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Brasil precisa investir
em desenvolvimento,
pesquisa e inovação

Ex-secretário estadual de Ciência e Tecnologia, Villaverde defende o
investimento público e privado para se criar uma cultura de inovação no país

Prefeito de Taquari
recebe Prêmio
Boas Práticas
na Gestão Municipal
Logo após a entrega, na quinta-feira (5),
Maneco fez uma transmissão em sua página
no Facebook para compartilhar a conquista
com seus seguidores.
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Acesse https://bit.ly/2IV8mUf e veja o vídeo

DEBATE
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Deputado defende mais investimentos em
desenvolvimento, pesquisa e inovação no Brasil
N

o debate "Vamos construir o futuro
de Porto Alegre?", que ocorreu no Teatro
da Unisinos, campus Porto Alegre, nesta
quarta-feira (4), o deputado Adão
Villaverde (PT), que representou a
Assembleia Legislativa na atividade, defendeu que o setor público siga aplicando
recursos em ciência, tecnologia e inovação, mas que a inciativa privada invista
mais fortemente nestas áreas essenciais
para o futuro e a soberania do Brasil. “´É
necessários criarmos uma cultura de inovação, principalmente para que as grandes empresas invistam e para construirmos uma sociedade do conhecimento”,
afirmou Villaverde, que foi secretário
estadual de Ciência e Tecnologia durante
o governo Olívio Dutra.
O debate contou com a participação
do presidente da Associação Internacional de Parques Científicos e
Tecnológicos e Áreas de Inovação
(IASP), Josep Piqué, um dos
idealizadores do Projeto Barcelona @22,
que transformou a cidade espanhola em
uma referência na área de smart cities
e distritos de inovação no mundo; e da
professora Clarissa Stefani, referência

Assista à manifestação de Villaverde acessando https://bit.ly/2NrQDaj

em inovação em Santa Catarina.
Durante sua manifestação, Piqué destacou que os projetos que poderão ser
desenvolvidos para Porto Alegre devem
partir da construção de uma visão coletiva de futuro e que os eventos com a
sociedade são um fator importante de
engajamento. “O primeiro passo para
transformar Porto Alegre é fazer um pac-

to de articulação entre os agentes que
vão trabalhar de forma conjunta e também um pacto da visão que queremos
construir para a cidade”, afirma.
A atividade faz parte de uma série
de debates promovidos pela Aliança
para a Inovação, composta pela
Unisinos, pela Ufrgs e pela Pucrs, com
o apoio do poder público municipal.

MEDALHA DA 54ª LEGISLATURA

Parlamentar homenageará
ADUFRGS-Sindical

N

o dia 12 de julho, o deputado Adão Villaverde (PT)
irá homenagear os 40 anos da Associação de Docentes
da Ufrgs (ADUFRGS-Sindical ) com a entrega de medalha da 54ª Legislatura. A cerimônia será às 17h, no Salão Júlio de Castilhos da Assembleia Legislativa.
Fundada em 1978, a ADUFRGS surgiu em meio à luta
pela democratização do País e da Universidade.
Nesse cenário a fundação desta entidade revelou a
coragem, o espírito combativo e o grau de engajamento
e atuação dos professores da UFRGS, os quais perduram até hoje.
Três décadas depois, em 2008, como uma alternativa à política que era adotada pela entidade nacional
que então representava os professores do ensino superior, a ADUFRGS foi transformada em ADUFRGS-Sindical, Sindicato dos Professores das Instituições Federais
de Ensino Superior de Porto Alegre e passa a atender
docentes da UFRGS, da UFCSPA, do IFRS/Porto Alegre e
do IFRS/Restinga.
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TAQUARI
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Maneco recebe Prêmio por transmissões no Facebook

N

a quinta-feira (5), o prefeito de Taquari, Emanuel Hassen de
Jesus (Maneco), recebeu o Prêmio de Boas Práticas na Gestão
Pública Municipal, na categoria Comunicação Social, da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (FAMURS).
A entrega ocorreu durante o 38º Congresso de Municípios, realizado no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa. A conquista foi fruto das práticas de transmissões ao vivo realizadas
pelo prefeito. Foram mais de 190 projetos inscritos por 120 municípios. “Para nós, da Administração, esse prêmio é uma conquista de todos. Ele só foi possível com a confiança e participação
de vocês nas lives. É com transparência e comunicação que vamos construindo uma gestão participativa e cidadã. E fazendo
Taquari ser destaque em todo o Estado!”, destacou Maneco, que
logo após a entrega do prêmio, realizou uma live em sua página
para compartilhar a novidade com seus seguidores.
Villaverde, que acompanhou a atividade, parabeniza o prefeito por esta inovadora forma de comunicação com a comunidade do município. Durante o Congresso, o parlamentar encontrou-se com o senador uruguaio Sérgio Botana, que foi um dos
painelistas do evento.

Parabéns pelos 169 anos
N

a quarta-feira, 4 de julho, a cidade Taquari completou 169 anos de uma
história repleta de conquistas e avanços, principalmente no último período, sob
a administração do prefeito Maneco Emanuel Hassen e seu vice, André Brito.
O deputado Villaverde, que esteve e, Taquari na data, "aproveito este dia
para parabenizar a comunidade taquariense e reafirmar o compromisso do
meu mandato com as demandas desse produtivo e laborioso município do Rio
Grande do Sul para continuarmos avançando juntos em busca de um mundo
melhor para todos".

DECRETO DAS CARNES

PL do vereador Marcola é aprovado por unanimidade
O

deputado Adão Villaverde (PT) cumprimentou o vereador de Pelotas Marcos
Ferreira, o Marcola, pela aprovação do
projeto de lei que regulamenta o comércio de carnes e embutidos em Pelotas.
A proposta foi apresentada no final
de junho durante audiência pública promovida pela Comissão de Saúde e foi
construída com apoio técnico da Vigilância Sanitária em parceria com os
comerciantes. O PL libera a venda
fracionada de carnes como guisado e
frango,
além
de
produtos
artesanalmente manufaturados como
bifes empanados e almôndegas.
Para Marcola, autor da proposta, trata-se de um PL “que defende os peque-

Vereadores e apoiadores do PL
comemorama aprovação com um
churrasco ao ar livre

nos e médios comerciantes de carnes e
derivados bem como os consumidores

penalizados por uma medida do governo Sartori que tantos danos pode provocar à economia e à manutenção dos
pequenos e médios açougues, padarias
e fiambrerias”.
“Queremos saudar sobretudo a
mobilização de vocês, que acompanharam de perto, desde o início, este processo e participaram da audiência pública que lotou o teatro da Assembleia
e respaldou a ida ao Piratini”, afirmou
Villaverde.
O parlamentar reafirmou, ainda, “a
disposição do nosso mandato de estar
ao lado de vocês. Contem conosco sempre nesta luta que é justa e
intransferível”.
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EM DEFESA DA CULTURA
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OS LIVROS E AS ÁRVORES NA PRAÇA
Manifesto dos Patronos da Feira do Livro de Porto Alegre
Uma resposta à ameaça da prefeitura de cobrar pelo espaço
para realização do evento, que pode inviabilizar a Feira

S

obreveio
um
inverno
rigorosíssimo naquele reino distante. Frio como havia muito não
acontecia. A produção sofreu,
muitos ficaram desabrigados, a
fome começava a rondar os mais
pobres.
Um jovem rei havia subido ao
poder. Talvez pela idade, talvez
por ter vivido muito tempo fora e
longe, talvez devido a seu apreço
por regras modernas de administração, ele deliberou atacar os
problemas do inverno a seu
modo. Como havia uma linda floresta no reino, ele não teve dúvidas: mandou cortar as árvores todas,
para transformar em lenha e assim
aquecer o pessoal.
A alguns poucos pareceu uma boa
medida. Muitos tiveram dúvidas. Mas
o velho sábio da aldeia ousou vir a público contradizer a medida. Do alto de
sua experiência, lembrou: “O inverno
vai passar, e a primavera vai retornar.
E então vamos lamentar não ter mais
nem árvores, nem seus frutos, nem as
sementes. Não se deve cortar as árvores, nunca”.
Livros são como árvores, aliás nascem das entranhas das árvores. Livros,
como árvores, demoram para ser es-

critos e produzidos, e toda uma vida
para serem lidos e relidos.
Porto Alegre tem uma floresta de livros, há seis décadas, na Feira do Livro, cujo lugar é a praça da Alfândega.
São três gerações de escritores, livreiros, editores e, muito especialmente,
leitores – leitores experientes, leitores
iniciantes, candidatos a leitor.
Na lentidão característica da vida e
na profundidade que livros e leitura alcançam no silêncio de sua força, essas
três gerações forjaram um evento único, que nos orgulha a todos, na capital
e no interior. Um evento amado por todos os gaúchos e admirado por gente
de fora, que sempre nos elogia pela

beleza do que conseguimos
costruir, silenciosa mas pertinazmente.
Não é nenhum exagero dizer
que muito da força de Porto Alegre depende, sutil mas inegavelmente, do campo magnético cujo
centro está na Feira do Livro da
praça da Alfândega. Um evento
que se aprimora ao longo do tempo, que aprende com seus erros,
que sem dúvida tem ainda muito
para se reinventar, de modo a
continuar imantando a vibrante
vida cultural sulina – mas que deve
permanecer sendo como é, público, aberto, na praça que é de todos.
Sabendo disso e querendo que permaneça viva nossa Feira, como floresta para nos valer quando vier a primavera – que certamente vai suceder a
atual crise brasileira –, é que o Conselho de Patronos da Feira do Livro de
Porto Alegre relembra a conhecida alegoria acima reproduzida.
Se há problemas a enfrentar e melhoras a fazer, não será inviabilizando
a Feira – arrancando a floresta – que
vamos avançar.
Que todos os governantes saibam do
valor da Feira do Livro na praça da Alfândega e trabalhem por ela!

Porto Alegre, julho de 2018 | Luis Fernando Verissimo – 1991; Lya Luft – 1996; Luiz Antonio de Assis Brasil - 1997; Armindo Trevisan
– 2001; Ruy Carlos Ostermann - 2002; Donaldo Schuler - 2004; Alcy Cheuiche - 2006; Antônio Hohlfeldt - 2007; Charles Kiefer - 2008;
João Carlos Paixão Cortes - 2010; Jane Tutikian - 2011; Luiz Coronel – 2012; Luís Augusto Fischer – 2013; Airton Ortiz - 2014; Dilan
Camargo - 2015; Cíntia Moscovich - 2016; Valesca de Assis - 2017.

Medo ao mundo moderno
E

m artigo publicado em Zero Hora na terça-feira (3), o escritor
Luís Augusto Fischer destaca "que o MDB ora no poder não tem nada
a ver com o MDB da resistência democrática; que este MDB, liderado
por Sartori - que, conforme algumas pesquisas, anda bem cotado
para a reeleição -, é no fundo o velho Partido do Interior, de quem
tem falado André Singer.
Artigo também disponível em https://bit.ly/2lUBlOM
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COMISSÃO DE
ASSUNTOS MUNICIPAIS
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Protocolado pedido para debater
sistema ferroviário na Fronteira Oeste

O

deputado Adão Villaverde (PT) protocolou na Comissão de Assuntos Municipais, na quinta-feira (5), requerimento de audiência pública para tratar “da prestação de serviços da concessionária Rumo-ALL, na Fronteira Oeste do Rio Grande
do Sul”. A iniciativa atende a pedido das comunidades dos municípios da região e
tem o objetivo de debater e esclarecer os motivos que pelos quais a concessionária do sistema ferroviário atende de forma precária ao porto seco de Uruguaiana
e Livramento, uma vez que tais atribuições constam do contrato de concessão.
O parlamentar sugere que o encontro ocorra em Santa do Livramento e que
sejam convidados o presidente da Rumo ALL; os refeitos de Santana do Livramento e Uruguaiana; os presidentes e vereadores das Câmaras Municipais de
Santana do Livramento e Uruguaiana; representantes do Sindicato dos Ferroviários do RS, da FAMURS, da AMFRO; o secretário estadual dos Transportes; a ANTT;
o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual.

NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Livro sobre reforma tributária será lançado dia 8 de agosto
a quinta-feira (5), o deputado Adão Villaverde (PT) recebeu os representantes do Instituto
N
Justiça Fiscal (IJF) Maria Regina Paiva Duarte e Cláudio Graziano Fonseca.
No encontro, eles entregaram ao parlamentar um exemplar do livro “A Reforma Tributária
Necessária – Diagnósticos e Premissas”, dirigido ao conjunto da sociedade, classe trabalhadora, sindicatos, associações, parlamentares, partidos políticos, representante da classe empresarial, com o objetivo de promover um debate amplo, democrático e plural sobre o tema.
A obra se concentra em responder ao questionamento: “que Reforma Tributária estamos
querendo?”; e defende “uma reforma tributária que promova, efetivamente, maior justiça
fiscal e social. Não uma reforma qualquer, ou mesmo aquela que confira tão somente uma
simplificação do sistema, necessária, mas não suficiente”. O livro, com 804 páginas, reúne 39
artigos e conta com a contribuição de 42 especialistas da área.
Além de entregar o livro a Villaverde, eles convidaram o deputado para um debate sobre a
questão tributária, que será realizado no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa no dia
8 de agosto, ocasião em que também ocorrerá o lançamento da obra. Após a reunião no
gabinete de Villaverde, eles foram recebidos pelo presidente da Assembleia Legislativa, Marlon
Santos, que também recebeu um exemplar da obra.

CONVITE

Plenária reunirá dirigentes
da CUT da região sul

N

o próximo dia 13 de julho, Porto Alegre sediará a Plenária Interestadual da CUT, que reunirá dirigentes sindicais do Rio Grande do
Sul, Santa Catarina e Paraná. O encontro acontecerá no Teatro Dante
Barone, na Assembleia Legislativa, no horário das 9h às 17h.
O objetivo do evento, que contará com a participação do presidente nacional da CUT, Vagner Freitas, é o de mobilizar as bases
dos sindicatos em defesa da democracia e dos direitos, dar continuidade à ação Lula Livre – Lula Presidente, lançar a plataforma da
CUT para as eleições de outubro desse ano e organizar o dia nacional de luta, que está sendo chamado de Dia Nacional do Basta,
previsto para o dia 10 de agosto. Nessa data, deverão ser realizadas manifestações pelo Brasil com ocupações de praças e ruas.
Na plenária haverá análise e debates de conjuntura e definição da ação estratégia da CUT.
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