoluta da classe
e a defesa dos interesses da cidadania. Seguimos na vanguarda da defesa intransigente das prerrogativas,
que são, na verdade, prerrogativas do
cidadão, o qual é representado em juízo pelo advogado.
Além do nosso trabalho no campo
corporativo, temos compromissos
com o cidadão. Exemplo disso foi a
instalação de Comissões Parlamentares de Inquérito sobre os serviços de
telefonia e de energia elétrica no âmbito estadual e em vários municípios.
Também, em nome da cidadania, nos
manifestamos contrários ao saque de
R$ 5 bilhões dos depósitos judiciais
pelo Executivo estadual. No Palácio
Piratini, perante o governador e os
integrantes do Conselhão (Conselho
de Desenvolvimento Econômico e
Social), alertei que os valores são de
propriedade privada. Assim, ajuizamos a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5080, no STF, questionando os saques. Inclusive, nossa ação já
conta com parecer favorável da Advocacia-Geral da União. Entendemos
que mais recursos de terceiros serão
utilizados para financiar a máquina
estatal até o momento que os advogados, representando as partes em
juízo, irão sacar valores que poderão
não existir mais.
Na mesma linha, denunciamos a incoerência e a arbitrariedade do projeto de lei do Executivo que visava à
redução dos pagamentos de Requisições de Pequeno Valor (RPVs) de 40
para 10 salários mínimos, além de
possibilitar acordos entre as partes
sem a necessidade da participação do
Judiciário e dos advogados. A mobilização da OAB/RS, com o apoio de
diversas entidades da sociedade civil,
garantiu a sua retirada na AssemEM EVIDÊNCIA | Ano 4 - Nº 40 - 2014
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“Além disso, atuamos
pela revisão da dívida
pública do Estado
e de municípios,
especialmente do
RS, buscando a
aprovação do Projeto
de Lei 99/2013, com
o objetivo de atenuar
as dificuldades atuais
do Estado”

bleia Legislativa pelo próprio Executivo. Mais uma vez, a esperança
do cidadão-credor de receber o que é
seu de direito sofreria mais um calote institucional.
A atuação da OAB/RS, a partir de agora, é pela agilização do julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) 4668, também ajuizada pela
OAB, no STF, em 2011. A ADI contesta
a Lei Estadual 13.756/2011, que aumentou o prazo para o pagamento das
RPVs de 60 para 180 dias e limitou o
montante anual de valores a serem saldados em 1,5% das receitas líquidas.
A cidadania também contou com a
OAB/RS no permanente enfrentamento das dificuldades do Judiciário,
28
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alertando quanto ao déficit de juízes e
de 1.600 servidores, frente ao aumento de até 100% da demanda processual no 1º Grau de jurisdição e de até
110% no 2º Grau de jurisdição. Recentemente, levei o tema das limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal no âmbito do Judiciário
para debate no Colégio Nacional de
Presidentes da OAB, pois é uma pauta
comum.
Além disso, atuamos pela revisão da
dívida pública do Estado e de municípios, especialmente do RS, buscando a aprovação do Projeto de Lei
99/2013, com o objetivo de atenuar
as dificuldades atuais do Estado. Entretanto, seguimos mobilizados em
defesa da Ação Civil Originária nº

2.059, ajuizada pela OAB, no STF, em
novembro de 2012, que retroage os
valores da dívida, sendo mais abrangente e justa em termos de índices de
correção, pois entendemos que não
é admissível que 13% do orçamento
estadual seja destinado para a União,
enquanto as verbas em saúde e em
precatórios são muito limitadas.
Seguimos trabalhando de forma
conjunta com o Conselho Federal
da OAB. Aliás, trabalho é a vocação
natural da Ordem, pois, em paralelo
à sua condição de representante dos
advogados, exerce o honroso papel
de consciência da Nação, na defesa e
vigilância do Estado Democrático de
Direito, e, portanto, da preservação
dos interesses públicos.

LEGISLATIVO MUNICIPAL

Câmara de Vereadores
da Capital ganha novo prédio
Projeto arquitetônico será definido por meio de concurso
público organizado pelo IAB

D

Neusa Galil Fróes

O local reservado para a construção
do anexo fica atrás do Palácio Aluísio
Filho e vai abrigar as diretorias Geral, Administrativa e de Patrimônio
e Finanças. O concurso para escolha
do projeto terá abrangência nacional
e, segundo a atual diretoria, a escolha será feita por uma comissão técnica. “Esse é um projeto de médio e
longo prazos, mas pretendemos ter
a definição da arquitetura do novo
prédio até o mês de outubro”, contou
Garcia.
O presidente do Legislativo ainda falou sobre a importância da realização
dos jogos da Copa do Mundo em Porto Alegre. Ele afirmou que somente
em função do Mundial foi possível
buscar recursos para mobilidade urbana e infraestrutura. “Não tenho
dúvidas de que se não acontecesse a
Copa do Mundo aqui, nada seria fei-

Foto: Divulgação

epois de 28 anos funcionando com a mesma estrutura física, a Câmara
de Vereadores de Porto
Alegre vai ganhar um
novo espaço administrativo. O projeto arquitetônico será definido por
meio de concurso público, a ser lançado nos próximos meses, em parceria com o Instituto dos Arquitetos do
Brasil (IAB). O presidente do Legislativo da Capital, professor Garcia,
adiantou, durante o Tá na Mesa do
último dia 11 de junho, que serão investidos R$1 milhão na primeira fase
do projeto.

Vereador professor Garcia (PMDB), presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre e Ricardo
Russowsky, presidente da Federasul, durante o”Tá na mesa”

to”, opinou Garcia.
A participação do presidente também
teve o objetivo de aproximar o Legislativo de Porto Alegre das entidades
que representam a sociedade civil.
Garcia ressaltou que está sendo desenvolvido um projeto de um portal,

com acesso exclusivo para Federações, Associações e Sindicatos, onde
serão disponibilizadas todas as informações sobre os Projetos de Lei em
tramitação. “Assim será permitida a
apresentação de sugestões e garantida a maior participação da sociedade
civil”, concluiu o presidente.
EM EVIDÊNCIA | Ano 4 - Nº 40 - 2014
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Em prol do municipalismo
Famurs e revista Em Evidência, parceiros desde a primeira edição
Antonio Silvio Hendges

D

A parceria com a FAMURS iniciou em
nossa primeira edição, com a matéria
especial, com o então presidente desta entidade, Marcus Vinícius de Almeida, que abordou os prós e contras
da Lei de Responsabilidade Fiscal e
destacou a FAMURS como a maior e
principal entidade municipalista do
RS, além da importância como assessoria às prefeituras na condução
das políticas públicas municipais. As
edições posteriores confirmaram a
vocação municipalista da Em Evidência e, na sexta edição, quatro páginas
foram dedicadas à entrevista com o
então prefeito de Marau e novo presidente, Vilmar Perin Zanchin, que
abordou entre outros temas municipalistas, a importância das associações municipais e a responsabilidade
de associar, integrar e representar os
municípios e a defesa dos seus interesses.
30
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esde a primeiro número,
a revista Em Evidência
coloca o municipalismo
em destaque. No editorial da primeira edição
foi transmitido aos leitores um dos
objetivos centrais desta publicação,
ou seja, “o objetivo de contribuir
para o cenário político atual, mais especificamente nos municípios. É na
cidade que vivemos (não à toa somos
chamados cidadãos) e presenciamos
mais rapidamente as mudanças, independente de quais áreas elas ocorram. A revista Em Evidência vem
para promover a democratização do
debate político no município, trazer
à luz as questões, as instituições, as
pessoas, os assuntos e as culturas da
cidade”.

A parceria com a FAMURS iniciou em nossa primeira edição, com a matéria especial, com o
então presidente desta entidade, Marcus Vinícius de Almeida, que abordou os prós e contras
da Lei de Responsabilidade Fiscal e destacou a FAMURS como a maior e principal entidade
municipalista do RS

Vilmar Perin Zanchin, abordou entre outros temas
municipalistas, a importância das associações municipais
e a responsabilidade de associar, integrar e representar os
municípios e a defesa dos seus interesses

A divulgação do municipalismo continuou em nossas páginas e, na vigésima edição, a principal entrevista foi
com Presidente Mariovane Weis, que
destacou a importância da Escola de
Gestão Pública da FAMURS para a

capacitação dos gestores municipais
e a importância dos royalties do Pré-Sal para os municípios. No número
23, o destaque foi para o primeiro
prefeito petista a tornar-se presidente desta entidade, que entre outros

compromissos com o municipalismo,
destacou a importância de avançar
nas reivindicações históricas deste
movimento, a reforma tributária e a
renegociação das dívidas do Estado
do RS e municípios com o Governo
EM EVIDÊNCIA | Ano 4 - Nº 40 - 2014
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Na vigésima edição, a principal entrevista foi com
Presidente Mariovane Weis, que destacou a importância da
Escola de Gestão Pública da FAMURS para a capacitação
dos gestores municipais e a importância dos royalties do
Pré-Sal para os municípios

Federal como indispensáveis ao resgate do pacto federativo e a afirmação de relações políticas equitativas
entre a União, Estados e Municípios.
Continuamos nossa proposta edi32
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torial de defesa do municipalismo
e, na trigésima segunda edição, entrevistamos o presidente Luiz Valdir
Andres, que abordou as reivindicações mais importantes para a FAMURS, entre as quais: a reformula-

ção do pacto federativo, a conclusão
dos acessos asfálticos, o aumento
dos recursos para o transporte escolar, participação da entidade nos
projetos de energia e aumento do
retorno do ICMS aos municípios.

Ary Vannazzi: no número 23, o primeiro prefeito petista a tornar-se presidente da entidade
destacou a importância de avançar nas reivindicações históricas deste movimento, a
reforma tributária e a renegociação das dívidas do Estado do RS e municípios com o
Governo Federal como indispensáveis ao resgate do pacto federativo e a afirmação de
relações políticas equitativas entre a União, Estados e Municípios

Defendeu também a interiorização
das atividades da FAMURS e o fortalecimento das demandas regionais e destacou a importância da Escola de Gestão Pública e de facilitar

o acesso dos gestores e servidores
municipais aos cursos oferecidos.
A revista Em Evidência, desde que
surgiu, traz a marca e conta a his-

tória do municipalismo gaúcho.
Publicou em suas páginas, matérias especiais e entrevistas com
todos os presidentes da FAMURS
nos últimos anos, além de destacar
EM EVIDÊNCIA | Ano 4 - Nº 40 - 2014
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Na trigésima segunda edição entrevistamos o Presidente Luiz Valdir Andres que
abordou as reivindicações mais importantes para a FAMURS, entre as quais a
reformulação do pacto federativo, a conclusão dos acessos asfálticos, o aumento
dos recursos para o transporte escolar, participação da entidade nos projetos de
energia e aumento do retorno do ICMS aos municípios

diretamente os municípios e suas
associações, inclusive com números
especiais que abordaram regiões e
municípios específicos, como a Associação dos Municípios do Alto da
Serra do Botucaraí – AMASBI. Além
34
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disto, estampamos diversos prefeitos em nossas capas, das mais distintas regiões. Por isso, acreditamos
que nossa contribuição ao municipalismo, embora pequena, seja significativa, sendo nosso engajamen-

to e identificação com as demandas
municipais nossa característica
editorial mais destacada e possivelmente a responsável pela aceitação
de nossa revista em todos os municípios do RS.
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eSocial modifica as
rotinas das empresas
Novo sistema vai facilitar a fiscalização sobre as relações trabalhistas

O

sistema eSocial muda a
rotina e a cultura dos departamentos de pessoal
das empresas a partir do
ano que vem. A nova ferramenta facilita a fiscalização do Governo
Federal sobre as relações trabalhistas,
pois unifica e agiliza o envio de dados
pelo empregador e o acesso a eles. Com
o tema “eSocial, sua empresa está preparada para o futuro?” o diretor da Gerencial Auditoria e Consultoria, Ângelo
Machado, falou sobre as novas regras
do sistema no Bom dia Associado, no
último dia 10 de junho, na Federasul.
O eSocial começa a valer em 2015, unificando as informações que devem ser
prestadas pelo empregador sobre seus

Neusa Galil Fróes

empregados e, segundo Machado, o Ministério do Trabalho, Caixa Econômica
Federal, Previdência Social e Ministério
Público terão acesso com mais agilidade
a elas. “Teremos que reavaliar processos, primar pela correção e estar preparados para entender todos os aspectos
das leis trabalhistas”, resumiu. As empresas terão, a partir da implantação do
sistema, seis meses para se adaptarem.
Informações como: admissão, férias
e demissões estarão disponíveis no
sistema por meio do cadastro do CPF
do trabalhador. Entre os benefícios do
eSocial para os empresários, está a redução de custos com o armazenamento e a unificação das informações, além
de mais agilidade no acesso e troca de

dados. O sistema fará cruzamentos
contábeis e fiscais e vai disponibilizar
cópias autênticas de documentos e certidões. “Será reduzida a incidência de
erros e sonegações”, adiantou o palestrante.
Machado alertou sobre a necessidade
dos departamentos pessoais estarem
preparados para operar o novo sistema
e repassar as informações. “Qualquer
erro pode gerar multa que varia entre
R$ 400,00 e R$ 4 mil”, frisou. Também
defendeu que o eSocial esteja ajustado
para atender as atuais necessidades das
empresas. Ele citou como exemplo as
férias que não poderão mais serem gozadas em dois períodos. “Uma verdadeira mudança cultural”, resumiu.
Foto: Divulgação

Zelio Hocsman, Ângelo Machado e Alexandre Gadret
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Beto

Grill
Vice-governador do

Rio Grande do Sul

Nascido em Pelotas e “criado às
margens da BR 116”, o socialista
Beto Grill assumiu como vice-governador tendo a missão
de combater as desigualdades
regionais e coordenar os
esforços visando a diminuição
das mortes no trânsito no
Rio Grande do Sul. Passados
três anos e meio, é possível
afirmar que sua atuação
transcende em muito a
simples representação
institucional do cargo
e as atribuições
previamente
estabelecidas.

Foto: Chico Pinheiro/Revista Em Evidência
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Sucessor do
polêmico Paulo Feijó, o

Em entrevista à revista Em
Evidência, Beto Grill faz um
balanço de sua atuação
no governo, fala sobre as
missões internacionais que
chefiou, a intensa busca
por empreendimentos para
o Estado, o papel do PSB
no atual cenário político,
os desafios nas eleições de
2014 e os projetos para o
futuro próximo
Antonio Silvio Hendges

Em Evidência - Como o senhor avalia o momento atual do Rio Grande
do Sul?
Beto Grill - Tenho a convicção de
que o Estado está melhor do que há
quatro anos. A atual administração
implementou ações para promover a
retomada do crescimento. Podemos

Foto: Divulgação

ex-deputado estadual e exprefeito de São Lourenço
do Sul e Cristal mudou a
imagem que o sociedade
rio-grandense possuía da
figura do vice-governador.
Com seu perfil proativo e ao
mesmo tempo conciliador,
Beto Grill esteve à frente de
pautas importantes, como
a longa negociação com os
hospitais filantrópicos, o
fortalecimento da indústria
oceânica, a defesa do
carvão mineral gaúcho e
a aposta na geração de
energia por meio de fontes
renováveis.

Durante a Assembleia da Federação dos Hospitais Filantrópicos e Santas Casas do RS. Por seu papel na
negociação entre o governo estadual e o setor, Grill foi homenageado pela entidade

destacar a política industrial, que
possibilitou a atração de diversos
empreendimentos e a formação de
parcerias com empresas estrangeiras; o programa de fortalecimento de
Arranjos Produtivos Locais (APLs),
fundamental para a estruturação de
cadeias produtivas identificadas com
a vocação de cada região e o forte incentivo à indústria oceânica, através
da criação dos polos navais do Guaí-

ba e do Jacuí e do apoio à diversificação das atividades no polo naval de
Rio Grande.
No entanto, vejo que poderíamos ter
feito mais, principalmente na área
da infraestrutura. Ainda não temos
uma malha viária que atenda às reais demandas do RS. Os acessos asfálticos não avançaram da maneira
esperada, o que impede que muitos
EM EVIDÊNCIA | Ano 4 - Nº 40 - 2014
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municípios tenham a capacidade de
competição necessária na atração de
investimentos.
Em Evidência - Qual o papel do
vice-governador neste governo?
Quais ações couberam ao vice nestes quatro anos?
Beto Grill - O último governo foi
marcado por uma relação conturbada entre a governadora e seu vice.
Desde a campanha, acertamos um
trabalho conjunto e respeitoso, o governador e eu. O governador, inclusive, fez questão que o meu gabinete ficasse no Palácio Piratini, próximo ao
dele, e me designou para coordenar
o Comitê Estadual de Mobilização
pela Segurança no Trânsito. Estive
à frente do Programa de Combate às
Desigualdades Regionais, que prevê
a execução de projetos em regiões
mais deprimidas economicamente,
com uma atenção especial para as políticas voltadas à Metade Sul. Fui interlocutor, também, de questões importantes para o desenvolvimento,
como no caso da indústria oceânica,
da defesa da exploração do potencial
do carvão mineral gaúcho e do incentivo à diversificação da matriz energética do RS através da utilização de
fontes de energias renováveis.
Em Evidência - O Sr. foi homenageado pela Federação das Santas
Casas e Hospitais Beneficentes,
Religiosos e Filantrópicos. Qual o
seu papel na aproximação entre o
governo e os hospitais?
Beto Grill - Quando assumimos, os
hospitais filantrópicos e os públicos
tinham um déficit muito elevado.
Instituímos um grupo de trabalho
sob a minha coordenação e do então
secretário Ciro Simoni, com representantes dos hospitais, buscando
alternativas para evitar que qualquer
instituição fechasse suas portas. Triplicamos os investimentos em saúde, passando de 4,5%, para 12,4%.
40
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Na Festa da Uva, como governador em exercício, junto ao ex-secretário Beto Albuquerque, e o ex-prefeito de Caxias do Sul, José Ivo Sartori

Criou-se, também, uma rubrica especifica no orçamento do Estado para
os hospitais filantrópicos, passando
de uma política de governo para uma
política pública a ser honrada por futuras administrações.

tive a satisfação de ser um dos homenageados pela Federação das Santas
Casas. A distinção é um reconhecimento pela interlocução e apoio do
Governo do Estado junto às autoridades de saúde no RS.

Esta negociação foi fundamental
para a melhoria dos serviços, uma
vez que estas entidades respondem
por 70% dos leitos do Sistema Único
de Saúde (SUS) no RS. Recuperamos
a confiança do setor, propusemos
parcerias federais de um novo tipo
para acréscimo de repasses devido à
especificidade da rede estadual e ajudamos no estabelecimento de uma
relação mais transparente e qualificada das gestões. Por esta parceria,

Reconheço, porém, a necessidade de
avançar mais na área da saúde. Precisamos estabelecer novas ações para
qualificar o atendimento de modo
que o cidadão possa, com tranqüilidade, ter acesso aos serviços que necessita, tanto na média como na alta
complexidade.
Em Evidência - O senhor tem defendido a utilização do carvão como
fonte de energia. Por quê?

al e do próprio governo federal repudiavam o debate. No RS, possuímos
90% de todo carvão mineral brasileiro. Um potencial enorme, que não
pode ser desperdiçado. Novos processos foram desenvolvidos e colocados
em prática com sucesso, tornando
as usinas térmicas uma alternativa
concreta para garantia da segurança
energética do nosso país. Cerca de
40% da geração de energia elétrica a
partir das fontes primárias, em nível
mundial, tem como matéria-prima o
carvão. No Brasil, lutamos para que
a participação na matriz energética
seja de 4%. Outro dado que preocupa
é o fato de 80% da geração de energia
no país ser proveniente das hidrelétricas, enquanto, no mundo, o índice
das térmicas está em 41%. Isso nos
deixa muito dependentes do clima,
o que pode acarretar sérios prejuízos
para o setor produtivo, caso não haja
uma estrutura complementar que

Com Sartori e Beto Albuquerque em visita aos pavilhões da Festa da Uva

Beto Grill - A defesa da energia
produzida por termelétricas com
a queima do carvão mineral é uma
tarefa sempre enfrentada pelo
meu gabinete, até mesmo quando
outros órgãos do governo estadu-

nos garanta a segurança necessária.
Em Evidência - Outro projeto que é
defendido pelo senhor é o do Polo
Carboquímico de Charqueadas/Eldorado do Sul.

Beto Grill - Como é possível observar, são muitas as possibilidades
para o nosso carvão mineral. Venho
acompanhando o projeto do polo
carboquímico a ser instalado nestes
municípios. Trata-se de uma proposta pioneira no Brasil, com objetivo
de viabilizar a gaseificação obtida a
partir da mina de Guaíba, nos municípios de Charqueadas e Eldorado do
Sul, gerando gás de síntese que pode
ser utilizado tanto como matéria-prima para a produção de gás natural sintético, produtos químicos ou
fertilizantes, como pode ser usado
diretamente como combustível para
geração de energia elétrica. Este é
um projeto de grande valor estratégico para o Estado.
Em Evidência - Mesmo sendo um
dos principais defensores do carvão mineral, o senhor também
teve participação direta nos debates sobre a utilização de energias
renováveis. Essas agendas não são
conflitantes?
Beto Grill - De forma alguma. Entendo que as matrizes energéticas se
complementam. O Rio Grande é beneficiado com os melhores ventos do
Brasil e possui, também, uma grande
potencialidade para a produção de
energia a partir da biomassa. Desde
o primeiro ano de governo, trabalhamos intensamente esta pauta. Cerca
de 11% do potencial das fontes de
energia renováveis do país se encontram em solo gaúcho. Os parques
eólicos somam investimentos de R$
1,51 bilhão para o RS. Até 2017, serão mais de 50 empreendimentos no
Estado. Obtivemos participação recorde no leilão de energia A-3 realizado em novembro de 2013 pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE),
respondendo por 37% das contratações. Isso é reflexo direto da boa
oferta de recursos naturais existentes. No campo da energia eólica, há
a possibilidade de instalação de emEM EVIDÊNCIA | Ano 4 - Nº 40 - 2014
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Discurso durante abertura oficial da EXPODIRETO COTRIJAL, em Não-Me-Toque

preendimentos onshore (em terra) e
offshore (em água), se observarmos
as oportunidades na Lagoa dos Patos. As usinas de biomassa, de igual
forma, mereceram a nossa atenção.
Apresentamos projetos gestionando
junto aos órgãos ambientais o licenciamento há muito solicitado. Em
todas as manifestações, buscamos
demonstrar que a produção desta
energia deveria ser tratada de for42
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ma diferenciada, uma vez que não
está atrelada à produção de cana-de-açúcar, mas à utilização de outros
produtos e subprodutos como, por
exemplo, a casca de arroz e o resíduo
de reflorestamento.
Em Evidência - No início deste governo, foi criado o Comitê Estadual de
Mobilização para Segurança no Trânsito, sob sua coordenação. Como o

senhor avalia o resultado obtido?
Beto Grill - Os esforços ligados à diminuição do número de mortos em
nossas estradas e vias urbanas estão
entre as ações mais destacadas da
atual gestão. O trânsito provoca mais
mortes que muitas guerras ou a violência urbana. Aproximadamente 1,3
milhão de pessoas perdem a vida anualmente em acidentes em todo mo
mundo. O número de feridos é muito

A nova metodologia inclui na estatística as vítimas que faleceram até
30 dias após o acidente, conforme as
normas internacionais vigentes, nos
dando uma mostra muito mais próxima da realidade. A Balada Segura é
um marco de uma nova postura dos
condutores com relação ao consumo
de álcool, presente em mais de 50%
dos acidentes de trânsito com mortes. Abrange 23 municípios gaúchos
e deixou de ter como foco o público
jovem frequentador de bares e casas noturnas. Hoje, contempla ações
educativas, campanhas de comunicação e fiscalização voltadas aos
mais diversos públicos, buscando a
prevenção dos principais fatores de
risco no trânsito. A Viagem Segura,
por sua vez, é uma ação integrada
envolvendo forças policias e órgãos
fiscalizadores municipais, estaduais e federais, que possui como foco
a redução do número de óbitos nas
estradas gaúchas durante os feriados
e datas comemorativas. Em 29 edições, 2,7 milhões de veículos foram
fiscalizados, 402 mil infrações registradas, 11,1 mil CNHs e 37,3 mil veículos recolhidos. Foram realizados
61,4 mil testes de bafômetro, registrando mais de 8,6 mil infrações por
embriaguez.

maior: entre 20 e 50 milhões. No entanto, graças ao trabalho realizado, o
número de mortes em acidentes no
RS está em queda. Nos últimos três
anos houve uma redução de 9,4%.
Em 2010, morreram 2.191 pessoas
no trânsito. No ano passado, 1.984.
É um processo continuado, mas que
apresenta resultados concretos. Isso
tudo em um cenário onde a frota de
veículos cresce 7% ao ano.

Em Evidência - Que projetos foram
criados para combater o grande
número de acidentes e mortes no
trânsito e quais ações fiscalizadoras foram implementadas?
Beto Grill - Entre as ações elaboradas
através do Comitê Estadual de Mobilização pela Segurança no Trânsito,
destaco a mudança na metodologia
da contagem dos óbitos e as operações Balada Segura e Viagem Segura.

Em Evidência - O senhor é considerado um porta-voz dos interesses
da Metade Sul do Estado, participando intensamente das discussões acerca das demandas e de
ações em prol do desenvolvimento da região. Qual é o cenário hoje
para os municípios do Sul do Estado?
Beto Grill - Durante muito tempo
considerada um problema, hoje a
Metade Sul é parte importante da solução. A retomada do crescimento do
setor primário e a diversificação da
base produtiva local deram uma nova
dinâmica para a economia da região.
A indústria oceânica é, sem dúvida, o
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principal indutor desse crescimento.
No entanto, não podemos deixar de
citar os investimentos nos parques
eólicos e a expansão da construção
civil que acompanha esse processo. É
um ciclo virtuoso que merece muita
atenção para os seus desdobramentos e possíveis fases de declínio.
No gabinete, trabalhamos intensamente no sentido de agilizar os
processos de instalação dos empreendimentos, como, por exemplo, o
Shopping Pelotas e o Estaleiro EBR,
em São José do Norte. Neste caso específico, participei de debates importantes sobre o impacto econômico e
social do estaleiro na comunidade,
tendo como foco a capacitação de
mão de obra e a inclusão de força de
trabalho local nas obras.
É importante ressaltar que pensamos o conceito de polo naval para
além das plataformas e como uma
ampla rede que se complementa. Temos que planejar os nossos distritos

Foto: Camila Domingues/Palácio Piratini

44

EM EVIDÊNCIA | Ano 4 - Nº 40 - 2014

industriais pensando em longo prazo, agregando tecnologia, fomentando a pesquisa e diversificando
os serviços, para não dependermos
exclusivamente das encomendas
da Petrobras. Esse foi o objetivo de
grande parte dos nossos encontros
nas missões internacionais, onde tivemos contato direto com experiências de sucesso que podem e devem
ser adaptadas e executadas de acordo
com a nossa realidade.
Em Evidência - Com o intuito de divulgar o potencial do RS e na busca
de novos investimentos e parcerias com empreendedores estrangeiros, o senhor participou de várias missões governamentais no
exterior. Fale um pouco sobre essa
experiência.
Beto Grill - A vice-governadoria
possibilitou que eu representasse o
Estado em diversas missões internacionais. No início do governo fomos
à Europa para observar as ações bem
sucedidas na questão do trânsito e

aprendemos muito com as experiências francesa e espanhola, o que foi
de suma importância para a elaboração da nossa Política Estadual de
Trânsito. Na China estabelecemos
uma série de contatos com empreendedores, que hoje se encontram em
negociações avançadas para instalação de empreendimentos na Metade Sul, como no caso da montadora
Shyiang Yunlihong, em Camaquã.
Na Argentina, conhecemos a experiência do Observatório do Trânsito e
da Agência Nacional de Seguridade
Viária, dando seguimento às tratativas estabelecidas no memorando
de entendimento para troca de conhecimento entre o Detran/RS e a
Agência, que visa desenvolver ações
conjuntas para a redução da acidentalidade. Ainda na Argentina, firmamos a parceria com a empresa de
aerogeradores IMPSA, na cidade de
Mendoza. Hoje, a IMPSA investe R$
100 milhões na fábrica em Guaíba e
será uma das principais fornecedoras

Inspeção das
obras de reforma
Estádio Beira-Rio

Foto: Divulgação

No lançamento da Expoagro AFUBRA, em Rio Pardo

para os parques eólicos na Zona Sul.
Chefiei missões nos Estados Unidos
e no Reino Unido, que apresentaram
o potencial da indústria oceânica no
RS e as oportunidades para investimentos no RS em duas das principais
feiras do setor no mundo: A Offshore Technology Conference (OTC) em
Houston, Texas, e a Offshore Europe,
em Aberdeen, na Escócia. Essas missões possibilitaram a aproximação
de potenciais investidores e abriram
as portas para que empresários gaúchos expusessem seus produtos para

grandes mercados. A associação da
empresa gaúcha Koch com a austríaca Palfinger, por exemplo, foi apresentada como um exemplo de sucesso na OTC pela Petrobras.
A última missão internacional que
coordenei foi a realizada em parceria com representantes de Pelotas e
Rio Grande. Foi uma viagem diferenciada, com agendas em três países.
Em Portugal, estreitamos os laços
dos municípios gaúchos com suas
cidades-irmãs lusitanas e estabelecemos convênios na área de turismo

e gastronomia. Apresentamos, também, potenciais parceiros ao grupo
industrial AMAL, que prepara sua
vinda para o Estado. Em Bilbao, no
País Basco, firmamos parcerias para
intercâmbio de conhecimento com
importantes parques tecnológicos,
clusters industrias e da área de meio
ambiente, que beneficiarão em muito a estruturação do Parque Tecnológico de Pelotas e o Oceantec – Parque
Tecnológico, em Rio Grande. Na Áustria, visitamos a sede da Palfinger,
em Salzburgo, consolidando ainda
mais a relação entre o Estado e a
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Em visita ao Beira Rio, após o término das obras de reforma do estádio
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empresa. Em maio, a licença de instalação para a joint-venture Palfinger
Koch foi liberada pela prefeitura de
Porto Alegre. Considero este um case
estratégico, que serve de modelo
para todas as parcerias com empreendedores estrangeiros.
Em Evidência - Entre as ações desenvolvidas pelo seu gabinete para
o desenvolvimento da Metade Sul,
está o início das operações da Azul
no Aeroporto de Pelotas. Qual foi a
sua participação neste processo?
Beto Grill - Primeiramente, nos reunimos com uma comitiva da Região
Sul e com o presidente em exercício
da Agência Nacional de Aviação Civil
(ANAC), Claudio Passos Simões, em
Brasília. Solicitamos à agência a análise da possibilidade de o aeroporto
de Pelotas operar voos nacionais e
internacionais. Entre as empresas interessadas, destacaram-se a Azul e a
uruguaia BQB, que pretendia operar
o voo Montevidéu-Pelotas.
Nosso objetivo era diminuir as barreiras para que fosse viabilizado este
tipo de operação, estimular a aviação
regional em municípios do interior.
Nesse contexto, o decreto que reduziu a base de cálculo do ICMS do querosene de aviação de 17% para 12%
para empresas que atuarem com aeronaves de até 120 assentos foi fundamental. Foi um longo período de
negociação, em um esforço conjunto
que teve impacto no setor em todo o
Estado.
Para garantir os voos em Pelotas,
reunimos o Comando dos Bombeiros
da Brigada Militar e representantes
da Infraero no sentido de firmar o
convênio que viabilizou a estrutura
da brigada de incêndio. Esta, por sua
vez, habilitou o aeroporto para receber os voos diários. Hoje podemos
constatar o sucesso da ação. Os voos
lotados comprovam que existia a deEM EVIDÊNCIA | Ano 4 - Nº 40 - 2014
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manda. É dever de toda administração investir e dar condições para que
a aviação regional seja fortalecida. A
partir dessas novas rotas, os municípios do interior reforçam a sua logística e têm mais condições de disputar
investimentos.

Em Evidência - Como está sendo a
convivência dentro do governo a
partir deste rompimento?
Beto Grill - Normal, dentro de um clima de cordialidade que sempre existiu. Eu não estou no governo, eu sou
governo, fui eleito para isso. É claro
que a relação entre governador e
vice-governador está mais distanciada, mas não há atritos. Os 127 dias
em que assumi como governador em

exercício comprovam a estabilidade e
a confiança que mantivemos ao longo desse período.
Em Evidência - O senhor acredita
que o PSB gaúcho sairá fortalecido
nesta eleição?
Beto Grill - Acredito. Estamos trabalhando forte, através da ampla
mobilização da nossa militância em
todo o Estado. Temos quadros qualificados para a disputa por vagas na
Assembleia e na Câmara. Crescemos
significativamente em 2010. Nossos atuais representantes possuem
atuação destacada e consolidaram a
sua base ao longo dos últimos anos.
A tendência é manter o espaço con-

Foto: Claiton Silva

Em Evidência - O que fez o PSB se
afastar do governo? Ou foi o governo que afastou o PSB?
Beto Grill - Os princípios que nortearam nosso programa de governo ainda são os mesmos, já falei anteriormente que reconheço as conquistas
do Rio Grande. Por outro lado, me sinto à vontade para participar de outra
aliança que possa representar avanços

para o Estado. A candidatura Sartori
tem esta condição. O que queremos
agora, o PSB, é o protagonismo como
partido político. Consideramos que é
o momento de avançar, em nível nacional e estadual. Ir além.

Na FIERGS, participando da entrega do Mérito Industrial CNI a Paulo Bellini, fundador da empresa Marcopolo
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Em audiência pública promovida pela FAMURS

quistado em âmbito federal e aumentar a nossa representação no Legislativo gaúcho. Para o Senado, temos o
melhor candidato. Beto Albuquerque
está preparado para o desafio. Aos
51 anos, é uma das mais destacadas
figuras do Congresso. Sua trajetória
fala por si. Seu trabalho e as causas
que defende são reconhecidos nacionalmente. Beto é um exemplo de
político que trabalha para a melhoria
da vida das pessoas. A Lei Pietro (que
institui a Semana de Mobilização Nacional para Doação de Medula Óssea)
reflete o homem público diferenciado
que ele é: um político que transforma
uma experiência de vida dolorosa em
um projeto que beneficia milhares de
pessoas em todo o Brasil.

Em Evidência - Por que, no Rio
Grande do Sul, a opção foi coligar
com o PMDB?
Beto Grill - O PMDB gaúcho é diferenciado do resto do país. E o senador
Pedro Simon um símbolo de comportamento exemplar no Parlamento Nacional. Podemos governar com pessoas
e quadros do PMDB que têm preocupações próximas do nosso campo. Identificamos em José Ivo Sartori um gestor
competente, um quadro com história
política consistente. Tivemos forte
resistência à coligação com o PP, por
exemplo, por vinculações históricas
de disputa no Estado e por obstáculos
apresentados na questão ideológica.
No entanto, nossa principal discussão
é nacional. Queremos e vamos eleger

Eduardo Campos presidente do Brasil.
Em Evidência - Qual o significado
da candidatura de Eduardo Campos no cenário nacional?
Beto Grill - Eduardo Campos quebra o
discurso polarizado que aconteceu na
última eleição, aprofundando o debate.
Nosso candidato tem a consciência crítica do passado e do presente, de olho
no que vai realizar no futuro. Diversos
analistas deixam claro que a candidatura
de Eduardo Campos é a que tem maior
potencial de crescimento e a mais baixa
rejeição. Ninguém é escolhido o melhor
governador do país por anos à toa. É preciso caráter, liderança e muita qualidade
na gestão. Virtudes estas que o qualificam para a disputa presidencial.
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A construção da boa
política começa pelo eleitor
Faltam quatro meses para
a média da sociedade, que é
as eleições. Ocasião em
composta bom bons e maus
que você terá que fazer
cidadãos. Se escolhermos
cinco escolhas: presidente
apenas os bons, os maus
da República, governador,
ficarão de fora.
senador, deputado federal e
deputado estadual, que irão
Mas como saber quem
exercer a sua procuração
é do bem e quem não é?
por quatro anos, no caso do
Comparando. Pesquisando.
presidente, governador e
Analisando. Não apenas
deputados, e oito anos para
pelo que o candidato diz.
Pedro Westphalen
o senador. Essa sequência
Mas principalmente pelo
Deputado Estadual PP
de números, entretanto, não
que ele fez. Como pessoa,
representa a importância
como filho, como pai, como
dos poucos minutos que você
trabalhador e como homem
irá passar dentro da cabine eleitoral, no dia 5 de público, político ou não. Coerência. Esse é o
outubro. Ali, na solidão da sua consciência, você principal critério que o eleitor deve considerar.
estará decidindo o seu futuro e o destino daqueles É muito fácil, com as estratégias de marketing,
que lhe são mais caros. É o momento da verdade. E parecer o que não é. Portanto, não se baseie apenas
como tal, deve ser encarado com a responsabilidade no que assistir na propaganda eleitoral de rádio
necessária.
e televisão. Muito menos na aparência física e
menos ainda nas promessas milagrosas, de pouca
Faço essas referências por observar o crescente fundamentação prática. Baseie sua escolha em
descrédito de boa parte dos brasileiros na informações verdadeiramente confiáveis.
política e nos políticos. A questão é, pode existir
democracia sem representatividade? Pode existir Os quatro meses que antecedem as eleições podem
representatividade sem eleição? Pode haver parecer muito. Mas não é. Por isso, não deixa para
eleição sem candidatos? Pode haver candidatos escolher seus candidatos na última hora. Comece
sem partidos políticos? Pode existir partido sem já a conversar sobre eleição. Fale de política
político? Então, de que adianta criticar por criticar? mesmo com a Copa do Mundo em andamento. A
O melhor não seria depurar o joio do trigo? Ou verdadeira mudança começa primeiro dentro de
seja, selecionar melhor o candidato que receberá o nós. Veja e pratique a política com a seriedade que
seu voto. O mau político não chegou onde chegou sua vida merece. Critique, proteste, reivindique,
sozinho. Foram os eleitores que o colocaram lá. mas não esqueça de votar corretamente. LembreE de nada adianta o argumento de que nenhum se, o destino dos bons, que não fazem política,
político presta. A composição de um parlamento é ser governado pelos maus políticos, que dela
ou a ocupação de um cargo de executivo representa fazem uso.
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Prêmio Gestor
Público faz acontecer
Iniciativa de sucesso realizada pelo Sindifisco-RS e Afisvec entra
em sua 13ª edição como a coroação do esforço de gestores
em benefício aos municípios gaúchos

C

da Administração Tributária do Estado
do Rio Grande do Sul (Sindifisco-RS) e
pela Associação dos Fiscais de Tributos
Estaduais do RS (Afisvec), em torno de
uma ideia de que todo o imposto arrecadado deve gerar soluções para a cidadania, o Prêmio é o encontro do querer
fazer, que vem da vontade política dos
gestores, com o fazer acontecer impulsionado por profissionais, pelo público

e pelas comunidades envolvidas nos
projetos. Chegando a sua 13ª edição,
a premiação a cada ano registra maior
número de participantes, demonstrando todo o envolvimento da sociedade
gaúcha num evento que já entrou para
o calendário oficial do Estado . A edição
de 2014 foi lançada oficialmente em
março durante solenidade realizada na
Assembleia Legislativa, que também é

Foto: Divulgação

onsiderado por muitos
como o Oscar da Administração Pública no Rio
Grande do Sul, o Prêmio
Gestor Público (PGP) vem
se consolidando há mais de uma década
como a coroação da soma de esforços do
setor público em benefício da população dos municípios gaúchos. Realizado
pelo Sindicato dos Servidores Públicos

Josélia Maria Ribeiro

Solenidade de premiação dos agraciados com PGP/2013 ocorreu no Teatro Dante Barone, na Assembleia Legislativa

52

EM EVIDÊNCIA | Ano 4 - Nº 40 - 2014

Foto: Divulgação

palco oficial entrega de troféus desde
sua criação.
O Prêmio Gestor Público foi criado
em 2002 e tem como objetivo premiar
ações de gestores públicos municipais
que desenvolvam projetos destacados
pela observância às regras técnicas em
sua concepção e pela obtenção de resultados positivos para a população de
seus municípios. Ao longo de seus 13
anos de existência, muito mais do que
troféus, cada município concorrente
recebe o reconhecimento de todo um
trabalho pautado, antes de tudo, pela
responsabilidade social.
Para a auditora-fiscal da Receita Estadual e diretora do Sindifisco-RS, Virginia
Cano, que coordena o Prêmio há sete
anos, ao longo do tempo a iniciativa
se adapta, se renova, cresce e persiste.
Tendo sido criado como projeto, observa, cresceu e consolidou-se sob forma
de programa de trabalho contínuo do
Sindifisco-RS e da Afisvec. “Ao longo do
tempo, observa-se a melhoria dos projetos concorrentes, a preocupação com
as metas, com os resultados a serem
atingidos”.

vo, quanto qualitativo, é observado
na inscrição de relevantes projetos
nas áreas da administração, segurança pública, assistência social, saúde,
trabalho, educação, cultura, direitos
da cidadania, urbanismo, habitação,
saneamento, gestão ambiental, agricultura, transporte, desporto e lazer,
que anualmente concorrem ao Prêmio. “Hoje, as prefeituras municipais
julgam o PGP uma vitrine de reco-

Foto: Vinicius Reis

Esse crescimento, tanto quantitati-

Erechim conquista troféu 9 ºPrêmio Gestor Público com projeto da alimentação escolar

Lançada no Salão Júlio de Castilhos do Palácio Farroupilha, a 13ª edição do Prêmio Gestor
Público, que este ano teve como tema “Soluções de Mobilidade Urbana e Rural – Caminhos
para o Desenvolvimento”, na foto presidente Sossella reafirma parceria

nhecimento e certificação pública das
ações governamentais submetidas à
sua avaliação”, assegura Virgínia.

Ultrapassando
fronteiras
Ciente de que a iniciativa é o resultado
da união de esforços, a coordenadora
do prêmio ressalta a importância da
parceria do Banco do Estado do Rio
Grande do Sul (Banrisul), patrocinador do PGP, que desde a primeira edição contribui financeiramente para o
sucesso da iniciativa, que conta ainda
com a parceria da Assembleia Legislativa do Estado e com o apoio de importantes entidades gaúchas como
Ari, Ajuris, Serpro, PGQP, Procempa,
Famurs, TVE, Fecomércio-RS. Para
Virgínia, o Prêmio Gestor Público já e
considerado um clássico, uma tendência coletiva. A iniciativa, inclusive, já
ultrapassou as divisas do Rio Grande
do Sul e, atualmente, vem sendo realizado no Estado do Paraná, através do
Sindicato dos Auditores Fiscais do Paraná. O Estado de São Paulo também já
demonstrou interesse no projeto.
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Projetos promovem
inclusão e cidadania
Dentro de cada categoria da área contemplada existem
exemplos de projetos que marcaram e marcarão para
sempre a vida dos envolvidos

A

s iniciativas e projetos
inscritos no Prêmio Gestor Público, a cada ano
surpreendem positivamente seus organizadores nas mais diversas áreas. Quem
ganha? O Estado, as comunidades,
os gestores e a cidadania. Dentro de
cada categoria de área contemplada
existem exemplos de projetos que
marcaram e marcarão para sempre
a vida dos envolvidos. Cabe destacar
algumas experiências, entre as dezenas de projetos vitoriosos. A criação
a Lei Maria da Penha, os constantes
e crescentes casos de violência contra
a mulher, não só no Rio Grande do
Sul, mas também em nível de Brasil,
alertou as autoridades para a necessidade de criação de mecanismos de

Josélia Maria Ribeiro

proteção à mulher. Partindo deste
conceito, o município de Tapejara
criou o projeto Casa Rosa, que recebeu o Troféu Prêmio Gestor Público
Especial – 2013, dada sua relevância para a sociedade. O projeto Casa
Rosa instituiu um Centro Municipal
de Referência à Mulher, que centraliza o atendimento a esta população
em um único local. Todo assunto
que envolvia o gênero era recebido
pela equipe da Casa Rosa, que fazia a
triagem e o encaminhamento ao setor, secretaria ou órgão competente,
sempre enfatizando o atendimento a
violência contra a mulher.

Secretaria Municipal da Saúde, também promove diversas atividades
com grupos de apoio às mulheres
gestantes, apoio às vítimas de doenças como o câncer e a obesidade;
campanhas de informação sobre os
direitos e a saúde feminina. No que se
refere aos recursos humanos, o local
conta com profissionais de diversas
áreas como: advogados, psicólogos,
assistentes sociais e os integrantes

O Centro Municipal de Referência
à Mulher disponibiliza assistência à saúde, psicológica, social e
orientação jurídica. Vinculado à

Merenda escolar : projeto de Campo Bom
mudou hábitos alimentares e promoveu
fomento à agricultura familiar
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Projeto Casa Rosa, de Tapejara, que recebeu o Troféu Prêmio Gestor Público Especial – 2013

do Programa de Saúde da Família. A
instituição mantém as informações
em sigilo.

administrativa) e melhoria nas condições e inclusão social da mulher em
Tapejara.

Autonomia de gestão

O prefeito de Tapejara, Seger Luiz
Menegaz, ressalta a importância da
autonomia dos municípios. “Esse
prêmio é um exemplo do quanto
pode render um município tendo
autonomia de gestão. Poder pensar
sua realidade, poder pensar os seus
projetos. Poder investir no foco,
na vocação que nós temos em cada
município. Na vocação turística, na
vocação de indústria, na vocação da
agricultura ou na vocação da pesca,
lá num município do litoral... Mas
como é importante os gestores poderem pensar e agir no foco do desenvolvimento e na vocação de cada
município”.

As mulheres do município são as
principais beneficiarias, além das famílias das vítimas e a população em
geral, que obtém benefícios indiretos
a partir do pronto atendimento aos
casos de violência contra a mulher.
Desde sua criação, já foram realizados mais de 600 atendimentos,
sendo 40% decorrentes de violência
doméstica. Também aumentaram os
números de registros policiais realizados pelas vítimas, o que demonstra mais segurança na busca pela
ajuda. Houve ainda uma redução no
número de ações judiciais (resolução

Um outro projeto de sucesso que
mereceu o Troféu Prêmio Gestor Público – 2013 foi o Merenda Escolar
– Promovendo Saúde. Desde 2011,
o município de Campo Bom desenvolve ações para a qualificação da
alimentação escolar. A iniciativa teve
como base um parecer do Conselho
Municipal de Alimentação (Comale)
e uma pesquisa na área de educação
realizada pela Universidade Feevale,
sobre a merenda oferecida nas escolas. O estudo demonstrou que 73%
dos pais de alunos são favoráveis à
restrição do consumo de alimentos
considerados não saudáveis, no ambiente escolar.
A proposta de mudar os hábitos alimentares foi um processo longo, com
algumas resistências e um forte traEM EVIDÊNCIA | Ano 4 - Nº 40 - 2014
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balho de sensibilização das crianças,
pais, professores e de toda a comunidade escolar. O projeto “Merenda Escolar – Promovendo Saúde” se consolidou e somaram-se a ele outras ações,
buscando desenvolver a educação
para uma alimentação de qualidade.
A partir da avaliação nutricional, as
crianças são medidas e pesadas, seus
dados são registrados no sistema de
Vigilância Alimentar e Nutricional
(Sisvan). E, com base nas curvas de
crescimento, índice da Organização
Mundial da Saúde (OMS), o estado
nutricional de cada aluno é identificado. Os que apresentam quadro de
obesidade ou magreza são encaminhados à Secretaria da Saúde para
tratamento clínico.

Outra ação importante desse projeto
é o fomento à agricultura familiar.
Seguindo a legislação que destina
pelo menos 30% dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento para a educação, para
alimentação escolar, este percentual
deve ser negociado com fornecedores da agricultura familiar. Assim, a
compra dos insumos para o Programa é feita dos produtores locais, que
ofertam alimentos saudáveis, frescos
e de boa qualidade, gerando trabalho
e renda que beneficia a economia do
Município. São beneficiados diretamente os alunos da rede municipal
de ensino e os agricultores locais.
E, indiretamente, os familiares dos
estudantes que participam de pales-

tras, acompanham o Projeto e são estimulados pela mudança nos hábitos
alimentares de seus filhos.
A equipe de nutrição da Secretaria de
Educação cria todos os cardápios das
refeições oferecidas deforma balanceada, nutritiva, diversificada ao paladar
dos alunos, adequada às faixas etárias.
O município possui 20 escolas infantis,
que atendem crianças de 4 meses até
seis anos, fornecendo quatro refeições
diárias (cinco para os bebês). Nas 20
escolas do Ensino Fundamental, para
estudantes de 1ª a 9ª séries, é ofertada uma refeição por turno, contudo,
há quatro escolas fundamentais com
turno integral – nestas são servidas
quatro refeições.

Priorizando as diferenças e controlando a segurança
Em anos anteriores, o respeito às diferenças e
a preocupação com o controle de segurança
através de monitoramento, algo então inédito,
foram destaques no PGP. Em 2012 o município
de Erechim recebeu o troféu Prêmio Gestor
Público Especial com o projeto Todos na
Escola – respeito às Diferenças. O trabalho
foi pensado a partir de informações do censo
escolar no município que indicaram a ausência
de atendimento aos alunos portadores de
necessidades especiais na rede pública
municipal de Educação Infantil.
O projeto realiza adaptação do ambiente
físico e treinamento funcional com vistas
ao acolhimento do aluno com necessidades
especiais em turnos regulares, tais como
ajustes de mobiliário, aquisição de softwares
e equipamentos para alunos com paralisia
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cerebral, treinamento de docentes e funcionários
das escolas, utilização de recursos oferecidos
pela biociência e outros ramos do conhecimento
necessários ao atendimento da criança.
O projeto beneficiou alunos matriculados na
rede pública municipal de ensino Fundamental –
Educação Infantil que apresentam necessidades
especiais, num universo de 12 estabelecimentos.
O prefeito de Erechim, Paulo Alfredo Polis,
ressaltou a importância do reconhecimento de
toda equipe envolvida no projeto. “É um trabalho
que vai da merendeira, vai do professor, vai do
corpo diretivo, dos pais e alunos através do Prêmio
Gestor Público. Isso pra nós foi muito gratificante”.
Monitoramento
A área de segurança recebeu destaque já na
primeira edição do PGP, em 2002, quando o

município de Novo Hamburgo apresentou
o projeto Sistema de Monitoramento para
Segurança Pública. A ideia era a instalação de
sistema de monitoramento via câmeras em
13 pontos centrais da cidade e um controle de
trafego em tempo integral, sendo beneficiada
toda a população, o comércio em geral, bancos
e demais empreendimentos da Zona Central
de Novo Hamburgo.
Na época, 80% da comunidade mostrou-se
satisfeita com o novo sistema, houve uma
redução em 50% de roubos a pedestres, 70,5%
de roubo a estabelecimentos comerciais e
100% de redução em furtos no comercio. Além
disso, foi registrado um maior controle do fluxo
de trânsito nos pontos críticos e nos horários
de maior movimento e maior prudência por
parte dos motoristas.

2002

Sistema de Monitoramento para Segurança Pública

Novo Hamburgo

2003

Projeto Produção Limpa

Guaporé

2004

Consórcio Intermunicipal de Saúde

Consórcio de 37 municípios da região Centro

2005

Projeto Escuna

Rio Grande

2006

Projeto Jovem Empreendedor

Três Passos

2007

Projeto Quero-Quero

Rio Grande

2008

Projeto Mídia e Educação: Democratizando a Educação

Novo Hamburgo

2009

Programa Estrela Cidade Digital

Estrela

2010

Projeto Caminhos para o Saber

Guaporé

2011

Criança na Escola Educação para a Vida

Marau

2012

P. Todos na Escola: respeito às diferenças

Erechim

2013

Projeto Casa Rosa

Tapejara
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NOVO HAMBURGO

Fábrica
Conceito
Calçados da Fábrica Conceito
produzidos na Fimec são
doados ao Gabinete da
primeira-dama
De Zotti

A

primeira-dama de Novo
Hamburgo, Jorgia Seibel
e o prefeito Luis Lauermann receberam, no último dia 10 de junho, cerca
de 300 pares de calçados produzidos
pela Fábrica Conceito durante a FIMEC 2014 (Feira Internacional de
Couros, Produtos Químicos, Componentes, Máquinas e Equipamentos
para Calçados e Curtumes), realizada
de 18 a 21 de março, nos pavilhões
da Fenac.
O projeto, realizado em colaboração
entre Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçado e Artefatos
– IBTeC, Coelho Assessoria Empresarial e Fenac, teve como objetivo
mostrar aos visitantes da Fimec uma
fábrica de calçados operacionalizada
com o uso das melhores tecnologias
disponíveis, além de estar voltada
para tecnologias limpas.

Ações sociais
O prefeito Luis Lauermann e a primeira-dama Jorgia Seibel receberam
a doação do diretor-presidente da
Fenac, Elivir Desiam, e do presidente
executivo do IBTeC, Paulo Griebeler.
Durante a entrega, Lauermann salientou a importância deste tipo de
doação para ações sociais desenvolvidas na cidade. “Esse tipo de iniciativa
nos dá suporte e força para que ações
58
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Paulo Griebeler; Elivir Desiam; Jorgia Seibel e o prefeito de Novo Hamburgo, Luis Lauermann

Foto: Divulgação

“Volto a reafirmar
a minha satisfação
com a comunidade
pelo engajamento
depositado em ações
sociais. Um exemplo
disso é a Campanha
do Agasalho que, em
menos de um mês, já
arrecadou mais de 8
mil peças de roupas,
calçados e móveis”
Jorgia Seibel
Primeira-dama de Novo Hamburgo

sociais sigam e sejam desenvolvidas
na cidade”, afirmou.
Jorgia Seibel, por sua vez, além de
agradecer as doações, ressaltou o
forte engajamento social da comunidade hamburguense. “Volto a reafirmar a minha satisfação com a comunidade pelo engajamento depositado
em ações sociais. Um exemplo disso
é a Campanha do Agasalho que, em
menos de um mês, já arrecadou mais
de 8 mil peças de roupas, calçados e
móveis”, disse.
Para tornar a Fábrica Conceito uma
realidade, os promotores tiveram a
parceria de 60 empresas fornecedoras de insumos, componentes, matérias-primas, máquinas e equipamentos. Foram contratados 45 operários,
selecionados entre pessoas que estavam desempregadas, e que puderam
fazer desta participação uma forma
de buscar uma ocupação no mercado
de trabalho. A produção dos quatro
dias da feira é dividida entre os três
parceiros, que fazem suas destinações
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O projeto político do PSB
e as eleições de 2014
O PSB foi o partido que
mais cresceu no País nas
duas últimas eleições. No
entanto, este crescimento
eleitoral tem sido contínuo
desde sua refundação, em
1986, bem como o aumento
da nossa presença no espaço
institucional por meio de
mandatos no executivo e no
legislativo.

que trabalha a elaboração de
diretrizes e de um programa
de governo dialogado com a
sociedade civil. Isto demonstra,
na prática, antes da eleição,
a forma como queremos nos
relacionar com a política e as
pessoas.

Também é importante
destacar a presença da Rede
Antônio
Sustentabilidade em nosso
Nós, socialistas, há tempos
meio, bem como a aliança
Elisandro de Oliveira
Presidente
do
PSB
de
Porto
Alegre
desejávamos participar de
com o PPS, PPL, PRP e PHS,
uma eleição nacional com
partidos que têm colaborado
protagonismo, a partir de
de forma significativa na
lideranças identificadas com o socialismo democrático pavimentação deste caminho.
e com a história do PSB. Chegamos neste momento
concretizando esta condição desejada, tendo nossas Aqui no RS, nossa coligação com o PMDB, PPS,
principais lideranças à frente de candidaturas PSD, PSDC, PTdoB, PHS e PSL nos garante um
majoritárias no Brasil e no Rio Grande do Sul.
posicionamento no campo ideológico de centroesquerda, permitindo-nos um diálogo coerente
Atualmente, vivemos um momento de com a sociedade gaúcha. Nosso candidato a
preocupação em relação à economia brasileira e Governador, Ivo Sartori, é um gestor competente,
às finanças públicas. A capacidade de consumo experiente e aprovado.
dos brasileiros, que sustentou nossa economia na
última década, está ameaçada. Além disso, há uma Por fim, a eleição de Eduardo Campos para presidente
profunda insatisfação com os serviços públicos do Brasil e Beto Albuquerque ao Senado são as
em geral, pauta intensamente reivindicada nas prioridades dos socialistas gaúchos nesta eleição.
manifestações populares de 2013.
Ambas são desafiadoras para nossa militância,
apresentam viabilidade e, por isso, dependem do
Acreditamos na existência de um imenso espaço empenho e dedicação de nossos militantes.
para a renovação da política nesta eleição. Devemos
aposentar a velha política e apontar para novos Queremos o Brasil e o RS mantendo todas as
projetos. Diversas pesquisas afirmam que mais de conquistas que tivemos até aqui, mas, sobretudo,
70% da população brasileira deseja mudanças.
identificando os problemas atuais com clareza
para concretizar soluções inovadoras. A mudança
A candidatura de Eduardo Campos e Marina Silva, começa já na eleição por uma nova postura e não
além de representar a renovação, é a única no plano pela estrutura. É isso que as pessoas esperam e é
nacional pautada por questões programáticas sólidas, assim que se constrói uma política melhor.
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VAREJO

Entenda o cálculo da
cesta básica do Dieese e
porque Porto Alegre tem um
dos maiores valores
Se equiparadas as quantidades dos produtos, cesta básica de
Porto Alegre nunca foi a mais cara do Brasil

A

cesta básica de Porto Alegre
não é, e nunca foi, a mais
cara do País. A afirmação
é do presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Antônio Cesa Longo,
sobre os dados divulgados mensalmente pelo Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos
(Dieese), que frequentemente apontam
a cesta porto-alegrense como a de valor
mais alto entre as 17 capitais brasileiras
analisadas. De acordo com a pesquisa,
em maio de 2014 a cesta gaúcha foi a de
segundo maior valor do País.
Longo explica que a cesta de Porto Alegre normalmente figura entre as mais
caras devido às diferenças evidentes
nas quantidades e nos tipos de produtos que compõem as cestas, que têm
sua composição alterada de acordo com
cada região do Brasil. “Respeitamos o
trabalho do Dieese e reconhecemos a
sua legitimidade, mas não podemos
comparar coisas diferentes. Se as cestas
de cada região não têm a mesma composição, não se pode estabelecer comparação entre elas”, explica o presidente
da Agas.
Segundo Longo, dos 13 produtos pesquisados pelo instituto nas capitais
analisadas, oito diferem em quantidade
e apenas cinco são idênticos em quan-
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Sandro Carvalho

“Respeitamos o
trabalho do Dieese e
reconhecemos a sua
legitimidade, mas não
podemos comparar
coisas diferentes. Se as
cestas de cada região
não têm a mesma
composição, não se
pode estabelecer
comparação entre elas”
Antônio Cesa Longo
Presidente da Associação Gaúcha de
Supermercados (Agas)

tidade, mas diferem de marca, tipo e
qualidade de uma região para outra.
“Seis quilos de carne não podem custar
o mesmo que 6,6 quilos do mesmo produto. Se padronizarmos as quantidades
dos itens pesquisados nas diferentes
regiões, as distorções serão corrigidas
e veremos que Porto Alegre claramente
nunca teve a cesta básica mais cara do
Brasil”, defende Longo.
O dirigente sugere, ainda, uma revisão
na metodologia da pesquisa do Dieese,
criada em 1938. “Neste formato de avaliação, quando não somos apontados

como os índices mais altos do País, os
supermercadistas gaúchos devem se
preocupar, pois é um sinal de que há
algo errado com nossos preços”, conclui
o dirigente.
Saiba como é a tabela de composição
das cestas nas diferentes regiões:
Região 1

Região 2

Região 3

Carne

6 kg

4,5 kg

6,6 kg

Leite

7,5 l

6l

7,5 l

Feijão

4,5 kg

4,5 kg

4,5 kg

Arroz

3 kg

3,6 kg

3 kg

Farinha

1,5 kg

3 kg

1,5 kg

Batata

6 kg

Tomate

9 kg

12 kg

9 kg

Pão

6 kg

6 kg

6 kg

Café

600 g

300 g

600 g

Banana

7,5 dz

7,5 dz

7,5 dz

Açúcar

3 kg

3 kg

3 kg

Óleo

900 ml

900 ml

1080 ml

Manteiga

750 g

750 g

750 g

6 kg

Região 1

Região 2

Região 3

Belo
Horizonte

Aracaju

Curitiba

Brasília

Belém

Florianópolis

Goiânia

Fortaleza

Porto Alegre

Rio de Janeiro

João Pessoa

-

São Paulo

Manaus

-

Vitória

Natal

-

-

Recife

-

-

Salvador

-

Foto: Divulgação

Longo explica que a cesta de Porto Alegre normalmente figura entre as mais caras devido às diferenças evidentes nas quantidades e nos tipos de
produtos que compõem as cestas
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As Apaes e a luta
permanente por recursos
Muitas pessoas, talvez até por
Assembleia Legislativa. Este
desconhecimento, deixam de
projeto é uma conquista bastante
apoiar as importantes ações
significativa. Nada mais é do que
desenvolvidas pelas APAES
estender a mão para as pessoas
(Associação de Pais e Amigos
que precisam mais do que nunca
dos Excepcionais) por não
do nosso empenho para garantir
compreender a sua formação
um espaço na lei orçamentária.
jurídica e qual é a sua verdadeira
E é uma conquista de todo o
missão no contexto das políticas
movimento Apaeano, que,
sociais e desenvolvimento
sem sombra de dúvidas, não
humano. Quero citar o art.
mede esforços para continuar
2º de seu Estatuto que diz: “A
de portas abertas para acolher
Jorge Pozzobom
APAE é uma associação civil,
quem precisa. E muitas vezes as
Deputado estadual (PSDB)
beneficente, com atuação nas
APAEs ultrapassam a concepção
áreas de assistência social,
de atendimento especializado
educação, saúde, prevenção,
e passam a trabalhar sob a
trabalho, profissionalização, defesa e garantia de direitos, perspectiva de uma modalidade de educação escolar,
esporte, cultura, lazer, estudo, pesquisa e outros, sem voltada para a formação do indivíduo organizando a
fins lucrativos ou de fins não econômicos, com duração prática pedagógica, de forma a respeitar a diversidade
indeterminada”. Portanto, esta entidade é constituída dos alunos, tornando-os cidadãos, capazes de participar
sob a defesa e proteção do Direito Privado, na condição de da vida social, política e cultural, entre outras habilidades
entidade filantrópica, sendo que sua criação depende da que são desenvolvidas em muitas das instituições.
participação, colaboração e da vontade da sociedade local. Não podemos aceitar que se faça educação tratando os
As APAEs têm como missão a promoção e articulação desiguais com desigualdade, pois a inclusão é muito
de ações em defesa de direitos e prevenção, orientações, mais do que estar na sala de aula, por isso ressaltamos o
prestação de serviços, apoio à família, direcionadas à trabalho da APAE, pois este trabalho faz sim diferença na
melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e vida dos alunos, das famílias e de toda a sociedade.
à construção de uma sociedade justa e solidária. Sabemos
que as APAEs formam uma rede integrada em todo o E quero ressaltar que a participação da sociedade no
país, em defesa da educação com saúde, com inclusão sem movimento Apaeano é fundamental para que esta luta
exclusão. Do acesso aos direitos fundamentais, do acesso permanente atinja seus objetivos. A rede é formada por
a uma vida digna e feliz não apenas dos assistidos, mas pais, educadores especiais, técnicos, mas, principalmente,
como de suas famílias.
por voluntários, pessoas que eu tenho orgulho de chamar
de especialíssimos, pois sem cobrar nada dão suporte e
No dia 29 de abril deste ano, o Parlamento gaúcho aprovou, carinho para os alunos das APAEs, e por isto precisam
em primeiro turno, o Projeto de Emenda Constitucional ser valorizados. Precisamos avançar ainda mais para
(PEC) 227/2013, que tem por finalidade garantir educação que possamos levar benefícios a uma grande parcela
especial às pessoas com deficiências e às pessoas com altas da população com deficiência ainda sem cobertura das
habilidades o que, na prática, significa a determinação políticas públicas. Os voluntários e a sociedade civil
para que o Executivo destine recursos financeiros em organizada têm que fazer a sua parte. E estão fazendo.
apoio às APAEs. A PEC, que aguarda votação em segundo Mas esta é uma causa em que precisamos contar com o
turno, foi por mim subscrita, e também tive a honra de fundamental apoio de todos, unindo forças para agregar
ser o relator na Comissão de Constituição e Justiça da valores e somar esforços à Causa Apaeana.
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Manto Sagrado
Exposição em Porto Alegre conta a história da camisa canarinho
Paulo Batimanza

A

exposição “The Beautiful
Game: O Reino da Camisa
Canarinho”, foi aberta no
dia 10 de junho e segue até
o dia 15 de julho, no Museu
dos Direitos Humanos do Mercosul, em
Porto Alegre.
A mostra sobre arte e futebol remete
principalmente ao desenvolvimento do
uniforme da Seleção Brasileira de Futebol. No ano de 1954, um jovem gaúcho,
de nome Aldyr Garcia Schlee, venceu o
concurso para escolha do novo uniforme com as cores da bandeira nacional.
Surgia ali a camisa canarinho. Sua estreia ocorreu durante as eliminatórias
para a Copa do Mundo de 1954.
Os anos 70 representaram também
uma revolução para os calções em termos de modelagem: surge o microshort
masculino e camiseta no modelo gola
canoa. De cintura baixa e comprimento curtíssimo, o calção ainda tinha uma
costura que repuxava a lateral, deixando mais pele à mostra causando muitos
comentários na época.
A origem do nome Canarinho se deve
as eliminitórias realizadas no Maracanã
entre Brasil 1 X 0 Chile em 1954, a qual
o narrador paulista Geraldo José de
Almeida comparou o uniforme à configuração de cores do pássaro canário (Senarus Canaria). E o apelido virou nome
oficial do uniforme da Seleção Brasileira
de Futebol.
A exposição, além de homenagear o autor do célebre Canarinho, bem como o
futebol, apresenta obras de arte contemporâneas de uma seleta carta de artistas
de grande atuação nas artes visuais: Al66
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Exposição ocorre no Museu dos Direitos Humanos
do Mercosul, em Porto Alegre

mandrade (Salvador), André Petry (Porto Alegre), Britto Velho (Porto Alegre),
Felipe Barbosa (Rio de Janeiro), Dudi
Maia Rosa (São Paulo), Fernando Baril
(Porto Alegre), entre outros.
Exposição:
“The Beautiful Game: O Reino da
Camisa Canarinho”
Quando:
De 10 de junho até 15 de julho
Terças a sextas, das 10h às 19h
Sábados, das 12h às 18h
Local:
Museu dos Direitos Humanos do
Mercosul – Praça da Alfândega, s/n
Entrada:
Franca

Ícones unidos: artista propõe o
encontro de duas referências
internacionais do Brasil

Mix de foto, pintura e computação gráfica dimensionam a exposição
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Ernani Polo: a
enganação popular
continua
Passivo do Governo ultrapassa os R$ 404,9
milhões em pendências da Consulta Popular
Alexandre Farina

O

O deputado Ernani Polo
(PP) critica a postura do
governo do estado que faz
ampla divulgação do processo de participação popular, mas segue sem cumprir com os
repasses de recursos definidos na Consulta Popular. O passivo dos recursos
não repassados chega a R$ 404,9 milhões, com execução efetiva de apenas
38,7% desde 2011, o que representa
R$ 255,5 milhões de um orçamento
previsto de R$ 660,4 milhões.
Ernani Polo é autor da Proposta de Emenda Constitucional nº
223/2011, que garantia prioridade
no orçamento do Estado às demandas oriundas da Consulta Popular,
iniciativa que terminou sendo derrubada pelo governo em plenário. O
deputado progressista critica a pequena aplicação de recursos por parte do governo do Estado, que aplicou
apenas R$ 255,5 milhões para atender demandas do processo de participação popular: “Os recursos da
Consulta são fundamentais para os
prefeitos investirem em áreas como
saúde, educação, infraestrutura e segurança pública, que estão prejudicados por não haver repasse. De um
orçamento previsto de mais de R$
660 milhões, este governo cumpriu
pouco mais de R$ 250 milhões. O governo fez uma pirotecnia nos anún68
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cios dos recursos que iria realizar,
mas esqueceu de cumpri-los. Agora,
aumentam a publicidade e estendem
para três dias as votações do processo, que tradicionalmente eram
em dia único conforme decretos dos
governadores, apenas para ampliar
índices de participação, mas não
pagam os recursos previstos. É uma
falta de respeito com quem participa
da Consulta e se desloca para votar
em prioridades para seu município.
A enganação popular continua”, finalizou Ernani.

Últimos pagamentos
realizados
Governo Yeda (2007 a 2010):
• Orçamento de R$ 370,15 milhões;
• Pago R$ 318,34 milhões (86%);
• Déficit (não pago) R$ 51,1 milhões;
Governo Tarso (2011 a 2014):
• Orçamento de R$ 660,47 milhões;
• Pago R$ 255,5 milhões (38,7%);
• Déficit (não pago) R$ 404,9 milhões.
Os dados podem ser verificados no site
www.transparencia.rs.gov.br, site de
transparência do Governo do Estado.

“Agora, aumentam a
publicidade e estendem
para três dias as
votações do processo,
que tradicionalmente
eram em dia único
conforme decretos dos
governadores, apenas
para ampliar índices
de participação, mas
não pagam os recursos
previstos”

Foto: Divulgação
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Fundação
Thiago de Moraes
Gonzaga
Maria Helena Sartori destaca o trabalho da entidade
Mauro Lewa Moraes

A

deputada Maria Helena
Sartori (PMDB) ocupou
a tribuna na tarde do
último dia 28 de maio,
para falar sobre um assunto que está diariamente nos
noticiários e tem dizimado famílias
por todo o nosso Estado: o crescente número de acidentes de trânsito
registrado nas cidades e rodovias
gaúchas. Na ocasião, destacou o trabalho realizado pela Fundação Thiago de Moraes Gonzaga e o programa
Vida Urgente.
Segundo a deputada, dados constantes no site do Detran comprovam que
de 2002 a 2012, com algumas oscilações, houve um aumento no número
de acidentes e no número de vítimas,
principalmente fatais.
“Em 2002, por exemplo, tivemos
9.138 acidentes, que chegaram a
12.869 em 2012. As mortes pularam
de 420 em 2002, para 557, em 2012,
com um aumento considerável no
número de veículos envolvidos: 14
mil em 2002, chegando a mais de 22
mil em 2012, quase o dobro”, destacou a parlamentar.
Para Maria Helena, estes números
comprovam o que estudos já apontaram: o brasileiro está mais sujeito
a morrer de acidente de trânsito do
que de câncer, doenças cardiovasculares ou cerebrais. É o que revela
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novo estudo realizado pelo Instituto
de Pesquisas em Transportes da Universidade de Michigan, nos Estados
Unidos.
“O levantamento usa dados da Organização Mundial de Saúde (OMS)
para comparar a taxas de mortes por
acidentes de trânsito com doenças
cardíacas, câncer e doenças cerebrovasculares em 193 países. Segundo
o levantamento, o Brasil tem uma
taxa de mortes no trânsito de 22
pessoas para cada grupo de 100 mil
habitantes, ficando no 42º lugar de
trânsito mais violento do mundo.
Em primeiro lugar está a Namíbia,
com uma média de 45 vítimas fatais; seguido por Tailândia, 44; e Irã,
38”, disse a deputada, acrescentando que “o trânsito é a oitava causa
de mortes no mundo, segundo a
Organização Mundial da Saúde, interrompendo 1,24 milhão de vidas a
cada ano”.

“A partir do sofrimento
da perda, os pais de
Thiago decidiram que
deveriam surgir ações
de prevenção para
que esses fatos não
se repetissem. Assim
nasceu a Fundação e
o Vida Urgente, que
têm como missão
preservar e valorizar a
vida, desenvolvendo
programas educativos,
culturais e informativos
direcionados a
crianças, adolescentes,
jovens e adultos com o
intuito de desenvolver
a humanização no
trânsito”

Fundação
Conforme Maria Helena Sartori, a redução desses números é uma missão
que compete à sociedade como um todo
e algumas instituições têm se sobressaído nesse papel, como a Fundação Thiago de Moraes Gonzaga, aqui de Porto
Alegre, que completou 18 anos de existência no último dia 13 de maio.
A entidade foi criada em 1996 pelo

casal Régis e Diza Gonzaga após a
perda de seu filho Thiago, morto
quando o carro, aonde estava de carona, chocou-se contra um contêiner.
“A partir do sofrimento da perda, os
pais de Thiago decidiram que deveriam surgir ações de prevenção para
que esses fatos não se repetissem.
Assim nasceu a Fundação e o Vida

Foto: Marcelo Bertani

Urgente, que têm como missão preservar e valorizar a vida, desenvolvendo programas educativos, culturais e informativos direcionados a
crianças, adolescentes, jovens e adultos com o intuito de desenvolver a
humanização no trânsito”, enfatizou
a peemedebista.
Hoje, o Vida Urgente encontra res-

sonância nas famílias, escolas, empresas, órgãos públicos, enfim, em
toda a comunidade gaúcha, com
reflexos operativos em outros estados brasileiros e também em outros
países.
Ao finalizar, Maria Helena leu manifestação da presidente da Fundação,
Diza Gonzaga, que resume o objetivo

da instituição.
Diz ela: “Sabemos que o programa Vida
Urgente não salvará o mundo, mas se
apenas um jovem com acesso à campanha deixar de se sentir babaca por
agir com bom senso na direção de um
carro, ou mudar seu comportamento a
partir da reflexão que propomos, já teremos alcançado nosso objetivo.”
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Transporte
coletivo em
debate
Pont defende retomada do controle público sobre
transporte coletivo na capital gaúcha
Kiko Machado

A

o comentar o processo licitatório do
transporte coletivo
de Porto Alegre, na
sessão plenária do
último dia 05 de junho, o deputado Raul Pont (PT) defendeu
a retomada do controle público
sobre o setor e lembrou que a
bancada municipal do Partido
dos Trabalhadores encaminhou
representação no Tribunal de
Contas do Estado alegando irregularidades na licitação encaminhada pela prefeitura para a
contratação de empresas de ônibus.
Segundo o petista, os indícios de
direcionamento da licitação são
flagrantes e restringem o caráter
competitivo do certame. A ação,
de acordo com Pont, também
questiona a impossibilidade de
licitar as regiões juntamente
com o novo sistema chamado
de Transporte Rápido de Ônibus (BRTs), sem que as garantias
prévias contratuais estivessem
claras e estabelecidas no contrato. Outro questionamento refere-se à falta de previsão legal e
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orçamentária para a criação de subsídio público e o descumprimento
da decisão do Tribunal de Contas do
Estado, que determinou a suspensão do processo.

“A ação, de acordo
com Pont, também
questiona a
impossibilidade de
licitar as regiões
juntamente com o novo
sistema chamado de
Transporte Rápido de
Ônibus (BRTs), sem que
as garantias prévias
contratuais estivessem
claras e estabelecidas
no contrato”
Pont disse que a licitação vem sendo protelada pela ação das empresas
de ônibus e defendeu que a Prefei-

tura atenda a reivindicação, expressa nas jornadas de junho de 2013,
para que o transporte coletivo da
capital gaúcha volte a ser público e
não concedido à empresa privada.
“Para o planejamento mais racional
do transporte, para retirar a taxa de
lucros da tarifa, para que a caixa de
compensação da tarifa social volte
ao controle público, nada mais urgente que nesse impasse de concessionárias sem licitação, a Prefeitura
torne a Carris a empresa básica do
transporte público nos corredores e
nas linhas transversais que já opera”, salientou Pont.

Foto: Marcelo Bertani

Segundo o petista, os indícios de
direcionamento da licitação são
flagrantes e restringem o caráter
competitivo do certame
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Bem lembrado
Carrion homenageia os 90 anos da Coluna Prestes

E

m Grande Expediente Especial na sessão plenária
do último dia 28 de maio,
o deputado Raul Carrion
(PCdoB) recordou os 90
anos da Coluna Prestes, movimento
que, entre 1925 e 1927, percorreu
25 mil quilômetros defendendo no
país as eleições livres, o voto secreto, o ensino e a moralidade pública,
opondo-se a valores da República
Velha.

Marinella Peruzzo
Foto: Marcelo Bertani

Conforme registrou o deputado, em
dois anos e meio, sob o comando do
gaúcho Luiz Carlos Prestes, a Coluna havia “percorrido 13 estados,
derrotado 18 generais, travado 53
combates e enfrentado quase 100
mil homens, entre tropas federais,
policiais e jagunços, sem nunca
ter sido derrotada. Uma saga que
só tem parâmetro nas campanhas
de Alexandre, o Grande, e Gengis
Khan”, comparou o parlamentar.
Carrion descreveu o contexto da
época mencionando a Semana de
Arte Moderna de 22, a criação do
Partido Comunista Brasileiro (ao
qual Prestes se filiaria anos depois)
e o tenentismo, que daria origem ao
movimento. Relatou as batalhas travadas entre os combatentes e apontou a relevância do movimento na
história do país.

Medalha
Por sugestão do deputado, acatada
pela Mesa, foi concedida a Luiz Carlos Prestes, in memoriam, a Medalha do Mérito Farroupilha, honraria
máxima do Parlamento gaúcho.
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Familiares de Luís Carlos Prestes receberam homenagem do Parlamento gaúcho

Associaram-se às homenagens, em
apartes, os deputados Jorge Pozzobom (PSDB), Gerson Burmann
(PDT), Alexandre Postal (PMDB),
Raul Pont (PT) e Cassiá Carpes
(SDD).

Presenças
Acompanharam a solenidade a viúva do
homenageado, Maria do Carmo Ribeiro
(que se chamava Altamira Rodrigues
Sobral, mas trocou de nome ao deixar

“Carrion descreveu
o contexto da época
mencionando a
Semana de Arte
Moderna de 22, a
criação do Partido
Comunista Brasileiro
(ao qual Prestes se
filiaria anos depois)
e o tenentismo, que
daria origem ao
movimento. Relatou
as batalhas travadas
entre os combatentes e
apontou a relevância do
movimento na história
do país”
Recife e ir para o centro do país, por
razões de segurança) e seus filhos Luiz
Carlos Ribeiro Prestes e Mariana Ribeiro Prestes.
Também estiveram presentes: o chefe
de Gabinete do governador, Ricardo Zamora; os deputados federais Assis Melo
e Manuela D’ávila; a promotora de Justiça Velocy Pivatto; o defensor público-geral em exercício, Marcelo Dadalt; a
vereadora e ex-deputada Jussara Cony;
o conselheiro do TCE e ex-deputado,
Adroaldo Loureiro; o representante da
Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Neio Lúcio Pereira; o vice-prefeito
de Passo Fundo, Juliano Rosso; o vereador de Passo Fundo, Alex Necker;
a ex-secretária estadual do Turismo,
Abigail Pereira e o poeta Luis Carlos de
Miranda, que apresentou poema de sua
autoria em homenagem a Luis Carlos
Prestes, além de representantes da Ajuris, ARI, Instituto Olga Benário, Famurs
e Fundergs, entre outros.
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9ª Marcha de Vereadores
da Quarta Colônia
Na lista de prioridades que os vereadores da Quarta Colônia
discutiram nos dois dias de mobilização em Porto Alegre, as
obras em rodovias foram o destaque
Sandro Carvalho

O

O déficit da previdência, que já supera R$ 7 bilhões por ano, e a repactuação das dívidas com a União foram
alguns itens que o deputado elencou
como prioritários para serem enfrentados a partir de 2015. “Espero que
o próximo governador tenha a coragem necessária de mexer no abelheiro“, frisou o parlamentar. Sem enfrentar estes temas, resume Feltes, o
RS continuará com uma capacidade
mínima de investir em obras e projetos para melhorar os serviços oferecidos à população gaúcha.
“Do contrário, a cada nova mobilização dos vereadores da Quarta Colônia ou de qualquer outra região do
estado sempre haverá a mesma lista
de prioridades”, ponderou. Ele sugeriu que entidades que representam
78
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Foto: Divulgação

deputado Giovani Feltes (PMDB) aproveitou
a abertura da 9ª Marcha
de Vereadores da Quarta
Colônia, na manhã do último dia 28 de maio, para estimular
nas entidades municipais um maior
debate sobre a real situação financeira do estado. “Quando o Estado não
consegue atender as necessidades
básicas dos cidadãos, é sinal de que o
Estado está quebrado”, observou Feltes, para quem as eleições deste ano
devem reservar maior espaço para
“uma conversa diferente sobre a crise
das nossas finanças”.

O deputado Giovani Feltes (PMDB), à direita: “Espero que o próximo governador tenha coragem de mexer
no abelheiro”

os vereadores igualmente priorizem
uma discussão sobre a reforma política e a adoção de novo modelo federativo.

9ª Marcha prioriza
obras nas estradas
Na lista de prioridades que os vereadores da Quarta Colônia discutiram
nos dois dias de mobilização em Porto
Alegre, as obras em rodovias foram o
destaque. O asfaltamento da RSC-502
(trecho da RSC-287 à Vila Paraíso), ligação asfáltica de Ibarama até Agudo,

a conclusão da VRS-823 e implantação
de uma rótula no acesso ao Vale Vêneto
(são João do Polêsine), a retomada das
obras na ERS-149 (entre Restinga Seca
e Formigueiro) e a construção da ERS348 até a divisa com Faxinal do Soturno
são algumas das obras reivindicadas.
A 9º Marcha teve a participação de
vereadores dos municípios de Agudo, Paraíso do Sul, Cerro Branco,
Dona Francisca, Faxinal do Soturno,
Ivorá, Nova Palma, Pinhal Grande,
Restinga Seca, São João do Polêsine
e Silveira Martins.

Comissão Especial
Parlamentares aprovam sete audiências públicas sobre
infraestrutura na Faixa de Fronteira

A

Luiz Osellame
Foto: Thanise Melo

Comissão Especial para
tratar da Infraestrutura na
Faixa de Fronteira, presidida pelo deputado Cassiá
Carpes (SDD), realizou
reunião no último dia 27 de maio. No
encontro, os parlamentares aprovaram
sete requerimentos para realização de
audiências públicas em municípios da
fronteira.
Cassiá destacou que as audiências públicas aprovadas têm por objetivo fazer
uma radiografia dos problemas de infraestrutura existentes na região de faixa de
Fronteira e oferecer este diagnóstico aos
futuros governantes para que contemplem a região com um plano de investimentos para a retomada do desenvolvimento.
As audiências aprovadas irão debater e
analisar a atual situação referente a investimentos e logística, bem como projetos futuros para as áreas de infraestrutura, educação, saúde, comércio, segurança
pública, agronegócio, programas sociais
e, na área de segurança nacional, a nova
disciplinação e entraves, nas Regiões da
Faixa de Fronteira. Elas serão realizadas
em São Borja, Uruguaiana, Bagé, Santana do Livramento, Porto Xavier, Jaguarão e Santa Vitória do Palmar.

Presenças
Também participaram da reunião os
deputados Márcio Biolchi (PMDB), Gilberto Capoani (PMDB), Mano Changes
(PP), Frederico Antunes (PP), Silvana
Covatti (PP), Ciro Simoni (PDT), Elisabete Felice (PSDB), Jorge Pozzobom (PSB)
e Luiz Fernando Mainardi (PT).

Comissão Especial para tratar da Infraestrutura na Faixa de Fronteira, presidida pelo deputado Cassiá
Carpes (SDD)
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Ações que
mudaram a história
Assembleia realiza lançamento da 2ª edição de livro sobre
a vida da ambientalista Hilda Zimmermann

N

Letícia Rodrigues

o dia mundial do meio elas, a defesa da preservação do Soambiente, último dia 5 de lar dos Câmara e dos jardins do Pajunho, a Assembleia Le- lácio Farroupilha, que quase foram
gislativa, por meio da Co- destruídos para a construção de um
missão de Saúde e Meio estacionamento.
Ambiente, e a Corag realizaram o lançamento da 2ª edição do livro Ações A presidente da Corag, Vera Oliveique mudaram a história – A saga de ra, agradeceu ao Parlamento gaúHilda E. Wrasse
cho, que, em
Zimmermann
2012, procurou a
“Esse livro encerra a
& sua agenda
Companhia para
saga da minha mãe
socioambiental.
firmar parceria
A obra, escrita
para a impressão
e é um resumo das
pela filha da amdo livro. “A nosprincipais ações
bientalista, Lívia
sa memória é a
Zimmermann,
nossa identidade.
socioambientais
mostra as várias
A obra de Hilda
desde o começo do
faces da persoZimmermann, a
nalidade de uma
nós presenteamovimento naturista,
das
pioneiras
do por Lívia, por
que depois se
do movimento
iniciativa desta
ecologista gaúCasa, não poderia
tornou movimento
cho, que além de
ter sido recebida
ambientalista”
combater os cride outra forma,
Lívia Zimmermann
mes ambientais,
se não com um
Filha
de
Hilda
E.
Wrasse
Zimmermann
insurgiu-se consolene e honroso
tra a discrimisim à sua segunnação aos índios, mulheres, menores da edição”, afirmou.
de rua, idosos e cegos e em defesa dos
animais e da agroecologia.
O presidente da Comissão de Saúde
e Meio Ambiente, deputado Adilson
“Esse livro encerra a saga da minha Troca (PSDB), destacou a importânmãe e é um resumo das principais cia da obra para a preservação da hisações socioambientais desde o come- tória do movimento ambientalista
ço do movimento naturista, que de- no RS. “Para nós, é uma honra muito
pois se tornou movimento ambien- grande participar desse momento”,
talista”, explicou Lívia. Ela lembrou disse, referindo-se ao lançamento da
das principais ações protagonizadas segunda edição da obra.
por sua mãe, que marcaram definitivamente a história gaúcha. Entre “Esse livro não é apenas um registro,
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Obra preserva história da luta ambientalista no RS

é um exemplo de vida”, ressaltou a deputada Marisa Formolo (PT), que presidia a Comissão de Saúde e Meio Ambiente quando foi lançada a primeira
edição do livro, em 2012. Ela afirmou
que Lívia é um exemplo de filha, por
amar e lutar pelas mesmas bandeiras
defendidas por sua mãe. Ainda citou
a realização do prêmio Pioneiras da
Ecologia, que a AL promove em homenagem à Giselda Castro, Hilda
Zimmermann e Magda Renner a fim
de dar reconhecimento público às
pessoas e às instituições que se des-

Foto: Vinicius Reis

tacaram na realização de ações que
contribuam para o fortalecimento da
luta por um ambiente ecologicamente
correto. As inscrições podem ser realizada até o dia 27 de junho no site da
AL (www.al.rs.gov.br).
O presidente da Casa, deputado Gilmar Sossella (PDT), encerrou a solenidade destacando o pioneirismo
do Parlamento gaúcho em uma série
de iniciativas, como a publicação da
obra. Citando o atual debate sobre o
Parque Delta do Jacuí, em que a am-

pliação da zona de amortecimento
poderá inviabilizar investimentos
nos municípios de Eldorado do Sul e
de Charqueadas, disse que é preciso
haver um equilíbrio entre preservar
o meio ambiente e manter a subsistência das pessoas. “A obrigação da
AL é ouvir todas as partes envolvidas
em algum tema e construir o consenso”, finalizou.

Presenças
Durante a solenidade, houve a decla-

mação da poesia “Súplica da Árvore”, pela autora Ruth Assunção, que
a compôs em 1947, quando tinha 9
anos.
Também estiveram presentes o diretor-geral adjunto do DMLU, Vercidino Albarello; o fundador do Carijo da
Canção Gaúcha de Palmeira das Missões, Hermes dos Santos; a diretora
da Câmara Riograndense do Livro,
Maria Helena Bueno Gargioni; o diretor de Jornalismo da ALRS, Felipe
Braun, entre outros.
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Aícaro Umberto Ferrari
Prefeito de Nova Araçá e
presidente da AMESNE

Associação dos Municípios da
Encosta Superior do Nordeste
A Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste (Amesne) visa a solução dos problemas comuns aos
municípios tendo por fim associar, integrar e representar
judicial e extrajudicialmente os municípios da região em
que atua, bem como atuar nas ações de interesse geral e
por objetivo a valorização do municipalismo, desenvolvendo ações tendentes a: formular diretrizes no movimento
municipalista regional, tendo por meta a descentralização
político-administrativa da união e do estado em favor dos
municípios; buscar e proporcionar assessoria político-administrativa, para encaminhamento de soluções de problemas regionais específicos de cada município integrante; representar seus membros junto a órgãos públicos e privados
nas reivindicações socioeconômicas da região; conveniar
com instituições públicas e privadas no sentido de viabilizar estudos técnicos com elaboração de projetos comuns
à região; promover intercâmbio e troca de experiências entre os municípios, além de promover estudos, sugestões e
adoções de normas sobre as legislações básicas municipais.
Fundada em 03 de junho de 1966, com sede na cidade de
Bento Gonçalves (RS), a Amesne integra a Federação das
Associações de Municípios do Rio Grande do Sul - Famurs.
A Amesne é composta por 33 municípios: Antônio Prado, Bento Gonçalves, Boa Vista do Sul, Carlos Barbosa,
Casca, Caxias do Sul, Coronel Pilar, Cotiporã, Fagundes
Varela, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi, Guabijú, Guaporé, Marau, Montauri, Monte Belo do Sul,
Nova Araçá, Nova Bassano, Nova Pádua, Nova Prata,
Nova Roma do Sul, Paraí, Pinto Bandeira, Protásio
Alves, Santa Tereza, São Jorge, São Marcos, Serafina
Corrêa, União da Serra, Veranópolis, Vila Flores e Vista
Alegre do Prata. Os municípios considerados de maior
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força econômica são Caxias do Sul, Bento Gonçalves e
Farroupilha.
A área geográfica que abrange a região da Amesne é de oito
mil quilômetros quadrados, com uma população de 900
mil habitantes.
Entre as principais reivindicações da nossa Associação, estão
a Instalação da UFRGS na Serra Gaúcha, a recuperação das
rodovias da região, a segurança pública, a regionalização do
sistema móvel de urgência (SAMU), a ampliação de hospitais habilitados em alta complexidade no serviço de traumato-ortopedia, a redução de impostos sobre a carga tributária
dos vinhos e a justa distribuição dos royalties do petróleo.
Recentemente, a Associação tomou a iniciativa de ingressar com o pedido de Ação Direta de Inconstitucionalidade
(Adin) requerendo a suspensão de diversos dispositivos
da lei estadual 14.376/13, que determinava a proibição de
qualquer emissão de alvarás ou autorização de funcionamento de estabelecimentos, não sendo contra a Lei, mas
solicitando flexibilidade aos municípios na emissão dos
mesmos, principalmente para pequenos estabelecimentos,
o que estava prejudicando o desenvolvimento de alguns setores no Estado. Já entre as principais conquistas podemos
citar a Federalização da RST 470.
Como presidente da Associação e Prefeito de Nova Araçá,
acredito que nossa entidade reúna cidades com um dos
maiores PIBs do Rio Grande Sul. Somos a quarta maior
Associação e nosso objetivo é resolver demandas que são
comuns entre todos os municípios, afinal, é muito importante as prefeituras estarem unidas e fortalecidas.
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