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Papai Noel leva magia do Natal para
os passageiros da Viamão

Nos dias que
antecederam o Natal,
muitos passageiros da
Empresa de Transportes
Coletivo Viamão ficaram
animados em algumas

linhas de ônibus da
cidade. O fato se deu,
pois, dentre tantas
atividades, o motorista
Volmir Nunes Jacobsen
trabalhou vestido de

Papai Noel, distribuindo
balas e alegria dentro e
fora dos ônibus. Desde
o ano de 2000, o
motorista
Volmir
trabalha, nesta época,
vestido de Papai Noel,
trazendo muita diversão
às crianças. “Muitas até
tiram foto comigo. Elas
ficam felizes ao receber
uma bala ou um pirulito
dentro e fora dos ônibus”,
ressaltou Jacobsen,
salientando que tem
prazer em ver o sorriso
das
pessoas
especialmente das
crianças ao verem o
motorista vestido de
Papai Noel. Estas ações
nesta época visam trazer
a magia do Natal a cada
uma das pessoas. “A
ideia é mostrar que todos
temos um lado bom e que
devemos mostrá-lo.
Acho que nós não
podemos perder o
espírito natalino”, finalizou
o motorista Volmir.

Vereador Dilamar solicita terceira
dose da vacina para profissionais
do transporte coletivo
O vereador
Dilamar de Jesus
encaminhou ofício
ao Poder Executivo, solicitando
que
o
Departamento de
Vigilância em
Saúde do Setor de
Epidemiologia
disponibilize uma
equipe
de
profissionais da
saúde para a realização da
vacinação da terceira
dose contra a Covid-19
na sede da Empresa de
Transportes Coletivo
Viamão. “A segunda dose
foi realizada no dia 20 de
agosto de 2021. A Lei
Municipal 4.750/2018

autoriza o Poder Executivo
a incluir no programa de
vacinação
os
colaboradores do sistema
de transporte coletivo”,
disse Dilamar de Jesus. O
vereador explicou que a
referida
categoria
profissional tem contato

diário com um
significativo
número
de
pessoas, tendo,
portanto, maior
exposição ao
vírus.
“A
vulnerabilidade
se agrava por
e s s e s
profissionais
atuarem em
ambientes
fechados. Desta forma,
este pedido de providência
tem o objetivo de contribuir
para a redução das
complicações e óbitos
provocados por infecções
da Covid-19 e gripe”,
ressaltou o vereador
Dilamar.

Entrega de maquinários para
qualificar os serviços
No dia
30
de
dezembro, o
vereador Luís
Armando
Azambuja
participou
juntamente
com o prefeito
Valdir Bonatto
e o viceprefeito Nilton
Magalhães,
entre outras
autoridades, da entrega
de 19 veículos pesados
que serão utilizados para
serviços em Viamão.
Expostos na Praça da
Igreja Matriz, os veículos
entregues, todos novos,
foram: 2 retroescavadeiras; 3 caminhõescaçamba; 3 patrolas
motoniveladoras com ar
condicionado; 4 ônibus
para o transporte escolar,
com 60 lugares, sendo 2
com acessibilidade; 4
microônibus
para o
transporte
escolar,
com 44
lugares,
sendo 2
c o m
acessibilidade; 2
van com
1
6
lugares;

e, 1 caminhão de
hidrojateamento. De
acordo com o vereador
Amando, a nova frota
contemplará alunos da
Zona Rural, bem como
manter as vias urbanas e
rurais em condições de
trafegabilidade. O
prefeito Valdir Bonatto
ressaltou que este novo
maquinário é fruto de um
trabalho em conjunto de
gestão. “Estes veículos
representam uma entrega

de serviços de melhor
qualidade para a
população, tanto da zona
urbana, quanto rural.
Iniciamos o governo
priorizando a Saúde,
depois foi a Educação.
Agora para 2022, nossa
meta é fortalecer a
economia com a geração
de emprego e renda para
os moradores de
Viamão, tanto no campo,
quanto na cidade”, disse
o prefeito.
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Aprovado projeto que altera o Regime de Previdência dos Servidores Públicos
No dia 30 de dezembro, a
Câmara de Vereadores aprovou
o projeto de lei 199/2021, de
autoria do Poder Executivo, que
altera o Regime Próprio de
Previdência Social dos
Servidores Públicos de Viamão
de acordo com a Emenda
Constitucional 103/2019.
Também foram aprovadas duas
mensagens retificativas do Poder
Executivo ao PL 199/2021.
Muitos servidores públicos do
município acompanharam a
sessão no plenário Tapir Rocha
e manifestaram-se a respeito do projeto.
“Entendemos que muitos direitos dos servidores
públicos, conquistados ao longo do tempo, estão
sendo retirados”, ressaltou a presidente do
SIMVIA, Maria Darcila Tinoco, quando na
Tribuna Popular. Conforme o projeto de lei 199/
2021, o servidor municipal amparado no Regime
Próprio de Previdência Social fará jus à
aposentadoria voluntária por idade desde que
preencha, cumulativamente, os requisitos de 62
anos de idade, se mulher, e 65 anos de idade, se
homem. Também é preciso ter 25 anos de
contribuição, desde que cumprido o tempo mínimo
de 10 anos de efetivo exercício no serviço público
e de cinco anos no cargo efetivo em que for
concedida a aposentadoria. Em relação aos
ocupantes do cargo municipal de professor, desde
que comprovem tempo de efetivo exercício na
função de magistério na educação infantil e no
ensino fundamental e médio, poderão aposentarse aos 60 anos de idade, se homem, e aos 57
anos, se mulher, com 25 anos de contribuição
exclusivamente em efetivo exercício das funções
de magistério na educação infantil e no ensino
fundamental e médio, assim como 10 anos de
efetivo exercício de serviço público e cinco anos

no cargo efetivo em que for concedida a
aposentadoria, para ambos os sexos.
Regras de transição - A mensagem
retificativa ao projeto de lei 199/2021 estabelece
que o servidor público municipal que tenha
ingressado no serviço público em cargo efetivo até
a data de 31 de dezembro 2021 poderá
aposentar-se voluntariamente quando preencher,
cumulativamente, os seguintes requisitos: Ingresso
de 01/01/2004 à 31/12/2005: 56 anos para
mulheres e 61 anos para homens; Ingresso de 01/
01/2006 à 31/12/2007: 57 anos para mulheres e
62 anos para homens; Ingresso de 01/01/2008 à
31/12/2009: 58 anos para mulheres e 63 anos para
homens; Ingresso de 01/01/2010 à 31/12/2012:
59 anos para mulheres e 64 anos para homens;
Ingresso de 01/01/2013 à 31/12/2015: 60 anos
para mulheres e 64 anos para homens; Ingresso a
partir de 01/01/2016: 62 anos para mulheres e 65
anos para homens.
No que se refere à contribuição, ficam
definidos 30 anos para mulheres e 35 para
homens, com 20 anos de efetivo exercício no
serviço público e cinco
no cargo efetivo em que
se der a aposentadoria. O

somatório da idade e do
tempo de contribuição,
incluídas as frações, deve
ser equivalente a 86 pontos,
se mulher, e 96 pontos, se
homem. A partir de 1º de
janeiro de 2022, a
pontuação será acrescida a
cada ano de um ponto, até
atingir o limite de 100
pontos, se mulher, e de 105
pontos, se homem. Na
mensagem retificativa 02/
2021, de autoria do Poder
Executivo, o art. 44-A
determina que o servidor que tenha ingressado por
concurso público, até 16 de dezembro de 1998,
poderá aposentar-se com proventos calculados
de forma a considerar a média aritmética simples
das maiores remunerações utilizadas como base
para as contribuições do servidor,
correspondentes a 80% de todo o período
contributivo, desde a competência julho de 1994
ou desde a do início da contribuição, se posterior
àquela competência. Para isso, o servidor deve
ter 53 anos de idade, se homem, e 48, se mulher.
Segundo o artigo 44- C, o segurado que tiver
ingressado no serviço público até 31 de dezembro
de 2003 poderá aposentar-se com proventos
integrais, que corresponderão à totalidade da
remuneração do servidor no cargo efetivo em que
se der a aposentadoria quando vier a preencher,
cumulativamente, 60 anos de idade e 35 de
contribuição para homens e 55 anos de idade e
30 de contribuição para mulheres. Confira a íntegra
do projeto de lei 199/2021 e as mensagens
retificativas no site da Câmara de Vereadores.
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Implantação de mão dupla na Rua Dario
Gonçalves Molho

Conserto:
TV - Som
Telebusca:
DVD
3492.4269
Microondas
Av. Senador Salgado Filho, 10.040

(retorno de acesso ao Centro de Viamão).

O vereador Alex Boscaini protocolou, na
Câmara de Vereadores, requerimento que solicita
mudança no sentido de trânsito de mão única para
mão dupla na Rua Dario Gonçalves Molho (altura
dos números compreendidos entre 10 e 311), na Vila
Augusta. Segundo o vereador, as alterações no
trânsito fazem com que o comércio local sofra com a
falta de movimento e queda nas vendas, o que está
provocando o fechamento de muitos
estabelecimentos. “Moradores e comerciantes
pedem urgência em relação a esta solicitação. As
pessoas estão desembarcando dos coletivos em local
ermo e sem nenhuma segurança, sendo que quando
os coletivos circulavam anteriormente na via tinham o
abrigo dos comércios”, relatou Alex Boscaini.

Equipes do São Cristóvão são destaques

Parafusos
Rolamentos
Correias
Fones:

3485.6166
3045.6166

viapar.parafusos@gmail.com
www.viaparparafusos.com.br
Av. Sen. Salgado Filho, 10900. Sítio São José

No final do ano passado,
todo o trabalho que é realizado
nos treinos do Projeto Social
São
Cristóvão
foi
recompensado. O time de
futebol da comunidade entrou
em um desafio que foi
participar do mais difícil
campeonato de futebol de
campo 11 da região, a Liga
Viamonense de Futebol
Amador, nas categorias Sub
13 e Sub 16. O resultado foi
muito bom. A equipe da
Categoria Sub 13 se sagrou
campeã e da Categoria Sub 16
ficou com o vice-campeonato.
Ambas são comandadas pelo
idealizador do projeto social e
treinador, Leandro Machado
Ribeiro (Maninho). A
Categoria Sub 13 do São
Cristóvão enfrentou na final a
equipe Asa Branca. A partida
acabou empatada, sendo
decidia nas penalidades, onde
o São Cristóvão se tornou
campeão viamonense da
categoria. Já o time guerreiro
da Categoria Sub 16 enfrentou a equipe do Unidos,
perdendo pelo placar de 3x0, sagrando-se vicecampeão viamonense Sub 16. Os jogadores e a
equipe técnica deixam um agradecimento a todos
que fizeram isso acontecer nesses dois meses de
campeonato, como a Garagem do Lanche, Funilaria
Viamão, Bicos Bike, Feijó Gesso, Pagode da
Estalagem, Marcos Montagens, Lá Famílle Pizzaria,
Claudio Gil e Dejanira Pereira. Para quem quiser
ser um apoiador, o telefone de contato é (51) 84767597 - 985099641. Facebook: Ser São Cristóvão
Vila / Instagram: sersaocristovao.

Direito Penal,
Cível e
Ambiental.
Licenciamento
Ambiental
Rua Osvaldo Aranha, n° 43, sala 7 - Centro

(51) 99837-0594
gibafraga@hotmail.com

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

Treinos:
Quartas e
sextas
Manhã: 9hs
Tarde: 14 hs
Idade:
dos 5 anos
aos 15 anos
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3045.6611
Mais de 40 anos de experiência em
*transferências, *2ª Via CRV, *recursos de
multas, *baixa de sinistro, *ANTT
*licenciamentos.
Rua Alcebíades Azeredo dos Santos, 131
Sala 2 - Centro de Viamão

Membros dos conselhos visitam obras
realizadas pelo Grupo Coopernorte

Rua Reverendo Américo
Vespúcio Cabral, 163
Centro de Viamão

Produtos a granel
Produtos naturais, para
restrições alimentares.
Produtos colônias, queijos,
salames, vinhos, geleias.
Produtos com excelente
qualidade.
99618.6865

Recarga de Extintores
Sistema Hidráulico
PPCI
Fones: 3492-9582
Rua Antônio Vivaldi, n°86 - pda. 44 (Rua do
Posto de Saúde)

Em
2021,
a
Coopernorte investiu R$
203.399,28 na manutenção
por ordem de serviço e R$
1.383.119,00
em
melhorias e obras. Como
acontece anualmente, os
conselheiros do Grupo
Coopernorte - Conselho de
Energia e Conselho de
Geração e Distribuição,
participaram da visita às
obras realizadas pela
cooperativa ao longo do
ano, sempre a convite do
presidente Jairton Vieira e
do vice-presidente Paulo
Rocha. A comitiva esteve
em várias regiões de
Viamão e de Santo Antônio
da Patrulha, todos locais de
atuação
do
Grupo
Coopernorte.
Na
oportunidade, o presidente
Jairton Vieira apresentou
serviços, investimentos e
obras que foram realizados
ao longo do ano e que
foram fundamentais para o
atendimento
aos
associados. “Em 2021, o
Grupo
Coopernorte
investiu mais de R$ 1,5
milhões em manutenção
por ordem de serviço e
melhorias e obras. Todo
ano, sempre em dezembro,

realizamos esse encontro e
visitamos o que a nossa
cooperativa tem feito
durante o período. Além de
ser um momento de
integração com os
conselheiros, é também
importante para que todos
conheçam onde são
aplicados
nossos
investimentos”, disse o
presidente Jairton. O vicepresidente Paulo Rocha
destacou que a execução
das obras está dentro do

planejamento
da
cooperativa e lembrou,
ainda, que é muito
importante
o
acompanhamento de todos
os conselheiros. “As
construções e ampliações
em nossas redes de energia
refletem diretamente no
cotidiano dos nossos
associados, seja em suas
atividades econômicas ou
na entrega de um serviço
eficiente”, disse Paulo
Rocha.

Ótica Esteio: a Ótica dos viamonenses!
modelos, além de joias e semijoias. Aceitamos
cartões de crédito em até 10x e cobrimos
qualquer oferta. Traga seu orçamento! Teremos
o maior prazer em atendê-lo! Coronel Marcos
de Andrade, 198. Centro/Viamão. Fone:
3485.1611.

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

40 A
nos
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

A Ótica Esteio tem ótimos preços e
excelentes condições de pagamento, além de
grandes promoções, servindo os viamonenses
há 40 anos. Não perca tempo e venha conferir!
Temos vários modelos de óculos nacionais e
importados, relógios de diversas marcas e

Escritório de Advocacia

Dra. Varlete Caetano

Cível, Família e Trabalhista

OAB 23.960

Em frente
ao Fórum
Novo

Av. Bento Gonçalves, 81 - Sala 03. Fone: 3485-1620 / 99774. 1958
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Praça Paulo Lopes da Silva no Bairro Cecília
Recentemente
foi
aprovado, na Câmara de
Vereadores, projeto de lei de
autoria do vereador Sandro
Elias Preguinho, que propõe
a alteração do nome de praça
pública, situada na Rua
Jasmim, esquina com a Rua
Crisântemo, no Bairro
Cecília, que passa a
denominar-se “Praça Paulo
Lopes da Silva” (Paulo
Pimenta). De acordo com a
proposição, a prefeitura
deverá providenciar o emplacamento da Praça.
Paulo Lopes da Silva, conhecido por todos como
Paulo Polenta, fez parte de uma das primeiras

famílias da Vila Florença, de
Viamão. Além disso, Paulo
é reconhecido como um dos
fundadores do campo da
Florença, no qual realizou
inúmeros torneios e
campeonatos. “Paulo é
lembrado como um dos
lutadores pelo progresso
esportivo na conhecida
Praça da Florença, tendo
incentivado gincanas e
eventos culturais no local.
Por isso, faz-se necessária
a aprovação deste projeto de lei, que eternizará o
legado de Paulo Lopes da Silva, na região da Praça
da Florença”, explicou o vereador Preguinho.

Futebol Genoma Viamão com aulas em janeiro

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

Já estão abertas as
inscrições para as aulas de
futebol da Escola de
Futebol Genoma Viamão,
no Ginásio Bar & Bola.
As aulas são para crianças
e adolescentes, e
acontecem às terças e
quintas-feiras, pela manhã
(9 horas). Maiores
informação pelo fone:
99636.7314. Escola de
Futebol Genoma Viamão
forma atletas e cidadãos
desde 2003. Faça parte
desta família vitoriosa.
Rua Jorge Kalil Flores,
192 - Centro/Viamão.

Agro Querência: uma das melhores opções
Na Agro Querência, você
encontra vários tipos de ração
para gatos, cães, aves, coelhos e
demais animais domésticos. Tem
medicamentos, vacinas nacionais
e importadas, exames, brinquedos
para pets e mudas de hortaliças.
Também tem banho e tosa,
consultório veterinário, além de
consultas à domicílio. Enfim, uma infinidade de opções. Tudo com
bons preços, qualidade e um ótimo atendimento. Venha conferir! O
endereço é Av. Senador Salgado Filho,7797. Querência/Parada 51
(ao lado da Madeireira Madepinto). Tele-entrega: (51) 98247.6900
(Whats). Aceitamos cartões de crédito! Compras acima de R$
100,00, parcelamos em 2x. A AgroQuerência deseja a todos os
clientes e amigos um Ano Novo com muita saúde e prosperidade!

Aterro – Areia – Brita – Saibro
Carga fechada

Fones: 3485.6343 – 99976.6015
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Instalação de escola de educação infantil no
Bairro Jardim Viamar

Porque seu
carro é sua
imagem!
lavagem100panico
lavagemsempanico
99580.5800
Av. Walter Jobim, 105
–Nossa Sra. Aparecida

O vereador Fabrício Ollermann protocolou, no
Legislativo viamonense, projeto de indicação que
pede a instalação de uma escola de educação infantil
no Bairro Jardim Viamar para atender crianças de
0 a 5 anos. A proposta estabelece que o local de
instalação da escola será definido pelo Poder
Executivo Municipal, assim como seu nome e a
quantidade de turmas ofertadas. Conforme o
referido projeto indicativo, a Prefeitura de Viamão
será a mantenedora integral da escola de educação
infantil. “O Bairro Jardim Viamar possui grande
número de famílias com crianças em idade escolar
infantil, afetadas por não serem atendidas nas

proximidades de sua residência”, falou o vereador
Fabrício, afirmando que a educação infantil é a
primeira etapa da educação básica, fundamental ao
desenvolvimento da criança e sua formação como
cidadão, promovendo o convívio social para além
do núcleo familiar. “A instalação de uma escola que
atenda essa demanda será de suma importância
àquela comunidade, beneficiando não somente as
crianças, mas todas as famílias”, salientou Fabrício
Ollermann.

Guias do IPTU
2022 podem ser
retiradas

Consultório de Lucia
Barros em novo
endereço

A Prefeitura de Viamão está informando
que as guias de pagamento do IPTU
2022 podem ser retiradas a partir do dia
3 de janeiro de 2022, presencialmente
na Secretaria da Fazenda ou pelo site
www.viamao.rs.gov.br, no app
CidadeMOB ou requerido por meio do
e-mail iptu@viamao.rs.gov.br. Quem
optar por pagar à vista até o dia 31 de
janeiro, ganha descontos de 30%. A
Secretaria Municipal da Fazenda está
localizada na Praça Júlio de Castilhos, s/
nº, Centro, e funciona das 7 às 12 horas
e das 13 às 18 horas. A Prefeitura
informa também que não serão enviados
carnês de IPTU pelos correios.

A médica ginecologista Lucia
Barros comunica o novo
endereço do seu consultório
médico, que fica na Rua
Coraci Prates da Veiga, 77 Centro de Viamão.
Telefone: 34851383.

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

Regis Benfica - TCCRC 068145
Fones: 98101.2220 – 3279.0638
Av. Bento Gonçalves, 708 – Sala 801
Centro de Viamão

André Pacheco
ADVOGADO
OAB/RS 45.931

WhatsApp: (51) 99796.0055
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Silva Leandro defende o uso da internet em
busca do conhecimento e aperfeiçoamento
A internet em tempos
de pandemia (Covid-19)
é um dos mais importantes
veículos de comunicação
e divulgação de fatos
sociais, familiares, do
conhecimento
educacional formal e
certificado (reconhecido
pelo MEC). Com ênfase
no uso racional dos meios
digitais de comunicação.
Sempre em busca do aperfeiçoamento profissional
e acadêmico. Sugere-se que as pessoas busquem a
educação superior como alternativa para enfrentar
as dificuldades cotidianas de falta de recursos
financeiros ou o uso racional dos existentes. A
educação é um bem maior. Construção de uma sólida
carreira profissional e de um patrimônio pessoal ou
familiar. Tangível (imóveis, veículos, recursos
econômicos e financeiros) e intangível (o patrimônio
intelectual do ser humano e de cada membro da

unidade familiar). A rede
social é uma ótima
ferramenta. Sugere-se
não utilizar a “internet”
para atividades que não
sejam voltadas para o
crescimento pessoal,
profissional e moral da
sociedade. Evitar o seu
uso para depreciar
pessoas, comentar e
propagar falsas notícias,
conhecidas como “fake
news”. Por último, estudar e aperfeiçoar-se sempre
pelos meios digitais. Esse é um bom exemplo a ser
seguido. Somente a sólida formação do indivíduo
vai o liberar de políticos mal-intencionados e de um
Estado ineficiente, deficitário e corrupto. Um Feliz
2022! Saúde a todos. São meus sinceros votos!
Silva Leandro - Professor universitário,
administrador perito e docente do Ensino
Superior.

Nessa primeira coluna de 2022
gostaria de desejar a todos um ótimo ano,
com muita saúde, paz e realizações.
Acredito que esse sim será um ano de
reconstrução. Ano passado ainda ficamos
meio na marcha lenta em relação à volta
ao normal. Talvez, esse ano consigamos
nos livrar dessa máscara, vamos voltar a
ver o sorriso uns dos outros. Esperança,
outro item que não pode faltar na nossa
mala para a viagem em 2022.
Nesse ano teremos eleições para
quase tudo, exceto vereador e prefeito. A
principal eleição é a presidencial,
evidente, e não poderia ser diferente,
embora em um sistema falido como o
nosso onde o presidente não manda muito,
temos que ficar atentos nas eleições para
a Câmara dos Deputados e Senado Federal.
Para presidente arrisco em dizer que a
eleição será polarizada, não acredito em
terceira via. A terceira via, seja qual nome
for, poderá ser decisiva na eleição sim,
mas dependendo de que lado irá pender seu
apoio no segundo turno. Viamão
novamente ficará sem representantes nos
legislativos estadual e federal, mesmo
tendo eleitores suficientes para isso. Os
nomes que irão se apresentar só querem
ficar em evidência para as próximas
eleições municipais, para não serem
“esquecidos”. Não passa disso. Campanhas
sem grandes destaques, apenas para dar
palanque para algum outro deputado, esse
sim com força, de fora da cidade.
Um abraço e até a semana que vem.

Pilates
Fisioterapia
Maria Cristina
Barbosa
Fones: 3178.6315 – 99620.7477
Rua Isabel Bastos, 199 – Sala 201
(Em frente ao Hospital)

COMÉRCIO DE
TIJOLOS CAMBUIM
Direto da Olaria
Indústria, Comércio e Transporte de Madeiras
Fone: 3485.3439 s.daltoe@brturbo.com.br ERS 040, 12000. Km 12 - Viamão

Fone: 3492.3139/ 98234.8461.
tijoloscambuim@hotmail.com
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Porcelanatos /Pisos/Azulejos
Esquadrias em madeira, alumínio ou PVC
Iluminação /Móveis sob medida
Tudo em um só lugar!

ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

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

agroserviceviamao@gmail.com

Fone: 3485-3000

Frente Parlamentar do Transporte Público
e Mobilidade Urbana
Foi promulgada, na
Câmara de Vereadores, a
resolução 18/2021, de
autoria do vereador Dédo
Machado, que institui, no
âmbito do Legislativo
viamonense, a Frente
Parlamentar do Transporte
Público e Mobilidade
Urbana de Viamão, a ser
composta
pelos
vereadores que a ela
aderirem. A Frente
Parlamentar terá a
competência de intermediar,
desenvolver estudos e
reuniões, assim como discutir
os impactos do transporte
público na vida dos
consumidores e sobre a
mobilidade urbana da cidade.
O grupo de trabalho será

composto por um presidente,
um relator e um membro,
tendo sua adesão facultada
aos demais vereadores. Serão
realizadas audiências públicas,
seminários, conferências,
palestras e outras atividades

afins, com especialistas
do setor e representantes
de
órgãos
governamentais
municipais, estaduais e
organizações
da
sociedade civil, com o
objetivo de colher
subsídios e informações
para
desenvolver
posicionamentos sobre o
assunto. “O objetivo
desta Frente Parlamentar
é defender um transporte
público de qualidade,
fiscalizando os prestadores de
serviço na nossa cidade.
Vamos trazer novas demandas
para a discussão do grupo e
propor melhorias no serviço e
na transparência”, explicou
Dédo Machado.

Dia Municipal da Conscientização sobre a Hanseníase
9

9
Rua Ramiro Barcelos, n°180

Advogado

José Onofre Saikoski da Cunha
OAB/RS - 36.634

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

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

Recentemente, a Câmara
de Vereadores aprovou, por
unanimidade, o projeto de lei
152/2021, de autoria do
vereador Fabrício Ollermann,
que institui 11 de maio como o
Dia
Municipal
da
Conscientização sobre a
Hanseníase em Viamão. O
projeto visa difundir
informações sobre a
Hanseníase, além de realizar
atividades de conscientização

para que a mesma seja
compreendida na sociedade
como uma doença com
tratamento e cura. O dia 11 de
maio foi escolhido por marcar
a inauguração do Hospital
Colônia de Itapuã, em 1940.
Conforme o vereador Fabrício,
o hospital abrigou mais de 3 mil
indivíduos, entre homens,
mulheres e crianças acometidos
de Hanseníase. “A doença tem
um passado triste, de

discriminação e isolamento dos
doentes, o que hoje já não
existe e nem é necessário, pois
a doença pode ser tratada e
curada. A Hanseníase tem
cura”, explicou o vereador.
Fabrício Ollermann disse que,
hoje em dia, os portadores da
enfermidade recebem remédios
gratuitamente e com tratamento
em
casa,
além
de
acompanhamento médico nas
Unidades Básicas de Saúde.

Projetos alteram nomenclatura de ruas nos
bairros São Cristóvão e Jardim Viamar

Os projetos de lei 165/
2021, 166/2021 e 167/2021,
de autoria do vereador
suplente,
Rubem
do
Saneamento e subscrito pelo
vereador Rodrigo Pox, que
denomina a Rua das Oliveiras,
a Rua “T”, localizada no Bairro
Jardim Viamar; Rua Torres, a
Rua “S”, localizada no Bairro
São Cristóvão e Rua Xangrilá, a Rua “V”, localizada no
Bairro Jardim Viamar,
respectivamente, foram
aprovados na Câmara de
Vereadores. De acordo com as
proposições, ficará de

responsabilidade do Executivo
municipal a responsabilidade de
comunicar aos órgãos de
prestação de serviços públicos,
como a Companhia Estadual
de Energia Elétrica (CEEE),
Companhia Riograndense de
Saneamento
(Corsan),
Correios, as empresas de
telefonia e internet e demais
órgãos, para a devida
atualização cadastral junto aos
sistemas municipais. “Este
projeto foi solicitado pelos
moradores da região, tendo
por objetivo facilitar a entrega
de correspondências, solicitar

Qualidade em seus produtos e economia para a sua família
Av. Costa Gama, 221 - Parada 16 - Vila Augusta.

ligação de água junto a
CORSAN, serviços de
internet, pedidos de ligações
elétricas junto a CEEE,
intimações judiciais e outros
serviços correlatos”, explicou o
vereador Pox.

Restaurante

Buffet ao meio-dia
De 2ª a sábado
Ala minuta, xis,
cachorroquente,fritas e
lanches em geral
Faça sua reserva com
antecedência
Rua Osvaldo Aranha, 37.
Centro de Viamão
(Largo da Caixa d’água)
Fone: 3485.2304
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Espaço do
Pórtico

Viamão inicia o ano
com um pórtico em
condições de identificar
a cidade. Demorou
quase um ano, mas foi
feito alguma coisa. Antes
tarde do que nunca.

Refazendo

Li no pórtico e fiquei
contente com o que está
escrito:
“Estamos
refazendo uma nova
Viamão”. Como sugestão
poderiam refazer uma
nova
Viamão,
explicando à população
quanto a Prefeitura
recebeu dos governos
Estadual e Federal para o
combate da Covid-19 e
onde foram aplicadas
estas verbas. Poderiam
explicar também a
importância do Aterro
Sanitário no Espigão, uma
vez que a população
daquela região está
muito temerária com sua
possível implantação.
Poderiam explicar ainda,
aos
funcionários
municipais,
se
a
Prefeitura de Viamão tem
dinheiro, porque a
moratória de um ano no
parcelamento do IPREV?
Políticos de destaque
estadual vem a Viamão
e criticam o governador
Eduardo Leite e sua
política de saúde, que
pode retirar em torno de
R$ 22 milhões do Hospital
de Viamão. Sobre isso
não
vemos
manifestações governistas.
Sem contar uma possível
implantação de uma
praça de pedágio na ERS
118, entre Viamão e a
Free Way, que as
lideranças governistas
não se manifestam.

Aposentadoria

Após
muita
polêmica, a Câmara
aprovou projeto que
altera o Regime de

Linguarudo Afiado

Previdência dos Servidores
Públicos de Viamão.
Agora, eu quero ver os
servidores
municipais
carregando a bandeira do
Bonatto
(ou
seu
candidato) nas eleições
deste ano. Os servidores
de carreira devem estar
muito felizes com esse
projeto
aprovado.
Bonatto pode estar saindo
em seguida. Os servidores
ficarão e terão que
trabalhar mais anos e com
menos direitos. Tudo
graças ao projeto do
prefeito que poderá ficar
pouco mais de um ano.
Mais uma herança de um
governo que pode estar
entre os piores da história.

Lago

Estamos em 2022. O
ano que essa gestão
municipal disse que
começaria a revitalização
do Lago Tarumã. Até o
momento,
o
que
percebemos é o mau
cheiro e a sujeira. As aves
abandonaram o Lago
Tarumã. Migraram para
outras localidades. Sem
contar os muitos insetos,
invadindo os imóveis do
entorno do Lago. Até o
momento, a atual gestão
conseguiu deixar o Lago
Tarumã no pior estado
desde a sua existência.
Revogação
O prefeito Valdir
Bonatto
apresentou
projeto que revoga a lei
que
autoriza
financiamento para a
construção da prefeitura
nova. Se acontecer
deverá ser através de uma
parceria público-privada.
O projeto anterior foi
apresentado nos primeiros
dias de janeiro, em regime
de urgência e sem debate
com a população. Agora
mudaram de ideia. Esse
governo poderia dialogar
mais com os segmentos.

Evitaria muitos desgastes.
Quando digo que esse
governo possui uma
rejeição muito grande, o
pessoal não gosta. Afinal,
quem são as cabeças
pensantes
desse
governo? Se tem poucas,
que conversem mais com
as
pessoas
e
os
segmentos.

Chapa

O vereador Igor
Bernardes foi eleito
presidente da Câmara. A
Mesa Diretora será
composta pelos vereadores Luisinho do Espigão
(1º
vice-presidente),
Thiago Gutierres (2º vicepresidente),
Sandro
Preguinho (1º secretário)
e Rodrigo Pox (2º
secretário). Me parece
uma chapa governista.
Ou não?

Contas Bonatto

O vereador Igor
Bernardes votou pela
reprovação das contas
do prefeito Bonatto,
quando era da base do
governo André Pacheco.
Agora está na base do
governo Bonatto. Vai
mudar de ideia, quanto às
mesmas contas?

Contas Alex

O vereador Igor
também votou pela
aprovação das contas
do então ex-prefeito Alex
Boscaini, referentes ao
Exercício 2010. Desta
forma, Alex teve todas as
suas contas, referentes
aos 8 anos de mandato,
aprovadas na Câmara.
Recentemente, o mesmo
Igor
apresentou
requerimento para anular
a sessão que votou as
contas de Bonatto e Alex.
Lembrando que a justiça
decidiu
por
nova
votação apenas das
contas de Bonatto
(....”Certo é que não
houve
qualquer

d e l i b e r a ç ã o
relativamente ao direito
ou
interesse
do
impetrante (Alex Boscaini)
naquela
ação
que
tramitou no Juizado
Especial da Fazenda
Pública, pela singela
razão de não ser sido ele
parte naquele processo.
Logo, a mera extensão
dos efeitos de uma
decisão judicial em
processo no qual não é
parte o sujeito atingido já
constitui uma rematada
aberração”). Às vezes, dá
a impressão de que alguns
vereadores
tem
dificuldade em ler e
interpretar as decisões
judiciais.

Dúvida

Será que o vereador
Igor mudou de ideia? Ou
são coisas que dependem
do momento político?
Quando Igor Bernardes
votou pela aprovação
das contas de Alex leu
bem sobre o tema? Será
que agora que está na
base do governo Bonatto
mudará seu voto? A
conveniência política
será levada em conta
agora? Lembrando que a
Justiça
decidiu
em
relação à forma como foi
feita e não no mérito das
contas.

Opinião

Na minha opinião e
de muitos, mais da metade
dos atuais vereadores não
voltam
na
próxima
Legislatura. Em um ano já
deu para perceber isso.
Tem gente muito fraca. E
tem outros que voltam por
outras circunstâncias que
não são as das prerrogativas de vereador.

Água

As pessoas precisam
controlar o uso da água.
Vai faltar água. Está
chovendo pouco e a
previsão
não
é
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animadora.
Não é o
momento de
lavar
as
calçadas com água,
nem lavar carro com a
mangueira aberta. Mais
do que nunca, as
pessoas precisam se
conscientizar de que a
água é finita.

IPTU

Pagar ou não o IPTU?
Essa é a dúvida de muitos
viamonenses. Todos os
anos existe uma iniciativa
do governo que isenta
juros
e
correção
monetária, ou seja, pagar
agora ou em outubro é o
mesmo valor. Inclusive,
ano passado quem não
pagou depois recebeu
descontos
e
parcelamentos maiores.
Cabe ao contribuinte
decidir conforme sua
situação e convicções.

Atenção

Estamos em ano de
eleições. Veremos muitas
pessoas e políticos
preocupados com o
povo. São discursos, lives
e distribuição de tudo
que é coisa. Tudo com
foto e exposição. Afinal,
tão importante quanto
ajudar é divulgar. Pessoas
que não apareciam
antes, agora estão muito
preocupadas com o
povo. Coisas de antes de
eleição. Logo essas
mesmas
pessoas
aparecerão, pedindo o
seu voto. Seja para si, ou
para outro candidato.
Pena que sempre tem o
interesse político por trás.
Gostaria de ver essas
pessoas e políticos
ajudando
sem
os
“interésses”. Caro eleitor
tenha muita atenção
com essas pessoas que
você nunca ouviu falar e
que
agora
estão
preocupadas com você.

Edegar Pretto lidera disputa
para o governo do RS

Fotossíntese & Carência afetiva!

Na disputa pelo governo do Rio Grande do Sul nas eleições
de 2022, o deputado estadual Edegar Pretto (PT) está
praticamente empatado com o ministro do Trabalho e Previdência
de Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni (DEM). É o que mostra
pesquisa do Instituto Atlas, realizada entre 17 e 23 de dezembro
com eleitores do Estado. O levantamento aponta Pretto na frente
da disputa, com 18,6% do percentual de voto no Estado, e
Lorenzoni, com 17,8% - levando em conta a margem de erro,
que é de aproximadamente 3%, pode ser considerado um empate.
Na sequência aparecem o senador Luis Carlos Heinze (PP) com
9,2%, Pedro Ruas (PSOL) com 8,4%, o deputado federal Beto
Albuquerque (PSB) com 7,8%, o vice-governador Ranolfo Vieira
Júnior (PSDB) com 4,5% e o deputado federal Alceu Moreira
(MDB) com 3,5%.

Extravio de talão de notas
Alcides Cesar Spinelli Perez, inscrito sob CPF
511.043.500-68 e RG W642047C, domiciliado na
Rua Trinta e Um de Março, 1448, Morro Grande/
Viamão, vem por meio deste comunicar a perda e
extravio de talão de notas de produtor Série P. 104,
de numeração 368931 a 368940, com Inscrição
Estadual 1591033559, conforme Boletim de
Ocorrência 2021 1216 4025 232.
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

Recordando as aulas de um passado distante
– a fotossíntese é um processo que vegetais e
outros seres usam a luz para transformar o dióxido
de carbono e a água em energia vital. Ajude-me a
montar uma alegoria – os humanos fazem
“fotossíntese”! Eu faço “fotossíntese”? Muitos
ancestrais (e atuais) acreditavam que somos seres
vibracionais. Os egípcios e suas pirâmides, múmias
e esfinges, sabiam que a alma vibra nos minerais,
cresce nos vegetais, floresce nos animais e evolui
no homem. A física, pincipalmente a quântica,
determina que o universo é vibração. Energia em
vibração. Os seres vibram em frequências e
sintonias diferentes que se completam ou se
afastam. Está complicado? Quando você se sente
incomodado num ambiente ou com alguém, as
vibrações são antagônicas. O contrário é
verdadeiro. Compare com um belo arranjo das
notas musicais. Como fica uma homem adepto
do funk sinistro e a mulher amante de música
clássica?
[A bela música que nos encanta e
energiza, são como nossas energias e
vibrações que se complementam.] – Eds
Jesus Cristo, o Nazareno, é o ser mais perfeito
que caminhou na Terra. Budha significa “iluminado”
– o príncipe Sidarta buscava a plena sabedoria ou
a iluminação. A singela fotossíntese dos vegetais é
a mera evolução da vida material – sobreviver e
reproduzir. Todos os ensinamento do Cristo eram
para nossa evolução humana – nossa iluminação.
A iluminação, nessa perspectiva, é a sobrevivência
e evolução da alma, a sabedoria universal do
espírito. A vibração que se funde com o todo.
Confio em você que me acompanha nesse
raciocínio. Evidente que a vibração ou a iluminação
da alma é diferente da matéria. A matéria vive no
instinto (sobreviver e reproduzir) e quantas pessoas
assim você conhece? E qual a barreira que nos
afasta e nos impede de crescer em luz e sabedoria?
Seria o egoísmo? É o egoísmo sim! Quais outras?
[Viver no seu mundinho. Como
um buraco negro no espaço que tudo
suga e necessita para si.] – Eds
Sobrevive-se num mundo que o próximo está
longe, distante, em alguma rede social.

Desconectável num clique. Há quem precise
dessa plêiade de criaturas à volta para se energizar
virtualmente com as suas presenças (simbólicas).
Ou com seus “likes” nas piruetas e exposições.
Coloca-se a culpa e a responsabilidade em algo
e alguém, pois dói olhar para interior e vislumbrar
a verdade. –”Não dou certo nos relacionamentos
e no trabalho porque meu pai e minha mãe bláblá-blá”! –”Tenho carência afetiva, não me amam
como preciso e mereço”! Essa personalidade é
viciada em si, receber e dar para receber ainda
mais. Nunca é suficiente. Seu amar é possuir tanto
o corpo, como a mente e a alma do outro.
Confunde amor com posse. Até possessão!
[As eternas vítimas são o resultado
de seus processos internos, pessoais.] – Eds
As vibrações que se somam e
completam nos tornam amigos e
companheiros de jornada. Se você ilumina
uma caverna sombria, mas seu morador
rejeita acender a sua luz ou sair de lá...
Quantos buscam as realidades alternativas
e falsas das drogas ou da posse material?
Incontáveis! Veja a pessoa que tem tudo o
que o dinheiro possa comprar. Conhece
alguma pessoa assim que seja feliz e
realmente realizada? Que tenha amigos
reais, pessoas que o amem e respeitem pela
sua alma e não pelo seu poder e dinheiro?
[O cronista coloca ‘agulhas de
acupuntura’ em pontos energéticos e
cada um, como eu, perscrute seu íntimo
e busque seu entendimento.] – Eds
A meditação é aquietar o espírito, afastar
as vibrações intrusas e permitir saber aquilo
que nosso coração deseja e a razão aceita.
Vibre na luz do amor, afastando os tons de
cinza do egoísmo e deixe uma marca iluminada
pela sua passagem nessa vida. Que seu
coração fale com sua mente e vibre com sua
alma imortal. Consigo mesmo e jamais para
consumo externo ou autopropaganda. –
“Como saberei se estou no melhor caminho?”
Quando necessitar repartir sempre e alegrarse na alegria dos outros. Felicidade se
compartilha. Dor se absorve e digere.

Av.Américo Vespúcio Cabral , n° 38 - Centro de Viamão
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Delegado Eduardo de
Carvalho falou
sobre o Caso Daudt

Recentemente,
o delegado de
p o l í c i a ,
Eduardo Pinto
de Carvalho,
que foi chefe da
Polícia Civil do
Estado do Rio
Grande do Sul
de 1988 a 1990, prestou informações ao
roteirista Felipe Mello, que está
realizando documentário para o canal de
“streaming”, referente ao assassinato do
deputado e jornalista José Antônio Daudt.
As informações se referem às
investigações e às implicações políticas
do caso.

Gestão do vereador Armando repassa
R$ 3 milhões para a saúde

A economia financeira, realizada na gestão do
vereador Luís Armando Azambuja (PSDB), na
presidência da Câmara de Vereadores em 2021,
representou o maior repasse de recursos da
história do Legislativo viamonense. Foram mais
de R$ 3.000.000,00 (três milhões), o montante
de recursos economizados e repassados à
Prefeitura de Viamão, no dia 30 de dezembro de
2021, estão sendo aplicados no enfrentamento e
combate a Covid, além de indicações para
construção de um prédio próprio para sede da
central de ambulâncias do Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (SAMU 192) e do Serviço de
Remoções Municipal, além da aquisição de duas
novas ambulâncias aos serviços de remoções e
transferências de pacientes moradores de Viamão
realizados pela municipalidade, através da
Secretaria da Saúde. De acordo com o vereador
Armando, o repasse histórico de recursos
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representa uma economia e um esforço conjunto
do Poder Legislativo, que sintonizado e alinhado
com os serviços do Executivo, e aos interesses e
dificuldades da população, propõe, além de
grandes projetos ao crescimento e
desenvolvimento de Viamão, investimentos para
realização de políticas públicas que buscam
minimizar as dificuldades e controle da pandemia
da Covid, com ênfase a garantir a melhor
qualificação e infraestrutura dos serviços de
urgência e emergência prestados à população.
“Quem se beneficia é a nossa comunidade que terá
serviços com infraestrutura qualificada na área dos
serviços prestados pela saúde pública e um reforço
e apoio no enfrentamento ao Covid em Viamão”,
comemorou o vereador Armando, ao entregar ao
prefeito e secretário da Saúde, Valdir Bonatto, a
transferência de recursos no valor superior a R$ 3
milhões.

