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EDITORIAL

que seria do verde se to-
dos fossemos amarelos? O 
que seria de nossa espécie, 
se fossemos todos iguais?  

Hoje sabemos que, do ponto de vista 
genético, nada mais suscetível à extin-
ção que uma raça única, “superior” e 
ariana, ou qualquer que seja a cor...

Felizmente, parece que nosso mun-
do finalmente começa a despertar 
para esta realidade. Virtudes como 
competência e talento são essências 
natas à raça humana, seja qual for a 
cor, o sexo ou o gênero. Afirmar que 
a nação mais poderosa do mundo 
demorou séculos para eleger um ne-
gro, que a presidente de uma nação é 
uma mulher, como se isso fosse algo 
extraordinário, já é o flagrante escan-
carado  que, de fato, o preconceito 

O

IGUALDADE É RESPEITAR A 
DIFERENÇA

ainda norteia nossas premissas mais 
íntimas e nos embaraça quando o re-
sultado disso vem a público.

Nesta edição, a revista Em evidência 
apresenta exemplos de superação, 
histórias de sucesso, não só daquelas 
que venceram, mas de todos que cola-
boraram para que estas chegassem lá.

Com certeza o caso mais simbólico é o 
da deputada estadual Silvana Covatti, 
eleita presidente da Assembleia Le-
gislativa do Rio Grande do Sul. Dizer 
que, depois de 180 anos, uma mulher 
chegar à liderança da “Casa do Povo” 
significa uma grande conquista é fato 
irrefutável, mas, fica no ar aquela 
pergunta: por que demorou tanto? É 
como pagar uma conta já muito atra-
sada, como atestar “sim, não acredi-

távamos que alguém diferente de nós 
pudesse ser bem sucedido”.

Nada mais inerente à evolução que a 
transformação. Não podemos mais 
viver em um mundo de homens, de 
brancos, de preconceituosos.  O mun-
do é de todos! As minorias, ou qual-
quer outro ser humano discriminado 
sonham quando não vão precisar ter 
um data para compensar nosso nefas-
to preconceito. Na bifurcação desta 
estrada que se divide entre avançar e 
retroceder, o momento em que cada 
um de nós respeitar a  diferença po-
derá parecer um pequeno passo para 
um homem, mas será um salto para a 
humanidade.

Lúcio Vaz
Sócio-diretor
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Gladimir Chiele 
Advogado, Especialista em Direito 
Público, membro do IARGS – Instituto dos 
Advogados do Rio Grande do Sul

OPINIÃO

uando da conclusão de 
cada processo eleitoral, 
as manchetes espalha-
das pelo país invariavel-

mente anunciam com interrogação, ou 
em tom afirmativo, “que país emerge 
das urnas?” Geralmente não ocorrem 
grandes alterações, a não ser na com-
posição nominal dos parlamentos e 
nos cargos do Executivo.

As velhas e tradicionais práticas políticas 
e de gestão permanecem intocáveis ao 
longo de décadas, como se descobriu re-
centemente no caso da relação da maior 
empreiteira do País 
com a União. A forma 
e o relacionamen-
to entre governo e 
fornecedores, nota-
damente vincula-
dos a grandes obras 
públicas, tem sido a 
mesma adotada por 
diversos mandatários, 
diferenciando-se tão 
somente pelo grau de 
sofisticação e aprimo-
ramento das referidas 
condutas.

Com a operação Lava Jato e todas as 
mazelas desta relação pouco republica-
na expostas publicamente, cabe indagar 
com maior expectativa na resposta: que 
país emerge da Lava Jato?

A incógnita em relação aos desdobra-
mentos operacionais dos governos que se 
sucederão daqui em diante é uma questão 
a ser analisada nos próximos anos, pois 
todos os brasileiros esperavam um país 
diferente, mais ético, mais controlado, 
transparente e honesto, a partir do impe-
dimento do então presidente Collor. 

A verdadeira comoção nacional ocorri-
da com o episódio do primeiro impea-

Q
O PAÍS QUE EMERGE DA 
LAVA JATO

chment caseiro da história, bem como 
a preocupação com as possíveis novas 
formas de gerir a coisa pública durou 
pouco tempo. A intensa participação 
popular nas ruas e a pressão para desti-
tuir o presidente silenciaram assim que 
ocorreu a troca de comando.

A partir de uma moratória ética de cur-
ta duração, a corrupção retornou não 
somente aos escaninhos do Governo, 
mediante ações individuais ou de re-
duzida monta financeira, mas acabou 
por tornar-se um sistema gigantesco, 
complexo e sofisticado de desvio do di-

nheiro público, com a 
participação de figuras 
poderosas, criando-se 
um verdadeiro império 
à margem da lei e da vi-
são da sociedade, mas 
especialmente distante 
dos órgãos de controle.

Neste sentido, sempre 
necessário destacar a 
atuação da Polícia Fe-
deral e MPF, respon-
sáveis pela formação 
do processo que vem 

sendo conduzido pela Justiça Federal, 
de forma justa e correta, embora peque-
nos exageros ou deslizes.

Na verdade, o questionamento que se 
faz é até onde a operação Lava Jato e os 
resultados, que já estão sendo percebi-
dos com a condenação de empresários e 
políticos, poderão influir no processo de 
gestão e de relacionamento entre o pú-
blico e o privado, na realização de gran-
des obras. Avançaremos na ampliação 
da ética, da honestidade dos agentes 
públicos, na transparência das relações, 
ou em breve todos já esquecerão este 
momento e tudo será como antes?

Que país, então, emerge da Lava Jato?

A forma e o 
relacionamento 
entre governo e 
fornecedores, [...] 
tem sido a mesma 
adotada por diversos 
mandatários

“ 

” 
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NESTA EDIÇÃO

OUÇA O QUE EU DIGO
Confira algumas frases que você vai ler ao longo dessa edição

A conquista de mais 
espaços para as 
mulheres na política é 
um processo que avança 
passo a passo, mas de 
forma consistente, sem 
retrocessos

“ 

” Silvana Covatti 
Presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Página 40.

Sérgio Hiane Harris
Presidente da AMP/RS. Página 79.

Nádia Rodrigues Silveira
Comandante da Brigada Militar. Página 12.

Nossa voz tem 
mais força 
no Congresso 
Nacional quando 
as bases dos 
parlamentares 
ecoam a 
importância do 
Ministério Público

O desempenho de cargos de 
comando e chefia por mulheres 
tem se mostrado bem sucedido já 
que a característica da mulher é 
ser uma líder descentralizadora, 
onde impera a parceria e 
transparência, facilitando, 
desta maneira, a integração e a 
obtenção de melhores resultados

“ “ 

” ” 

Foto: Chico Pinheyro/Revista Em Evidência

Foto: Chico Pinheyro/Revista Em EvidênciaFoto: Arquivo pessoal
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Sonho ou delírio? O São 
Leo em Cine se encaixava 
como sonho e também 
se mostrava como uma 
iniciativa viável e que 
atrairia o aluno para o 
protagonismo da educação

“ 

” Luís Arthur de Bitencourt
Matéria na página 66

Luciano Pinto
Presidente da Famurs. Página 55.

Alexandra Baldisserotto
Primeira-dama de Caxias do Sul. Página 30.

Precisamos de uma reforma que 
equilibre as relações federativas – ou 
perderemos tempo enxugando gelo

...sonho com uma sociedade 
onde não seja necessária 
política de quotas, onde os 
movimentos aconteçam de 
forma natural, evidenciando as 
pessoas com mais capacidade 
de liderança, ética, caráter e 
competência, independente do 
gênero ou característica.

“ 
“ 

” ” 

NA PRÓXIMA EDIÇÃO

Foto: Ícaro de Campos
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Anderson Alarcon, Eleições 2016, Simone Leite, Assembleia Legislativa, Famurs e muito mais.
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PÁGINA 10

IMAGEM DA EDIÇÃO
Maria Becchi
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O progresso da mulher gaúcha
Para deixar Celso Bernardi orgulhoso: na foto, a primeira mulher a assumir a Federasul, Simone Leite;  a primeira 
presidente da Assembleia do Rio Grande do Sul, Silvana Covatti e; a senadora Ana Amélia Lemos. O que elas têm 
em comum? Todas são filiadas ao Partido do Progressista
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EM EVIDÊNCIA

A luta das mulheres em busca da igualdade no mercado de trabalho 
pode ser uma barreira muito mais intransponível do que julgamos. 
Diversas pesquisas apontam que as mulheres que ocupam o 
mesmo cargo ou equivalente ao colega do sexo oposto, recebem 
menos e geralmente têm menos privilégios. O que dizer de uma 
mulher que se destaca em um setor extremamente masculino, 
onde as regras são rígidas, a disciplina é extrema e o fator físico é 
determinante?

Pois esta mulher se chama Nádia Rodrigues Silveira e é a 
personagem viva de uma história de sucesso e superação dentro 
da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Passo a passo, galgou 
todos os degraus da hierarquia policial até se tornar Major e ser 
a primeira mulher a liderar um batalhão, fato que aconteceu no 
Interior e, posteriormente, na Capital.

Sua postura ética dentro da entidade e seu papel protagonista contra 
a violência às mulheres já lhe rendeu diversos reconhecimentos, 
entre estes, medalha da 53ª Legislatura da ALRS e o troféu Guri. 
A comandante também é formada em Letras e autora do livro 
Patrulha Maria da Penha.

Natural de Porto Alegre, é casada com Ricardo Accioly Gerhard, 
(também Major da Brigada Militar) e mãe de três filhos: Matheus (17), 
Thiago (10)  e Arthur (06). Atua na Secretaria de Justiça e Direitos 
Humanos do Rio Grande do Sul, onde recebeu a equipe da revista 
Em Evidência e concedeu gentilmente a entrevista a seguir.

12 EM EVIDÊNCIA | Ano 6 - Nº 54 - 2016

Maria Becchi
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EM EVIDÊNCIA

A senhora foi a primeira mulher a as-
sumir um Batalhão da Polícia Militar 
no Estado do Rio Grande do Sul, tanto 
no Interior como na Capital gaúcha. O 
que isso representou na sua profissão?

Em 2007 fui convidada para coman-
dar um Batalhão Policial Militar que 
é uma Unidade Operacional com res-
ponsabilidade territorial para o exer-
cício da Polícia Ostensiva e da Polícia 
Judiciária Militar. Inicialmente, no 
posto de Major, comandei o 40º BPM 
(Batalhão de Polícia Militar) sediado 
no município de Estrela e com abran-
gência sobre outros 11 municípios 
(Colinas, Bom Retiro do Sul, Tabaí, 
Taquari, Paverama, Poço das Antas, 
Teutônia, Westfália, Imigrante, Es-
trela e Fazenda Vilanova) da margem 
direita do rio que dá o nome à região 
do Vale do Taquari. Com a promoção 
ao posto de Tenente Coronel, em ju-
lho de 2012, assumi o 19º BPM que 
é responsável por toda zona leste da 
Capital gaúcha, cuidando adminis-
trativa e operacionalmente da Vila 
Maria da Conceição, Campo da Tuca, 
Morro da Cruz, Intercap, Agronomia, 
Vila São José, Herdeiros, Cafunchos, 
Vila Mapa, Beco da Taquara, Beco dos 
Marianos, Quinta do Portal, a exten-
são da Bento Gonçalves, Ipiranga e 
Lomba do Pinheiro. O desempenho 
de cargos de comando e chefia por 
mulheres tem se mostrado bem suce-
dido já que a característica da mulher 
é ser uma líder descentralizadora, 
onde impera a parceria e transpa-
rência facilitando desta maneira, a 
integração e a obtenção de melhores 
resultados. Com certeza a assunção 
ao comando de um batalhão para 
uma mulher teve vários significados. 
Para a Brigada Militar, ter, pela pri-
meira vez nos seus 178 anos de exis-
tência, uma mulher no comando de 
um Batalhão, foi uma quebra de pa-
radigmas. Esta nova visão da mulher 
comandante foi necessária para a cre-
dibilidade e perpetuação da institui-
ção, uma vez que teve que se adaptar 
aos novos tempos, onde vemos que a 
mulher moderna participa de todos 
os setores e tem sido protagonista de 
muitas atividades. Para as mulheres 

brigadianas, reforçou a convicção de 
que podemos atuar com a mesma te-
nacidade, profissionalismo e parceria 
com os colegas homens. E para as 
gaúchas, comprova que lugar de mu-
lher é onde ela quiser, pois com com-
petência, postura e conhecimentos 
ela desempenha qualquer função.

Você avalia que esta decisão reflete, em 
alguma medida, as reivindicações dos 
movimentos sociais minoritários, como 
aqueles protagonizados pelas mulhe-
res, em diferentes frentes? Qual a im-
portância das políticas evocadas para 
equacionar a violência contra a mulher 
na produção dessa decisão? 

Entendo que o tema extrapola um di-
mensionamento minoritário, porque 
a violência contra a mulher atinge 
diretamente toda a família e atinge, 
também, a sociedade. Provavelmente 
por este motivo foi tão bem recep-
cionado, tanto politicamente quanto 
junto aos movimentos sociais tam-
bém atendidos pela rede de órgãos 
da Segurança Pública do Rio Grande 
do Sul ter uma primeira mulher no 
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comando de um batalhão de Polícia 
Militar, função até então exercida so-
mente por homens.

No decorrer dos anos, estamos assis-
tindo um aumento exacerbado de óbi-
tos e maus tratos de mulheres vítimas 
de violência doméstica em nosso Es-
tado. Constatamos que ano após ano 
mulheres morreram dentro de seus la-
res, local que deveria servir de refúgio, 
de acolhimento, de proteção, de uni-
dade familiar.  Estas mulheres tiveram 
suas vidas ceifadas por agressores 
que, infelizmente, não foram devida-
mente impedidos pelo poder público.  
A violência doméstica atinge milhares 
de mulheres, independentemente da 
idade ou classe social. A maioria dos 
casos ocorre dentro de casa e os agres-
sores são os maridos, companheiros 
ou pessoas com quem a vítima pos-
suía relação afetiva. De acordo com as 
estatísticas apresentadas, de cada três 
mulheres, uma sofreu ou irá sofrer 
violência doméstica no Rio Grande do 
Sul. O exposto inquieta toda a socie-
dade gaúcha, e por este motivo, se fez 
necessário alavancar políticas trans-
versais que resultem na erradicação 
desses índices com a mobilização de 
todos os órgãos da Segurança Pública.

Desta forma, com o objetivo de com-
provar a efetividade das práticas de 
Polícia Comunitária, foi instalado, em 
outubro de 2012, na Brigada Militar, 
um programa de pleno atendimento 
policial às mulheres vítimas de vio-
lência doméstica, com atendimento 
e fiscalização da “Patrulha Maria da 
Penha” através de policiais militares 
capacitados, contemplando a ade-
quação de recursos, meios e práticas 
de polícia às necessidades das víti-
mas e buscando seu envolvimento 
completo na solução da violência do-
méstica, entendendo o cidadão, a ci-
dadã e a sociedade não apenas como 
clientes, mas como parceiros e par-
ceiras nos serviços desempenhados 
pela polícia e o policial militar, como 
um organizador das potencialidades 
comunitárias, em lugar de ser apenas 
um prestador de serviços, exercendo 
com plenitude todas as dimensões 

Agraciada na ALRS
Recebendo a Medalha da 53º Legislatura por seu trabalho de combate à 
violência contra a mulher e como comandante da corporação agraciada.

15

O desempenho de cargos de comando e chefia 
por mulheres tem se mostrado bem sucedido 
já que a característica da mulher é ser uma 
líder descentralizadora, onde impera a parceria 
e transparência, facilitando, desta maneira, a 
integração e a obtenção de melhores resultados

“ 

” 
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do conceito de polícia ostensiva e de 
preservação da ordem pública (or-
dem, consentimento, fiscalização e 
sanção de polícia), constitucional-
mente atribuídas, lato sensu, aos ór-
gãos policiais definidos no Art.144, e, 
stricto senso, à Polícia Militar. 

O que significa comandar para a se-
nhora?
Depois de obedecer, o verbo mais for-
te e bonito que conjugamos em nos-
sa profissão é o de comandar. Muito 
mais abrangente do que mandar, 
chefiar, dirigir, gerenciar, coordenar, 
supervisionar, etc., comandar é, an-
tes de tudo, saber liderar, zelando por 
todos que de maneira uniforme, dig-
na, repleta de ritos simbólicos refor-
çadores de nossas mais importantes 
atitudes, saem diariamente de suas 
casas com o espírito desarmado, mas 
portando armas de fogo para servir 
à sociedade, mesmo com o risco da 

lhas; quando a escola não consegue 
repassar a educação formal por falta 
de um mínimo de compreensão de 
convívio social por parte dos alunos, 
ou seja, quando todo resto falhou, é 
a Brigada Militar que entra em ação, 
atuando na prevenção ou na repres-
são. 

Por derradeiro, digo que sim, a reali-
dade econômica, social e política de 
uma sociedade tem reflexos diretos 
com a maior atuação ou não das polí-
cias. Um Estado que possui um siste-
ma de Segurança Pública que propor-
ciona a paz social é certamente um 
Estado próspero.   

A realidade emergencial da violência 
urbana, por vezes beirando a barbárie e 
aumentando, faz com que a maioria das 
pessoas clamem por uma solução quase 
imediata. Tal imediatismo também re-
cai, injustamente sobre o poder policial. 

Troféu Guri
O trabalho de Nádia é reconhecido durante umas das principais premiações do RS.

própria vida. Comandar parte da pre-
missa da compreensão plena quanto 
à nobreza da missão constitucional 
que nos foi reservada pela Constitui-
ção de 1988. Tal noção traz a todos 
(comandantes, comandados e popu-
lação) a previsibilidade da ação ou 
reação do profissional frente ao ato 
ilegal, nos limites estabelecidos pelas 
normas e leis. 

A sua vasta experiência e destaque na 
área da segurança, com certeza já lhe 
credenciam a falar com propriedade 
sobre o assunto. Até que ponto a res-
ponsabilidade pela segurança está 
atrelada à realidade política e econô-
mica de uma sociedade?
Sabemos que Segurança Pública é 
dever do Estado porém, é respon-
sabilidade de todos. Quando a fa-
mília deixa de exercer seu papel de 
formação, de proteção e de compro-
metimento efetivo com os filhos e fi-

Para a Brigada Militar, 
ter, pela primeira vez 
nos seus 178 anos 
de existência, uma 
mulher no comando 
de um Batalhão, 
foi uma quebra de 
paradigmas.

“ 

” 
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Em família 
Com o marido,  major Ricardo Accioly Gerhard, durante premiação corrida 
na Capital Gaúcha.

A senhora já foi diversas vezes reconhe-
cidas pelo seu destaque atuando na Bri-
gada Militar. Em sua opinião quais os 
principais acertos e o que está sendo fei-
to para minimizar essa dura realidade?
Sempre é bom relembrar que a Bri-
gada Militar é a única instituição que 
durante as 24 horas dos 365 dias do 
ano, patrulha os logradouros de to-
dos os municípios gaúchos.

A BM pauta todas suas ações nos pre-
ceitos da legalidade, ordem e harmo-
nia social. A velocidade dos crimes 
exige medidas imediatas que são 
tranquilamente aceitas e implemen-
tadas por todo o efetivo que cumpre 
seu papel profissional, com disciplina 
e de forma eficaz, sem retardar a ne-
cessária ação policial. 

Intervenções a partir da atividade de 
inteligência, prisões, cumprimento 
de mandatos de busca e apreensão, 
policiamento comunitário, concen-
tração de efetivo, ações de preven-
ção como o Programa Educacional 
de Resistência contra Drogas, entre 
muitas outras atividades tem sido 
testemunhadas diariamente pela so-
ciedade.

Ainda neste assunto, a senhora acre-
dita que uma reformulação no Código 
Penal poderia inibir a maioria dos cri-
mes hediondos praticados?
Acredito que a principal reformula-
ção na legislação Penal como um todo 
(Penal e Processual) seria no tocante 
aos recursos em liberdade, uma vez 
que não podemos mais aceitar que 
um jovem de vinte e poucos anos, 
com uma ficha criminal extensa (ho-
micídio, porte ilegal de arma, tráfico, 
“receptação” de veículos roubados, 
entre outros) esteja legalmente solto, 
colocando em risco outras potenciais 
vítimas. Este é o tipo de elemento que 
todos os dias é preso pelos valorosos 
e valorosas Policiais Militares. É um 
verdadeiro “enxugar gelo” e que a 
sociedade está sendo exposta repeti-
damente ao convívio perigoso desses 
criminosos.

Outra sugestão circula em torno do 

aumento da pena mínima, pois todos 
os cálculos atuariais apontam para 
uma elevação da expectativa de vida 
do brasileiro, inclusive com revisões 
para aposentadoria de trabalhadores, 
mas o CP da década de 40 do século 
passado segue com pena de 30 anos, 

no máximo, sem contar as progres-
sões, atenuantes, recursos... Isto 
tudo passa por um Legislativo sério e 
preocupado com seu povo.

A impunidade estimula o cometi-
mento do crime. 
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Luciano Pinto 
Presidente da Famurs

OPINIÃO

omo se sente um pai ou 
uma mãe quando não 
pode dar algo importan-
te para o seu filho? An-

gustiado, impotente, frustrado. São 
os mesmos senti-
mentos que acome-
tem os prefeitos no 
dia a dia. Hoje, no 
universo da gestão 
pública, não existe 
missão mais árdua 
do que a de ser pre-
feito. Vivencio essa 
rotina na pele há 
oito anos.

A população bate 
à nossa porta, fa-
zendo cobranças 
justas, e nós quere-
mos atender esses 
pedidos. Mas, a dura realidade é que 
os municípios não têm recursos para 
responder à altura as demandas das 
suas comunidades. E, se não bastasse, 
também sofremos com a crise econô-
mica, que se reflete principalmen-
te nas prefeituras. 
Chegamos ao limite 
do limite!

A concentração de 
poder na União é 
um problema estru-
tural. Precisamos de 
uma reforma que 
equilibre as relações 
federativas – ou 
perderemos tempo 
enxugando gelo. A 
partir daí, combate-
remos a corrupção e 
teremos um Poder Público mais efi-
ciente. Apenas assim poderemos, de 
verdade, dar melhores condições para 
a população. A medida que espera-
mos é um novo Pacto Federativo.

C

CHEGAMOS AO LIMITE DO 
LIMITE 

Em seu discurso de posse, o presiden-
te Michel Temer reconheceu a falta de 
autonomia dos municípios. Ouvir isso 
foi um sopro de esperança. Porém, na 
primeira oportunidade que teve, o novo 

governo deixou de 
cumprir sua palavra.

Na última semana, o 
ministro Eliseu Pa-
dilha se comprome-
teu com o repasse de 
uma cota-extra do 
Fundo de Participa-
ção dos Municípios. 
O pagamento, con-
tudo, ficou apenas 
na promessa, e as 
prefeituras gaúchas 
deixaram de receber 
cerca de R$ 53 mi-
lhões.

Precisamos desses recursos para re-
verter o problema das Unidades de 
Prontas Atendimento (UPAs) que 
permanecem fechadas e das obras 
nas pré-escolas que ainda não foram 

concluídas. Quere-
mos agilidade do go-
verno e do Congres-
so. Estamos atentos e 
vigilantes.

Em um momento tão 
turbulento de nos-
sa história, temos 
a obrigação de nos 
reinventar, fortalecer 
a cooperação e ofere-
cer as soluções certas 
para os problemas. 
Os desafios são real-

mente enormes e somente serão su-
perados com um maior protagonismo 
dos municípios. A revisão do Pacto 
Federativo é a resposta de que o Bra-
sil precisa.

Precisamos de 
uma reforma que 
equilibre as relações 
federativas – ou 
perderemos tempo 
enxugando gelo

A dura realidade é 
que os municípios 
não têm recursos 
para responder 
à altura as 
demandas das suas 
comunidades

“ 

“ 

” 

” 
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Comissões e Frentes Parlamentares, 
nas quais os deputados debatem com a 

sociedade soluções para defender os

direitos e necessidades de cada área.

Fóruns dos Grandes Debates,

reunindo especialistas e cidadãos para 

debater os temas mais importantes para

o desenvolvimento do Estado.

w w w. a l . r s . g o v. b r / f o r u m ( 5 1 )  3 2 1 0  1 1 6 7

Deputado por um dia, programa realizado pela 

Escola do Legislativo, aproxima o parlamento da 

comunidade escolar, contribui para a formação da 

cidadania e estimula jovens lideranças.

VISITE A CASA
DA ASSEMBLEIA 
NA EXPOINTER, 
DE 27/08
A 04/09. 
Agronegócio e agricultura 
familiar estão sempre 
entre os temas em 
debate nas comissões e 
frentes parlamentares na 
Assembleia Legislativa. 
Assim se faz democracia 
com vez e voz para todos, 
ajudando a melhorar a vida 
do homem do campo.

An_Participacao_AGRO_21x28.indd   1 8/19/16   3:41 PM
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ARQUITETURA E URBANISMO

PROJETAR COM A NATUREZA
A infraestrutura desenvolvida em cenários de inundações extremas se baseia 
numa probabilidade ou risco de ocorrência de eventos naturais. No Parque 
do Rio Uruguai, em Uruguaiana, a estratégia não foi a de barrar o rio, mas sim 
de tira partido de suas águas em diferentes níveis e momentos, projetando 
com a natureza.
Tiago Holzmann, Alexandre Santos e Guilherme Iablonovski

cidade de Uruguaiana 
e o Rio Uruguai sem-
pre estiveram intima-
mente ligados. O rio 

foi determinante para a fundação 
do município e sua localização foi 
escolhida para aproveitar-se dessa 
proximidade. No entanto, o rio, 
que por muito tempo foi a prin-
cipal via de troca de mercadorias 
entre Brasil e Argentina, perdeu 
gradativamente sua função e, em 
1960, a navegação no Rio Uru-
guai teve seu fim. Assim, a cidade 

A passou a dar as costas para a orla, 
que logo foi ocupada por popula-
ções de baixa renda ou clubes de 
pesca e lazer, e aquilo que um dia 
fora centro passou a configurar-se 
como periferia.

É neste cenário que foi desenvol-
vido o projeto do Parque do Rio 
Uruguai, contratado pela prefeitu-
ra de Uruguaiana. 

O objetivo principal do projeto 
foi promover o acesso público e 

de qualidade à orla fluvial de Uru-
guaiana, hoje subutilizada. O Par-
que da Beira Rio, como ficou co-
nhecido, estabelece uma série de 
programas de lazer, contemplação 
e infraestrutura náutica ao longo 
de um quilômetro de via pública, 
possibilitando aos uruguaianenses 
um acesso qualificado ao Rio Uru-
guai e suas belas paisagens.

As cheias do rio, relatadas desde 
os primórdios da povoação, ainda 
assolam a região periodicamente. 
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Entre uma cheia e outra, o vai e 
vem das águas revela uma faixa de 
terra com potencial para o lazer e 
turismo, que, mesmo desprovida 
de infraestrutura e equipamentos, 
é local de encontro da população 
que ali se reúne diariamente para 
assistir ao pôr-do-sol. Além disso, 
a concentração de pescadores que 
residem próximos às margens re-
flete ainda hoje a importância e a 
capacidade do rio em prover ali-
mento e sustento.

Participação popular
Desde a primeira etapa do traba-
lho, foram realizadas oficinas de 
participação popular com os mora-
dores, comerciantes e visitantes da 
orla do rio. Num primeiro momen-
to, a equipe de projeto da 3C Ar-
quitetura e Urbanismo, vencedora 
da licitação do projeto urbanístico, 
perguntou aos locais o que gosta-
riam de ver contemplado pelo pro-
jeto, através de um mapa impresso 

no qual todos puderam colar suas 
sugestões programáticas.

Na segunda oficina de participa-
ção, após a apresentação do ante-
projeto, os participantes puderam 
demandar alterações específicas 
no projeto, através de mapas im-
pressos e adesivos, pelos quais se 
fazia possível a sugestão de altera-
ção de programas e locais de im-
plantação.

Projetar para o risco
A infraestrutura desenvolvida 
para a sociedade se baseia numa 
probabilidade ou risco de ocorrên-
cia de eventos naturais, tanto para 
disponibilidade hídrica como para 
eventos extremos de inundações.

Como na vida de qualquer pessoa, 
assume-se um risco ao atravessar 
a rua, dirigir um carro, no tipo 
de alimentação, entre outros. Da 
mesma forma, no projeto do Par-

que do Rio Uruguai, foi necessário 
compreender com precisão qual 
seria o risco associado às cheias do 
Rio Uruguai, e o que ele represen-
taria para os usuários.

As condições estatísticas extremas 
podem ser evitadas por custos 
muito altos, mas é possível pla-
nejar estes cenários para se obter 
maior “resiliência”, ou capacidade 
de resistência e recuperação após 
eventos extremos. Existem várias 
terminologias para retratar isto, 
como: mitigação, adaptação, resi-
liência, entre outros, mas no fun-
do o objetivo sempre é procurar 
reduzir a vulnerabilidade social, 
econômica e ambiental às condi-
ções extremas.

No Parque do Rio Uruguai, optou-
-se atingir a resiliência às inunda-
ções através do design que suporta 
e tira partido da água em diferen-
tes cotas e diferentes momentos.
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Oficinas de participação popular



22 EM EVIDÊNCIA | Ano 6 - Nº 54 - 2016



EM EVIDÊNCIA | Ano 6 - Nº 54 - 2016 23



ESPECIAL

24 EM EVIDÊNCIA | Ano 6 - Nº 54 - 2016

LUCIANO PINTO TOMA POSSE 
COMO PRESIDENTE DA FAMURS
Prefeito de Arroio do Sal tem como bandeiras a revisão do Pacto Federativo 
e a busca de maior valorização dos gestores municipais.
Assessoria de Comunicação Social da Famurs

prefeito de Arroio do Sal, 
Luciano Pinto (PDT), 
assumiu, no dia 07 de 
julho, a presidência da 

Famurs. A nova diretoria é composta 
por oito prefeitos de oito partidos di-
ferentes e comandará a entidade até 
julho de 2017.  A solenidade de posse 
foi realizada durante o 36º Congresso 
de Municípios do Rio Grande do Sul. 

O Luciano substitui o prefeito de Can-
diota, Luiz Carlos Folador, no coman-
do da Federação. 

Entre as principais bandeiras do novo 
presidente estão: a cobrança de agili-
dade na reforma do Pacto Federativo, 
busca de mais respeito aos gestores 
municipais, manutenção do Progra-
ma Mais Médicos e a união entre as 

instituições para sair da crise. No 
início do discurso de posse, Luciano 
lembrou das imensas responsabili-
dades enfrentadas por quem é eleito 
para administrar uma cidade. “Hoje, 
no universo da gestão pública, não 
existe missão mais árdua do que ser 
prefeito. É uma missão desafiadora, 
complexa, desgastante e até arrisca-
da. As pressões, justas e injustas, vêm 
de todos os lados”, refletiu.

Participaram da solenidade de posse 
o governador do Rio Grande do Sul, 
José Ivo Sartori, o deputado estadu-
al Ciro Simoni, representando a As-
sembleia Legislativa, o presidente do 
Tribunal de Contas do Estado, Marco 
Peixoto, o subprocurador Jurídico do 
Ministério Público do RS, Paulo Emi-
lio Barbosa, e o subdefensor Público-
-Geral do Estado para Assuntos Jurí-
dicos, Tiago Santos.

Respeito aos prefeitos
O prefeito de Arroio do Sal preten-
de estabelecer, durante seu manda-
to à frente da entidade, uma relação 
mais próxima e afinada com os ór-
gãos de fiscalização para proteger os 
bons gestores. “Por questões abso-
lutamente formais, acabamos sendo 
apontados como se fôssemos crimi-
nosos. Essa relação precisa acabar”, 
ponderou.

O novo presidente da Famurs ressalta 
que, muitas vezes, as sanções podem 
arruinar a vida pública de uma pessoa 
honesta. “Temos diversos casos em 
que as punições recaem diretamente 
sobre o patrimônio pessoal dos ges-
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Discurso de Posse
Luciano lembrou das imensas responsabilidades enfrentadas por quem 
é eleito para administrar uma cidade. “Hoje, no universo da gestão 
pública, não existe missão mais árdua do que ser prefeito. É uma missão 
desafiadora, complexa, desgastante e até arriscada. As pressões, justas e 
injustas, vêm de todos os lados”.



Diretoria 2016/2017
Presidente
Luciano Pinto (PDT)
Arroio do Sal

1º Vice-Presidente
Marcelo Luiz Schreinert (PP)
São Jerônimo

2º Vice-Presidente
Aícaro Umberto Ferrari (PMDB) 
Nova Araçá

3º Vice-Presidente
Gilmar Rinaldi (PT)
Esteio

1º Secretário
Carlos Ziulkoski (PTB) 
Mariana Pimentel

2º Secretário
Valdir Bonatto (PSDB)
Viamão

1º Tesoureiro
Vicente Pires (PSB)
Cachoeirinha

2º Tesoureiro
Rui Valdir Otto Brizolara (DEM)
Morro Redondo
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tores locais. Ou até mesmo ameaças 
de prisão”, reclamou.

Para Luciano, a rigidez dos órgãos de 
fiscalização desestimula a entrada 
de políticos qualificados na disputa 
pelo comando das prefeituras. “Lide-
ranças com grande estatura moral e 
capacidade administrativa estão de-
sistindo de se candidatar. E, no andar 
dessa toada, está aberto o caminho 
para que apenas quem não tem nada 
a perder concorra nas eleições”, la-
mentou.  

Revisão do Pacto Federativo
Ao destacar a importância de um novo 
Pacto Federativo, o presidente da Fa-
murs lembrou que Michel Temer, ao 
assumir o comando do Brasil, enfati-
zou a necessidade do País promover 
uma divisão mais justa dos recursos. 
Luciano classificou a manifestação do 
presidente em exercício como um “so-
pro de esperança”. No entanto, deseja 
que a promessa saia do papel. “Sabe-
mos que essa mudança não acontece-
rá da noite para o dia, mas esperamos 
que sejam dados ao menos os primei-

ros passos”, defendeu.

Monitoramento da bancada 
gaúcha
O prefeito de Arroio do Sal prometeu 
maior vigilância sobre a forma como 
os deputados federais e senadores se 
comportarão ao analisar temas que 
afetam os municípios. “A partir de 
agora, a Famurs acompanhará a po-
sição de cada integrante da bancada 
gaúcha diante de pautas de interesse 
dos municípios. E informaremos às 
prefeituras e aos veículos de comu-
nicação de todo o Estado sobre como 
cada projeto foi apreciado e como ele 
impacta as cidades. A transparência 
faz bem à população”, prometeu.

Perfil
Luciano Pinto da Silva, 52 anos, é pre-
feito reeleito de Arroio do Sal. Filiado 
ao Partido Democrático Trabalhista 
(PDT) desde 2006, foi presidente da 
Associação dos Municípios do Litoral 
Norte (Amlinorte) em duas oportu-
nidades: 2012 e 2013. Por dois man-
datos, exerceu o cargo de vereador na 

Ovacionado
O prefeito de Arroio do Sal pretende estabelecer durante seu mandato à 
frente da entidade uma relação mais próxima e afinada com os órgãos de 
fiscalização para proteger os bons gestores.

Câmara Municipal de Arroio do Sal, a 
qual presidiu nos anos de 1997 e 1999.

Durante 13 anos, atuou na Assem-
bleia Legislativa do Rio Grande do 
Sul como assessor parlamentar dos 
então deputados Algir Lorenzon e 
José Ivo Sartori. Natural de Fontoura 
Xavier, possui 34 anos de militância 
política. Ingressou na vida pública 
em 1982 quando o irmão, José Carlos 
Pinto, foi candidato a prefeito na ci-
dade onde nasceu.

Filho de pequenos agricultores, Lu-
ciano trabalha desde os 14 anos de 
idade. Atualmente, cursa graduação 
em Gestão Pública no Centro Univer-
sitário Leonardo da Vinci (Uniassel-
vi). É casado com Gilseia Oliveira da 
Silva, com quem teve dois filhos: João 
Guilherme, de 20 anos, e Luciana, 12.
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36º CONGRESSO DOS MUNICÍPIOS

EX-GOVERNADORES  
RECOMENDAM CONSENSO PARA 
SUPERAR CRISE POLÍTICA
Jair Soares, Pedro Simon e Olívio Dutra participaram do último painel do 36º 
Congresso de Municípios
Ascom/Famurs

rês figuras que marca-
ram a vida pública gaú-
cha lançaram “Um olhar 
para o amanhã” no palco 

do Congresso de Municípios do Rio 
Grande do Sul. Os ex-governadores 
Jair Soares (1983-1987), Pedro Simon 
(1987-1990) e Olívio Dutra (1999-
2003) participaram, na tarde do dia 
07 de julho, de um painel para refletir 
sobre a atual crise política e apresen-
tar ideias para o futuro. O encontro 
contou com a mediação do prefeito 
de Canoas, Jairo Jorge, coordenador 
do projeto RS 2030.

A necessidade de uma maior partici-

T pação do município nas decisões e na 
divisão dos recursos públicos foi um 
dos pontos convergentes nas mani-
festações dos participantes. Para Jair 
Soares, o atual bolo tributário não 
chega aonde deveria chegar. “Esse é 
um dos problemas mais sérios que te-
mos. Nós precisamos fazer um novo 
Pacto Federativo. Não é possível con-
tinuar assim”, defendeu.

Simon destacou que, apesar das di-
ficuldades, o Brasil está mudando. 
“Não houve na nossa história um 
momento como o que vivemos hoje. 
Desta vez, o povo está de olho. Nun-
ca tínhamos visto deputado, senador, 

presidente de partido ou empresário 
na cadeia”, pontuou o ex-governador, 
definindo o município como “célu-
la mater” do país. “Não chegaremos 
a lugar nenhum sem nos darmos as 
mãos e buscarmos um país justo, com 
ética e moralidade.”

A união em torno de reformas es-
truturantes também foi discutida no 
painel. Olívio Dutra defendeu que 
mudanças no sistema tributário sig-
nificarão melhorias na igualdade. 
“Temos de corrigir a injustiça tribu-
tária que temos. Quem tem mais paga 
menos, quem tem menos paga mais”, 
apontou.

A necessidade 
de uma maior 
participação 
do município 
nas decisões e 
na divisão dos 
recursos públicos 
foi um dos pontos 
convergentes nas 
manifestações dos 
participantes.
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PAINEL DISCUTE
RESPONSABILIDADE DOS MUNICÍPIOS 
EM SEGURANÇA PÚBLICA
Especialistas apontaram caminhos para redução da criminalidade nas 
cidades
Ascom/Famurs

secretário de Seguran-
ça do Estado do Rio de 
Janeiro, José Mariano 
Beltrame, o sociólogo 

Marcos Rolim e o secretário de Se-
gurança de Canoas, Alberto Kopittke, 
analisaram, na tarde do dia 06 de ju-
lho, ações que podem ser implemen-
tadas pelas prefeituras no combate à 
violência. O debate foi mediado pelo 
prefeito de Caxias do Sul, Alceu Bar-
bosa Velho. O painel sobre segurança 
pública integrou a programação do 
36º Congresso de Municípios, reali-
zado em Porto Alegre.

Para Beltrame, o investimento em 

O polícia deve ser acompanhado de 
ações primárias, de assistência so-
cial. “Mais prisões, viaturas e armas 
não funcionam se as outras coisas 
não acontecem. É preciso cuidar do 
ordenamento urbano, desenvolvendo 
mecanismos para salvar as crianças 
em lugares de risco”, propôs. E com-
plementou: “A polícia não é a solução 
dos problemas: é parte da solução. 
Não podemos ficar enxugando gelo”.

Rolim chamou atenção ao fato, 
comprovado em estatísticas, de que 
grande parte dos jovens que se vin-
cularam ao tráfico de drogas saiu da 
escola por volta dos 12 anos de idade. 

“Caso um município consiga seguir a 
meta de evasão zero, garantindo que 
todos os seus alunos fiquem em sala 
de aula, ele estará prevenindo o cri-
me”, apontou.

Compartilhando experiências do 
âmbito municipal, Kopittke criti-
cou o modelo reativo de combate à 
violência.“É preciso atuar nas causas 
da violência, de maneira proativa. 
Com planejamento, podemos reduzir 
os indicadores. Estados e municípios 
que usaram a inteligência e integra-
ram ações conseguiram melhorar sua 
realidade”, concluiu o secretário de 
Canoas.

O debate foi 
mediado pelo 
prefeito de Caxias 
do Sul, Alceu 
Barbosa Velho 
e contou com 
a presença do 
sociólogo Marcos 
Rolim,  do secretário 
de Segurança 
do Estado do Rio 
de Janeiro, José 
Mariano Beltrame 
e secretário de 
Segurança de 
Canoas, Alberto 
Kopittke.
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UM OLHAR PARA O AMANHÃ
Com o tema “Um olhar para o amanhã”, o 36º Congresso dos Municípios da 
Famurs reuniu mais de 450 autoridades no Hotel Plaza, em Porto Alegre. O 
evento debateu a realidade do municipalismo, seus desafios e seu futuro. 
Durante as atividades, destaque para a posse do novo presidente da 
entidade, Luciano Pinto (PDT).
Maria Becchi

Autoridades prestigiam 
a posse
Da esquerda: deputado estadual, 
Gilmar Sossella (PDT); prefeito de 
Caxias do Sul, Alceu Barbosa Velho 
(PDT); governador do Rio Grande 
do Sul, José Ivo Sartori (PMDB); 
prefeito de Arroio do Sul e novo 
presidente da Famurs, Luciano 
Pinto; prefeito de Candiota e ex-
presidente da Famurs, Luiz Carlos 
Folador; e deputado estadual, Ciro 
Simoni (PDT)

ALRS e Piratini
Presidente da ALRS, Silvana Covatti (PP) e governador Sartori (PMDB) 
visitam estande do Banrisul juntamente com diversas autoridades

ALRS 
Presidente da ALRS, Silvana Covatti (PP) discursa durante o 36º 
Congresso dos Municípios
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Um time de peso
Da esquerda: prefeito 
de Arroio do Sul e novo 
presidente da Famurs, 
Luciano Pinto; ex-governador 
do Estado Jair Soares (PP); 
prefeito de Canoas, Jairo 
Jorge (PT); governador do Rio 
Grande do Sul, José Ivo Sartori 
(PMDB); ex-governador Pedro 
Simon (PMDB); ex-governador 
Alceu Collares (PDT); ex 
governador Olívio Dutra (PT) 
e prefeito de Candiota e ex-
presidente da Famurs, Luiz 
Carlos Folador

Fortunati
Prefeito de Porto Alegre 
fala aos presentes 
momentos antes da 
posse do amigo Luciano 
Pinto

Caxias do Sul
Prefeito Alceu Barbosa 
Velho foi o mediador do 
debate que abordou o 
tema da segurança nos 
municípios

Transição tranquila
Prefeito de Candiota e ex-presidente da Famurs, Luiz Carlos 
Folador e prefeito de Arroio do Sul e novo presidente da Famurs, 
Luciano Pinto posam para fotografia, instantes após a posse

Em Evidência presente
Autoridades com exemplar da revista Em Evidência, que esteve 
com sua equipe cobrindo 36º Congresso de Municípios
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ALEXANDRA DELLA  
GIUSTINA BALDISSEROTTO
PRIMEIRA-DAMA DE CAXIAS DO SUL
Alexandra Della Giustina Baldisserotto, além de ser a primeira-dama 
de Caxias do Sul, exerce função de coordenadora de comunicação do 
governo. Representando muito bem o perfil da mulher moderna, abriu mão 
de direitos e gratificações e, embora atue em uma secretaria de imensa 
responsabilidade, recebe apenas como agente administrativo, uma vez que 
é concursada da Prefeitura. Alexandra é admirada, querida, considerada 
uma pessoa discreta e extremamente profissional por aqueles que a 
cercam. Sua postura de lealdade ao marido e prefeito de Caxias do Sul, 
com certeza contribuiu muito para a boa administração que vem sendo 
realizada no município. Confira abaixo a entrevista exclusiva que a primeira-
dama caxiense concedeu à entrevista exclusiva à revista Em Evidência.
Paulo Batimanza

Como é sua atuação na administração 
de Caxias do Sul, município governado 
pelo seu marido, o Prefeito Alceu Bar-
bosa Velho (PDT)?

Sou jornalista de formação. Exerço 
a função de coordenadora de Comu-
nicação do Governo, mas não tenho 
cargo em comissão. Sou funcionária 
concursada da prefeitura de Caxias 
do Sul e, apesar da responsabilidade 
e da complexidade das tarefas que 
desempenho, recebo como agente 
administrativo. 

O volume de trabalho é muito gran-
de porque engloba assessoria de im-
prensa, produção de conteúdo, in-
ternet, relações públicas, marketing, 
publicidade e organização de even-
tos. A equipe é enxuta para uma pre-
feitura do porte de Caxias, com quase 
meio milhão de habitantes. Mas ado-
ramos trabalhar com Comunicação e 
procuramos fazer render ao máximo 
nosso trabalho com muita criativida-
de e dedicação.

Em  sua opinião, qual deve ser o papel 
de uma primeira-dama?

Hoje, felizmente, há 
mulheres ocupando 
todos os cargos no 
Executivo. Durante 
décadas isto foi pri-
vilégio dos homens. 
Logo, há quem con-
clua que o papel de 
primeira-dama ficou 
obsoleto. Pode ser. 
Porém, ainda exis-
te muita gente que 
discorda e deve-
mos respeitar quem 
pensa assim. Se há 
pessoas, grupos ou 
comunidades intei-
ras que ainda va-
lorizam o papel da 
primeira-dama, ele 
segue sendo importante e precisa ser 
levado em conta. De que forma? Por 
meio do apoio a iniciativas de solida-
riedade, saúde, educação ou assistên-

cia social. Mas é preciso frisar bem: 
apoio. A não ser que a primeira-dama 
possua qualificação para atuar pro-

fissionalmente na 
área. Em Caxias, por 
exemplo, existe a 
Fundação de Assis-
tência Social (FAS) 
que conta com um 
quadro multidis-
ciplinar extrema-
mente qualificado: 
assistentes sociais, 
educadores, psicó-
logos e vários outros 
profissionais. Como 
é que eu, jornalis-
ta, vou interferir na 
área de atuação de 
outras pessoas? São 
elas que devem de-
senvolver e imple-
mentar as políticas 

públicas de assistência social, pois 
possuem formação para isso. O que 
eu procuro fazer como primeira-da-
ma é apoiar, estar presente e incenti-
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Sou funcionária 
concursada da 
prefeitura de Caxias 
do Sul e, apesar da 
responsabilidade e 
da complexidade 
das tarefas que 
desempenho, 
recebo como agente 
administrativo

“ 

” 
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var o trabalho dessas pessoas. 

Cite uma primeira-dama que você tem 
como modelo na função.

Ruth Cardoso: a falecida esposa do 
ex-presidente Fernando Henrique 
Cardoso era uma socióloga respei-
tada, com uma carreira acadêmica 
brilhante, e trabalhou pela difusão 
da solidariedade Brasil afora. Era 
discretíssima e, por isso mesmo, tão 
elegante. 

Também admiro a Maria Helena Sar-
tori pelo seu conhecimento político.

Como conciliar a vida pessoal com as 
tarefas profissionais, os compromissos 
e todas as demandas?

É sempre um grande desafio. Eu e 
o Prefeito Alceu chegamos jun-
tos à Prefeitura todos os dias por 
volta de 7h30min e não temos 
hora para voltar pra casa. Às 
vezes emendamos os compro-
missos noturnos e retornamos 
por volta de 23h, meia-noite. 
Mas longe de acharmos ruim, 
gostamos muito da nossa 
rotina. Quando surge uma 
brecha na agenda, damos 
um pulo até nosso sítio em 
Muitos Capões onde anda-
mos a cavalo, tomamos ca-
margo (leite recém-tirado 
com café forte), caminha-
mos no campo com os cães 
e curtimos a natureza. 
Apesar dos raros momen-
tos de lazer, eles são bem 
intensos e nos permitem 
retomar a rotina com 
energias renovadas.

Quais os maiores desafios?

Organizar o tempo para dar 
conta das tarefas é um deles. 
Mas o dia-a-dia traz grandes 
aprendizados, seja no contato com 
as pessoas, seja no atendimento das 
demandas que são sempre crescentes 
no caso de uma cidade como Caxias, 
que recebe cerca de vinte pessoas por 
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dia em busca de oportunidades. 

E as maiores alegrias?

Ver o resultado do trabalho de uma equipe de Governo 
é muito gratificante. Em 2015, a administração do pre-
feito Alceu e do vice Toninho entregou ou iniciou uma 
nova obra a cada três dias. E esses momentos sempre 
são acompanhados de muita alegria.

Quais os destaques da administração do prefeito Alceu 
frente ao município de Caxias do Sul?

A obra mais importante é aquela que valoriza as pes-
soas. Neste sentido, mais de 54% do orçamento de Ca-
xias vai para a área social: saúde, educação, atenção 
aos idosos, às crianças, às mulheres, habitação, cultura, 
esporte e lazer. Ao mesmo tempo, é preciso investir na 
infraestrutura. E o prefeito Alceu mostrou ousadia ao 
implantar uma revolução na mobilidade urbana. Co-
meça a operar no mês de março o Sistema Integrado 
de Mobilidade (SIM Caxias), uma mudança que a cida-
de clamava há anos para agilizar o transporte coletivo, 
sem esquecer dos carros, pedestres e ciclistas.

Primeira-dama e parceira inseparável
Em dois momentos, com o marido, Alceu Barbosa 
Velho

32
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E em relação às políticas para as mu-
lheres?

Caxias do Sul realiza um trabalho 
muito eficiente de atenção à mu-
lher e é referência nesta área. Junto 
à Coordenadoria da Mulher, ligada 
ao gabinete do prefeito, a prefeitura 
mantém o Centro de Referência para 
a Mulher - Rompendo Paradigmas. 
É um espaço de acolhimento, de es-
cuta, de recebimento de denúncias 
de violência, de esclarecimento, de 
orientação psicológica, social e ju-
rídica, onde são realizados os enca-
minhamentos e acompanhamentos 

necessários. Temos a Casa de Apoio 
Viva Rachel, um abrigo para mulhe-
res em situação de violência domés-
tica, com risco de morte, junto com 
seus filhos. Por segurança, o endere-
ço da casa é sigiloso. Existem ainda 
inúmeros programas de educação e 
saúde voltados à mulher, cursos pro-
fissionalizantes e o programa de va-
lorização da mulher da cidade e do 
interior. Além disso, foi formalizada 
no município uma Rede de Proteção 
à Mulher, formada por diversas ins-
tituições.  

O que pensa sobre a participação da 

mulher na política?

Penso que a mulher deve ocupar po-
sições de destaque na política por 
ser competente, não por ser mulher. 
Óbvio que não é simples assim, pois, 
mesmo com todos os avanços e con-
quistas, o preconceito ainda está pre-
sente. Mas sonho com uma sociedade 
onde não seja necessária política de 
quotas, onde os movimentos aconte-
çam de forma natural, evidenciando 
as pessoas com mais capacidade de 
liderança, ética, caráter e competên-
cia, independente do gênero ou ca-
racterística. 

... sonho com uma 
sociedade onde 
não seja necessária 
política de quotas, 
onde os movimentos 
aconteçam de forma 
natural, evidenciando 
as pessoas com 
mais capacidade 
de liderança, ética, 
caráter e competência, 
independente 
do gênero ou 
característica

“ 
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UVB

FÓRUM NACIONAL DA 
MULHER PARLAMENTAR
O Fórum Nacional da Mulher Parlamentar da UVB foi realizado no Hotel 
Embaixador, na Capital gaúcha e contou com representantes dos estados do 
Acre, Amapá, Rondônia, Ceará, Paraíba, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso 
do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Confira os principais 
temas, palestras e homenagens.
Imprensa UVB

34 EM EVIDÊNCIA | Ano 6 - Nº 54 - 2016

Lideradas pelo presidente Gilson 
Conzatti (PMDB), participantes 
do evento foram recebidas 
pela presidente da Assembleia 
Legislativa do RS, Silvana Covatti 
(PP)....

... e pelo governador do RS, José 
Ivo Sartori (PMDB), no Palácio 
do Piratini. Evento discutiu a  
realidade da mulher na política e 
na sociedade brasileira durante 
três dias na Capital gaúcha
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MULHERES QUE SE SUBMETEM A EMPRESTAR 
OS NOMES SÃO CANDIDATAS LARANJAS. 

“ISSO É FRAUDE”,  
AFIRMA ELAINE MACEDO
A ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral defende uma maior 
participação da mulher na política.
Imprensa UVB
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A advogada e ex-presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE), Elaine Macedo, palestrante do evento, 
foi homenageada pela UVB, ao lado do presidente 
Gilson Conzatti
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advogada e ex-presiden-
te do Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE), Elaine 
Macedo, é uma das prin-

cipais especialistas sobre a discussão 
de gênero na política. Primeira mulher 
a ocupar o cargo mais importante da 
Justiça Eleitoral gaúcha em 84 anos, 
Elaine foi palestrante no Fórum Nacio-
nal da Mulher Parlamentar, e afirmou 
que está na lei a necessidade de inclu-
são, e a democracia é um processo de 
inclusão. Mas se há uma área na qual a 
atuação da mulher tem sido negligen-
ciada, esta área é a política, afirmou a 
ex-desembargadora.

A Nas eleições municipais de 2012, Elaine 
relatou que foi derrotada em uma dis-
cussão central sobre os espaços ocupa-
dos pelas mulheres na política: a efetiva 
realização da reserva de gênero. Naque-
le pleito, o TRE julgou três processos 
em que era questionada a desistência 
de mulheres em disputar as eleições. Os 
partidos cumpriam a cota, mas o núme-
ro de candidatas que efetivamente con-
corria era menor. A consequência práti-
ca nestes casos foi que, com a renúncia 
feminina, o número de candidaturas 
masculinas se tornou superior aos 70% 
previstos como índice máximo para a 
reserva de gênero. Em alguns casos, se 

o tribunal se mani-
festasse de forma 
favorável à impug-
nação de candidatu-
ras masculinas para 
manter a proporcio-
nalidade de gênero, 
o resultado das elei-
ções seria alterado.

Na avaliação da 
advogada Elaine os 
partidos, em sua 
grande maioria, 
atenderam à cota 
de gênero no regis-
tro de candidaturas, 
mas houve muitos 
casos das chama-
das candidaturas 
laranjas. Ou seja, o 
partido apresenta 

um roll de candidaturas, mas, após o 
deferimento do registro, as mulheres 
renunciam tacitamente, não fazen-
do campanhas ou não tendo despesas 
eleitorais ou formalmente à candida-
tura. “Então, nós temos uma fraude,” 
afirmou.

Doutora Elaine, que também é presi-
dente do Instituto Gaúcho de Direito 
Eleitoral, manifestou que nas eleições 
de 2012, na disputa para vereador, o 
Brasil teve em torno de 33% de candi-
daturas de mulheres e 67% de homens, 
sendo que o resultado foi de somente 
13% eleitas. “O problema está nos par-
tidos” que quando lançam seus rolls 
de candidatos ainda colocam mulheres 
que se submetem a emprestar os no-
mes, dando como exemplo as últimas 
eleições para vereador no Rio de Janei-
ro, onde, 1.400 mulheres que não fize-
ram dez votos, e dentro destas, foram 
detectados 88 casos de funcionárias 
públicas que tiveram três meses de li-
cenças remuneradas, ou seja, ficaram 
em casa recebendo para se quer fazer 
qualquer campanha. Já no Rio Grande 
do Sul, uma candidata a vereadora fez 
um voto, e assumiu e, em Santa Catari-
na, uma suplente assumiu sem nenhum 
voto: “Isso é fraude”, explica Elaine.

“Os partidos políticos tem como fim 
social ser um ente transformador da 
sociedade, tem o dever de discutir a 
participação da mulher e inseri-las nos 
grandes temas”, finalizou.
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MULHER VOTA EM MULHER SIM! 
SORORIDADE NA POLÍTICA
Vereadora Adrianna Ramos, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos 
da Mulher da Câmara Municipal de Macapá/AP, foi uma das palestrantes do 
Fórum Nacional da Mulher Parlamentar
Imprensa UVB

tema escolhido para le-
var ao Fórum esta em 
voga nas redes sociais e 
ultimamente tem sido 

incansavelmente debatido pelos mo-
vimentos feministas nacionais e in-
ternacionais: a sororidade.

Adrianna iniciou sua participação 
apresentando, através de um vídeo as 
vereadoras e aos demais presentes, 

O as belezas de sua terra natal, dizendo 
“eu vim deste endereço, da esquina 
do rio mais belo com a Linha do Equa-
dor, atravessei de Macapá, no Amapá, 
e cheguei aqui trazendo o abraço das 
terras tucujus, literalmente o abraço 
caloroso dos macapaenses”, disse, 
sendo ovacionada por todas.

Segundo a vereadora, falar de soro-
ridade nada mais é do que falar do 

princípio mais importante do movi-
mento feminista. Significa falar da 
solidariedade entre as mulheres, para 
que toda a luta e as conquistas alcan-
çadas ao longo da década perpetuem 
para outras gerações e as mulheres se 
tornem mais fortes juntas, respeitan-
do-se e promovendo umas às outras”.

Adrianna abordou a desconstrução da 
ideia de que “mulher não vota em mu-
lher” e que a rivalidade feminina é mito. 
O assunto foi muito debatido e muito 
bem recebido pelas participantes do 
debate. O que se discutiu foi o fato de 
esta tal “rivalidade” feminina é ensina-
da para as mulheres desde tenra idade, 
o que faz com que todas cresçam acre-
ditando nesse mito. A vereadora con-
cluiu dizendo que as mulheres devem se 
manter alertas a estes e outros mitos, e 
não deixar passar pelo crivo da verdade 
afirmações que, embora aceitas social-
mente, podem vir a se tornarem ônus a 
ascensão profissional de todas.

Falar de sororidade  
nada mais é do que 
falar do princípio 
mais importante do 
movimento feminista. 
Significa falar da 
solidariedade entre as 
mulheres.

“ 

” 

A Adrianna abordou a desconstrução da ideia de que “mulher não vota em 
mulher” e que rivalidade feminina é mito.
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MARIA HELENA SARTORI 
FALA SOBRE O PAPEL DA MULHER 
NOS ESPAÇOS DE PODER
O Encontro Nacional de Vereadoras, Assessoras, Procuradoras e Servidoras de 
Câmaras Municipais, que discutiu o papel da mulher nos espaços de poder, 
teve a participação da secretária de Políticas Sociais, Maria Helena Sartori
Sílvia Lago

s mulheres são 51% 
da população e 52% 
do eleitorado bra-
sileiro. No entanto, 

ela não está presente nos espaços 
políticos na mesma proporção. No 
Senado Federal, dos 81 senadores, 
11 são mulheres. Na Câmara dos De-
putados, dos 513 deputados federais, 
52 são mulheres. Na Assembleia Le-

“A
Maria Helena Sartori afirmou que, embora tenha aumentado a participação da mulher na política, o Brasil ainda 
tem uma das taxas mais baixas do mundo em relação à presença de mulheres nos parlamentos
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gislativa, dos 55 deputados estadu-
ais, nove são mulheres”, ressaltou.

A secretária destacou que a parti-
cipação política da mulher é mais 
presente nos espaços locais, em 
oposição às esferas estaduais e fe-
deral. Ainda salientou que há uma 
tendência das mulheres de ingressar 
na política a partir da atuação em 

organizações da sociedade civil e na 
área social.

“Não haverá desenvolvimento so-
cial e econômico com justiça se 
não houver igualdade de oportu-
nidades para homens e mulheres, 
direitos e deveres para todos, sem 
discriminação”, concluiu Maria He-
lena Sartori.
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COMANDANTE NÁDIA  
GERHARD APRESENTA 
PATRULHA MARIA DA PENHA
A Patrulha Maria da Penha no Rio Grande do Sul foi apresentada pela  
tenente-coronel da Brigada Militar, Nádia Gerhard, para as mulheres 
participantes do Fórum Nacional da Mulher Parlamentar, promovido pela UVB
Imprensa UVB

tema “Proteção a Mulher 
Vítima de Violência” tra-
ta do projeto aplicado no 
Sul do País, considerado 

pioneiro em âmbito nacional.

O modelo da Patrulha Maria da Penha, 
inserido no Rio Grande do Sul há qua-
tro anos, já foi aproveitado na sua ínte-
gra pela capital paranaense e no esta-
do de Pernambuco, por exemplo. Nádia 

O Gerhard afirmou que, desde a implan-
tação da Patrulha, 100% das mulheres 
com medida protetiva de urgência não 
voltaram a sofrer agressões e puderam 
reconstituir suas vidas. Além disso, 
mais de 100 agressores foram presos 
em flagrante por desobedecer a medida 
protetiva expedida pela Justiça nos úl-
timos anos. “Nossa experiência tirou a 
Polícia Militar do atendimento do pro-
blema e passou a enfrentar a violência 

doméstica. Não entregamos apenas 
a vítima de violência em uma delega-
cia. Auxiliamos as mulheres vítimas de 
agressão ou com medida protetiva de 
urgência em todos os aspectos. Tenho 
certeza que essa experiência pionei-
ra no Rio Grande do Sul servirá como 
experiência positiva para as polícias do 
Brasil”, disse a tenente-coronel Nádia 
Gerhard, que falou por mais de uma 
hora e meia.

A tenente-coronel afirmou que, desde a implantação da Patrulha, 100% das mulheres com medida protetiva de 
urgência não voltaram a sofrer agressões e puderam reconstituir suas vidas
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PRESIDENTE SILVANA COVATTI 
É HOMENAGEADA PELA UVB
A presidente do parlamento gaúcho, Silvana Covatti (PP), foi uma das 
palestrantes do Encontro Nacional de Vereadoras, Assessoras, Procuradoras e 
Servidoras de Câmaras Municipais, promovido pela União dos Vereadores do 
Brasil (UVB). Durante a ocasião, a primeira presidente mulher da ALRS em mais 
de 180 anos foi homenageada pela entidade.
Imprensa UVB

presidente da UVB, vere-
ador Gilson Conzatti, elo-
giou o trabalho realizado 
pela deputada Silvana Co-

vatti ao longo dos anos e a sua parce-
ria com a entidade. “Não é de hoje que 
temos o privilégio de termos a Silvana 
em nossos eventos. Sempre prestigiou a 
UVB e, hoje, como primeira mulher pre-

O
O presidente da UVB, vereador Gilson Conzatti, elogiou o trabalho realizado pela deputada ao longo dos anos e a 
sua parceria com a entidade
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sidente do Legislativo gaúcho, em 180 
anos, é exemplo para todas as mulheres 
que pensam ou estão começando a fa-
zer política. Sua força, sua inteligência 
e poder de aglutinação se traduzem no 
trabalho realizado nas comunidades do 
Rio Grande do Sul”, disse.

Silvana Covatti foi homenageada no 

evento e destacou o protagonismo 
da mulher na política, falando do 
quanto é necessário o apoio da famí-
lia, coragem e persistência para se-
guir em frente.  “Nós temos que nos 
empedrar, acreditar que podemos 
sempre mais, que fazemos a diferen-
ça em nossas comunidades”, disse a 
deputada. 
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As mulheres gaúchas esperaram 180 anos por este 
momento. “A casa mais democrática do Rio Grande 
do Sul” finalmente pode usufruir deste título em sua 
plenitude. Depois de quase dois séculos de história, 
finalmente uma mulher chega à presidência do 
Legislativo gaúcho.

Esta mulher se chama Silvana Franciscatto Covatti, 
natural de Frederico Westphalen, município onde 
constituiu sua família e viveu com o marido Vilson 
Covatti e os filhos Viviana, Franciele e Covatti Filho (hoje, 
deputado federal).  

Silvana representa muito bem o perfil da mulher gaúcha: tem 
simplicidade, a simpatia e a sabedoria da mulher do Interior; 
a altivez e atitude da mulher da Capital e a competência e  
liderança da mulher contemporânea. E, sobre seus ombros, 
paira a enorme responsabilidade de atenuar os conflitos 
internos da Assembleia Legislativa além da chance de 
mostrar, mesmo que nas entrelinhas, que seus colegas 
já deveriam ter conduzido uma  mulher à presidência da 
Casa há muito tempo. Com muito orgulho, trazemos para 
você leitor esta entrevista histórica, na certeza de que não 
teremos que esperar mais 180 anos para entrevistar a 
próxima presidente da Assembleia Legislativa
Paulo Batimanza

40 EM EVIDÊNCIA | Ano 6 - Nº 54 - 2016
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Momento histórico
Silvana é aplaudida por colegas e 
convidados durante sessão solene 
da posse da ALRS
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A vez de Silvana
Silvana Covatti, que durante anos trabalhou nos bastidores do mandato do marido Vilson, agora recebe de volta o 
incentivo e  a dedicação prestada
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O RS sempre contou com grandes mu-
lheres escrevendo sua história, nas 
mais diversas áreas. E agora, depois de 
180 anos, pela primeira vez uma mu-
lher assume a presidência da ALRS. Em 
sua opinião, por que demorou tanto?

O fato de ser a primeira mulher a 
presidir o Parlamento gaúcho em 180 
anos representa, na verdade, que es-
tou tendo um ano de grandes desafios 
e enormes responsabilidades.  Entre-
tanto, neste terceiro mandato como 

deputada estadual, considero-me 
mais preparada do que nunca para es-
ses enfrentamentos. Não há terreno 
fácil para as mulheres e isso vale para 
o dia a dia e para o ambiente político, 
onde os homens dominam, embora 
as mulheres sejam maioria na po-
pulação e no eleitorado. Nesta hora 
é importante lembrar o que disse a 
estadista chilena Michele Bachelett: 
“Quando uma mulher entra na polí-
tica, muda a mulher. Quando muitas 
mulheres entram na política, muda a 

política”. Aproveito para comparti-
lhar com as outras oito companhei-
ras deputadas a expectativa positiva 
de uma nova fase na nossa Assem-
bleia, sem disputas de gênero, mas de 
afirmação do papel que devemos de-
sempenhar para fazer a diferença na 
vida dos homens e mulheres do Rio 
Grande. Há mais mulheres do que ho-
mens no Estado, mas em se tratando 
de representatividade política somos 
minoria. A conquista de mais espaços 
para as mulheres na política é um 
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A conquista de mais 
espaços para as mulheres 
na política é um processo 
que avança passo a passo, 
mas de forma consistente, 
sem retrocessos

“ 

” 
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lucrativos, que atua em diferentes se-
tores do País na busca pela excelên-
cia em gestão e melhoria da competi-
tividade brasileira.  Na Assembleia, o 
programa a ser desenvolvido conjun-
tamente terá a denominação de Ges-

tão Qualificada, Parlamento Eficaz.

Entre as ações previstas, está a mo-
dernização dos canais de comunica-
ção da Assembleia com a população 
e a disponibilização de instrumentos 

Justa homenagem
Silvana representa muito bem o perfil da mulher gaúcha: tem simplicidade, 
a simpatia e a sabedoria da mulher do Interior; a altivez e atitude da 
mulher da Capital e a competência e liderança da mulher contemporânea
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processo que avança passo a passo, 
mas de forma consistente, sem retro-
cessos. Ao representar as mulheres, 
vemos ainda mais forte a necessidade 
de incentivá-las a uma maior partici-
pação política. O primeiro passo para 
isso, sem retrações, talvez seja as mu-
lheres tomarem consciência de que a 
política pode ser um espaço impor-
tante para realizar mudanças e fazer 
a diferença na vida das pessoas.

Frequentemente vemos na mídia que o 
custo operacional da ALRS vem caindo, 
que menos de dois por cento da verba é 
destinada a Casa. Mas sendo o órgão 
mais representativo do Estado, não 
seria justo que ALRS tivesse uma fatia 
maior? Se os deputados recebessem 
melhor não seria mais difícil termos 
casos de assessores repassando partir 
dos seus salários, por exemplo?

De fato, o orçamento da AL vem, 
ano a ano, sendo definido a partir 
de uma base baixa, o que determi-
na uma defasagem constante, espe-
cialmente quanto aos investimentos 
necessários no Palácio Farroupilha. 
Entretanto, conhecemos bem as difi-
culdades financeiras do Estado e es-
tamos administrando o orçamento 
do Legislativo buscando racionalizar 
os gastos e priorizar e qualificar os 
investimentos. Neste sentido, come-
çamos a implantar o programa Ges-
tão Qualificada, Parlamento Eficaz 
em parceria com o Movimento Brasil 
Competitivo que vai reestruturar os 
processos internos e oferecer resul-
tados à sociedade, sendo o principal 
deles a possibilidade de os cidadãos 
acompanharem a aplicação dos re-
cursos do Estado.

E é verdade que a Assembleia será pio-
neira nesta parceria? De que forma 
funcionará o sistema?

Assembleia do RS será o primeiro 
legislativo a participar do Programa 
Modernizando a Gestão Pública, que 
já mobiliza 15 governos estaduais, 
além de municípios, ministérios e ór-
gãos do Poder Judiciário. A MBC, en-
tidade de interesse público, sem fins 
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Discurso de posse
Entre as autoridades da mesa, destaca-se o sorriso do filho, o deputado federal Covatti Filho
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que permitam aos 
cidadãos maior con-
trole na execução 
orçamentária do Es-
tado, especialmente 
quanto aos investi-
mentos em saúde, 
educação, seguran-
ça e infraestrutura.

Em ano de eleições 
municipais, muitos 
candidatos buscam 
inspiração em car-
reiras políticas vi-
toriosas. A senhora constantemente 
recebe uma votação expressiva, o que 
é muito importante, distribuída por to-
das as regiões do Estado. A que a se-
nhora atribui tal fenômeno? 

Acredito que o mo-
mento que estou 
vivendo é resultado 
do mesmo conjun-
to de ingredien-
tes que tem levado 
outras mulheres a 
conquistar maiores 
espaços em todos 
os setores da so-
ciedade: muito tra-
balho, dedicação, 
responsabilidade, 
respeito ao próxi-
mo, amar o que se 

faz ter simplicidade, lembrar sem-
pre das origens e lutar pelo bem do 
coletivo. Iniciei na política há mais 
de 30 anos, ao lado do meu esposo 
e grande líder, o ex-deputado Vilson 

Covatti.  Juntos trilhamos uma vida 
e construímos nossas carreiras pro-
fissionais. Tenho certeza que nossa 
união junto aos nossos filhos, irmãos 
e familiares foram determinantes 
para trilharmos um caminho com 
inúmeras conquistas. Conquistei três 
mandatos: em 2006, fui a mais vo-
tada na bancada feminina, em 2010, 
a campeã de votos na Assembleia 
Legislativa, e em 2014, conquistei a 
maior votação no Partido Progressis-
ta, e isso certamente me qualificou 
para a missão que estou assumindo 
como a primeira mulher a assumir a 
Presidência da Assembleia Legisla-
tiva. Graças ao meu desempenho e à 
confiança dos meus eleitores, pude 
evoluir, aprender, ganhar ainda mais 
credibilidade e chegar até aqui.

A conquista de mais 
espaços para as 
mulheres na política 
é um processo que 
avança passo a 
passo, mas de forma 
consistente, sem 
retrocessos

“ 

” 
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FLASH

SILVANA COVATTI,
A PRIMEIRA MULHER PRESIDENTE 
DA ASSEMBLEIA DO RS
A presidente da Assembleia ainda está na metade de seu mandato, mas 
já consegue se destacar e confirma-se, cada vez mais, como referência 
política do RS. Confira nas imagens que seguem
Maria Becchi

PP Unido
Com os colegas de bancada e o presidente 
do PP/RS Celso BernardI.

Mulheres no Poder
Com a senadora Ana Amélia Lemos e a primeira dama Maria 
Helena Sartori durante a posse.

Rede Record 
Presidente recebe diretoria da Rede Record, juntamente com o 
deputado Sérgio Peres do PRB.
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Família do Rio Grande
Casal Covatti e casal Sartori, durante a 
posse da presidente da ALRS.

Filantropia 
Atuando na divulgação da Campanha do Agasalho 2016.

Agricultura em Evidência
Durante posse da Fetag.

Sindicalismo 
Presidente recebe líderes das centrais sindicais.

Em Pauta 
Reunião de líderes, presidente comanda reunião com as 
lideranças partidárias da ALRS.
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FLASH

Judiciário
Recebendo autoridades do judiciário gaúcho.

Caxias do Sul
Com o ex-colega e prefeito de Caxias do Sul, Alceu Barbosa Velho, 
durante a posse.

Primeira-dama
Visitando a ex-colega e amiga, Maria Helena Sartori, no Palácio do 
Piratini.
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Famurs 
Presidente discursa durante o 1º Congresso da Mulher realizado pela Famurs.

Na posse
Com o filho e deputado federal Covatti Filho (PP) e o Luiz Carlos 
Bohn, presidente da Fecomércio.

Agraciada
Recebendo o Troféu Mérito Lojista, da FCDL.

Magistério
Presidente da ALRS, e o deputado Jeferson Fernandes do PT, 
recebem a presidente do CPERS Helenir Aguiar Schürer.
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Em Evidência
Silvana Covatti Procurador de Justiça César Luis de Araújo 
Faccioli, atual coordenador do Núcleo Permanente de Incentivo à 
Autocomposição,  e o juiz Leoberto Brancher.
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Adriane Cerini 
Presidente do PR Mulher do RS, 
acompanhada pelo presidente do partido, 
Giovani Cherini

OPINIÃO

Partido da República do Rio 
Grande do Sul está fazendo 
na prática o que, para mui-
tos, é só teoria e fica só no 

discurso. Montou o novo diretório esta-
dual do PR/RS, composto por 50% ho-
mens e 50% mulheres. O diretório mu-
nicipal de Porto Alegre seguiu o mesmo 
critério e a criação 
de novas comissões 
provisórias segui-
rão, rigorosamente, 
esta orientação. A 
iniciativa do partido 
vem ao encontro da 
campanha Mulher 
na Política, lançada 
pelo Tribunal Supe-
rior Eleitoral, para 
estimular a partici-
pação feminina nas 
eleições municipais. 
A mulher não pode 
ser lembrada apenas 
no período eleitoral. 
Ela precisa participar 
ativamente da vida 
partidária, em condi-
ções igualitárias, po-
dendo se manifestar, 
impositivamente, 
como militante e di-
rigente.  Se formos olhar no retrovisor 
da história, veremos que a mulher sem-
pre enfrentou dificuldades para partici-
par da política. Devemos muito a Alzira 
Soriano, primeira mulher a ocupar um 
cargo eletivo, em 1928, no Rio Grande 
do Norte, pelo então Partido Republi-
cano.  Em 1933, Carlota Pereira foi a 
primeira mulher a ser eleita deputada 
federal e Eunice Michiles foi a primeira 
senadora, assumindo o cargo como pri-
meira suplente do senador João Bosco 
de Lima, já no final da década de 70. Já 
na década de 80, Maria Esther foi a pri-
meira ministra no Brasil. Esta é a breve 
história do que podemos relatar até a 

O

A PARTICIPAÇÃO DA 
MULHER NA POLÍTICA

década de 80, sem esquecer que o direi-
to do voto feminino foi obtido em 1932, 
porém era restrito apenas a mulheres 
casadas e com autorização do marido. 
Nos tempos que correm, notamos que 
a participação da mulher aumentou, 
porém, ainda está muito aquém em re-
lação a uma participação mais efetiva 

da mulher na política. 
Na eleição de 2012, do 
total de eleitos, 8.287 
foram mulheres, re-
presentando 13,19%. 
Ao todo, foram eleitas 
657 prefeitas, que cor-
respondem a 11,84% 
do total das 5.568 
vagas, e 7.630 verea-
doras, o que equivale 
a 13,32% dos eleitos. 
Em relação a eleição 
de 2016, do total de 
candidatos, 31,74% 
são do sexo femini-
no. Na disputa para 
os cargos de vereador, 
em todo o país, essa 
proporção é um pou-
co maior: 32,93% são 
candidatas. Na dispu-
ta majoritária (para 
prefeito), 12,66% dos 

candidatos são do sexo feminino. Ape-
sar do crescimento na participação fe-
minina no cenário político brasileiro, as 
mulheres ainda ocupam, hoje, baixos 
percentuais de vagas nos cargos ele-
tivos no Brasil. Atualmente, somente 
10% do total de prefeitos são mulheres 
e apenas 12% vereadoras. Na Câmara 
dos Deputados, as mulheres ocupam 
apenas 44 cadeiras das 513 existentes. 
No Senado, elas são 13 entre 81 vagas. 
Em embora sejam metade da popula-
ção e da força de trabalho na economia, 
a participação na política ainda deixa 
muito a desejar. Vamos mudar este pa-
norama!

A mulher não 
pode ser lembrada 
apenas no período 
eleitoral. Ela precisa 
participar ativamente 
da vida partidária, 
em condições 
igualitárias, podendo 
se manifestar, 
impositivamente, 
como militante e 
dirigente

“ 

” 
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Frequentemente vemos na mí-
dia, as mazelas e as dificuldades 
que sua região enfrenta. Fala-se 
de abandono, da fragilidade da 
economia e da falta de grandes 
empresas. Sendo o poder público 
muitas vezes a principal força da 
economia, como o senhor analisa 
este cenário e o que seria necessá-
rio para revertê-lo?

Em primeiro lugar é preciso di-
zer que esta região é considerada 

“Faixa de Fronteira”, isto é, exis-
te restrições a estas regiões. Por 
muitos anos os prefeitos eram no-
meados, não havia eleições, estas 
coisas do regime da época. Com 
o retorno da plena democracia, a 
legislação não foi atualizada, não 
podendo, por exemplo: que em-
presas com mais de 50% de capital 
estrangeiro invistam na região.

Em nosso município, Lavras do 
Sul, temos um subsolo riquíssimo 

em ouro, calcário calcítico, fos-
fato, melhores pontos para gerar 
energia eólica, mas apesar disto, 
ainda somos um município que 
depende do agronegócio. Este sim 
tem gerado renda e desenvolvi-
mento, com a pecuária de pon-
ta e uma nova fronteira agrícola. 
Como estamos a 320 km de Por-
to Alegre, e na chamada metade 
pobre do Rio Grande do Sul, pre-
cisamos de projetos para desen-
volver nossa região, tão rica em 
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ALFREDO BORGES, PREFEITO 
DE LAVRAS DO SUL
A luta do Prefeito de Lavras do Sul em mobilizar sua região 
Leonardo Caldas Vargas

Foto: Arquivo Pessoal
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biodiversidade. Aqui abrigamos o 
“Bioma Pampa” um lugar único 
no mundo. Precisamos que estes 
minerais sejam explorados e tam-
bém o aproveitamento do vento 
para gerar energia limpa, que vem 
ao encontro da nossa região. Para 
isto, precisamos da construção 
de linhas de transição de energia, 
que encontra-se a cargo da Ele-
trosul, e da descentralização de 
empresas que detém o monopó-
lio do subsolo. Na questão da re-
presentatividade, também somos 
carentes, pois representamos em 
torno de 30% dos eleitores, com 
isto, não conseguimos eleger um 
número necessário de deputados 
comprometidos com a região. Fi-
cando sempre o privilégio da ou-
tra metade, a dita rica.

O senhor é considerado uma lide-
rança regional, e atualmente presi-
dente a Assudoeste. Fale nos de sua 
luta para manter a entidade e quais 
as principais reivindicações da re-
gião?

A entidade é a menor da FAMURS, 
praticamente não existia mais.  
Os municípios que compõe são 
Lavras do Sul, Caçapava do Sul, 
Bagé, Dom Pedrito, Hulha Negra, 
Aceguá e Candiota. Como a Asso-
ciação estava desativada, outros 
municípios também filiaram-se a 
outras associações, o que enfra-
quece um pouco a Assudoeste.

Nossa reivindicação é que esta re-
gião seja tratada de uma manei-
ra diferente, pois fomos e somos 
prejudicados com esta questão da 
faixa de fronteira. Precisamos que 
a legislação seja modificada, para 
que não se restrinja investimentos 
e empresas de capital estrangeiro 
na região e mais, para que se crie 
incentivo para investimentos aqui, 
corrigindo um erro do passado.

UNIÃO

57%

ESTADOS

25%
MUNICÍPIOS

18%

Divisão da arrecadação

ENTREVISTA
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O senhor é prefeito de uma cidade 
tipicamente gaúcha. E como mui-
tos outros, enfrenta dificuldades já 
consideradas tradicionais, como 
o atraso ou a falta de repasse da 
União, as limitações impostas pela 
lei de responsabilidade fiscal e o 
gasto com a folha de pagamento. 
O senhor acredita que esta imensa 
falha em nossa política de arreca-
dação e distribuição de impostos 
podem vir a criar um vácuo nas 

próximas eleições? O bom candida-
to pode desaparecer?

Entendo que nas próximas eleições 
teremos dois tipos de candidatos, 
os honestos desinformados e os ou-
tros. Nós da FAMURS reabrimos o 
movimento do bolo, onde demons-
tramos que a fatia dos municípios é 
de apenas 18%. As responsabilida-
des compartilhadas cada vez mais 
ficam para os municípios. A queda 

na arrecadação ou a simples falta 
de arrecadação dos repasses, assim 
como atrasos, impacta diretamente 
no índice de pessoal em relação à 
despesa. Somente um novo pacto 
federativo resolveria a atual situa-
ção. No momento em que a união 
foi de um “superávit” de R$26 mi-
lhões e passa a um “déficit” por en-
quanto de 170 milhões resta uma 
pergunta: Quando haverá um novo 
pacto financeiro?

Alfredo Mauricio Babosa Borges, prefeito de Lavras do Sul
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FREDERICO ANTUNES E O SONHO DO 
AEROPORTO “DOBLE CHAPA”
A binacionalização do Aeroporto de Rivera permitirá o aumento do fluxo de 
passageiros entre o Brasil e o Uruguai
Cristiano Guerra

ntre as muitas bandeiras 
políticas capitaneadas pelo 
líder da bancada do PP na 
Assembleia Legislativa, de-

putado Frederico Antunes, uma das que 
mais tem merecido a atenção do par-
lamentar é a empunhada em favor da 
chamada binacionalização do Aeropor-
to Internacional de Rivera, no Uruguai, 
cidade que faz fronteira com Sant’Ana 
do Livramento, na Fronteira Oeste gaú-
cha.

Como presidente da Comissão Especial 
da Aviação Civil Regional, o deputado, 
em conjunto com diversas autoridades 
dos dois países, tem buscado uma equa-
ção definitiva capaz de fazer a proposta 
sair do papel e trazer benefícios impor-
tantes à economia  brasileira e uruguaia. 
“Quando concretizada a parceria, o ae-

E roporto de Rivera será o primeiro de ca-
ráter binacional com participação bra-
sileira, servindo assim de exemplo para 
a viabilização de outros tantos projetos 
semelhantes”, destacou o deputado.

“A binacionalização do aeroporto será 
um exemplo prático da até então pou-
co palpável integração do Mercosul. É 
por isso que estamos lutando, por uma 
parceria de fato, que traga benefícios a 
todos”, destacou o parlamentar.

Neste sentido, deputado progressista 
não tem medido esforços em unir li-
deranças políticas das duas nações em 
debates periódicos com o objetivo de 
aparar arestas e chegar a um denomina-
dor comum que permita a efetiva con-
secução do projeto. Otimista, Frederico 
se vale do argumento de que os gover-

nos do Brasil e do Uruguai já admitiram 
publicamente serem favoráveis a bina-
cionalização do aeroporto. “Nos encon-
tros que realizamos pela Comissão da 
Aviação da Assembleia Legislativa, em 
que contamos o fundamental apoio do 
atual Ministro-Chefe da Casa Civil e ex-
-Secretário da Aviação Eliseu Padilha e 
das principais autoridades uruguaias, os 
representantes dos dois países se mos-
traram amplamente favoráveis a esse 
casamento. Faltam os acertos burocrá-
ticos”, disse Antunes. 

Atualmente na coordenação da Frente 
Parlamentar em Defesa da Aviação Re-
gional, Frederico segue envolvido dire-
tamente nas tratativas para concretizar 
o sonho do aeroporto “doble chapa”. O 
parlamentar irá coordenar uma gran-
de audiência pública sobre o tema em 
Sant’Ana do Livramento no dia 12 de 
agosto, com presença das principais au-
toridades dos dois países. Para preparar 
o encontro, o parlamentar irá se reu-
nir com os ministros da Casa Civil, das 
Relações Exteriores e dos Transportes, 
Eliseu Padilha, Wladimir Valer e Mau-
rício Quintella, e também com o atual 
Secretario da Aviação Civil, Dario Lopes. 
Também vai ao Uruguai para encontros 
com o ministro das Relações Exteriores, 
Cesar Ferrer, o embaixador do Brasil 
no Uruguai Hadil Viana e o Diretor de 
Aviação Nacional, Antonio Alargon, 
além estar agendada uma audiência no 
Ministrério dos Transportes.

“Esperamos que todos os entraves sejam 
superados e que esta reunião em Livra-
mento fique marcada na história como o 
marco para a tão sonhada binacionaliza-
ção do aeroporto de Rivera, que espera-
mos seja anunciada até o final do ano”, 
finalizou Frederico Antunes.

Como presidente da Comissão Especial da Aviação Civil Regional, o 
deputado, em conjunto com diversas autoridades dos dois países, tem 
buscado uma equação definitiva capaz de fazer a proposta sair do papel e 
trazer benefícios importantes à economia  brasileira e uruguaia
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FAMURS

JOSÉ SCORSATTO  
ASSUME A COORDENAÇÃO-
GERAL DA FAMURS
Ex-presidente da AGM será o braço direito de Luciano Pinto na Federação
Débora Szczesny

ex-presidente da Associa-
ção Gaúcha Municipalista 
(AGM), José Odair Scor-
satto, 40 anos, é o novo 

coordenador-geral da Famurs. Ele será 
o braço direito do prefeito de Arroio 
do Sal, Luciano Pinto, no comando da 
entidade durante a gestão 2016/17. De 
acordo com Scorsatto, sua missão será 
aperfeiçoar o controle de receitas e 
despesas da Casa. “Meu objetivo é au-
xiliar o presidente Luciano para fazer, 
além de uma gestão política e institu-
cional, uma gestão financeira e sanear 

O aquilo que precisa ser saneado”, des-
taca. Scorsatto assume a função ocu-
pada por Márcio Espindola, durante a 
presidência de Luiz Carlos Folador.

Scorsatto é natural de Arvorezinha, 
município de 10 mil habitantes, loca-
lizado no Vale do Taquari. Filiado no 
Partido Democrático Trabalhista há 
22 anos, começou sua carreira polí-
tica em 2000, quando exerceu o car-
go de secretário municipal de saúde 
de Arvorezinha. Em 2004, foi eleito 
vice-prefeito e, quatro anos depois, 

prefeito do município. Durante seu 
mandato em Arvorezinha, assumiu 
a presidência da AGM, atribuição 
que desempenhou durante três anos 
(2011-13). Também foi diretor do 
Banrisul, em 2013, no governo Tarso 
Genro, e recentemente ocupava a fun-
ção de diretor da AGM.

Formado em gestão pública pela 
Uninter, Scorsatto é casado com Clau-
dete Baccon e tem dois filhos: José 
Guilherme, 12 anos, e Francisco Mi-
guel, 10 anos.

Scorsatto pretende usar sua experiência frente à AGM, para auxiliar na gestão do presidente Luciano Pinto
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ACONTECEU

PARTIDO DA REPÚBLICA (PR)  
RECEBE O DEPUTADO FEDERAL 
GIOVANI CHERINI
Evento ocorreu no CTG 35, onde iniciou o movimento tradicionalista gaúcho
Pietro Rosso

ais de mil pessoas es-
tiveram reunidas no 
CTG 35, em Porto Ale-
gre, para comemorar 
com o deputado federal 

Giovani Cherini a sua filiação no Par-
tido da República (PR). O evento que 
ocorreu no dia 22 de julho, contou com 
a participação de vários políticos, lide-
ranças, apoiadores, amigos e familiares 
do parlamentar. Entre os presentes, o 
deputado federal Carlos Gomes (PRB) 
e o prefeito de Porto Alegre, José Fortu-
natti (PDT), além dos integrantes do PR 
nacional, caso do presidente Antônio 
Carlos Rodrigues e dos deputados fede-
rais Giacobo (PR), Aelton Freitas (MG), 
Jorginho Mello (SC) e Cajar Nardes (RS).

Em seu discurso, o novo presidente do 
PR estadual lembrou sua trajetória po-
lítica de aproximadamente 30 anos, 
agradeceu ao seu novo partido pela li-

M

Deputado Cherini assume a presidência do PR no RS. Na foto ao lado do  
presidente nacional Antônio Carlos Rodrigues.
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Diretoria 2016/2017
Presidente
Giovani Cherini

1º Vice-Presidente
Cajar Nardes

2ª Vice-Presidente
Adriane Cerini

Secretário Geral
Marcos Weihmann

1º Secretário
Luiz Roberto Dalpiaz Rech

Tesoureiro
Enilto José Dos Santos

1ª Tesoureira
Marina Rossetto Bertoncello

Vogais
José Parizzotto, Carlos 
Dinarte Coleho, Arlindo 
Bonete, Margarida Chitolina, 
Hermes Teixeira Da Rosa, 
Ortenilo Nicolau, Rejane 
Lemos Rebelatto, Margarete 
Basso, Carolina Piardi Richetti, 
Raquel Eltz Seelig, Conceição 
Elizabete Brum, Ernara Rozana 
Fagundes Cavalheiro, Magali 
Deamici Tellier, Eliane Verginia 
do Prado, Nedio Valduga.

berdade e autonomia e se comprome-
teu em colocar o Partido da República 
entre as principais agremiações do Rio 
Grande do Sul até 2018. “Fico grato ao 
PR por abrir as portas e me dar condi-
ções de prosseguir meu trabalho. Temos 
uma grande missão que é colocar o PR 
gaúcho em pelo menos 300 municípios 
nos próximos dois anos. Já estamos com 
500 novas filiações e vamos desenvolver 
nosso partido com ações fortes no coo-
perativismo e nas práticas integrativas 
em saúde. Também daremos protago-
nismo às mulheres, que terão 50% de 
representação nas comissões munici-
pais”, afirmou Giovani Cherini.

Durante o evento, o deputado federal 
entregou aos representantes do Partido 
da República de 70 municípios o Bastão 
Republicano, que indica o novo cami-
nho a ser seguido pelo partido no Rio 
Grande do Sul. Também foi anunciada a 

nova representação estadual do PR Mu-
lher, PR Jovem e PR Melhor Idade.

Após 28 anos no PDT, Giovani Cherini 
foi expulso da sigla por não ter seguido 
orientação partidária e ter votado a fa-
vor do impeachment da presidente Dil-
ma Rousseff.
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OAB

SOLENIDADE RECEBE 
NOVOS MEMBROS NA OAB
“A OAB/RS está sempre atenta para lutar pelas prerrogativas dos 
profissionais”, declarou Ricardo Breier ao receber 86 novos advogados
Ascom OAB/RS

e maneira pioneira e com 
o intuito de estar mais 
próximo do advogado, 
uma das marcas desta 

gestão, o presidente da OAB/RS, Ri-
cardo Breier, recepcionou 86 novos 
profissionais no dia 13 de julho. An-
tes das solenidades de prestação de 
compromisso, que ocorreram às 11h 
e 13h, o dirigente conversou pessoal-
mente com os compromissandos na 
Sala do Conselho, localizada no 14º 
andar da sede da Ordem.

A presidente da Escola Superior de 
Advocacia (ESA), Rosângela Herzer, e 
o tesoureiro da Caixa dos Advogados, 
Gustavo Juchem, também participa-
ram dos encontros. Na ocasião, Breier 
apresentou a missão da entidade na 
defesa das prerrogativas e da cida-
dania. Ele explicou ainda o funcio-
namento da Ordem gaúcha através 
dos órgãos que compõem a entidade, 
além das ações do Tribunal de Ética e 
das comissões especiais e permanen-
tes. 

Em sua manifestação, Breier salien-
tou que, além dos deveres, a Ordem 
está sempre atenta para lutar pelos 
direitos e pelas prerrogativas dos 
profissionais. “As prerrogativas são 
uma luta constante da seccional e do 
Conselho Federal. Posso citar o caso 
do advogado que foi agredido por um 
promotor, no Foro Central recente-
mente, em que já tomamos as medi-
das cabíveis por meio da Comissão de 
Defesa. A Ordem gaúcha jamais per-
mitirá qualquer ofensa às prerrogati-
vas dos advogados”, concluiu.

D

Segundo Rosângela, estar à frente 
da ESA não é um trabalho que pos-
sa se realizar sozinho, tendo em vista 
a relevância da escola como o braço 
cultural da instituição. “Nós temos 
uma diretoria muito focada e com o 
compromisso de proporcionar os cur-
sos de aperfeiçoamento da advocacia, 
trazendo atualização aos advogados. 
Por isso, criamos a ESA interação, 
que leva os cursos realizados presen-
cialmente na OAB às 106 subseções 
no Interior do Estado, através do sis-
tema EaD”, disse. 

Juchem destacou os convênios e ser-
viços realizados pela Caixa a favor dos 
advogados. “Todo inscrito na OAB, 
advogado ou estagiário, está auto-
maticamente inscrito na Caixa, as-
sim como seus dependentes. A Caixa 
foi criada para disponibilizar alguns 
benefícios aos profissionais, são eles: 
auxílio especial, auxílio cirúrgico 
hospitalar, auxílio natalidade, auxílio 
escolar e diversos outros. Além dis-
so, disponibilizamos consultórios de 
odontologia e da grande maioria de 
especialidades médicas”, afirmou.

Em sua manifestação, Breier salientou que, além dos deveres, a Ordem 
está sempre atenta para lutar pelos direitos e pelas prerrogativas dos 
profissionais
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SAÚDE PÚBLICA

A VONTADE DE  
FAZER TORNA O  
SONHO POSSÍVEL
A implantação da Estratégia de Saúde da Família 
no município de Cristal é o um dos melhores 
exemplos de que a dinâmica da saúde pública 
pode ser eficiente e acessível a todos  
Gilmar Erdmann Corrêa

implantação da Estraté-
gia de Saúde da Família 
em Cristal sempre foi um 
sonho da enfermeira Fá-

bia Richter. Atualmente o serviço de 
saúde no município é referência em 
toda a região pela abrangência do 
atendimento, prevenção e resolução 
dos problemas da população. Mas 
nem sempre foi assim.

Quando Fábia Richter assumiu a se-
cretaria de Saúde, em setembro de 

A 2002, Cristal contava apenas com o 
Posto de Pronto Atendimento, que 
concentrava o atendimento a toda a 
população, além de contar com pou-
cos veículos e uma eficiente, mas mo-
desta equipe, responsável por fazer 
saúde no município.

A implementação de um sistema efi-
ciente, que ao invés de apenas curar, 
fizesse a prevenção de doenças, era 
um sonho que não encontrava a es-
trutura necessária no município na 

época. Tratou-se então de qualifi-
car esta estrutura. O Posto de saúde 
tornou-se uma Policlínica 24 horas 
após a realização de diversas obras 
que tornaram o espaço mais amplo, 
com mais salas de atendimento e 
consequentemente melhoria para o 
cidadão.

Em seguida, com recurso captado de 
Emenda Parlamentar do Deputado 
Beto Albuquerque, através do Minis-
tério da Saúde, foi construído o CA-

Foto: Chico Pinheyro/Revista Em Evidência
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SAÚDE PÚBLICA

AIS, um enorme e moderno prédio-
que possibilitou à saúde cristalense 
um novo patamar de atendimento, 
com a contratação de especialistas, 
renovação da frota de veículos, trans-
porte de passageiros para consultas 
e exames, entre outros serviços. Três 
unidades de saúde foram abertas para 
descentralizar o atendimento médico 
na área rural, nas localidades do Alto 
Alegre, Formosa e Cordeiro (atual-
mente as UBS Formosa e Cordeiro já 
foram ampliadas).

Durante seu período a frente da Se-
cretaria Municipal da Saúde, Fábia 
Richter teve uma grande frustração 
que foi a impossibilidade da im-
plantação da Estratégia de Saúde da 
Família e Agentes Comunitários de 
Saúde. O município, no entanto, foi 
preparado aos poucos para este passo 
que foi dado com a eleição da prefeita 
Fábia como mandatária cristalense. 
A vontade política foi determinante 

para empenhar os diversos setores da 
administração pública em uma soma 
de esforços que resultou na concreti-
zação deste sonho. 

Estratégia de Saúde da 
Família
No ano de 2014, foi implantada a Es-
tratégia de Saúde da Família, com a 
adequação da rede de atenção básica, 
que consegue o cuidado sobre a saú-
de, falando de prevenção e não  so-
mente tratando a doença, abrangen-

do 100% de cobertura no município.

A Estratégia de Saúde da Família 
(ESF) conta hoje com mais de 20 
profissionais entre enfermeiros, téc-
nicos de enfermagem e saúde bucal, 
auxiliares administrativos, dentistas, 
motorista e 13 agentes comunitários 
de saúde trabalhando junto à comu-
nidade, buscando suas demandas e 
necessidades.

Antes da implantação da ESF, Cris-
tal tinha um médico atendendo toda 

Integrantes do sistema de saúde de Cristal
Profissionais da saúde têm trabalhado em sintonia e com eficiência para garantir um melhor atendimento na rede 
municipal

No ano de 2014, foi implantada a Estratégia de 
Saúde da Família, com a adequação da rede 
de atenção básica, que consegue o cuidado 
sobre a saúde, falando de prevenção e não  
somente tratando a doença, abrangendo 100% 
de cobertura no município
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Prevenção à saúde é igual a melhoria de qualidade de vida
Durante a visita, a equipe da ESF confere os dados da última consulta e realiza novos exames

Através de um sistema inovador, foi possível 
o aumento do número de consultas de 
600 para 1500 por mês aproximadamente. 
Consequentemente diminuindo as filas e o tempo 
de espera para o atendimento. O atendimento 
odontológico foi ampliado, descentralizado, 
levando este serviço para comunidades que há 
muito necessitavam deste serviço

63EM EVIDÊNCIA | Ano 6 - Nº 54 - 2016

a população. Hoje conta com  mais 
três profissionais do Programa Mais 
Médicos e mais um médico do Pro-
vab, possibilitando o atendimento 
simultâneo a muito mais pessoas, 
inclusive visitando as localidades 
mais distantes no interior do muni-
cípio. Foi possível o aumento do nú-
mero de consultas de 600 para 1500 
por mês aproximadamente. Conse-
quentemente diminuindo as filas e o 
tempo de espera para o atendimen-
to. O atendimento odontológico foi 
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Estratégia de Saúde da Família
A equipe do ESF, com a prefeita Fábia Richter, em dois momentos: durante 
a discussão de prioridades mensais e pouco antes da saída à campo

doscopia foram possíveis e o número 
de pacientes em acompanhamento 
nas referências é maior atualmente.

Os desafios enfrentados pelo atual 
secretário de saúde Alexandre Gol-
dbeck na busca do melhor funcio-
namento possível da ESF ainda são 
enormes, pois muitas dificuldades 
surgem durante o percurso. A im-
plantação de um programa tão com-
plexo e que mexe diretamente com  
a vida é de extrema delicadeza, e o 
equilíbrio em uma equipe com tantos 
componentes nem sempre é fácil.

A diferença que a ESF e os agentes co-
munitários de saúde tem feito para a 
comunidade tem proporcionado uma 
melhora considerável na qualidade 
de vida dos cidadãos de Cristal, prin-
cipalmente no acompanhamento de 
idosos, gestantes, puérperas, diabé-
ticos, hipertensos e crianças grupos 
estes que mais precisam de atenção, 
prevenção e promoção da saúde. Mas 
se isto hoje é uma realidade, muito se 
deve a determinação da enfermeira 
que virou prefeita e que cuida de seus 
concidadãos com o mesmo carinho 
que atendia seus pacientes.

ampliado, descentralizado, levando 
este serviço para comunidades que 
há muito necessitavam deste serviço.

O acompanhamento a idosos e crian-
ças atualmente é exemplar, tanto com 
os agentes comunitários, como com o 
programa Primeira Infância Melhor 
– PIM, atendendo 100% destas faixas 
etárias com foco na prevenção de do-

enças, fazendo a promoção da saúde ao 
invés de curar a doença já contraída.

O número de exames de laboratório 
foi aumentado, garantindo a quan-
tidade suficiente para a demanda do 
município, assim como a disponibili-
zação de consultas de ginecologia, pe-
diatria e de traumatologia (que antes 
não havia). Exames críticos como en-
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UMA OUTRA  
FORMA DE EDUCAR
Projeto desenvolvido pela secretaria de educação de São Leopoldo, usa o 
cinema como ferramenta de inspiração.

m tempos de crise na segu-
rança, na saúde, na econo-
mia e em todos os setores 
da sociedade brasileira, 

não existe fórmula mágica, nem ape-
los demagógicos que salvarão nosso 
país. Não existe pista alguma de mi-
lagre ocorrer senão modificarmos o 
cerne do problema. Em  meio a tanta 
corrupção, não sejamos hipócritas: o 
problema do Brasil têm sido os brasi-
leiros. Nesta dura realidade, a forma-
ção de um novo caráter se faz indis-
pensável, para podermos vislumbrar 
um futuro realmente diferente de 
todo o nosso passado. Com certeza, 
todos concordam que a educação é a 
única forma realmente eficaz e com 
alguma chance real de fazer um ser 
humano mais humano, que pense 
mais no todo, que não se corrompa e 
que tenha conteúdo e iniciativa para 
participar da formação de um novo 
inconsciente coletivo.

Plantar para colher
Mas como transformar esta realidade 
diante de um cenário educacional tão 
caótico? Como despertar interesse 
numa criança que encontra na palma 
da mão, através do smartphone, mil 
artifícios mais interessantes que ficar 
quatro horas sentada em uma cadei-
ra,  ouvindo palavras e exemplos des-
conectados da sua realidade? 

Despertar o interesse e incentivar a 
criatividade é um desafio que nossos 
educadores não devem abandonar, 
e apesar de parecer (e realmente é) 
muito difícil, não se trata de nada 
utópico, muito menos impossível 

E de acontecer. Nossa equipe encon-
trou, na cidade de São Leopoldo um 
exemplo de sucesso e dedicação que 
demonstra o potencial inesgotável 
que há em nossos jovens e que sim-
plesmente está esperando para ser 
despertado.

Cinema como ferramenta 
de educação
O São Léo Em Cine, Festival de Vídeo 
Estudantil, surgiu, durante a visitação 
à Faculdade de Cinema e Audiovisu-
al da Universidade Federal de Pelotas 
(UFPel), quando o Dr Pereira propôs 

Luís Arthur de Bitencourt.
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No site é possível obter mais informações sobre o projeto.

Alunos e orientadores durante o evento.Luís Arthur de Bitencourt.
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uma parceria com a Secretaria Muni-
cipal de Educação de São Leopoldo, 
através da figura do então secretário 
Arthur Schmidt,para a produção de 
curta-metragem nas escolas.
Desta forma, possibilitou-se aos pro-
fessores e alunos da rede municipal 
leopoldense o acesso à cinemato-
grafia, sensibilizando-os sobre a im-
portância do recurso audiovisual no 
cotidiano escolar, oferecendo suporte 
teórico e prático para a execução dos 
curtas, culminando com a apreciação 
e exibição dos filmes no festival.

E o resultado vem surpreendendo 
toda a comunidade, alunos orienta-
dos por educadores motivados, trans-
formaram-se em atores, diretores e 
roteiristas. A Secretaria de educação 
da cidade promoveu uma premiação 
que seguiu os mesmos moldes da 
premiação máxima do cinema.

A cidade parou para conferir a pre-
miação das melhores produções, 
lotando a sala de cinema de são Le-
opoldo, professores e alunos envolvi-
dos.  Foram 1200 alunos envolvidos e 
o projeto continua, levando, inclusive 
os alunos ao Festival Internacional 
de Gramado.

A lição que fica
O exemplo de do São Léo em Cine, 
demostra o que todo o projeto de 
sucesso tem em comum: o despertar 
da inspiração através da abertura de 
um canal de comunicação (no caso o 
cinema) entre o incentivador (profes-
sor) e o incentivado (aluno). Demos-
tra que o talento sempre surpreende, 
que basta usar a ferramenta certa 
para descobri-lo. Mas, talvez o mais 
surpreendente, ao contrário do que 
muitos pensam, demostra o quanto 
nossas crianças e jovens estão seden-
tos pelo aprender, estão abertos para 
uma novidade realmente interessan-
te, anseiam de fato por um mundo di-
ferente e melhor , e está nas mãos de 
nosso educadores e políticos colocar 
a possibilidade de construir um novo 
país e uma nova realidade, nas mãos 
deles...

O projeto envolveu alunos da rede pública de ensino municipal.

Da esquerda para direita: Luís Arthur de Bitencourt, Janaína Linck, Eliane 
Cândido e Cleonir Duwe
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O projeto segundo seu idealizador 

O São Leo em cine, assim como 
os demais projetos desenvolvidos 
em nossa gestão, surgiram a partir 
do mesmo questionamento: Como 
tornar a escola mais interessante para 
nossos alunos e crianças? Muitas 
ideias surgiram ao longo do tempo 
e em todas elas era necessário 
fazer outro questionamento que 
qualificaria uma proposta como 
sendo ou não viável: Sonho ou 
delírio? O São Leo em Cine se 
encaixava como sonho e também 
se mostrava como uma iniciativa 
viável e que atrairia o aluno para 
o protagonismo da educação. Em 
reuniões com a coordenadora do 
projeto, Eliane Cândido, houve 
apenas uma imposição da minha 
parte. O aluno precisaria ter acesso 
direto às formações. Sabemos que 
muitas vezes os jovens possuem 
mais facilidade de lidar com 
tecnologias, então nada mais justo 
que alcançar diretamente a eles as 
ferramentas disponíveis. A Eliane 
concordou no mesmo momento 
com esta prerrogativa para o pontapé 
inicial do projeto e desenvolveu 
uma plataforma incrível que está 
disponível a qualquer pessoa. O site 
https://saoleoemcine.wordpress.
com/ possui informações sobre o 
projeto e também todas orientações 
para o desenvolvimento de um 
curta metragem, incluindo tutoriais 
para criação de roteiro, edição de 
imagem e som, ou seja, tudo o que 
é necessário ao alcance direto 
do estudante. Acredito que 
a utilização das diversas 
mídias como ferramenta 
pedagógica torna a escola 
mais interessante e mais 
do que isso, desenvolve 
habilidades necessárias 
durante a vida, tais como 
trabalho em grupo, 
organização, divisão 
de tarefas, além de 
proporcionar aos 
estudantes o prazer 
de ver o seu trabalho 
realizado de forma 
concreta. A vivência 
proporcionada 
pelo São Leo 
em Cine irá 

acompanhar todos os sujeitos durante 
toda a vida.  A questão social também 
é muito abordada, pois todos alunos 
participantes tiveram a oportunidade 
de assistir suas produções no cinema. 
Muitos deles nunca haviam entrado 
numa sala de cinema durante a vida e ali, 
naquele momento, estavam assistindo 
a sua produção, o resultado do seu 
trabalho, a concretização de suas ideias. 
Para alguns leitores isso pode não 
parecer relevante, mas levando-se em 
conta a realidade em que vivemos, este 
tipo de vivência permite principalmente 
a estas crianças a ampliação de sua 
percepção de cidade, de sociedade.

A exibição dos curtas no cinema não 
é o fim do ciclo. A próxima etapa é a 
premiação. Esta foi discutida com todos 
professores envolvidos no São Leo 
em Cine. Coletivamente decidiu-se 
o esqueleto da premiação, tal como 
trajes para o momento, organização 

de ordem de chegada, alunos de 
educação infantil nos lugares mais 
a frente do espaço escolhido para a 
premiação. Definidos estes quesitos, 
a secretaria de educação assumiu 
a organização de toda a premiação, 
como forma também de reconhecer 
o trabalho dos professores, que 
executaram um belíssimo trabalho 
como mediadores da aprendizagem. 
Assumimos o desafio de fazer com 
que todos participantes, no evento 
da premiação, sentissem-se como 
astros da capital mundial do cinema. 
Para isso não economizamos apenas 
esforços, pois os demais recursos 
não estavam disponíveis. Buscamos 
parceiros no empresariado local 
e provamos a nós mesmos que é 
possível realizar quando todos se 
envolvem e acreditam. A premiação 
não ficou devendo nem para o maior 
evento do cinema. Tivemos limousines, 
tapete vermelho, fotógrafos, fãs - 
assessores técnicos da secretaria de 
educação que estavam posicionados 
estrategicamente onde as limousines 
estacionavam e estes gritavam e 
aplaudiam quando os astros saíam 
dos veículos. A abertura do evento 
contou com espetáculo de dança 
e a presença de várias autoridades. 
Conseguimos fazer a cidade parar por 
alguns momentos. Na apresentação 
da premiação um aviso importante, 
toda aquela estrutura existia para 
os alunos e professores, era para 
eles que tudo aquilo foi montado, 
pois isso é valorizar o ser humano e 

consequentemente a educação. 
Ao encerrar a atividade 

ficou a sensação do dever 
cumprido. A certeza de 
estar no caminho certo. 
E para quem pensava 
que a premiação era 
o encerramento do 
ciclo, mais um engano. 
Dois curtas foram 
convidados para serem 
exibidos no festival de 
cinema de gramado. 
Sim, agora reforça a 
certeza que um projeto 
assim não pode parar. 
Que este tipo de 
iniciativa deve ter vida 
longa.

Secretário Municipal de 
Educação de São Leopoldo 
Luís Arthur de Bitencourt
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DIREITO ELEITORAL

RICARDO FERRAZ
Em tempos de empoderamento da sociedade 
contra a corrupção, as eleições municipais 
deste ano estão sendo temidas até por aqueles 
candidatos ditos como os mais honestos. Não 
basta apenas não querer corromper as normas 
eleitorais, é preciso conhecê-las. A revista Em 
Evidência entrevistou um expert no assunto, Dr. 
Ricardo Ferraz que há mais de 14 anos presta 
suporte jurídico a políticos de todo o Brasil. 
Confira abaixo e sane suas dúvidas
Paulo Batimanza
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Como o Senhor analisa a atual lei elei-
toral, quais os pros e os contras da atual 
legislação?

É difícil falar de aspectos positivos e 
negativos da atual lei eleitoral, quando 
sabemos que todo o sistema político 
eletivo passa por profunda alteração. E 
tão radical é o desejo de mudança que 
acredito as alterações tenham poten-
cial para transformar toda nossa cul-
tura política. Isso pois o sistema não 
inibe escândalos políticos, que inva-
riavelmente culminam em alterações 
normativas do rito eleitoral. Desde que 
foi publicada a Lei Geral das Eleições, 
em 1997 já foi objeto de nove leis al-
teradoras, com cerca de 365 alterações 
pontuais. E ainda se fala em reforma 
política. Aí porque temas importantes 
até então considerados característi-
cos de nossa cultura política estão em 
constante revisão, como o papel dos 
partidos políticos, a função do capital 
nas campanhas, o direito do eleitor le-
var consigo a prova do voto, a existên-
cia da urna eletrônica e o voto faculta-
tivo. Tudo está em aberto, em tempos 
de crise, inclusive o que se comprovou 
ser bom e positivo. 
 
O Senhor acha que existe uma mudança 
da cultura eleitoral no Brasil?
 
Acredito que sim. O imaginário políti-

co escolheu o grande vilão dos sucessi-
vos escândalos de corrupção no país: o 
capital. Disseminou-se no imaginário 
popular que sem recursos de empre-
sas, a corrupção deixaria de existir. E 
essa foi a mensagem transmitida pelo 
Supremo Tribunal Federal ao julgar a 
inconstitucionalidade das doações em-
presariais para partidos e campanhas. 
E isso se reflete também nas alterações 
promovidas, de controle da prestação 
de contas, de limitação do tempo de 
campanha, e afins. Tudo aquilo  que 
o acesso ao capital possa criar uma 
diferenciação entre candidatos, é vis-
to como potencialmente pernicioso à 
democracia. A campanha do presente 
haverá de se comprovar franciscana, e 
adaptar-se a realidade da falta de re-
curso.
 
O Senhor acredita que esta mudança 
cultural em curso pode prejudicar a de-
mocracia, e impedir que as campanhas 
eleitorais cumpram sua função?
 
Acho que não! Pelo contrário, as mu-
danças culturais são indispensáveis 
para solucionar um problema grave de 
como fazemos política no Brasil, total-
mente dependente de recursos finan-
ceiros. E talvez a falta de recursos seja 
realmente o caminho para que a nossa 
jovem democracia se afirme com maior 
qualidade. Penso assim porque a lógica 
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Tudo aquilo  que o acesso 
ao capital possa criar 
uma diferenciação entre 
candidatos, é visto como 
potencialmente pernicioso 
à democracia
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DIREITO ELEITORAL
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como a propaganda eleitoral é dada e 
consumida nos dias de hoje tende a mu-
dar com a dificuldade em arrecadar re-
cursos. Atualmente, tratamos o eleitor 
como é um mero espectador, onde toda 
informação lhe é dada de graça, sem que 
sua opinião seja sequer considerada. O 
que se fará na segurança, na educação, 
na saúde, nas comunidades, etc. Tudo já 
vem pronto, pré-escrito e determinado. 
Sua participação é nenhuma, embora o 
voto seja seu. E assim, nenhum vínculo 
é construído com o candidato eleito. Na 
medida em que as campanhas passam a 
contar com menos recursos, também o 
candidato dependerá do eleitor para se 
financiar, e este é o caminho para que 
sua opinião seja finalmente considera-
da. O resultado da alteração cultural, 
segundo penso, será a mudança como o 
candidato e o eleitor se comunicam.
  
De que forma o prefeito que busca a ree-
leição pode fazer uma campanha eficien-
te sem ferir a lei?
 
Um bom suporte jurídico é indispensá-
vel, mas não é suficiente. Para não ferir 
a lei, o prefeito que pretende concorrer 
à reeleição tem que estar muito atento 
ao momento político que vivemos. Em 
especial, ao fato de que existe um pa-
trulhamento moral que não pode ser 
desprezado. E este patrulhamento é su-
ficiente para alterar a forma como a lei é 
interpretada. É claro que a lei é sempre a 
fonte mais confiável para projetar uma 
campanha sem riscos jurídicos: todavia, 
ela própria é incapaz de esclarecer quais 
práticas serão consideradas imorais 
pela sociedade, o ministério público e 
o judiciário. Tais condutas moralmente 
reprováveis tencionam a interpretação 
da legislação, e muitas vezes encontram 
abrigo em ;leituras inovadoras, mesmo 
que a legislação não o diga de forma ex-
pressa, e nem mesmo a jurisprudência 
tenha assim se afirmado. Portanto, o 
candidato deve agregar ao suporte ju-
rídico, uma visão estratégica que con-
sidere os aspectos particulares da sua 
região de campanha, em especial a lei-
tura moral que a população fará de suas 
ações enquanto gestor.
 
O senhor também atua na orientação de 

candidatos e governantes de forma legal 
e transparente, fale-nos um pouco deste 
trabalho.
 
Atuamos com eleições e campanhas 
desde 2002, e já tivemos a oportunidade 
de participar de campanhas vitoriosas 
para prefeituras, parlamento e governo 
do Estado. Nosso foco sempre foi incor-
porar nas campanhas a leitura jurídica 
apoiada numa visão estratégica. Enxer-
gamos a atuação jurídica como um di-
ferencial das campanhas, algo que pode 
contribuir para o êxito eleitoral. E isso 
é algo bastante diferente do usual, em 
que o setor jurídico é um prolator de 
recusas do tipo: isso não pode!... Isso 
também, não. O candidato tem um ob-
jetivo em mente e talvez a forma como 
pretenda atingi-lo esteja errada. Daí a 
importância do jurídico ofertar cami-
nhos para alcança-lo, e não simples-
mente recusar sua realização. Em todas 
as campanhas em que atuamos, nesses 
14 anos de estrada, essa tem sido nosso 
principal foco e objetivo.
 
Muito se fala que existe muita verba que 
acaba não sendo destinada aos executi-
vos municipais por falta de projetos bem 
elaborados. O senhor acredita que é pos-
sível reverter tal quadro e de que forma?
 
Em grande parte sim. É comum culpar-
-se a elaboração deficiente de projetos, 
como a causa para a não liberação de 
recursos em convênios e contratos pú-
blicos. Por vezes, no entanto, não é a 
equipe da municipalidade responsável 
por nenhum erro, mas a ineficiência do 
órgão cedente, ou até mesmo a sua ges-
tão política a verdadeira causa para esta 
frustração. Por isso, todo projeto neces-
sita de um suporte técnico e político. 
No prisma técnico, uma boa assessoria 
tende a ser suficiente para analisar a in-
formação disponível, e com base nesta 
elaborar um projeto hígido. É inescu-
sável, nos dias de hoje, a reprovação de 
projetos com base no desconhecimento 
da informação. Politicamente, no en-
tanto, caberá ao prefeito solucionar os 
obstáculos que encontrar. 

O candidato 
tem um 
objetivo em 
mente e talvez 
a forma como 
pretenda 
atingi-lo esteja 
errada. Daí a 
importância do 
jurídico ofertar 
caminhos  
para alcançá-
lo, e não 
simplesmente 
recusar sua 
realização

“ 

” 

Para saber mais:
ricardoferraz.1972@terra.com.br
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LEGISLATIVO MUNICIPAL

AÇÃO PARLAMENTAR  
EM FAVOR DA VIDA 
HUMANA E ANIMAL
O primeiro mandato da vereadora Lourdes Sprenger (PMDB) reúne 
ações em defesa da causa animal, pela qual foi eleita, do meio ambiente 
e em prol da saúde de Porto Alegre. Acompanhe a entrevista com a 
parlamentar
Paulo Batimanza

Qual o papel da Comissão de Saúde e 
Meio Ambiente da Câmara dos Verea-
dores da Capital?  Qual sua importân-
cia para o cidadão porto-alegrense?

A Comissão tem a atribuição de rea-
lizar audiências públicas, seminários, 
reuniões ordinárias e os respectivos 
encaminhamentos, fiscalizar e emi-
tir pareceres sobre proposições que 
tramitam no Legislativo Municipal. 
Em fevereiro deste ano, assumi a pre-
sidência da Cosmam com o objetivo 
de retomar temas pendentes e propor 
novas pautas atinentes às demandas 
que afetam a realidade do município. 

Um dos primeiros temas que pauta-
mos foi o combate ao Aedes aegyp-
ti, responsável pela transmissão da 
dengue, Zika vírus e Chikungunya. 
Reunimos representantes da Secre-
taria da Saúde, hospitais, entidades 
e profissionais da área médica para 
mostrar o que está sendo feito na Ca-
pital. Assim temos feito com outras 
demandas: situação dos postos de 
saúde de Porto Alegre, atendimento 
do Samu, qualidade do ar, saneamen-
to básico – que é o tema da Campa-
nha da Fraternidade Ecumênica des-
te ano –, assistência farmacêutica na 
atenção primária em saúde e preven-
ção e combate ao câncer bucal. Em 
relação ao meio ambiente, incluindo 
animais, verificamos a situação dos 
cavalos recolhidos pela EPTC por te-
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contra a vida dos animais. Em abril, 
os vereadores aprovaram projeto de 
lei de minha autoria para que clí-
nicas veterinárias, pet shops, agro-
pecuárias, canis e gatis comerciais, 
feiras de animais, hotéis pet e esta-
belecimentos similares entrem nes-
sa campanha. Além da conscientiza-
ção, reivindico outras providências 
contra o abandono e maus-tratos: 
programas gratuitos de esteriliza-
ção, microchipagem de cães e gatos 
com identificação do responsável 
pelo animal, formação de um cadas-
tro municipal e criação do Conse-
lho Municipal dos Direitos Animais. 
Estas medidas, associadas à guarda 
responsável, são indispensáveis para 
evitar o aumento populacional e o 
crescente desamparo dos pets nas 
ruas da cidade. A nossa ‘‘Frente Par-
lamentar Porto Alegre sem Maus-
-tratos aos Animais’’, a qual presido, 
tem tratado destas questões. 

Como fui eleita por esta causa e sen-
do uma ativista por quase 20 anos, 
apresentei outros projetos na Câmara 
que garantem direitos como a restri-
ção à venda de animais em estabele-
cimentos comerciais; a identificação 
no rótulo de produtos testados em 
animais; a proibição de fabricação e 
venda de fogos de artifício, que têm 
provocado tantas sequelas e óbitos 
de pessoas e animais. 

Atuamos ainda na defesa dos ani-
mais domésticos e silvestres junto às 
delegacias e ao Ministério Público e 
cobramos da Secretaria Municipal 
dos Direitos Animais (Seda) eficiên-
cia nas ações. Apresentamos emen-
das ao orçamento anual do Executi-
vo, deslocando verba da propaganda 
da Prefeitura para que a Seda possa 
realizar feiras de adoção descentra-
lizadas, aumentar a fiscalização de 
maus-tratos e atingir a meta de 10 
mil esterilizações de cães e gatos 
este ano. Enfim, precisamos ampliar 
as medidas que combinem educação, 
legislação e investimentos, porque a 
causa animal necessita dessa atenção 
e envolve um sentimento que mexe 
com a gente.

rem sofrido maus-tratos ou abando-
no, abordamos temas relacionados a 
medicamentos fitoterápicos, homeo-
patia e sua contribuição para a saúde 
animal e a conservação e recuperação 
da Mata Atlântica em Porto Alegre.  
No Dia Internacional da Mulher (8 de 
março), as mulheres, representando 
diversas áreas, falaram na Cosmam 
sobre saúde e meio ambiente e suge-
riram pautas futuras. 

Visitamos a base de atendimento do 
Samu, Postão da Cruzeiro, Hospital 
Parque Belém e a reserva biológica 
do Lami José Lutzenberger e partici-
pamos de reuniões conjuntas com as 
comissões de Defesa do Consumidor, 
Direitos Humanos e Segurança Ur-
bana (Cedecondh) e de Urbanização, 
Transportes e Habitação (Cuthab). 

Antes de assumir a presidência, in-
tegrei a Comissão, procurando suge-
rir debates como a transferência da 
gestão do Parque Natural Municipal 
Saint’Hilaire para o município de 
Viamão e a implantação do hospi-

tal veterinário na Lomba do Pinhei-
ro. Nestes dois casos, me posicionei 
contrariamente aos projetos por en-
tender que a transferência deveria 
ter sido melhor analisada devido à 
importância do parque para a Capital 
e o hospital poderia ter sido ergui-
do no Bairro Jardim Botânico, local 
de melhor acesso para quem precisa 
dos serviços, como foi previsto pela 
prefeitura em 2012. Acredito que, 
com os debates, encaminhamentos e 
fiscalização, a Cosmam cumpre uma 
função imprescindível para o bem da 
população.

A senhora também se destaca pelo seu 
trabalho em defesa dos animais. O que 
tem feito para tornar mais severa a 
pena a quem comete maus-tratos?

As alterações da legislação penal es-
tão na esfera da União, e não no âm-
bito do legislador municipal. Porém, 
venho promovendo campanhas edu-
cativas que alertam para a questão 
dos maus-tratos e as implicações le-
gais para punir aqueles que atentam 

Em visita ao abrigo de cavalos da EPTC
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JUSTA 
HOMENAGEM
João Fischer homenageia os 100 anos do Grande 
Hotel Canela
Marinella Peruzzo 
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m Grande Expediente, o 
deputado João Fischer (PP) 
prestou uma homenagem 
aos 100 anos do Grande 

Hotel Canela. Ele resgatou a história 
do empreendimento e destacou a fi-
gura de seu idealizador, um “visioná-
rio chamado João Corrêa Ferreira da 
Silva, hoje aqui representado pelos 
seus descendentes”.

Conforme o parlamentar, João Corrêa 
foi o precursor e incentivador daquilo 
que se conhece na atualidade como a 
indústria de turismo no Estado, a 
partir da implantação da via férrea 
entre o Vale dos Sinos e a Região das 
Hortênsias. “Em 1882, quando não 
existiam hospedarias e a Serra era 
apenas um lugar bucólico e inóspito, 
de reconhecidas belezas por aqueles 
que tinham o privilégio de conhecê-
-la, João Corrêa, com apenas 19 anos, 
chegou ao Campestre Canella, onde 
poucos colonos alemães e italianos 
sonhavam com dias melhores e um 
futuro para suas famílias”, registrou 
o deputado.

Segundo Fischer, ele viu o que poucos 
viram: era preciso trazer a estrada de 
ferro até a montanha para que mais 
pessoas pudessem conhecer as ma-
ravilhas naturais e desfrutar do cli-
ma serrano. Não descansou, contou 
o deputado, até conseguir adquirir 
uma área de terras no local denomi-
nado quadro de Canela, onde poste-
riormente fundou a atual cidade que, 
na sua visão de empresário, deveria 
se transformar em um dos mais im-
portantes locais de veraneio do Rio 
Grande do Sul.

E Trajetória
Gaúcho, nascido em Santa Maria da 
Boca do Monte, João Corrêa casou-se 
em 1881, com Luiza Burmester Cor-
rêa. Funcionário na empresa Com-
panhia Inglesa, onde trabalhava nas 
oficinas da estrada de ferro em Novo 
Hamburgo, deixou o emprego e, com 
seu espírito empreendedor, foi o res-
ponsável pela construção de diversas 
estradas e pontes pelo Estado.

Em 1901, iniciou a construção da li-
nha férrea que ligava Novo Hamburgo 
a Taquara, inaugurando-a em 1903. 
Em 1910, venceu a concorrência pú-
blica do Ministério da Viação para a 
construção dos ramais Dilermando 
de Aguiar-São Pedro do Sul-São Borja 
e São Luiz Gonzaga, obras estas que 
foram dirigidas por seu irmão Agnelo.

Em 10 de março de 1912, a firma João 
Corrêa e Filhos assinou contrato com 
a Prefeitura de Taquara, quando ini-
ciou os estudos para construção da 
linha Taquara/Canela, seu maior pro-
jeto e desejo, inaugurando em 1914 o 
primeiro trecho até Sander, em Três 
Coroas. Entre 1914 e 1918, os reflexos 
da Primeira Guerra Mundial fizeram 
com que as obras fossem interrompi-
das, causando atrasos na construção 
do trecho até Várzea Grande, em Gra-
mado, inaugurado em 1919.

Engenheiros conceituados foram tra-
zidos para opinar sobre como vencer 
a Serra. Todos avaliaram que daquele 
ponto a estrada de ferro não passa-
ria, a menos que fossem executadas 
grandes obras de engenharia, o que 
resultaria no aumento nos custos da 

produção, com os quais João Correa 
não poderia arcar. A montanha foi 
um grande obstáculo e após muito 
esforço e graças ao espírito inventi-
vo de seu filho, João Manuel Correa, 
a Serra foi finalmente superada com 
a construção de um “rabicho”. Assim, 
em 9 de abril de 1921 o trem chegou à 
Estação de Gramado.

A situação financeira e o patrimônio 
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de João Corrêa, porém, estavam com-
prometidos e ainda faltavam 8km 
para chegar até Canela. Os trabalhos 
de preparo do terreno e as obras da 
estação já estavam concluídos, fal-
tando apenas a colocação dos trilhos, 
quando o Estado solicitou que fossem 
encapados os ramais já existentes. Já 
sem recursos, João Corrêa pediu o 
apoio do presidente do Estado, Bor-
ges de Medeiros, buscando uma inde-

nização para a obra já realizada. Com 
a verba estadual e o auxílio de madei-
reiros, o empreendedor concluiu sua 
obra em 1º de agosto de 1924, quan-
do a locomotiva chegou pela primeira 
vez à estação Canela.

João Correa apresentou por três 
vezes ao Ministério da Guerra um 
projeto para que a ferrovia Taquara-
-Canela continuasse até a cidade de 

Rio Negro, no Paraná, o que encur-
taria em 600 km a distância entre o 
Rio de Janeiro (antiga capital do País) 
ao extremo Sul do Brasil, nos limites 
com a Argentina e o Uruguai. Porém, 
suas propostas foram recusadas pelos 
governantes. Depois de levar o pro-
gresso à Serra, João Correa mudou-
-se para São Leopoldo, onde ocupou 
o cargo de intendente até seu faleci-
mento, em março de 1928.

 Placa em homenagem ao centenário do hotel foi entregue a familiares e colaboradores
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OPINIÃO

Evandro Heberle 
Professor universitário

Região Carbonífera é uma 
das grandes regiões do 
Rio Grande do Sul perten-
centes à mesorregião Me-

tropolitana de Porto Alegre. Segundo o 
Ibge, sua população é estimada em cerca 
de 150.000 habitantes e está dividida em 
nove municípios dentre os quais Arroio 
dos Ratos, Barão do Triunfo, Butiá, Char-
queadas, General Câ-
mara, Minas do Leão, 
São Jerônimo, Triunfo 
e Eldorado do Sul.

A economia do car-
vão foi a menina dos 
olhos desta região nos 
anos de 1940, porém 
com o fim da 2ª Guer-
ra Mundial, o carvão 
conheceu seu declí-
nio, pois o petróleo 
passou a ter espaço de 
destaque no cenário 
econômico mundial. 
Apartir daí a região 
carbonífera não foi, 
suficientemente, di-
nâmica no sentido de 
reinventar-se agre-
gando riqueza à sua 
economia. Mas uma 
das características 
básicas que, se podia 
notar na região car-
bonífera de cem anos 
atrás, era uma virtude 
chamada união. No passado era a eco-
nomia do carvão que unia a região. Mas 
pergunto! Por que nossa região tem difi-
culdades de pensar projetos em conjunto 
e de forma cooperativa?

E se tivéssemos a ligação asfáltica entre 
os municípios de Arroio dos Ratos e São 
Jerônimo? E se tivéssemos a ponte que 
ligaria os municípios de São Jerônimo 
e Triunfo? E se todos os municípios da 

A

SAÍDAS PARA A REGIÃO 
CARBONÍFERA

Região Carbonífera contribuíssem fi-
nanceiramente para a manutenção dos 
serviços do Hospital Regional em São 
Jerônimo. Será que a Região Carbonífera 
ganharia como um todo? São questiona-
mentos que os gestores públicos e toda 
a sociedade deve fazer. Qual é a Região 
Carbonífera que queremos? Realmente, 
queremos que nossos filhos fiquem na 

região, ao nosso lado e 
com possibilidades de 
um futuro próspero? 
Ou seremos eternos 
municípios dormi-
tórios formadores de 
mão de obra e riqueza 
em outras cidades? Até 
quando seremos emi-
grantes do mundo? 

Precisamos, urgen-
temente, firmar um 
pacto regional visan-
do o desenvolvimento 
econômico e social dos 
municípios da Região 
Carbonífera. Os gesto-
res públicos e os no-
vos políticos da região 
necessitam pensar e 
planejar em conjunto 
ações cooperativas. Por 
que uma escola de São 
Jerônimo não pode fa-
zer atividades estudan-
tis em conjunto com 
uma escola charquea-

dense? Os municípios da região podem 
criar uma boa atmosfera para que em-
presas locais prestem seus serviços por 
aqui mesmo, fortalecendo as empresas 
já instaladas na região. Estas visões con-
temporâneas de integração regional são 
libertadoras e cruciais para a sobrevivên-
cia de uma das regiões mais importantes, 
de um passado recente, do Rio Grande do 
Sul e que deseja reconquistar o seu pro-
tagonismo. 

Qual é a Região 
Carbonífera 
que queremos? 
Realmente, 
queremos que 
nossos filhos 
fiquem na região, ao 
nosso lado e com 
possibilidades de 
um futuro próspero? 
Ou seremos 
eternos municípios 
dormitórios 
formadores de mão 
de obra e riqueza em 
outras cidades?

“ 

” 
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Sérgio Hiane Harris 
Presidente da AMP/RS

OPINIÃO

difícil o momento. São múl-
tiplos os movimentos que 
se verificam, especialmente 
no contexto político dos Es-

tados e da União, desencadeados com 
o objetivo - claro ou 
nem tanto - de difi-
cultar a atuação do 
Ministério Público 
e de seus membros 
no enfrentamento 
à criminalidade. E é 
nessa hora que nos 
aglutinamos para 
proteger as prerro-
gativas da função, 
assim como os di-
reitos da classe.

Em Brasília, o pe-
ríodo é muito ne-
buloso. Exemplo 
disso são projetos 
de lei como o PLC 
257/2016, que tra-
mita na Câmara dos 
Deputados e, por via 
transversa, compro-
mete drasticamente 
a prestação de ser-
viços à sociedade 
ao obrigar Pode-
res e Instituições 
a reduzir despesas 
onde já não há fô-
lego para cumprir 
a Lei de Responsa-
bilidade Fiscal; e o 
PLS 280/2016, que 
modifica a lei sobre 
abusos de autorida-
de e vem tramitan-
do celeremente em 
comissão especial, de caráter termi-
nativo, sem permitir sua adequada 
discussão.  Por outro lado, após si-
nalização positiva do governo Te-
mer, é grande o esforço de parte do 

É

“TEMPO DE LUTAS!”

Senado Federal para que os projetos 
referentes ao reajuste dos subsídios 
dos ministros do STF e do procura-
dor-geral da República não sejam 
aprovados. Sucessivos adiamentos 

na votação desses 
temas demonstram 
claramente, mesmo 
para aqueles que não 
acompanham diaria-
mente o cenário po-
lítico, que há inicia-
tivas em curso para 
barrar a votação. 

Porém, na mesma 
medida desses movi-
mentos articulados 
contra o sistema de 
Justiça brasileiro, as 
entidades de classe 
também estão traba-
lhando. As entidades 
classistas estaduais 
do MP, CONAMP, bem 
como a Frente Asso-
ciativa da Magistra-
tura e do Ministério 
Público (Frentas) es-
tão atuando nos ga-
binetes, conversando 
com parlamentares e 
procurando reverter 
o cenário mostrando 
o tamanho do impac-
to negativo junto à 
sociedade das medi-
das em questão. Mas 
cabe a todos nós, em 
cada comarca, con-
quistar a solidarie-
dade e o apoio locais. 
Nossa voz tem mais 

força no Congresso Nacional quando 
as bases dos parlamentares ecoam a 
importância do Ministério Público. 
Sigamos, todos, mobilizados. Sem-
pre.

As entidades 
classistas estaduais 
do MP, CONAMP, 
bem como a 
Frente Associativa 
da Magistratura 
e do Ministério 
Público (Frentas) 
estão atuando 
nos gabinetes, 
conversando com 
parlamentares e 
procurando reverter 
o cenário mostrando 
o tamanho do 
impacto negativo 
junto à sociedade 
das medidas em 
questão. Mas cabe a 
todos nós, em cada 
comarca, conquistar 
a solidariedade e o 
apoio locais

“ 

” 
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Tem como meta desenvolver e apoiar projetos 
sociais com a sociedade civ i l  pelo 
Desenvolvimento Humano.  Na foto o p

 

rojeto 
Saúde à Galope em parceria com a  
A s s o c i a ç ã o  N a c i o n a l  d e  
Equoterapia,ANE. Defende a 
importância das Feiras de Adoção de 
Animais Domésticos, a exemplo do 
Projeto Adotar é o Bixo, com grande 
simpatia e receptivo da sociedade.

    É uma Associação Civil de direito 

privado, sem fins lucrativos, 

vocacionada à consolidação do 

Sistema Único de Saúde - SUS.   Há 

mais de 10 anos desenvolve e 

realiza projetos com OPAS/OMS, 

Ministério da Saúde, Universidades, 

Secretarias de Saúde e instituições 

ligadas à Saúde, Educação, 

Pesquisa e Extensão para o 

Desenvolvimento Humano .

Dedica-se ao processo de ensino e 

aprendizagem por meio de 

intercâmbios,  

acordos de cooperação com 

organismos, instituições de ensino, 

empresas públicas e privadas, 

nacionais e internacionais em todos 

os campos do  desenvolvimento 

humano. E às  práticas do 

conhecimento  aplicadas aos serviços 

de Saúde. 

 termos de parceria e 

O IBSAÚDE

INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA

 E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

www.ibsaude.org.br

Ética, Transparência e 
Responsabilidade Social, na busca de 

soluções científicas
e tecnológicas para melhoria da saúde 

das pessoas. 
Constituindo-se território de escuta e 

acolhida de todos  os envolvidos
 no esforço pela consolidação do 
Sistema Único de Saúde-SUS.

O IBSAÚDE não tem vínculo político-
partidário de qualquer natureza. 

NOSSOS VALORESNOSSAS AÇÕES 

Diretoria de Responsabilidade Social

Projeto pioneiro pela Pacificação da Saúde

Rua Voluntários da Pátria, 527 - 3º andar - Salas 36 a 38
Centro - Porto Alegre/RS -  Fones: (51)3225 8546 (51)3286 8108

www.ibsaude.org.br

O IBSAÚDE defende a Pacificação no âmbito das  
ações no setor Saúde, envolvendo conciliação, 
mediação e arbitragem. Objetiva levar ao 
conhecimento da sociedade orientações e 
medidas conciliatórias para evitar o acúmulo de 
processos ajuizados a partir do setor Saúde. 
Projeto tem a coordenação do Advogado e 
Prof.Ms. Vinícius D’Andrea Medeiros, diretor 
jurídico do Instituto.  Adv.Prof.Ms. Vinícius D’Andrea Medeiros

Convidado pela presidência da Comissão de 
Saúde e Meio Ambiente da Assembleia 
Legislativa do RS, o IBSAÚDE apresentou ao 
parlamento gaúcho, estratégias e soluções em 
saúde pública.  O diretor técnico, médico e ex-
secretário de saúde do Estado, Luis Antônio de 
Oliveira, propôs parceria institucional para 
facilitar o acesso dessas soluções aos  prefeitos e 
secretários de saúde.
 

Comissão de Saúde Assembleia Legislativa do RS 

Conheça uma Instituição de notório saber incansável na 
luta pela construção do  Desenvolvimento Humano

Artigos originais apresentados 
como Mononografia de final de Curso

Unisinos/IBSAÚDE. (livro + DVD)
Edições disponíveis em Português

e Espanhol.

Publicações 
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      Integrante do Conselho Nacional de Saúde e consultor Ministerial. Mestre 
em Saúde Coletiva e Coordenador do Curso de Especialização Lato Sensu, 
em Saúde da Família e da Comunidade/Unisinos-RS. Foi Secretário 
Municipal de Saúde Substituto e Diretor Geral no município de Porto Alegre. 
Secretário Municipal de Saúde de Venâncio Aires/RS. Coordenador e 
presidente do Comitê Executivo da IX Conferência Nacional de Saúde. 
Fundador e presidente em duas gestões de Conselhos Nacional e Estadual 
de Secretários Municipais de Saúde, CONASEMS e  ASSEDISA-
COSEMS/RS). 

Prof.Ms.José Eri Medeiros

     ‘‘Ampliar a participação da sociedade através das entidades, conselhos e 
associações municipais, promovendo maior integralização entre a 
comunidade e os governos no setor Saúde’’.  
   Este é o principal eixo da Carta de Porto Alegre, documento aprovado na 
plenária final do Congresso Estadual das Secretarias de Saúde, realizado 
pelo COSEMS-RS, em Porto Alegre. (Foto: Medeiros, à esquerda, 
coordenou a equipe de Relatores, ao centro Mauro Junqueira, pres. 
CONASEMS e mais à direita atrás, Marcelo Bósio, pres. do COSEMS/RS).

Articulação Estadual e Nacional 

Fundador e presidente

    Em visita à Universidade Fernando Pessoa (Portugal) e ao Hospital 
Escola, o IBSAÚDE foi recebido pelo Prof Dr.Salvato Trigo, uma das maiores 
autoridades internacionais em Humanização,Tecnologia e Gestão em 
Saúde. Um Termo de Parceria e Cooperação Técnica entre o Brasil e 

Portugal nasceu deste encontro e amplia as relações de 
ensino e pesquisa entre os dois países. (Foto: No Hospital 
Escola, Cidade do Porto, os diretores do IBSAÚDE Vinícius 
Medeiros, Giancarlo Guimarães, Joanez Woschnack, 
Salvato Trigo e José Eri Medeiros). 

Relações Internacionais e Intercâmbio

Uma  caminhada sólida  de mais  de 30 anos pela 
construção, implantação e implementação do SUS

www.ibsaude.org.br

Equipe de relatores da Carta de Porto Alegre
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Celso Bernardi 
Presidente do PP/RS

ortalecer a democracia é 
dever e função primeira de 
qualquer partido político 
que se preze. Para que pos-

samos evoluir como nação, é impres-
cindível que se priorize os princípios 
que mantém a estruturas do estado de 
direito. Baseado nisso, todo e qualquer 
cidadão é um agente político indepen-
dente de sua participação. Em suma, 
todos estão inseridos na política, da 
mesma forma em que esta é a maior 
responsável pelo funcionamento da 
sociedade e todos 
seus aspectos: eco-
nomia, cidadania, 
direitos e deveres.

É isto que inspira 
um cidadão a, de 
certa forma, abdicar 
de sua privacidade 
de sua individuali-
dade para ingres-
sar na vida pública: 
a vocação para se 
tornar um agente 
transformador, o de-
sejo de aperfeiçoar o 
coletivo e a vontade 
do bem comum aos 
seus semelhantes.

Obviamente, nin-
guém é ingênuo 
para negar que estes não são os únicos 
princípios motivam alguém a se tor-
nar um vereador, prefeito, deputado, 
governador, etc... Se assim fosse, vi-
veríamos numa sociedade muito mais 
igualitária, humana e menos corrupta.

Como presidente do PP/RS, sou per-
feitamente consciente da responsa-
bilidade que tenho ao liderar um par-
tido que sempre foi protagonista das 
principais conquistas do meu estado. 
Desta forma, procuramos orientar 

F

A DINÂMICA DE UM 
PARTIDO PROGRESSISTA 

todos aqueles líderes comunitários 
que vêm até nós, sempre incenti-
vando suas capacidades natas, mas 
também admoestando e orientando 
sobre as diferenças que formam o 
abismo entre o mundo político real 
e o mundo político ideal. No Partido 
Progressista, existem estruturas que 
apoiam e amparam quem quer fazer 
a diferença: a juventude progressista, 
que há anos forma líderes hoje estão 
na ALRS e Congresso Nacional, e o PP 
mulher, de quem muito me orgulho e 

que através de um 
trabalho específico e 
contínuo se transfor-
mou numa voz pode-
rosa das gaúchas de 
todas as querências. 
Estes são exemplos 
que ilustram a im-
portância de forta-
lecer um partido nos 
seus mais distintos 
espectros.  

Aliás, 2016 é um 
marco histórico na 
conquista da mulher 
progressista. Basta 
constatar que, entre 
filiadas ao PP mulher, 
estão: a senadora 
Ana Amélia Lemos; 
a primeira presiden-

te da ALRS, Silvana Covatti, e a pri-
meira presidente da Federasul, Simo-
ne Leite. Mulheres que têm em suas 
mãos uma responsabilidade imensa 
de tomar decisões diárias que podem 
alterar a vida de milhões de pessoas, 
literalmente. Mulheres que chegaram 
tão longe por suas qualidades natas 
de lideranças, mas também porque 
tiveram o suporte e apoio de pessoas 
que se uniram, não apenas em prol de 
um partido político, mas de um ideal 
de mudanças e progresso.

Em suma, todos 
estão inseridos na 
política, da mesma 
forma em que esta é 
a maior responsável 
pelo funcionamento 
da sociedade e 
todos seus aspectos: 
economia, cidadania, 
direitos e deveres

“ 

” 

ÚLTIMA PALAVRA
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