
Remarcação de chassis e motores
com autorização do DETRAN

Sandro dos Santos
www.retificaviamao.com.br
retificaviamao@hotmail.com
Fones:3485-2416 / 3492-1304 / 98503-1921
Rua Ponciano Bitencourt, 138 - Lomba Tarumã

33
anos

ERS 040, Km 18 - Lot. Eldorado Viamão.
www.unimold.ind.br

(51) 3435.7422
3435.0912.

FRANKEN BÖES - CREFITO 80865

3054-0054 / 8422-8943
fisiofrank@yahoo.com.br

P i l a t e s

www.jornalopiniaodeviamao.com.br
OPINIÃO

Viamão/RS - Terça-feira, 08/03/2022 - Nº 1.187 - R$1,00
Jornal de Viamão

Av. Senador Salgado Filho, 9239

3054-1733

Casas prontas em
menos tempo

Aceitamos todos os
cartões em até 18x -
Financiamento para

aposentados.
Av. Senador Salgado Filho, 8935. Viamão.

Fones: 98237.3899 – 3485.8210.

Construtora Três Figueiras3485.2347
99170.6996

Requerimento quer a volta do
público nas sessões da Câmara

MEI deve declarar o Imposto de
 Renda da Pessoa Física
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Tel. 3493.9393 – 3493.4155

E-mail: comercialmaraskin@hotmail.com

O presidente da
Associação Gaúcha de
Avicultura (Asgav), José
Eduardo Santos, avisa que
novos mercados terão de
ser conquistados caso o país
imponha embargo à Rússia.
Hoje, o mercado russo está
entre os 10 principais
importadores de carne de
frango do Brasil e
historicamente foi um dos
maiores destinos de carne
suína, tendo retomado as
compras no último
trimestre do ano passado.
A Ucrânia, por sua vez,
compra atualmente carne
de frango do Brasil, sendo
que as tratativas para a
reabertura de carne suína
estão em curso. “Levaria
alguns meses, mas, por tipo
de produtos e cortes, teria
que vender para outros
países europeus”, disse
José Eduardo. Segundo o

Embargo à Rússia obrigaria
produtores rurais a buscar

novos mercados

presidente da Asgav,
embarca-se muito os cortes
filé e peito, além do frango
inteiro congelado. O Brasil
vendeu 106 milhões de
quilos de frango à Rússia em
2021, faturando US$ 167
milhões. Cerca de 12%
disso sai do Rio Grande do
Sul. A alta de custos da
agropecuária é uma
preocupação. A Rússia é
grande fornecedora de
fertilizante, sem falar do
milho produzido pela
Ucrânia. Empresa com
forte produção no Rio
Grande do Sul, a Yara disse
que há duas semanas,
quando na visita a Rio
Grande, já estava
buscando fornecedores em
outros países de insumos de
fertilizantes. O leste
europeu, Bielorrússia,
Rússia, são importantes
fornecedores de matéria-

prima, como o cloreto de
potássio, que é uma grande
matéria-prima do
fertilizante. “A empresa está
bem atenta, está
trabalhando já com outros
fornecedores também, para
garantir o abastecimento
dos nossos clientes. Está
sendo um ano difícil para
todos os setores, não
apenas para o
agronegócio”, salientou o
presidente. “A gente
enxerga esse impacto
logístico acontecendo em
todas as áreas. Inclusive
faltando chip para produção
de carro. Mas a empresa
tem atuado e buscado
diferentes fontes para
minimizar qualquer impacto
futuro para os nossos
clientes”, disse o diretor
Lucas Elizalde, diretor de
Operações da Yara no Rio
Grande do Sul.

No dia 3 de março,
o vereador Dilamar de
Jesus anunciou que
algumas vias que
compõem os itinerários
de linhas de ônibus na
cidade terão
recapeamento asfáltico,
beneficiando a população
viamonense usuária do
transporte coletivo. “Em
decorrência de vias
esburacadas e que não
apresentam condições
adequadas ao trânsito,
muitas vezes os ônibus
precisam fazer o desvio
de itinerário, o que
prejudica muito os
cidadãos”, explicou
Dilamar. O vereador
ressaltou que, através de
recursos advindos de
emendas parlamentares e
verba própria do
município, serão

No dia 3 de março,
o vereador Dilamar de
Jesus e o presidente do
PSB/Viamão, Aldemarzinho
Aprato, participaram de
atividade com o pré-
candidato do PSB ao
governo do Estado, Beto
Albuquerque. O
lançamento da plataforma
Escuta Participativa busca

Dilamar presente na Assembleia

Vereador Dilamar fala das obras
de recapeamento nos itinerários

de ônibus

colher sugestões para a
formulação do Plano de
Governo da sigla na
corrida ao Palácio Piratini
e pontuou em seu texto-
base cinco eixos:
educação, saúde,
d e s e n v o l v i m e n t o
econômico, qualidade de
vida/segurança e gestão
moderna e participativa.

realizadas obras de
recapeamento asfáltico
na Avenida Amor do
Campo, no Bairro Fiúza.
“No Viamar, o
asfaltamento já foi feito.
Também será
contemplado o Bairro
Itapema, onde passam as
linhas Vila Elza, Tarumã e
Seletivo. Isso valoriza
muito o nosso município

e os moradores dessas
localidades”, salientou o
vereador Dilamar, que
ainda falou da
importância das emendas
parlamentares para a
promoção de avanços na
qualidade de vida da
população. “Os
viamonenses ganham
com todas essas ações”,
completou Dilamar.

“Acredito que juntos
podemos construir um
plano de governo para
garantir melhorias no nosso
Estado, apostando no
crescimento e na
estabilidade para todos os
gaúchos. Sinto-me
afortunado em fazer parte
dessas novas propostas”,
disse Dilamar.
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Recentemente, a
diretoria do Sindicato
dos Municipários de
Viamão juntamente com
o Movimento de
Mulheres de Viamão e o
Fórum Municipal das
Mulheres estiveram
conversando com os
vereadores sobre o
projeto que vai a votação
na Câmara de

SIMVIA e organizações em
conversa com vereadores

Vereadores. Segundo as
organizações, o projeto
desrespeita as mulheres e
a eleição do COMDIM.
O Conselho da Mulher,
que é um órgão que
fiscaliza as políticas
públicas e tem 22 anos,
no dia 10 de dezembro
de 2021 elegeu a sua
nova gestão, que teve seu
processo acompanhado

pelo Ministério Público.
Cabendo apenas ao
prefeito Municipal dar
posse às novas
conselheiras. Para a
surpresa, o Executivo
municipal encaminhou
projeto para a Câmara
que muda as regras da
eleição, o que para
muitos, desrespeita a
orientação da comissão
eleitoral que homologou
a eleição e o parecer do
Ministério Público. O
SIMVIA e os
movimentos em prol das
mulheres manifestaram e
expuseram aos
vereadores os aspectos
da sua contrariedade em
relação a esta ação do
governo municipal. Em
suas reivindicações, as
organizações solicitam a
posse das conselheiras
eleitas para o Conselho
da Mulher e a retirada do
projeto de lei da Câmara
de Vereadores.

O vereador
suplente Celso Rangel
assumiu a cadeira do
PTB, em substituição
ao vereador William
Pereira, que está de
licença saúde por 15
dias. A posse do
vereador aconteceu em
sessão ordinária na
Câmara de
Vereadores. Celso
Rangel é microempresário
e atuante na região de

Vereador suplente Celso Rangel
toma posse na Câmara

Águas Claras. Em sua fala,
o vereador destacou que

pretende colaborar
com o Poder
Legislativo, dando
continuidade ao
trabalho que está
sendo realizado na
cidade. “Meu objetivo
é auxiliar a
comunidade, ouvindo
seus anseios e
buscando soluções
para as necessidades

de nossa população”,
ressaltou Celso Rangel.
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Parafusos
Rolamentos

Correias

viapar.parafusos@gmail.com
www.viaparparafusos.com.br

Av. Sen. Salgado Filho, 10900. Sítio São José

Fones:   3485.6166
3045.6166

Conserto:
TV - Som
DVD
Microondas

Av. Senador Salgado Filho, 10.040
(retorno de acesso ao Centro de Viamão).

Telebusca:
3492.4269

Fones: 3045.3555 - 981.402.229 - 981.402.239
Av. Sen. Salgado Filho, 3752. Pda. 40 -

Viamópolis

Direito Penal,
Cível  e

Ambiental.
Licenciamento

Ambiental

Rua Osvaldo Aranha, n° 43, sala 7 - Centro
(51) 99837-0594

gibafraga@hotmail.com

Treinos:
Quartas e

sextas
Manhã: 9hs
Tarde: 14 hs

Idade:
dos 5 anos

aos 15 anos

Rua Alcebíades Azeredo dos Santos, 131
Sala 2 - Centro de Viamão

 Mais de 40 anos de experiência em
*transferências, *2ª Via CRV, *recursos de

multas,  *baixa de sinistro,  *ANTT
*licenciamentos.

 3045.6611

Recentemente, o vereador Alex Boscaini
encaminhou requerimento solicitando a reabertura da
Câmara de Vereadores ao público de forma presencial
em suas sessões plenárias. Alex Boscaini salientou que
já voltaram as aulas presenciais, os eventos na cidade
e o comércio e a indústria estão funcionando
normalmente. “As secretarias municipais estão atuando
na sua plenitude e não tem muito cabimento as pessoas
serem impedidas de assistirem presencialmente às
sessões da Câmara”, explicou o vereador, que disse
ainda, que é necessário que a Casa funcione
normalmente para que a comunidade possa
acompanhar os temas debatidos no Legislativo
viamonense. O vereador Alex salientou que não vê a
necessidade de manter as portas fechadas à
população e que a Câmara é a casa do povo. “Não
temos nada a esconder”, concluiu Boscaini. Na última

Requerimento quer a volta do público nas
sessões da Câmara

semana, o requerimento do vereador Alex Boscaini
foi aprovado pelos vereadores.

O microempreendedor individual, conhecido
como MEI, deve declarar para fins de Imposto,
Comprovação de Renda, para a sua segurança e
Compliance Fiscal. Caso tenha bens e direitos, em
virtude de óbito do contribuinte, evitará evolução
patrimonial a descoberto para seus herdeiros e
sucessores legais. Regularizar seu patrimônio
perante o Fisco é um ato de cidadania. Declarar ou
regularizar para fins fiscais os seus bens ou direitos
não significa ter que tributar bens adquiridos a mais
de cinco anos.

Como devem ser informados os
rendimentos tributáveis de um trabalhador na
construção civil ou comerciante titular do
MEI? Pró-labore de um salário mínimo em 2021
é tributável. Sempre proporcional à data de abertura
da empresa (início do CNPJ). Vejamos: R$
13.200,00. Rendimento anual (caso tenha mais de
um ano de MEI ativo) no campo tributável da sua
declaração da pessoa física, ou seja, R$ 1.100,00
ao mês (proporcional à data de abertura do MEI).
Recolhendo a previdência sobre um salário mínimo
na condição de MEI. O Pró-labore pode e deve
ser compatível com os rendimentos que incidiram
a previdência. Na forma prevista no § 2º do art.
21 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991. Não
temos, salvo melhor juízo, previsão legal de outra
forma de apuração do rendimento tributável. O
lucro do MEI (que não possui escrituração
contábil) é presumido. Lastro no art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995. O lucro
presumido do MEI para fins de Isenção do
Imposto de Renda: resultado da atividade isenta
de imposto de renda para comércio é 08%.
Prestador de serviços da Construção Civil é de

MEI deve declarar o Imposto de Renda
 da Pessoa Física

32%. O microempreendedor individual faturou em
2021, por exemplo, R$ 50.000,00. Sendo
comércio o lucro isento é de R$ 4.000,00 (informar
em rendimentos isentos e não tributáveis). Sendo
prestador de serviços (construção civil, por
exemplo): R$ 16.000,00.

E se minha renda que transitou na conta
bancária pessoa física for superior aos valores
isentos (presumidos) e tributáveis (um salário
mínimo ao mês)? Neste caso, para evidenciar
lucro contábil superior ao limite de presunção de
rendimentos isentos a escrituração contábil é
obrigatória! Contrate um contabilista legalmente
habilitado. Recomenda-se ao Microempreendedor
Individual (MEI) a apresentar no prazo legal as suas
declarações como Pessoa Física e Jurídica.
Evitando, assim, problemas fiscais.

Leandro Rosa da Silva - Bacharel em
Administração, técnico em Contabilidade CRCRS
57.196 (desde 1996) e perito Administrador -
CRA-RS 53174. Atendimento direto apenas
pelo WhatsApp (51) 99161-2101. Site Oficial:
http://www.silvaleandrocontabilidade.com.br
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 Escritório de Advocacia
      Dra. Varlete Caetano

    OAB 23.960
Cível, Família e Trabalhista

Av. Bento Gonçalves, 81 - Sala 03. Fone: 3485-1620 / 99774. 1958

Em frente
ao Fórum

Novo

Senador Salgado Filho, n° 10.511 -
Centro de Viamão  - Fone: 3485-0105

Recarga de Extintores
Sistema Hidráulico

PPCI
Fones: 3492-9582

Rua Antônio Vivaldi, n°86 - pda. 44 (Rua do
Posto de Saúde)

Portas e Janelas em madeira
 de lei certificada - Sob medida

Av. Senador Salgado Filho, 9493 - Parada 56
Fone:        99316-3696 / 3485-4403 / 3485-4030

www.ivel.com.br / ivel@ivel.com.br

40 Anos

Qualidade em seus produtos e economia para a sua família
Em dois endereços: ERS-040 (entrada do Valença)
Av. Costa Gama, 221 - Parada 16 - Vila Augusta.

Aqui na Ótica Esteio
temos uma grande
variedade em óculos de
grau e de sol, nacionais e
importados. Temos também
relógios masculinos e
femininos de marcas e
modelos diversos, pulseiras,
alianças, anéis de formatura,

Ótica Esteio: 41 anos servindo os
viamonenses

semijoias,
pilhas e

relógios de parede. Enfim,
tudo o que uma boa ótica
precisa para satisfazer nossos
clientes. Parcelamos em 10x
nos cartões de crédito e
cobrimos qualquer oferta.
Basta trazer seu orçamento.
Se você já é nosso cliente,
parabéns! Se ainda não é

convidamos você a
conhecer nossa loja e
produtos, além de conferir
nossos preços. Venha tomar
um cafezinho conosco,
teremos o maior prazer em
recebê-lo! Endereço: Rua
Coronel Marcos de
Andrade,198. Centro de
Viamão. Fone: (51) 3485-
1611 / 99752-1234.

O dia 24 de fevereiro
foi uma data de muita alegria
para os moradores do
entorno da Estrada João de
Oliveira Remião, parada 25
até a 32, na região da
Capororoca. No dia foi
realizada a abertura da
licitação para a contratação
da empreiteira que executará
o asfaltamento neste trecho
que compreende 3 km da
atual estrada de chão batido.
“Momento Histórico” foi
assim que o vereador
Luisinho do Espigão se
pronunciou em suas redes
sociais. “No início do meu
mandato protocolei o
Projeto de Indicação 11/
2021, na data de 12 de
fevereiro de 2021, pedindo
uma análise técnica da
necessidade daquela
população local de ter esse
pedido atendido. Então o
documento foi assinado e
despachado pelo prefeito
Valdir Bonatto, vice-prefeito
Engenheiro Nílton e o

Vereador Luisinho comemora licitação da
Estrada João de Oliveira Remião

secretário Geral de
Governo, Rafael Bortoletti”,
lembrou o vereador. O prazo
de encerramento da
concorrência pública 02/
2022 está divulgada para o
dia 28/03/2022, às 10 horas,
e pode ser acompanhado
pelo site da prefeitura.
Luisinho do Espigão
também destacou a luta de
anos dos moradores da
região e sua como morador
local a 44 anos, além de ter
madeireira a 23 anos

fazendo entregas nesta
região. “São muitos anos na
poeira e no barro. Muitas
reivindicações que nunca
foram atendidas, muita
ilusão e mentira em cima
desta pauta. Agora, nosso
prefeito Valdir Bonatto dá o
andamento no processo e
reforça sua palavra com a
população que utiliza a
Estrada João de Oliveira
Remião diariamente”,
comemorou Luisinho do
Espigão.
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34 anos
servindo a

comunidade

Alexa ndre Goularte
Cirurgião Dentista

IMPLANTODONTISTA
CRO 11787

NOVO ENDEREÇO:
Avenida Bento Gonçalves, 708 - Sala 512

Centro – Viamão. Fone: 3485.2801

Aterro – Areia – Brita – Saibro
Carga fechada

Fones: 3485.6343 – 99976.6015
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Porque seu
carro é sua

imagem!

Av. Walter Jobim, 105
 –Nossa Sra. Aparecida

99580.5800
lavagemsempanico
lavagem100panico

Av. Antônio Batista, 838 - Bairro Julia
velasluminfe@gmail.com

Fones: 3045-4652 / 99292-6800

Abertura de empresas –
Contabilidade -
Declaração de IRPF -
Declaração de ITR -
Assessoria Contábil e

Gerencial - Assessoria Fiscal - Departamento Pessoal

Fones: 98101.2220 – 3279.0638
Av. Bento Gonçalves, 708 – Sala 801

Centro de Viamão

 Regis Benfica - TCCRC 068145

WhatsApp: (51) 99796.0055

André Pacheco
OAB/RS 45.931

ADVOGADO

Restaurante

Rua Osvaldo Aranha, 37. Centro de Viamão
(Largo da Caixa d’água) -

Fone: 3485.2304

Faça sua reserva com antecedência

Buffet ao meio-dia de 2ª a
sábado - ala minuta , xis,

cachorro- quente,fritas,
Lanches em geral

No dia 22 de
fevereiro, no Plenário
Tapir Rocha da Câmara
de Vereadores, o
vereador Rodrigo Pox
realizou uma plenária do
mandato, marcada por
um ato de filiação ao PDT
e pela oficialização da sua
pré-candidatura a
deputado estadual.
Estiveram presentes

Rodrigo Pox confirma pré-candidatura a
deputado estadual

diversos apoiadores e
lideranças, entre elas os
representantes da
deputada estadual Juliana
Brizola (PDT), do
deputado federal Afonso
Motta (PDT), o vice-
presidente da Juventude
Estadual do PDT e ex-
candidato a vice-prefeito
de Alvorada, Tiano
Caduri, além do

coordenador do
Movimento RS-118 Sem

Pedágio e diretor regional
da região metropolitana
da Federasul, Darcy
Zottis, o presidente da
CDL Viamão, Milton
Pires e o primeiro
vereador suplente do
PDT, Rubem do
Saneamento. A atividade
foi encerrada com um
vídeo do presidente
Nacional do PDT, Carlos
Lupi, saudando os
viamonenses e reforçando
o apoio da direção
nacional do partido a pré-
candidatura de Pox à
Assembleia Legislativa.

Dia: 12/03/2022 - Local: Campo do Vila
Augusta (Viamão).
Atrações: Categorias: Sub 13, Sub
16, Livre e Feminino:
Sub 13: às13 horas - São Cristóvão x
Corinthians do Campo da Tuka; Sub
16: às 14 horas - São Cristóvão x
Unidos; Jogo Feminino: às 15 horas -
Terra Forte x Panteras; Categoria
Livre: às 16 horas.
Venha curtir uma roda de samba com
Lia do Banjo e Zezinho do Cavaco.
Obs.: a todos é pedido para levar 1kg
de alimento não-perecível.

Jogo beneficente em prol do
amigo Marcelo Buda
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Indústria, Comércio e Transporte de Madeiras
Fone: 3485.3439 s.daltoe@brturbo.com.br -

ERS 040, 12000. Km 12 - Viamão

Pilates
Fisioterapia

Fones: 3178.6315 – 99620.7477
Rua Isabel Bastos, 199 – Sala 201

(Em frente ao Hospital)

Maria Cristina
Barbosa

Porcelanatos /Pisos/Azulejos
Esquadrias em madeira, alumínio ou PVC

 Iluminação /Móveis sob medida
Tudo em um só lugar!

Direto da Olaria

COMÉRCIO DE
TIJOLOS CAMBUIM

Fone: 3492.3139/ 98234.8461.
tijoloscambuim@hotmail.com

Contato:
(51) 99128.9870.
sgoulartleao@gmail.com

Silvio Leão
Vendo Seguros, Consórcios e

Placa Solar

Na última semana foram anunciados mais de R$
300 milhões destinados a reparos e melhorias em
estradas, no que o Governo Estadual chama de
segunda etapa do programa Avançar na Logística e
Transporte. Segundo anúncio do secretário Estadual
de Logística e Transportes, Juvir Costella, boas
notícias para Viamão não param de chegar. “São
rodovias contempladas e os investimentos construídos
em parceria com municípios, por meio de convênios”,
explicou Costella. Entre as rodovias que receberão
as intervenções estão a ERS-118, no trecho entre
Alvorada e Viamão, e a ERS-122, entre São

Secretário Costella anuncia R$ 300 milhões
para melhorias em estradas

No dia 4 de março, o vereador Dédo Machado
acompanhou o secretário de Infraestrutura e Logística
do Estado, Juvir Costella, na 10ª edição da Abertura
Oficial da Colheita da Oliva no RS. O evento traz a
expectativa de uma produção de mais de 200 mil litros
de azeite no principal estado produtor de olivas no
Brasil. O RS é o maior produtor de olivas no país e
os pomares gaúchos são responsáveis por cerca 70%
de toda produção nacional de azeite. A abertura oficial
da Colheita da Oliva é um evento do Governo do
Estado realizado pelo Instituto Brasileiro de
Olivicultura (Ibraoliva) em conjunto com a Secretaria
da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural.

Viamão - Primeira Estância de Olivoturismo
exclusiva a membros do Brasil. A Estância das
Oliveiras foi criada pela Família Goelzer, fundadores
da Quinta da Estância. “É uma honra prestigiar a
abertura da colheita da Oliva em Viamão. Os
produtores da Estância das Oliveiras merecem todo

Abertura Oficial da Colheita da Oliva no RS

nosso apoio e reconhecimento, através do setor
agroindustrial em nosso município. Existe um fomento
fortíssimo da economia local, além de impulsionar o
nosso turismo por meio do Olivoturismo com a
visitação nos Olivais”, destacou o vereador Dédo.

Vendelino e Farroupilha e entre Farroupilha e Caxias
do Sul. Também devem ser aplicados recursos na
recuperação da ERS-342, entre Cruz Alta e Ijuí.
Segundo pronunciamento do vereador Dédo
Machado, na tribuna da Câmara, o trecho da ERS-
118 ficou muitos anos sem revitalização e
investimentos, e agora na gestão do secretário Juvir
Costella, Viamão está sendo contemplada. “Desta
forma, a área de logística e transporte é a de maior
investimento dentro da série de repasses chamada pelo
governo do Estado de Avançar. Além desse
investimento em infraestrutura na ERS-118, trecho
Viamão/Alvorada, destacamos as obras do trecho na
ERS-118, que liga o Bairro Lami (Porto Alegre), ao
município de Viamão. A pavimentação de 14,5
quilômetros é aguardada há pelo menos uma década
e conta com investimento de R$ 17,67 milhões,
destinado também por meio do programa Avançar.
As obras estão em pleno andamento. É gratificante
ver essas obras em andamento e saber que logo a
população terá mais tranquilidade e segurança para
trafegar pelo local. Os investimentos estão
impulsionando o desenvolvimento econômico da nossa
região, com maior mobilidade e melhor infraestrutura
o ambiente se torna mais atrativo”, ressaltou o
vereador Dédo Machado.

Primeiramente, eu gostaria de deixar o
registro do Dia Internacional das Mulheres,
embora não concorde muito com essas datas
que mais separam do que unem. Mas enfim, esse
é outro tema. Fica o registro. Parabéns a todas
as mulheres pela data.

Agora o ano vai começar? Acredito que
sim, passado o Carnaval. Esse ditado é velho
por aqui nas terras tupiniquins. O ano só começa
depois do Carnaval. Aliás, ditos populares são
muito interessantes, dizem muito sobre muitas
coisas. Deveríamos prestar mais atenção nos
ditos populares. Esse será um ano muito
conturbado, ano de eleição, faz tempo que uma
eleição presidencial não gera tanta expectativa.
Só fico com receio da violência que possa
ocorrer, o fanatismo não é bom para ninguém
e, infelizmente, ele existe nos dois lados.

Tenho dito que não acredito em terceira
via. Será uma eleição polarizada entre o
presidente Bolsonaro e Lula. Para o governo
do nosso estado tudo muito indefinido. Entendo
que a posição do governador Eduardo Leite será
decisiva para o rumo que a eleição tomará. Por
enquanto, o ministro Onyx está liderando a
corrida.

Aqui pelas bandas da Velha Capital, afirmo,
e não me orgulho disso, que mais uma vez
ficaremos sem representantes na Assembleia
e na Câmara Federal. Vamos adiante, que esse
ano seja o ano de nos livrar de vez desse vírus
maldito. Deixar de vez essa máscara e sorrir
para a vida.

Ah, por favor, deixem nossas crianças em
paz. Lugar de criança é na escola e sem máscara.

Um abraço e até a semana que vem.
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Advogado
José Onofre Saikoski da Cunha

Fone: 99601.1100 (whatsapp)
e-mail:josesaikoskiadvogado@hotmail.com

Ações de separação e divórcio - Indenizatórias de
 dano moral e dano à imagem - Direito do Trabalho -

Usucapião e inventários - Crime

OAB/RS - 36.634

RS 040 N° 10110
(em frente ao posto IPIRANGA)

agroserviceviamao@gmail.com Fone: 3485-3000
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Rua Ramiro Barcelos, n°180

99

Plano de Prevenção Contra Incêndio – PPCI
Venda de extintores novos e
recargas - Liberação de
Alvará de Bombeiros -
Materiais de Prevenção -
Curso Treinamento e Palestras

Fones: 3054.0193 / 99991.1068 / 98640.0611
Oliveirafireman193@bol.com.br -
Oliveirafireman193@gmail.com

Dejalmo Oliveira (1º Ten. Bombeiro da Reserva)

Vereador Fabrício anuncia emenda
 de R$ 250 mil para a saúde

Recentemente, o
vereador Fabrício Ollermann
anunciou novos investimentos
para a área da saúde pública
de Viamão, através da
indicação de emenda
parlamentar de R$ 250 mil
oriundos do deputado federal
Giovani Feltes. Os recursos
devem ser destinados à
estruturação da Rede de
Serviços de Atenção Primária
à Saúde. “Esta é a primeira
parte de muitos recursos
financeiros que ainda devem
ser direcionados ao nosso
município. A saúde pública é

uma das áreas mais
importantes para a nossa
população e, por isso,
precisamos ter uma atenção

especial no que se refere à
busca dos recursos que
viabilizem avanços na
Atenção Primária à Saúde”,
falou Fabrício Ollermann. O
vereador disse que é relevante
estabelecer parcerias com os
d e p u t a d o s ,
independentemente do
posicionamento político, com
o intuito de promover
melhorias à cidade por meio
das emendas parlamentares.
“O nosso objetivo é
contemplar os anseios da
comunidade e contribuir para
o crescimento de Viamão”,
ressaltou o vereador.

Recentemente foi
aprovado o projeto de lei
185/2021, de autoria do
vereador Fabrício
Ollermann, na Câmara de
Vereadores. O referido
projeto atribui nomenclatura
de “Rua Abrelino Fraga da
Silva”, ao Beco localizado na
intersecção à Rua Carlos
Alberto Von Muhlem,
chamado de Beco de
Servidão, na altura do nº 451,
no Bairro de Itapuã. “Este
projeto objetiva dar nome a
uma via residencial
prejudicada por não ter nome
de rua, facilitando o trabalho
dos Correios, o
fornecimento de água, luz,
internet, entre outros
serviços essenciais aos
moradores do local”,
explicou o vereador Fabrício.

Abrelino Fraga da
Silveira – Conforme o
vereador Fabrício, Abrelino
Fraga da Silveira nasceu em
05 de julho de 1927, em
Itapuã, onde viveu toda a sua
vida. Foi sócio-fundador da
Colônia de Pescadores Z-4,
na Praia do Sítio. Casado com

Rua Abrelino Fraga da Silva

Juraci Isabel Duarte da Silva
foi pai de cinco filhos. Em
virtude de sua saúde, viveu
seus últimos seis anos na
região da Costa do Cerro,
onde faleceu em 18 de junho

de 2014, aos 86 anos de
idade. “É justa e merecida a
homenagem à memória deste
cidadão viamonense”,
salientou Fabrício
Ollermann.
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Espaço do Linguarudo Afiado
Jacaré

Começou a
revitalização do
Lago Tarumã. Tenho
uma dúvida: o que
fizeram ou farão
com o jacaré que
habita o local? Tem
algum plano de
remanejo para este
animal? Ou ele terá
que procurar outro
habitat sozinho?
Não acredito que
algum morador irá
adotá-lo.

Justiça
Se realmente

farão o que estão
anunciando para o
Lago Tarumã, não
posso deixar de
fazer justiça: o
prefeito Bonatto é
uma das poucas
pessoas capazes de
fazer isso.
Dificilmente outro
político faria o que
querem fazer no
Lago Tarumã.
Principalmente por
causa da questão
ambiental. Falta
coragem para
muitos.

Discussão
Existe uma

discussão entre os
p o l í t i c o s
viamonenses que
poderá trazer
c o n s e q u ê n c i a s
sociais importantes.
Trata-se da
definição do nome
que será dado ao
Centro de Iniciação
ao Esporte – CIE,
que está sendo
construído na Vila
Cecília. Um projeto
com recursos do
Governo Federal,
vindo do Ministério
do Esporte. De um
lado, um projeto
quer dar o nome do
ex-vereador Sarico

e, por outro lado, um
outro projeto quer dar
o nome do ex-
presidente da ACIVI,
o empresário Altair
Cantini. Todos os dois
nomes são de
pessoas importantes,
que deram suas
contribuições para a
s o c i e d a d e
v i a m o n e n s e ,
enquanto estiveram
vivos. No entanto,
dentre os dois nomes,
o nome do ex-
vereador Sarico
parece ser mais
oportuno, pois
dedicou sua vida ao
e s p o r t e ,
especialmente na
região do 4º Distrito.
Além de ter sido
jogador de várzea,
Sarico capitaneou
vários projetos
esportivos na cidade,
desde jovem, mesmo
antes de ter sido
v e r e a d o r .
Lembrando que ele
exerceu a vereança
por três mandatos,
sempre eleito o mais
v o t a d o .
Popularmente, entre
os moradores da Vila
Cecília, inclusive já
apelidaram de
“Saricão” o futuro
centro esportivo.

Comitiva
Estava lendo o

Jornal Opinião da
época a respeito do
encontro do ministro
Chefe da Casa Civil,
Eliseu Padilha, com os
v i a m o n e n s e s
Glademir de Moura
Sarico, Karine Sarico
e o prefeito André
Pacheco em Brasília.
O saudoso Sarico
sempre foi amigo
pessoal de Padilha.
Os viamonenses
aproveitaram para

entregar algumas
demandas do
município. Uma delas
foi a do Centro
Esportivo da Vila
Cecília, um sonho
antigo de Sarico, que
desde os tempos de
atleta, sempre
reivindicou. O
ministro Padilha
sempre teve um
carinho especial por
Viamão. As verbas
do projeto estão aí e
o ginásio está em
fase de conclusão.

Saricão
Com o

falecimento de
Glademir Sarico, o
vereador Dédo
M a c h a d o
encaminhou projeto
de lei, em novembro
de 2021, que visa dar
denominação de
Glademir de Moura
Sarico ao Centro de
Iniciação ao Esporte,
na Vila Cecília. Uma
bela lembrança.

Bonatto
Agora, no final

de janeiro de 2022, o
prefeito Valdir
Bonatto encaminhou
projeto de lei que
denomina de Altair
da Rosa Cantini, o
mesmo Centro.

Altair
Valorizar e

lembrar o nome do
empresário Altair
Cantini também é
muito importante.
Minha sugestão de
homenagem é a de
colocar o nome de
Altair Cantini para
aquela avenida que
está sendo feita na
Branquinha, entre a
Estrada Bérico
Bernardes e a ERS-
040. Com isso seriam
feitas duas grandes
homenagens para

duas figuras públicas
importantes e
voltadas para as
áreas de atuação,
q u e
desempenharam
enquanto estiveram
por esse plano
terreno.
Constrangimento

Na minha
opinião, essa
discussão política
apenas serve para
t r a z e r
constrangimento às
famílias. Uma
polêmica que não
leva a nada. Basta
valorizar as atuações
de cada um dentro
de suas áreas.

Desconectado
Mais uma vez, o

prefeito Valdir
Bonatto dá a
impressão de que
está desconectado
com a realidade do
município. Altair
Cantini foi presidente
da ACIVI e pelo qual
tinha muita
admiração e apreço.
Bonatto sabe da
atuação de Sarico
no esporte e para
esse centro
esportivo. Não
entendi para que
apresentar esse
projeto para
denominar outro
nome ao centro?
Não quero acreditar
que seja somente
porque o vereador
proponente é da
oposição. Seria uma
coisa muito pequena.
Afinal, Bonatto
passará e o centro
esportivo ficará por
gerações e
gerações. Sem
contar que seria uma
bela oportunidade
de homenagear o
companheiro de

várias campanhas.
Ou Bonatto já
esqueceu?

Lago Tarumã
O Pedrão esteve

conversando com o
ex-prefeito André
Pacheco e uma das
pautas foi a
revitalização do Lago
Tarumã. André
Pacheco estava
muito satisfeito com a
notícia de que as
obras estão sendo
iniciadas, pois os
recursos para
revitalização do Lago
foram viabilizados
durante sua gestão
junto à Corsan,
através da assinatura
de um aditivo
contratual. O ex-
prefeito deu ênfase
ao fato de que o
acordo foi feito por
causa de uma
cobrança de multa
por atraso nos
trabalhos da
construção de uma
ETA – Estação de
Tratamento de Água
no Lami, que a
empresa deveria ter
concluído em
dezembro de 2019.
No acordo, o ex-
prefeito conseguiu
para o município mais
de 22 milhões, entre
obras de
p a v i m e n t a ç ã o ,
infraestrutura e
revitalização do
Lago, sendo este
último no montante
de R$ 6.900.000,00.
André Pacheco
também lembrou que
para a realização do
acordo foi
necessária a
aprovação de lei
específica junto à
Câmara de
Vereadores e que
fosse esclarecida

u m a
denúncia
junto ao
Ministério
Público local,
ocasião em que
foram realizadas
duas audiências
com integrantes da
gestão anterior e da
direção da Corsan.

Candidatos
N e s s a s

eleições teremos
vários candidatos
a deputado,
pedindo o voto
dos viamonenses.
Não será por falta
de opção que os
eleitores não
votarão. Vamos
ver como se sairão
os candidatos
locais.

Martim

Capitão Martim
esteve em Viamão.
Um político que
ganhou muito nas
últimas eleições.
Martim e o
advogado José
Onofre Saikoski
s u r p r e e n d e r a m
com as condições
que tinham. O
desempenho da
dupla foi tão bom
que uma eventual
coligação poderia
ter colocado ambos
no palacinho.
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Zila Maria Rocha Faganello
Rejane Osório da Rocha

Marcelo Rocha Faganello
Bruna Rocha de Freitas

Matheus Rocha Faganello
Direito do Trabalho, Previdenciário,

Administrativo e Inventários
Av. Bento Gonçalves, 564 - Centro - CEP 94410-400 - Viamão/RS

Email: contato@rochaefaganello.com.br
 Fones: (51) 34851316 – (51) 993693274

Av.Américo Vespúcio Cabral , n° 38 - Centro de Viamão

Extravio de talão de produtor rural
Milton Bongiorno inscrito sob CPF 278323500-59, RG

7010206915, residente na Rua Santa Vitória, 300 - Morro
Grande, CEP 94400-000, vem comunicar o extravio de

Talão de Notas de Produtor Rural de numeração 228611 a
228620, Série P 187, CGC/TE 1591047991 NUM 1 NF

P87228611, conforme Boletim de Ocorrência Policial 1588/
2022/100464.

Molda-se uma vida, trabalham-se os passos
da caminhada buscando certezas e colhendo-se
expectativas. Ensina a sabedoria popular que a
única certeza que teremos após abrir os olhos e
soltar o berro (Buááá!) ao mundo que nos recebe
é de que, em algum dia (que seja bem distante!),
todos irão juntar-se ao pó ou às cinzas primordiais.
Concorda? O eu interior renega-se a essa situação
– observe os ladrões da República e sua
“imortalidade”. Seria uma situação
desencorajadora, alheia à nossa vontade ou de uma
insegurança maior que acreditar em ministros do
STF. Essa rebeldia é necessária muitas vezes, pois
no rumo contrário iremos bater contra o
“Paredón” e alvejados pela desilusão, além de
contaminados pelo vírus da depressão. Aqui,
novamente e sempre, o cronista incita e desafia a
autopsiar, escarafunchar situações e momentos
enfrentados e peleados.

Crônicas & Agudas!
Sem querer mergulhar no tremedal, no atoleiro

da incerteza, que logo estará de braços dados com
a dor e a desgraça, busco situar a capacidade
pessoal em transformar, regenerar a expectativa
em algo mais objetivo e que você se conscientizará
daquilo que depende de si próprio ou daquilo que
espera dos outros. “Mas eu tenho muita fé que
tudo vai dar certo e será só vitória, pois Deus
me ajuda”. – dizia-me um amigo. Pela
religiosidade, Deus sempre ajuda e até melhor, Ele
não atrapalha! “Dar certo e vitória” não se
expressam por uma sequência matemática de
resultado exato e não aleatório e que envolve muitas
variáveis e diversas alternativas. Como: ‘você não
tem a mesma energia e disposição todas as
horas de todos os dias’. O universo é vibracional
e tudo muda a todo instante. “Tenho fé” já é um
aditivo excelente em qualquer enfrentamento ou
batalha, mas observe que a fé pode ser a
‘esperança’ (lembra da caixa de Pandora)
revestida, vestida, com a roupagem da expectativa
com religiosidade.

Cr & Ag!
Colombo, Cabral ou o velho Américo

Vespúcio embarcaram em caravelas e jogaram-se

Certeza & Expectativa!
no oceano buscando “mares nunca dantes
navegados”, terras e especiarias. Resumo:
riqueza e glória, se possível juntas. Tinham
certeza? Tinham expectativas? Com certeza
tinham expectativas e se armaram de todos os
instrumentos e artefatos que auxiliassem a realizar
seus desideratos. Coragem é conviver com o
medo. Respeitar o medo sem deixá-lo te possuir.
Armstrong tinha certeza que caminharia o solo
lunar? A angústia lhe acompanhou desde a
juventude quando se via um homem entre as
estrelas e buscou seu sonho que era o sonho de
toda a humanidade. Sem a certeza do foguete
levá-los à estratosfera, acertar na Lua e todo o
‘etc’ que você conhece. A certeza é embriagante,
cultiva a engenharia dos castelos no ar, relativiza
as dificuldades e torna os desafios meros atributos
da jornada. Grandes certezas, maiores desastres.
Lembrando: “O Titanic jamais afundará!” – O
mundo escutou e leu. E o que aconteceu?

Crônicas & Agudas!
Você que me acompanha (ou persegue!) já

criou uma enciclopédia, um Google de alternativas
e de situações que passam pelo seu bisturi mental.
Talvez as maiores expectativas transformadas em
“certezas” estejam no amor. As relações são
pratos cheios, bufês de investimentos, núpcias
dadivosas e cinematográficas, planos repletos de
paraísos oníricos. Quanto maior a festa, mais curta
é a beleza e a sintonia real. E olhe que Deus ajuda,
mas não dá para abrir um Mar Vermelho todo
mês. Ou ano! Apesar de todo amor ser doloroso
(ou não?), prepare-se para a tormenta se queres
viver dias luminosos.

Luvas, máscaras, álcool não oral,
distanciamento, vacinas, remédios e segue o
rosário bem intencionado (outra expectativa) de
semeaduras almejando a saúde ou o menor dos
danos à vida. As “certezas” são meros borrifos
estatísticos apontados para o objetivado ou
expectativas dentro do “pensamento positivo”?
Como sente as tuas expectativas e as tuas
certezas?

Em tempo: 08 de março é o Dia da
Mulher! Abrace-a e beije-a!

EDITAL DE REGISTRO DE CHAPA ÙNICA
E DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA

GERAL ORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO POR
ACLAMAÇÃO DE CHAPA ÚNICA

INSCRITA.
A Associação Comercial Industrial e de

Serviços de Viamão, por deliberação de sua
diretoria executiva, nos termos estatutário,
em especial ao que dispõe nos artigo 18 e 21
do Capitulo IV, do aludido estatuto
social, Convoca a Assembleia
Geral Ordinária, para eleição por
aclamação de chapa única inscrita, que
elegerá a nova diretoria para o biênio (2022/
2024), que ocorrerá na sede da entidade,
localizada na Av. Coronel Marcos de Andrade,
nº 80, Centro, Viamão/RS, no dia 16 de março
do ano corrente, às 18h30min em primeira
chamada e às 19h, em segunda chamada. Pelo
presente ficam todos os associados cientes
da referida assembleia para participação em
cumprimento as determinações estatutárias.

Viamão, 8 de março de 2022.

Luiz Antonio de Oliveira Pereira

Presidente
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A  Coopernorte Telecom iniciou sua operação em
2020, na região de atuação da cooperativa, com o
objetivo de levar comunicação com segurança e
agilidade aos cooperados. Hoje, o Grupo Coopernorte
assume uma nova configuração no serviço de internet
e telefonia para seus quase dois mil associados ligados
a rede de fibra, que corresponde 90%, e via rádio,
10%. Para que o serviço de internet chegasse à
comunidade rural, principalmente de Águas Claras e
arredores. Em 2020, o Grupo Coopernorte firmou
parceria com um sócio com experiência técnica em
telecomunicação, firmando uma sociedade, onde a
parte técnica ficaria com 40% e o Grupo Coopernorte
com 60%. Hoje, podendo assumir de forma única o
nome Coopernorte Telecom, o Grupo Coopernorte
projeta expandir sua rede de fibra, hoje com cerca
de 300 quilômetros espalhados, qualificar o serviço
com novos investimentos e prevê ainda o crescimento
de cerca de 100 novos associados por mês. De
acordo com o presidente do Grupo Coopernorte,
Jairton Vieira, a Coopernorte Telecom precisou de
um parceiro para dar início ao serviço, mas hoje, com
a compra dos 40% do sócio/técnico, e com
capacidade técnica de atendimento, a ideia é caminhar
sozinho e qualificar ainda mais o atendimento para o
associado ligado e para futuros associados da
Coopernorte Telecom. “A Coopernorte Telecom
começou como uma empresa ligada ao Grupo
Coopernorte, espécie de um braço da cooperativa, mas
hoje ela passa a integrar a Cooperativa de Geração,
ou seja, agora ela é 100% Grupo Coopernorte. Esse
processo envolve muita responsabilidade e
planejamento”, destacou o presidente Jairton Vieira.
Para o vice-presidente Paulo Rocha, o novo modelo
garante que a Coopernorte Telecom possa reverter todo
valor dos planos contratados em melhorias para acesso
do associado. “Com a aquisição de 100% da
Coopernorte Telecom nossa ideia é conectar pessoas
de forma segura e eficiente, primando por serviços
inovadores e com compromisso com a
responsabilidade social”, disse Paulo Rocha. Hoje, a
Coopernorte Telecom está presente em várias regiões

Coopernorte Telecom agora é 100% do Grupo Coopernorte

que compreendem a área de atuação da cooperativa:
Águas Claras e arredores, Pimenta, Costa do Oveiro,
Varzinha, Itapuã e com expansão em andamento e
prevista para o Jardim Fiúza, Setor D do Assentamento
Filhos de Sepé e Passo do Morrinho. O Grupo
Coopernorte distribui energia elétrica de qualidade para
quase 7 mil associados nas cidades de Viamão e Santo
Antônio da Patrulha e o desafio futuro da Coopernorte
Telecom é estar presente na casa de cada família
associada.

No Senado - Não é de agora que as cooperativas
no país querem oferecer serviços de conectividade no
campo. Como alternativa a este cenário, o Projeto de
Lei 8.824/2017 busca permitir que cooperativas
prestem também os serviços de telecomunicações,
ampliando a cobertura de internet em zonas rurais. A
proposta atende a uma demanda das cooperativas, que
apontam falta de segurança jurídica para a prestação
do serviço, que é uma necessidade para produtores
rurais cooperados e das famílias rurais. A diferença entre
uma cooperativa oferecer o serviço de telecomunicação
está em não haver lucro e sim sobras que podem ser
reinvestidas para a melhoria e ampliação dos produtos
e serviços ofertados, o modelo é ideal para levar internet
a locais onde não há interesse econômico por parte
das grandes empresas. Outro ponto importante a ser
considerado é que a pandemia aumentou ainda mais a
necessidade por conectividade, com destaque para os
filhos de agricultores que, sem acesso à internet, se veem
impedidos de assistirem as aulas à distância. Esse fator
também influencia diretamente a sucessão rural,
dificultando a permanência de jovens no campo.

Atualmente, as leis que regulamentam o setor só
permitem que as cooperativas prestem esse serviço se
criarem uma empresa do tipo limitada que elas
controlem, modelo pelo qual foi criada a Coopernorte
Telecom lá em 2020 e que agora torna possível que o
Grupo Coopernorte, através da Cooperativa de
Geração, assuma na totalidade a gestão dos serviços
de internet e telefonia dos seus quase dois mil associados
ligados ao setor. A internet no campo pode oferecer
um diferencial competitivo muito grande e isso resulta
em eficiência econômica, produtiva e em qualidade de
vida para o associado e para o produtor, porque através
dessas digitalizações e com acesso a essas tecnologias
é possível ter mais tempo disponível para pensar na
gestão da propriedade e dos negócios. É sobre esses
benefícios e outros que o analista de infraestrutura e
meio ambiente da Organização das Cooperativas
Brasileiras - OCB, Marco Olívio Morato de Oliveira,
acredita na importância da Telecom nas cooperativas.
“É o potencial também de você fazer capacitação e
extensão rural e com isso levar tecnologia e digitalização
de alguns processos e automação mesmo para o
pequeno produtor”, avalia. Marco Oliveira também
falou sobre outras facilidades que a internet oferece
para quem vive no campo. “Por exemplo, o produtor
não vai precisar se deslocar para emitir uma guia de
trânsito de animal, ele vai poder fazer isso pela internet,
emitir uma nota fiscal eletrônica, então facilita a vida do
nosso cooperado e do nosso produtor”, ressaltou
Marco. Para finalizar, Marco Oliveira falou que o PL
8.824/2017 teve origem dentro da OCB, por demanda
das cooperativas. “A OCB é o órgão de representação
das cooperativas e a gente faz esse trabalho de
convencimento e de tentar melhorar leis e políticas
públicas para que o cooperativismo seja reconhecido
e beneficiado, e que com isso todos ganhem, a
cooperativa e a comunidade que está em volta. A OCB
trabalha para que o cooperativismo seja protagonista
na edição de leis e normativos que beneficiem a nossa
sociedade, a nossa comunidade, onde as cooperativas
estão inseridas, sempre pensando no desenvolvimento
sustentável do cooperativismo”, finalizou o analista.
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