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“acho que pisei na bola”. esta é a frase 
mais mencionada na hora de fazer o teste 
de detecção do hiv, seguida de “não me 
protegi, não usei preservativo” ou “bebi 
e não me lembro o que aconteceu.” 
conheça o trabalho do cta herbert de 
souza, que ganhou destaque no livro 
“compartilhando êxitos”, lançado pela 
secretaria estadual de saúde.
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#saúde

aids: o cotidiano da 
luta pela prevenção
secretaria estadual da saúde (ses) lança livro que conta as experiências exitosas dos 15 municípios 
considerados prioritários no enfrentamento da epidemia de hiv/aids no rs. “compartilhando êxitos” 
conta a experiência de viamão, por meio do cta herbert de souza

ações nos municípios
o livro apresenta a narrativa de experiências do cotidia-

no referentes às ações estratégicas de enfrentamento da 
epidemia, realizadas pelos municípios. inovação é a mar-
ca de viamão, com propostas junto à população e articula-
das com a rede de atenção. mostra a experiência de ações 
educativas interativas e lúdicas com forte impacto junto aos 
participantes.

o livro
a obra é fruto do trabalho da cooperação interfedera-

tiva, criada há três anos no estado por meio de um acordo 
celebrado entre o ministério da saúde, secretaria estadual 
da saúde e secretarias municipais de saúde. foram elenca-
dos 15 municípios prioritários para que as ações fossem de-
senvolvidas: porto alegre, viamão, alvorada, guaíba, esteio, 
gravataí, canoas, novo hamburgo, são leopoldo, cachoeiri-
nha, sapucaia do sul, caxias do sul, rio grande, uruguaiana 
e santana do livramento. Juntas, essas cidades concentram 
64% dos casos de aids no estado.

dados epidemiológicos no rs
a taxa de incidência de aids no rio grande do sul vem 

apresentando redução progressiva, passando de 43,1 novos 
casos por 100 mil habitantes em 2012 para uma taxa de 
34,7 em 2015. porém, o rs ainda é o estado com a maior 
taxa de incidência no brasil.

Dados de 2015 indicam que, no Rio 
Grande do Sul, havia cerca de 90 mil 

pessoas vivendo com HIV/Aids.

também são abordadas na publicação as ações imple-
mentadas visando a superar os desafios atuais e futuros no 
enfrentamento e prevenção do agravo. com essas cidades, 
foi pactuada a meta 90-90-90, que até 2020 projeta ter 90% 
das pessoas vivendo com hiv sabendo que têm o vírus, 90% 
destas recebendo tratamento antirretroviral e 90% das pes-
soas em tratamento tendo carga viral indetectável. isso per-
mite a garantia de qualidade de vida às pessoas vivendo 
com hiv e aids e a redução do risco de transmissão do vírus.

dados de 2015 indicam que, no rio grande do sul, havia 
cerca de 90 mil pessoas vivendo com hiv/aids. dessas, 83% 
tiveram o diagnóstico estabelecido, sendo que 92% dos 
diagnosticados foram vinculados a um serviço de saúde. dos 
diagnosticados, 77% aderiram ao tratamento. dos 64% de 
usuários que possuem diagnóstico e se encontram em tera-
pia antirretroviral, 56% atingiram a supressão da carga viral.

A taxa de incidência de Aids no 
RS  vem apresentando redução 

progressiva. Porém ainda somos o 
estado com a maior taxa.

há, também, a tendência de queda da taxa de detecção 
de aids em menores de cinco anos no rs. o dado tem sido 
utilizado como indicador para monitorar a transmissão ver-
tical (de mãe para filho) do hiv, sendo que o rs apresentou 
uma redução de 59%, passando de 13,2 para 5,2 por 100 
mil habitantes, entre os anos de 2003 a 2015. no brasil, es-
ta taxa passou de 5,6 para 2,5/100 mil habitantes, no mes-
mo período.

Já a taxa de detecção de gestantes com hiv no brasil 
vem apresentando tendência de aumento, sendo de 2,1 ca-
sos para cada mil nascidos vivos em 2006, passando para 
2,7 em 2015. o rs ocupa o 1º lugar no ranking dos estados 
com a maior taxa de detecção de hiv em gestantes desde 
2000, atingindo seu ápice em 2015, com 10,1 por mil nas-
cidos vivos.

Dados estimam que Viamão tenha 
3.119 pessoas vivendo com AIDS.

o município teve em 2014 uma taxa de detecção de 
hiv/aids de 47,4 por 100 mil habitantes, e tem como prio-
ridade a prevenção da infecção no estado. dados da cascata 
do cuidado contínuo estimam que o município tenha 3.119 
pessoas vivendo com hiv/aids (pvha), sendo que 83,9% 
delas estão diagnosticadas.

Viamão teve em 2014 uma  
taxa de detecção de HIV/Aids  
de 47,4 por 100 mil habitantes

texto: rose scherer/pmv
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a luta contra 
a aids

# A melhor pedida é, sempre, 

conscientizar o público jovem para 

que se previna contra a Aids e, 

também, contra outros males.

a aids, sigla em inglês para a síndrome da imu-
nodeficiência adquirida (acquired immunodeficiency 
syndrome), é uma doença do sistema imunológico hu-
mano resultante da infecção pelo vírus hiv (vírus da 
imunodeficiência humana). caracteriza-se pelo enfra-
quecimento do sistema imunológico do corpo, com o 
organismo mais vulnerável ao aparecimento de do-
enças oportunistas que vão de um simples resfriado 
a infecções mais graves como tuberculose ou câncer. 
o próprio tratamento dessas doenças fica prejudicado 
com a presença do vírus hiv no organismo.

há alguns anos, receber o diagnóstico de aids era 
uma sentença de morte. mas, hoje em dia, é possível 
ser soropositivo e viver com qualidade de vida. bas-
ta tomar os medicamentos indicados e seguir correta-
mente as recomendações médicas. mas saber precoce-
mente da doença é fundamental para aumentar ainda 
mais a sobrevida da pessoa. observação importante: 
ter o hiv não é a mesma coisa que ter a aids. há muitos 
soropositivos que vivem anos sem apresentar sintomas 
e sem desenvolver a doença. mas, ainda assim, podem 
transmitir o vírus a outras pessoas.

nas constantes e mais diversas pesquisas realiza-
das, a epidemia de aids aparece com números altos 
entre jovens, o que se constitui como um dos principais 
desafios.  por isso, necessários se fazem os espaços de 
informação, educação interativa e vivências sensoriais, 
como este programa de esclarecimentos sobre a doen-
ça que a prefeitura, através de suas secretarias da saú-
de e da educação, vai desenvolver. de fato, a melhor 
pedida é, sempre, conscientizar o público jovem para 
que se previna contra a aids e, também, contra outros 
males que tanto preocupam o ser humano. 

uma medida justa e necessária para que todos te-
nham acesso a informações e para que fiquem cientes 
sobre as medidas de prevenção à infecção pelo hiv e 
para o uso correto dos medicamentos que fazem parte 
do tratamento da aids, caso as pessoas tenham entra-
do em contato com o vírus.

#editorial

o centro de testagem e aconselha-
mento (cta) herbert de souza, localiza-
do junto à unidade de referência lom-
ba do sabão, faz testagens rápidas para 
diagnóstico da aids, sífilis, hepatite b e 
hepatite c, de segunda a sexta-feira, das 
8 às 17 horas. os testes rápidos de hiv 
e sífilis também podem ser feitos em to-
das as unidades de saúde do município 
e o resultado fica pronto em 30 minu-
tos. o cta existe há 18 anos e ao lon-
go dos anos, a coordenadora do serviço 
de atendimento especializado em hiv/
aids, maria letícia ikeda, conta que hou-
ve um avanço nas políticas e no cuida-
do das pvha. hoje, são 1.940 cadastros e 
desses, 1.300 são ativos, recebendo tra-
tamento e medicamento. “infelizmente, 
ainda temos uma demanda reprimida, 
de pessoas não diagnosticadas e pacien-
tes que abandonam o tratamento por di-
versos fatores sendo muito importantes 

a dependencia química e o medo de se-
rem reconhecidos e estigmatizados. as-
sinamos a carta de paris em dezembro 
de 2015 e temos o compromisso de ter 
até 2020 o controle da aids no município 
e, até 2030, a doença não sendo mais 
uma epidemia”, explica maria letícia.

maria letícia revela que seu sonho é 
que o tema sexualidade não seja trata-
do como tabu e sim discutido em todos 
os núcleos sociais, como clubes, associa-
ções, igrejas, escola e trabalho. “só as-
sim conseguiremos atingir todos os pú-
bicos e instruí-los sobre a importância do 
uso de preservativos bem como outras 
formas de cuidado, evitando novas in-
fecções por doenças sexualmente trans-
missíveis”.

tô dentro
a partir dos dados e entendendo a 

necessidade de inovação nas ações de 

prevenção no público de faixa etária 
entre 12 e 22 anos, a secretaria muni-
cipal de saúde de viamão desenvolveu 
o projeto “prevenção #tô dentro – via-
mão mais forte contra a aids”. o obje-
tivo principal era realizar uma atividade 
que unisse inovação, diálogo com a po-
pulação-alvo e aprendizado significativo.

o projeto utilizou duas metodologias 
para abordagem dos temas: exposição 
interativa e teatro-fórum. nas duas ati-
vidades foram abordados temas como 
infecção pelo hiv, uso de preservativos, 
estigma e discriminação, gerenciamento 
de risco e diagnóstico.

o “tô dentro” potencializou os par-
ticipantes como multiplicadores das in-
formações divulgadas, porque dialoga 
com os adolescentes a respeito de es-
tratégias em gerenciamento de risco de 
infecção pelo hiv e outras ists (infecções 
sexualmente transmissíveis). 

o dia a dia do centro de testagem e 
aconselhamento herbert de souza
“acho que pisei na bola”

esta é a frase mais mencionada na 
hora de fazer o teste, seguida de “não 
me protegi, não usei preservativo” ou 
“bebi e não me lembro o que aconte-
ceu.” para muitos, as ações de preven-
ção ainda são pouco utilizadas implican-
do em um número crescente de novas 
infecções pelo vírus hiv, que ainda não 
foram detectadas. para fazer o teste é 
muito simples e não custa nada. basta ir 
até à unidade de saúde ou ao cta e so-
licitar o exame, não são necessários en-
caminhamento médico nem jejum. nas 
unidades, a testagem é só para o hiv 
e sífilis, mas no cta também são feito-
sos testes para hepatites b e c. para que 
a pessoa saia com o laudo em mãos, é 
preciso que leve consigo um documento 
de identificação com foto. se não tiver 
o documento, o teste é feito do mesmo 
jeito, a pessoa fica ciente do resultado, 
mas não leva consigo o laudo.

fazendo o teste
o primeiro passo é a identificação. 

caso não apresente documento, o tes-
te sai como anônimo. depois, a pessoa 
aguarda a chamada para o aconselha-
mento que é realizado por profissionais 
de saúde. a profissional explica os testes 
que serão feitos e a importância do uso 
de preservativo nas relações sexuais co-
mo proteção à saúde. pronto, agora é só 
passar para o procedimento. uma picadi-
nha no dedo, que não dói nada. o resul-
tado é dado em 30 minutos.

para receber o resultado, o cidadão 
é encaminhado para a sala do aconse-
lhamento onde o profissional de saúde, 
de forma confidencial, explica o resulta-
do, orienta sobe as formas de preven-
ção, esclarece dúvidas e realiza a escu-
ta do usuário. se for negativo, a pessoa 
é liberada, e orientada sobre estratégias 
de prevenção. se o resultado for posi-
tivo para hiv, a pessoa é encaminhada 
para iniciar o tratamento, que deve ser 
contínuo, pelo resto da vida. “a medica-
ção impede a multiplicação do vírus di-
minuindo a ação dele sobre as defesas, 
evitando, assim, o adoecimento por do-

enças oportunistas, explica a coordena-
dora do programa, maria letícia ikeda.

como estratégia de prevenção o mu-
nicípio oferece também a pep – profila-
xia pós exposição – para quem se expôs 
ao sexo desprotegido. “a pessoa tem até 
72 horas após a exposição para iniciar a 
medicação. a pep é oferecida no hospi-
tal de viamão diariamente nas 24 horas 
do dia. uma novidade será a introdução 
do prép – a profilaxia pré exposição, des-
tinada ao público mais suscetível à ex-
posição sexual, que está sendo submeti-
da a consulta pública pelo ministério da 
saúde. os preservativos estão disponí-
veis em todas as unidades de saúde e as 
pessoas têm livre acesso para retirá-los.
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a teoria do saber
lá pela década de 1950/1960, conta a história de viamão, que numa das legisla-

turas de nossa colenda câmara municipal, havia um vereador pródigo no vocabulário 
e astuto na colocação das palavras. ao pronunciar seus discursos empregava provér-
bios, pensamentos e frases filosóficas. ao fazê-lo, citava nomes de escritores famo-
sos e de eruditos ligados às mais diversas áreas da sabedoria.

os demais vereadores, atentos, ficavam em dúvidas quanto à veracidade dos dís-
ticos do nobre edil. ele gostava muito de citar ruy barbosa em suas vociferações. até 
que num belo dia, outro nobre vereador resolveu questioná-lo a respeito  das cita-
ções. em aparte perguntou:

- colega vereador, poderia v. excia. dizer onde ruy barbosa escreveu tal afirmação?
- ruy barbosa não escreveu. ele disse!... – respondeu o prodigioso vereador ver-

nacular.
esta recordação, dos idos tempos de viamão, serve para refletirmos sobre o que 

cada pessoa traz consigo de conhecimento e de sabedoria.  Quando usa, e as vezes 
abusa, causa uma certa dúvida. no entanto, jamais poderemos negar o grau da sabe-
doria de cada um, pois traz em seu teor aquilo em que o interlocutor é especializado.

um dia li a respeito da existência do “cha”. o que significa a sigla? conhecimen-
to, habilidade e atitude. cada pessoa tem consigo o “cha”. conhecimento igual a sa-
ber; habilidade para saber fazer; atitude para agir

em qualquer momento da nossa vida precisamos saber como aplicar o “cha”, ou 
seja, saber, saber fazer e agir.

isso puxa uma narrativa bem interessante. em um caudaloso rio, de travessia di-
fícil, havia um barqueiro que transportava as pessoas de uma margem para outra. 
numa das viagens estavam no barco um advogado e uma professora. como quem 
gosta de falar muito, o advogado pergunta:

- meu caro barqueiro, você entende de leis?
- não, senhor - responde o barqueiro.
e o advogado, compadecido, diz:
- é uma pena… você perdeu metade da vida por não saber de leis!
o barqueiro nada responde.
a professora, mostrando certo recato social, entra na conversa:
- seu barqueiro, o senhor sabe ler e escrever?
- também não sei, senhora - responde o remador.
- Que pena… - lamenta-se a mestra. - você perdeu metade da vida!
nisso, de repente, uma onda bastante forte e alta vira o barco. o canoeiro, pre-

ocupado, pergunta:
- vocês sabem nadar?
- não! — responderam eles rapidamente.
- então, é pena… - conclui o barqueiro. - vocês perderam toda uma vida!
é fundamental respeitarmos o “cha” de cada pessoa.
para encerrar, deixo uma frase de paulo freire, que define a história do barquei-

ro, do advogado e da professora, assim como a do vereador que fazia citações e, por 
que não, o rumo das nossas conversas: “Não há saber mais ou saber menos: há sa-
beres diferentes”.

#detalhes
milton santos – jornalista 2ª mostra de dança  

com inscrições abertas

#cultura

a mostra de dança via-
monense terá mais uma 
edição. a primeira aconte-
ceu em 2016 e foi um suces-
so de participação e público, 
reunindo mais de 1.500 pes-
soas, 42 coreografias e cer-
ca de 300 bailarinos. o ob-
jetivo do evento é valorizar 
o trabalho desenvolvido por 
aqueles que se dedicam à 
dança no município de via-
mão e região, além de de-
senvolver a integração e in-
tercâmbio cultural entre os 
participantes.

a segunda edição da 
mostra de dança viamonen-
se será realizada nos dias 28 
e 29 de abril, no salão pa-
roquial da igreja santa isa-
bel, na av. liberdade, 1751. 
o evento, que terá entrada 

- Colega vereador, 

poderia V. Excia. 

Dizer onde Ruy 

Barbosa escreveu 

tal afirmação?

- Ruy Barbosa 

não escreveu. Ele 

disse!..

gratuita, não possui caráter 
competitivo. as inscrições já 
estão abertas e vão até o dia 
12 de abril. a realização é da 
prefeitura de viamão, por 
meio da secretaria de cultu-
ra, em comemoração ao dia 
internacional da dança, ce-
lebrado em 29 de abril. 

poderão participar da 
mostra: grupos, bailarinos, 
coreógrafos, academias e 
companhias de dança de 
viamão e demais municí-
pios da região metropolita-
na de porto alegre. porém, 
é importante salientar que, 
a prioridade será dada para 
grupos locais ou grupos que 
tenham integrantes/bailari-
nos do município.

para mais informações, 
ligue (51) 3435.3374 (se-

cretaria de cultura). o ho-
rário de atendimento é de 
segunda a sexta-feira, das 
8h30 ás 12h e das 13h30 às 
17h.

a seleção dos grupos se-
rá realizada, entre os dias 
13 e 19 de abril, pela equipe 
técnica da secretaria munici-
pal de cultura, juntamente 
com a graduanda em dan-
ça da ufrgs, Juliana Johann 
(responsável pela produção 
executiva do evento). a se-
leção visa uma mostra de 
dança diversificada, propor-
cionando ao público conta-
to com gêneros variados. o 
resultado dos selecionados 
será divulgado no dia 20 de 
abril, no site da prefeitura 
de viamão (www.viamao.
rs.gov.br).

#saúde

tem carnaval na avenida 
coronel marcos no sábado

Neste sábado, dia 18, ocorre a Muamba Comunitária de Viamão. O evento carna-
valesco inicia às 21h e será realizado na Av. Coronel Marcos de Andrade, com entrada 
franca. A festa terá a participação das Escolas de Samba Vila Esmeralda, Acadêmicos da 
Martinica, Barão do Upacaraí, Império da Vila Planalto, Império dos Herdeiros e Vila Isa-
bel, além dos Blocos Terrenão do Samba e Quem Bebe Vem Comigo. A Muamba é uma 
realização da Liga Independente das Escolas de Viamão (Liesvi), com o apoio da Prefei-
tura de Viamão, atravé da Secretaria Municipal de Cultura. O evento contará ainda com 
o apoio da Secretaria de Transporte e Trânsito, da Vigilância Municipal e da Brigada Mi-
litar. A Secretaria Municipal de Saúde também estará presente com distribuição de pre-
servativos aos foliões, e ainda testagem rápida para o vírus HIV. 
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alunos convocados para o 
combate ao mosquito da dengue

windsurf, kitesurf e stand up na 
praia de fora: é o ecovela trip

#saúde

#esporte

vereador no daer 
pede melhorias na 118

#cidade

em 2017, o ecovela trip 
comemorou 25 anos, e a 
praia de fora, no parque es-
tadual de itapuã, foi o cená-
rio perfeito para a realização 
deste evento. os atletas do 
Windsurf, Kitesurf e stand 
up paddle puderam praticar 
seu esporte num ambiente 
completamente nativo - a 
praia de fora tem mais de 
18 km e é um paraíso pre-
servado a mais de 20 anos. 
durante o evento comemo-
rativo, que aconteceu no úl-
timo sábado, 11 de março, 

houve regatas para quem 
quisesse competir e o dia li-
vre para aqueles que foram 
apenas com o objetivo de 
desfrutar do local, através 
de práticas esportivas. 

a diretoria do parque es-
tadual itapuã foi parceira 
do evento, abrindo as por-
tas para a realização 
da competição e pro-
movendo atividades de 
educação ambiental, 
com a realização de tri-
lhas ecológicas e limpe-
za da praia. durante o 

evento, os participantes co-
letaram cerca de meia tone-
lada de resíduos trazidos pe-
las correntezas. 

um dos organizado-
res do evento, sérgio bina-
to, da empresa raia 1, ex-
plicou que o local é propicio 
aos esportes náuticos, devi-

do às condições de vento e 
temperatura. sérgio agrade-
ceu a parceria das diferen-
tes entidades para realiza-
ção do evento. a prefeitura 
de viamão, através da se-
cretaria municipal de espor-
te e lazer, também apoiou 
a realização da ecovela trip. 

o evento reuniu cerca 
de 80 pessoas e contou 
ainda com o apoio do 
corpo de bombeiro ci-
vil de itapuã. confira a 
classificação no www.
correiorural.com.br

assim como em 2016, a 
prefeitura municipal de via-
mão está procurando enga-
jar os mais de 25 mil alunos 
na campanha de prevenção 
ao mosquito aedes aegypti. 
a primeira escola a ser visi-
tada pelo prefeito andré pa-
checo, no dia 14, foi a emef 
castelo branco, no centro. a 
diretora, suelen porto, reu-
niu os estudantes do 9º ano, 
pais de alunos e integrantes 
do grupo com vida para re-
ceber o prefeito e o secretá-
rio de educação, carlos ben-
nech.

suelen apresentou às 
autoridades os projetos e 
as ações que a escola de-
senvolveu no ano de 2016 
e que também trabalhará 
neste ano letivo. a direto-
ra ressalta que já é tradição 
da turma do 9º ano em se-
rem multiplicadores de cam-
panhas e ações sociais jun-
to aos demais estudantes da 
escola. “e o grupo com vida 
é responsável por levar es-
tas ações à comunidade.” 

na quarta-feira, dia 15, o vereador francinei bonatto e 
o bombeiro civil do corpo de bombeiro de itapuã, francis-
co galmarini, estiveram no departamento autônomo de es-
tradas de rodagem (daer), em reunião com o diretor-geral  
engenheiro rogério uberti, para reivindicar a manutenção e 
sinalização de trânsito na rs 118 em viamão.

na conversa o diretor-geral do daer se comprometeu a 
comparecer no município pessoalmente para fazer uma vis-
toria no local e afirmou: “vou resolver o problema”. dentre 
as demandas levadas pelo vereador está a manutenção ne-
cessária da ers-118 - principalmente no trecho que atende a 
itapuã, a rodovia frei pacífico, para que facilite o acesso dos 
moradores e principalmente traga mais segurança.

a construção do viaduto da ers-118 com a ers-040 tam-
bém foi pauta da conversa. Quando questionado por francinei 
bonatto, o diretor do daer afirmou que “logo teremos novi-
dade e as notícias que virão são boas”. “é importante que a 
gente tenha a ciência de quem é a responsabilidade e cobre 
as autoridades para fazer esse tipo de serviço. saímos daqui 
com uma boa perspectiva”, resumiu o vereador bonatto.

#emprego
prefeitura chama  
mais 48 concursados

A Prefeitura de Viamão está nomeando mais 48 
profissionais que prestaram concurso público nos anos 
de 2013 e 2016. São cinco motoristas; seis professo-
res de português, quatro de ciências, três de educação 
artística, dois de história, 10 de educação física, três 
de geografia, quatro de inglês e cinco de matemáti-
ca; um arquiteto; um topógrafo; dois engenheiros civis 
e dois operadores de máquina pesada. Os nomeados 
têm prazo de até dez dias para tomar posse no cargo.  
Informações no site www.viamao.rs.gov.br

o prefeito relembrou quan-
do foi estudante da esco-
la e ressaltou que a escola 
é o núcleo para a formação 
do cidadão. “o conhecimen-
to não se perde e ninguém 
tira. graças à campanha rea-
lizada de dezembro de 2015 
a março de 2016, neste ano, 
até o momento, não tive-
mos nenhuma notificação 
positiva da dengue ou de 
outras doenças causadas pe-

lo mosquito aedes aegypti. 
fizemos uma grande mobi-
lização pela limpeza urbana, 
pela limpeza dos pátios e 
das casas. os alunos podem 
trabalhar a educação am-
biental e o destino correto 
do lixo produzido dentro de 
suas casas, bem como onde 
se pode descartar os entu-
lhos sem prejudicar o meio 
ambiente”, explica pacheco.

no dia 15, a escola que 

recebeu a comitiva foi a 
emef monteiro lobato, lo-
calizada na helenita. a di-
retora, fabíola borcelli, reu-
niu todos os estudantes da 
manhã, um grupo de pais 
e professores para receber 
as autoridades. o secretá-
rio de educação ressaltou a 
importância do aprendizado 
na construção de um futuro 
melhor. “Juntos, vamos fa-
zer a diferença.” 
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copa fusca de volta à 
tarumã no domingo

futebol de mesa é 
destaque no sul do rs

EDITAIS DE CASAMENTO
Maria Clair Machado Guimarães, Oficial Designada do Ofício 
de Registro Civil das Pessoas Naturais de Viamão, faz saber 
que pretendem casar:

Edital nº 12218, de 13 de março de 2017.
JÔNATAN SILVA SANTOS, serralheiro, e NATÁLIA CUNHA 
DA SILVA, do lar, ambos naturais deste Estado, solteiros, 
maiores, residentes neste Distrito.
Edital nº 12219, de 13 de março de 2017.
PAULO ROBERTO DA SILVA SANTOS, natural do Estado de 
Alagoas, motorista, e CAMILA INÊS ROSA PLATEN, natural 
deste Estado, do lar, ambos solteiros, maiores, residentes 
neste Distrito.
Edital nº 12220, de 14 de março de 2017.
ÂNDERSON RODRIGUES BANDEIRA, metalúrgico, e 
BRUNA ROSA DA COSTA, auxiliar administrativa, ambos 
naturais deste Estado, solteiros, maiores, residentes neste 
Distrito. 
Edital nº 12221, de 14 de março de 2017.
FÁBIO SILVA RODRIGUES NEVES, motorista, e FABIANE 
GODÓI CARDOSO, comerciária, ambos naturais deste 
Estado, solteiros, maiores, residentes neste Distrito. 
Edital nº 12222, de 14 de março de 2017.
LUCAS SOUZA DE SOUZA, motorista, e DEISI CAMARGO 
DA SILVA, comerciária, ambos naturais deste Estado, 
solteiros, maiores, residentes neste Distrito. 
Edital nº 12223, de 15 de março de 2017.
ARTUR DA SILVA BRESSAN, vendedor autônomo, e LÚCIA 
TERESINHA VIEGAS DA SILVA, comerciária, ambos naturais 
deste Estado, divorciados, residentes neste Distrito. 
Edital nº 12224, de 15 de março de 2017.
DIÊIMESSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA, guarda de 
segurança, e GISLAINE LOPES SANT’ANNA, manicure, 
ambos naturais deste Estado, solteiros, maiores, residentes 
neste Distrito. 
Edital nº 12225, de 16 de março de 2017.
ÂNDERSON CAMPOS DO NASCIMENTO, solteiro, maior, 
militar do exército, e ALESSANDRA OLIVEIRA DE MELLO, 
solteira, menor, recuperadora de crédito, ambos naturais 
deste Estado, residentes neste Distrito.
Quem souber de algum impedimento oponha-o na forma da 
Lei. Rua Julieta Pinto César, 163, sala 202, Centro. Fone: 
(51) 30541913. registrocivilviamao@yahoo.com.br

Viamão, 16 de março de 2017

#evento#esportes
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#evento
mulheres empreendedoras

No dia 24 de março a CDL Viamão realizará mais 
voltado às mulheres empresárias de Viamão: MULHE-
RES EMPREENDEDORAS - 6ª Edição.

Uma noite espe-
cial para homena-
gear aquelas que se 
destacam nos ne-
gócios, com cases 
de sucesso inspira-
dores e histórias de 
vida marcantes.

Informações pelo telefone 51 3434.2020, site www.
cdlviamao.com.br ou facebook.com/cdlviamaors

a equipe da associação viamonense de futebol de me-
sa viamão conquistou ótimos resultados no 19º lagoão, re-
alizado na sede social do grêmio esportivo lourenciano nos 
dias 11 e 12 de março, em são lourenço do sul.

o campeonato contou com a participação de quase 100 
botonistas de diversos municípios gaúchos, como: porto ale-
gre, pelotas, rio grande, bagé, Jaguarão, santa vitória do 
palmar, viamão, torres, santana do livramento, passo fun-
do e são lourenço do sul. estiveram presentes também bo-
tonistas campeões gaúchos e brasileiros, e o presidente da 
fgfm – federação gaúcha de futebol de mesa, marcelo con-
ceição.

a equipe viamonense da avfb, novamente subiu ao po-
dium da competição, fábio di leone conquistou o 3º lugar 
no troféu lagoinha, evento este destinado aos eliminados 
na primeira fase da competição, no caso de fábio, foi eli-
minado nas penalidades na categoria sênior e teve que en-
frentas técnicos de outras categorias. Já lucas di leone que 
competiu na categoria júnior conquistou o 4º lugar (foto).

a espera dos apaixonados pelo automobilismo acabou. 
no domingo, dia 19, o campeonato gaúcho de velocidade 
inicia os trabalhos e realiza a primeira etapa no autódromo 
de tarumã. tradicional no calendário de provas do esporte, 
a competição estreia as categorias marcas 1.4, copa fusca 
e a copa classic. em 2017, o torneio traz novidades como a 
padronização de molas e amortecedores para a categoria 
1.4, algo que já se fazia com o motor. 

as provas iniciam as 9h30min de domingo, com valor de 
ingressos por r$ 20,00, disponíveis nas bilheterias do autó-
dromo. outras informações podem ser obtidas no site www.
rachataruma.com.br ou pelo telefone (51) 3485 1510. 

www.sindicatoruraldeviamao.com.br
Fone (051) 3485.1191

sindicato rural  
de viamão e alvorada

sindicato rural, como parceiro, mostra a força e a 
capacidade do produtor rural de viamão.

Zoneamento ecolÓGico-
econÔmico: o Que É isso?

O Zoneamento ecológico-econômico (Zee), também chama-
do Zoneamento ambiental, é um instrumento da Política Nacio-
nal de Meio Ambiente conforme o inciso II do artigo 9º da Lei n.º 
6.938/1981 e regulamentado pelo Decreto Federal Nº 4.297/2002, e 
tem como objetivos: viabilizar o desenvolvimento sustentável e com-
patibilizar o desenvolvimento sócio-econômico de cada região com 
a conservação ambiental local.

Na prática, consiste em fazer uma delimitação de áreas em zonas 
ambientais, com atribuição de usos e atividades compatíveis segun-
do as características de cada uma delas. O objetivo é o uso sustentá-
vel dos recursos naturais e o equilíbrio dos ecossistemas existentes.

Considerando que cada zona tem características ambientais, so-
ciais, econômicas e culturais distintas, vulnerabilidades e potenciali-
dades próprias, o padrão de desenvolvimento delas não é uniforme. 
Assim, o ZEE tende a valorizar essas particularidades, que se tradu-
zem no estabelecimento de alternativas de uso e gestão.

A partir de um diagnóstico detalhado dos recursos naturais e so-
cioeconômicos, o território é dividido em zonas onde são determi-
nadas as potencialidades e os locais de produção agropecuária, fra-
gilidades naturais, tendências de ocupação, condições de vida da 
população e situações de conflito sócio-ambiental. A partir desse 
ponto, pode-se estabelecer diretrizes, localizar unidades de conser-
vação, critérios de desenvolvimento sustentável das áreas rurais e dos 
núcleos urbanos, bem como medidas de harmonização das situa-
ções de conflito existentes.
receios ao meio rural

A elaboração de um ZEE é um processo participativo e deve 
contar com a participação de diferentes atores de vários segmentos 
da sociedade, e não apenas do poder público. O ZEE não deve ser 
considerado apenas como um instrumento da Política Nacional do 
Meio Ambiente, já que na sua implementação pode afetar profunda-
mente a produção agropecuária nacional e as condições de trabalho 
e alimentação do povo brasileiro.

Entendemos que agricultura deve ser parte integrante no pro-
cesso de discussão da legislação que trata dessa matéria, pois, em 
grande parte, as atividades socioeconômicas mencionadas são relati-
vas ao setor rural e, na maioria dos casos, são atividades de produção 
agropecuárias, mas acabam por respingar no meio urbano nos seg-
mentos da indústria, comércio e prestação de serviços.

Na terça-feira, dia 08 de março, ocorreu na sede da Federação 
das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), o 1° Encontro Técnico 
conjunto entre FIERGS e a Federação da Agricultura do Estado do 
Rio Grande do Sul (Farsul), apresentando a participação das entida-
des na ZEE-RS. Levantou-se um debate sobre o zoneamento com 
um grau de incerteza sobre o produto final a ser lançado, supõe-se 
que serão apresentadas zonas com indicação de escalas de vulne-
rabilidade ambiental com maior ou menor grau de restrição às ati-
vidades produtivas. 

As representações da FIERGS e da Farsul são para discutir, sugerir 
e argumentar com os resultados dos estudos apresentados em cada 
uma das dez zonas em que o Estado foi dividido. Para tanto, deve-
-se estar presente em todas as reuniões e oficinas, visto que as ma-
nifestações devem ser por escrito, no momento da reunião, e todas 
devem ser fundamentadas seja com algum estudo comprobatório, 
seja com um especialista que pode ser levado a participar da oficina. 

Assim, a presença dos sindicatos, pela importância da participa-
ção e mobilização junto às suas bases será necessária e obrigatória, 
com o intuito de tirar o melhor proveito e desta forma, para que o 
zoneamento não se torne um instrumento de engessamento às ati-
vidades produtivas.

eng(s) agr(s)  miguel e Patrícia torres

comitiva do sindicato rural de viamão e alvorada ,associa-
ção dos Produtores de arroz de viamão(aPavi), associação 
dos mineradores de viamão(amavi), vereadores de viamão 
,advogados e a empresa brazilian ambient fizeram se pre-
sente em defesa do nosso agricultor na audiência Pública 
da Zee ( Zoneamento ecológico-econômico) que se reali-
zou na cidade de Palmares do sul no clube dos Jipeiros.

programação 
n 9h33min - copa fusca largada 1ª prova (25 minutos)
n 10:28min - copa classic largada 1ª prova (25 minutos )
n 13h18min - marcas 1.4 largada 1ª prova (19 voltas ou 

30 minutos)
n 14h16min - copa fusca largada 2ª prova (25 minutos)
n 15h09min - copa classic largada 2ª prova (25 minutos)
n 16h02min - marcas 1.4 largada 2ª prova (19 voltas ou 

30 minutos)
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#empresas

www.bicofinoesaltoalto.com.br

Patricia arruda
Patrice Fróes

Olá, girls!
Que saudade de escrever para vocês!!! Eu estava de férias, mas sempre com um 

olho no mar e outro nas tendências, hehehe.
Vi muitas meninas na praia com maquiagem super leve, somente com delineado 

gatinho e uma corzinha nos lábios. Eu acho esse tipo de make muito chique!

Mas como nem todas tem firmeza em traçar a linha com o delineador, inventaram 
um jeito de nos ajudar. Em muitas lojas virtuais já estão disponíveis para venda ade-
sivos para colar junto à pálpebra e, assim, poder traçar a linha sem medo de borrar.

Eu sempre usei um durex (juro!) para marcar a parte onde quero começar o traço, 
fixando-o do canto externo do olho em direção ao fim na sobrancelha. Fica perfeito!

Eu tô louca pra comprar e testar. Alguém já testou?
Bjs, Patrice Fróes

“siga-nos no instagram e no facebook, cadastre seu email, e receba as atualizações” 
www.bicofinoesaltoalto.com.br • Insta: bicofinoesaltoalto_blog

Delineado de gatinho

 
Abra já sua conta.

www.banrisul.com.br

SAC: 0800.646.1515 
Deficientes Auditivos e de Fala: 0800.648.1907

Ouvidoria: 0800.644.2200 
Deficientes Auditivos e de Fala: (51) 3215.1068

      /banrisul          @banrisul

Aposentados e servidores públicos 
municipais, estaduais e federais, 
contem sempre com o Banrisul.

• Crédito Consignado

• Cartão de Crédito 
   Consignado INSS

cada momento.
Crédito Consignado INSS.

Crédito facilitado para você
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entrega de rosas, sorrisos e um bate pa-
po diferenciado sobre associativismo foram 
alguns dos pontos marcantes do último al-
moço da Qualidade da associação comercial, 
industrial e de serviços de viamão (acivi), 
realizado no dia 8 de março, dia internacio-
nal da mulher. com a palestra da executive 
coach da agência smile - agência estraté-
gica e de relacionamento, giovana Kulzer, 
o evento teve como tema a reinvenção do 
associativismo para alavancar o crescimento 
das empresas.

o almoço da Qualidade da acivi já é um 
evento tradicional em viamão, e contou 
com a presença de diversos líderes e autori-
dades da cidade, como também de municí-
pios vizinhos como gravataí e cachoeirinha. 
logo na entrada os homens receberam uma 
rosa e posteriormente foram convidados a 
ofertá-las às mulheres presentes no encon-
tro, como forma de homenagem pelo dia. 
na oportunidade, a acivi fez a distribuição 
do seu primeiro informativo, que conta com 
informações sobre a entidade, curiosidades, 
cronograma de cursos, entre outros.

a acivi ainda apresentou oficialmente a 
rede de crescimento, programa desenvol-
vido em parceria com a agência smile que 

visa ofertar diversos benefícios para os as-
sociados, como cursos, consultorias, atendi-
mentos personalizados entre outros, garan-
tindo novas oportunidades de negócios e 
crescimento para as empresas.

de acordo com o presidente da acivi, al-
tair cantini, a palestra e as novas propostas 
de trabalho foram muito bem recebidas pe-
los participantes e, estas novas ações, se-
rão de grande auxílio aos associados e re-
afirmam a importância da luta conjunta e 
união dos empresários do comércio, indús-
tria e serviços de viamão. 

Quem quiser saber mais sobre a re-
de de crescimento e como fazer parte de-
la pode entrar em contato com a acivi pelo 
3485.1477.

associativismo foi tema de 
palestra no almoço da acivi

maurício carravetta, giovana kulzer,  
altair cantini e ana cembranel
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por pano Terra

# Hoje em dia as pessoas têm mais 
gatos e cães do que filhos, e isso não é 

necessariamente ruim. Tem que parar um 
pouco da nascer gente neste planeta.

gatos e outros bichos
é sabido por todos que o mundo é dos pets. hoje em 

dia as pessoas têm mais gatos e cães do que filhos, e isso 
não é necessariamente ruim. tem que parar um pouco da 
nascer gente neste planeta. adoro aquela piada (aqui já 
publicada) que, em 40 anos, a frança será islâmica. claro, 
o imigrante mohamed tem 10 filhos e o “nativo” Jean paul 
tem um poodle. mas o maior crescimento exponencial é 
dos gatos, acredito que em função dos apartamentos ca-
da vez menores. o mundo é dos felinos. veja: ser chama-
do de elefante, rinoceronte ou baleia é sinônimo de obe-
sidade, feiura e esculacho. você nunca ouviu alguém dizer: 
“ai, que lindo! parece um hipopótamo”. Já ser chamado de 
gato, gata, é supremo elogio. até o termo gatuno está em 
desuso. foi trocado por “petralha”.

uma mulher jacaré é um bagulho. ser chamado de 
cachorro é esculhambação, de anta (me lembrei da dil-
ma) é sinônimo de burrice. rato também não é elogio. 
“ela é uma vaca! pior é o marido: um boi! e o filho? um 
cavalo! a nora é uma égua!”. viram? não é fácil ser bicho 
não sendo felino. agora, se disser que o homem é um 
leão, ele é o rei da cocada. “come como um porco! an-
da de salto, mas parece uma pata!”. é só coisa deprecia-
tiva. porém se disser que ela é uma pantera, todo mun-
do olha. “o nariz dela parece um tucano! fala como uma 
gralha, ri com uma hiena”. Quer ver um elogio? ela é uma 
leoa para defender os filhos! se você tem olhos de lince, 
enxerga bem. Já olhos de sapo... 

um dos melhores carros que existiram era o puma. 
você já viu um carro chamado orangotango? claro que 
não! guepardos correm a 120 por hora, galinhas a 17. 
Já a lesma, bem, é a lesma. a empresa viamão poderia 
adotar essa nomenclatura. “Às 10h sai uma galinha pra a 
martinica. Às 10 e 5 uma pra são lucas”. Jaguar é a marca 
do melhor carro do mundo. você conhece alguma monta-
dora com nome de sagui motors? 

ninguém come um leão, já o leão come todo mun-
do. ele não tem predador. não existem tigres iguais, suas 
listas são como digitais, quero ver você diferenciar duas 
formigas. na minha família tem muitas gatas, já na dos 
meus desafetos só tem piranhas. Já viste um gato fedo-
rento? não existe. pegue um gambá para criar. Quero 
ver. se bem que a sandra cria bodes... dos felinos só coi-
sa boa, já dos outros bichos... para dizer que bicho ne-
nhum pode ser elogiado fora os felinos, tem o galo. é 
realmente um elogio ser chamado de galo, mas tem a 
franga do teu vizinho e a galinha da sua prima.

mas até no feliz reino animal dos felinos tem machis-
mo. a leoa é quem caça, mas antes tem que estender a 
roupa e lavar a louça. e o leão velho, só de boas pede: 
“me traz um pernil de gnu aí leoa, não demora... e faz 
uns exercícios, tu tá meio gorda, tá parecendo uma orca”.

Backstage O que há por trás da notícia.
Os bastidores de Viamão.
Informações exclusivas.

Por Vinícius Santos - vini.santos@correiorural.com.br

Grupo de 
trabalho

O prefeito André 

Pacheco enfatizou 

que a tomada de uma 

decisão como essa 

sem um diálogo mais 

amplo é prematura. 

Como proposta, ele e 

o dr. Vieira sugeriram a 

criação de um grupo que 

reúna representantes das 

entidades envolvidas, 

responsável por analisar 

as necessidades de 

cortes e o impacto 

que o fechamento da 

maternidade poderia 

gerar, além de buscar 

soluções alternativas para 

o problema.

Espaço 
aberto

Fazer esta coluna duas vezes por semana será um desafio. Como eu gosto de desafios! 

E conto com vocês. O mail está lá em cima da coluna e o 99430-5151 é o whats do 

colunista. Aceito provocações, sugestões, denúncias, cornetas. Só não aceito nudes 

porque dona Rosi não entenderia que é jornalismo.

A cegonha pode voltar
A reunião convocada pelo Conselho Municipal de Saúde na quarta-feira, 

para debater o fechamento da maternidade do Hospital de Viamão trouxe 

alguns dados novos e muita incerteza sobre a decisão final.

O número de partos seria de cerca de 900 por mês, quase a metade da 

demanda da cidade. A estrutura de Alvorada parece que não absorveria es-

sa quantidade expressiva de novos nascimentos. O dr. Luiz Fernando Vieira 

relatou que não são raros os casos de partos de emergência que não pode-

riam esperar por deslocamento. Enfim, a direção do Hospital está com uma 

missão espinhosa.

Fazendo uma análise bem simplória, o Hospital de Viamão é uma empresa 

que precisa cortar algum serviço deficitário para não prejudicar ainda mais o 

restante dos outros serviços. Escolheu a maternidade, alegando que há um 

custo alto para pouca demanda. Na reunião, foi sugerido que outras espe-

cialidades sejam analisadas como alternativa.

O passarinho da polêmica (1)
A outra polêmica da semana também envolveu um bichinho, no caso o 

“pardal”, o controlador de velocidade e de avanço no sinal vermelho.

Nas redes sociais surgiram casos de recebimento de notificações supostamente 

indevidas. Os motoristas alegam que o sinal estava em “amarelo piscante” e, 

mesmo assim, o equipamento os teria multado.

Um grupo esteve na quinta pela manhã no gabinete do prefeito André para 

cobrar explicações, acompanhados por vereadores de oposição. O clima ficou 

tenso enquanto aguardavam a definição de uma comissão representativa.

Na conversa, o advogado André Pacheco explicou que o recebimento de uma 

notificação não significa automaticamente a cobrança de multa, que há recursos 

a serem impetrados e um processo administrativo é aberto. Já o prefeito André 

Pacheco garantiu que vai determinar a análise de cada caso suspeito, garantindo 

que ninguém sairá lesado.

No fim da conversa, houve espaço até para um diálogo com Guto Lopes. São 

conhecidos de longa época e até trocaram promessas de boa convivência. 

A nova 
Câmara

Ainda não havia entrado na 

Câmara Municipal após o dia 

1º de janeiro. Estive em parte 

da sessão de quinta-feira e 

circulei por alguns gabinetes.

Como o ambiente ficou 

mais leve com a saída de 

algumas figuras para o 

reino de Tão-Tão Distante 

(entendedores, entenderão).

Na plateia senti falta daquele 

cidadão que se acha o 22º 

vereador, de tanto que grita 

em meio aos discursos.

No plenário, destaque para 

a bonita camisa do sorridente 

vereador Evandro, para a 

longa lista de requerimentos 

e para um edil que quase 

quebrou o pescoço 

admirando a assessoria alheia. 

Será que é por isso que não 

transmitem a sessão ao vivo?

O passarinho da polêmica (2)
Perguntei aqui e acolá, nos corredores da Câmara e da Prefeitura e ninguém 

deu 100% de certeza. Afinal as multas dos pardais estão valendo ou não?

A dúvida vem do fato que ainda não foi sancionada a nova lei que regulamenta 

a operação dos equipamentos, mudando a antiga que autorizava apenas 

lombadas eletrônicas e que está sendo alvo de ação de inconstitucionalidade.

A única certeza é que a oposição ganhou um (pequeno) motivo para 

incomodar o governo e está postergando a votação do veto de um artigo que 

define a questão.


