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CLÁUDIO ROBERTO TURISMO
Atendimento personalizado e descontos especiais para associados da Astec 
para viagens com as agências: Rota Cultural, Moratti Turismo e Viajando 
com Tânia. Organizamos viagens personalizadas. Solicite assessoria para 
montar o seu roteiro. Confira as opções oferecidas: claudiorobertoturismo.
blogspot.com.br ou pelo celular (51) 996.393.265 – com Cláudio Roberto.

SanTana DE aBREU & LUBIanCa 
aDVOgaDOS aSSOCIaDOS
(51) 3019.5909 / 3321.1532
Consultoria e contecioso nas áreas de direito administrativo, 
previdenciário, trabalho, tributário, civil e comercial.

ESTÁCIO/FaRgS
(51) 3214.1111 / 3341.2512
Bolsas para graduação, pós lato sensu e ensino a distância.

MOTa aDVOgaDOS aSSOCIaDOS
(51) 3224.2454 / 3012.2434
Desconto de 40% sobre a tabela da OAB/RS nas áreas de 
família, sucessão e previdenciário (privado e municipal).

STB – STUDEnT TRaVEL BUREaU
(51) 4001.3000
Desconto de 10% a 25% na assessoria ao 
intercâmbio, carteira mundial e assistência saúde.

aSSESSORIa JURíDICa MÁRCIO PaIxãO &  
aDRIanO BELTRãO aDVOgaDOS aSSOCIaDOS
(51) 3013.5855
Âmbito consultivo e contencioso com 
a primeira consulta gratuita.

COnDOTTa aSSESSORIa EMPRESaRIaL 
& aDM. DE COnDOMínIOS
(51) 3241.0004
Descontos especiais.

EVOLUTIOn - InSTITUTO 
DO ESPORTE E SaúDE 
(51) 2103.4630
30% de desconto em fisioterapia e 25% na academia. 

SEgURO JURíDICO – DIREITO SOCIaL
(51) 3217.2921
Um novo conceito. Todas as áreas do Direito, exceto criminal. 
Preços especiais para associados Astec.

BRaSaS IDIOMaS
(51) 3028.1616
20% desconto sobre o valor total das 
mensalidades para turmas regulares.

MInDS EngLISh SChOOL
(51) 3425.7800
Desconto de 40% no valor total do curso.

CIa DOS ÓCULOS
(51) 3024.0852 / 3019.0852 / 3062.0852
15% desconto em pagamentos à vista 
e 10% em pagamentos a prazo, em até 10x.

CaBURé SEgUROS
(51) 2111.5300
Consulte a seguradora para maiores informações.

UnIMED
(51) 3217.2921
Planos empresarias com mensalidades diferenciadas.

FISIOLIFE
(51) 3312.2638
Fisioterapia traumato-ortopédica e remautologia 
com 25% de desconto para avaliação e sessão.

CEnTRO CLínICO gaúChO
(51) 3217.2921
Planos empresariais com mensalidades diferenciadas.

Janaína PInTO gOULaRT – PSICÓLOga
(51) 992.565.034
Desconto de 40% na avaliação e orientação vocacional 
e de 50% no atendimento de psicoterapia. 

Mais detaLHes SOBRE OS CONVÊNIOS
www.astecpmpa.com.br atendimento@astecpmpa.com.brsecretaria da astec (51) 3217-2921

Confira os benefícios para associados da astec
aSSOCIaçãO aTLéTICa DO BanCO DO BRaSIL
(51) 3217.2921
Isenção da taxa e adesão de R$ 3.811,00 
e uso das dependências, via contrato.

ROTa CULTURaL
(51) 3348.1649
Turismo Cultural, Rural & Ecológico.

PSICÓLOgaS
MaRa UngaRETTI (51) 999.626.710
RITa BUOnO (51) 999.776.063
50% de desconto na primeira consulta 
e 25% nas demais consultas.

MaxxI ODOnTO
(51) 3216.3216
Serviços odontológicos mediante 
negociação direta com a clínica.

JúLIa CaSTILhOS FLORES CRUz 
(51) 991.416.938
50% de desconto na primeira consulta 
e 30% nas demais consultas.

EDUCOn - CEnTRO DE EDUCaçãO 
COnTInUaDa Da PUCRS
(51) 3320.3727
Valores diferenciados nos cursos de MBA, Especialização 
e Extensão.

JULIana CEnTERCLIn
(51) 3013.6339
Massoterapia, fisioterapia, pilates e ofurô. 
Consulte tabela de valores.

convênios



Eng. Civil Sérgio Luiz Brum 
Presidente da Astec

O ano que se inicia marca os 25 anos de existência 
da Astec, entidade cuja missão é a defesa dos direitos 
e a busca de melhorias nas carreiras dos servidores de 
nível superior da Prefeitura de Porto Alegre. Ao longo 
de nossa história, colecionamos muitas vitórias, cons-
truídas com base no diálogo e na negociação de alto 
nível com os governantes.

Infelizmente, nem diálogo nem negociação foram 
possíveis até agora com o governo Marchezan, mas, per-
sistiremos buscando abrir canais de comunicação com o 
prefeito e seus secretários, pois acreditamos que é assim 
que se alcançam as melhores soluções. 

Aos nossos colegas e associados, o nosso agradeci-
mento pela confiança expressa na eleição, nos dando 
mais dois anos de mandato. A diretoria eleita, composta 
por alguns membros da gestão anterior e por outros cole-
gas que vêm dar sua colaboração à Astec, elegeu-se sob o 
lema “Resistir e avançar” – resistir aos ataques do prefei-
to e avançar nas conquistas. Diálogo com os vereadores, 
pressão sobre o prefeito e secretários, denúncias de má 
gestão, ações judiciais são alguns dos meios de resistên-
cia e de busca de avanços dos quais nossa entidade dis-
põe para o enfrentamento com o governo.

Prosseguiremos organizando eventos, como seminá-
rios que esclareçam os colegas, exposições que promo-
vam o trabalho realizado pelos técnicos de nível superior 
da Prefeitura, divulgação de trabalhos técnicos e encon-
tros que fortalecem a categoria, como a Astec sempre tem 
feito, ao longo de sua história.

Entre outras atividades, na última gestão também 
celebramos novos convênios, buscando atender nossos 
associados na área da saúde, do direito e do lazer. Ecco 
Salva, Uniodonto, AABB, Direito Social, juntam-se aos 
convênios que já existiam, como Unimed, Centro Clínico e 
outros, buscando proporcionar melhor qualidade de vida 
aos associados.

Aprovada na última assembleia geral, a iniciativa de 
ação judicial buscando a reparação de prejuízos decor-
rentes dos atrasos de pagamento será logo impetrada, 
pois nesse campo acreditamos que a solução só acon-
tecerá pela via jurídica. Não é mais possível suportar as 
perdas inflacionárias sem reposição, não é mais possível 
pagar juros por atraso em nossos compromissos, decor-
rentes de parcelamento e atraso de salários, enquanto o 
governo se financia às nossas custas.

Precisamos ter uma carreira que nos permita proje-
tar o futuro, não podemos viver sob eternas ameaças 
deste governo cuja gestão não atende às necessidades 
da cidade, desmonta a estrutura da Prefeitura e desmo-
tiva os servidores.

É hora de buscar a união de todos os profissionais de 
nível superior da Prefeitura em torno de nossa associação. 
Nós estamos aqui para representar e liderar os colegas. É 
hora de agirmos em conjunto com sindicatos e demais en-
tidades e, por todos os meios, resistirmos e avançarmos.

Desejamos que nossos governantes tenham sensibili-
dade para compreender que somos profissionais a serviço 
de Porto Alegre e que merecemos melhor tratamento de 
sua parte. Fazemos votos que nossos associados e associa-
das que tenham muita saúde, muitas realizações e muito 
ânimo para lutar pela preservação de seus direitos.

Vamos resistir e avançar!
Feliz 2019 a todos e todas! 

PAlAvrA do Presidente

resistir e avançar!
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oPiniÃo

Marchezan não paga 
porque não quer

O último prefeito a atrasar o pagamento do fun-
cionalismo foi Loureiro da Silva, em 1961. De lá para 
cá, decorridas mais de cinco décadas (55 anos, para 
sermos exatos), todos os 15 prefeitos que passaram 
pelo Paço honraram o pagamento, segundo determi-
na a Lei Orgânica do Município: no último dia útil de 
cada mês. Em 2017, ao assumir a prefeitura, o atual 
prefeito, nelson Marchezan Jr., alegou ter encontrado 
um caos nas finanças – o que não é verdade, existem 
dificuldades facilmente superáveis – para justificar os 
atrasos. Sua visão liberal tem como eixo sucatear e re-
duzir os serviços públicos para privatizar. 

Decorridos quase dois anos, Marchezan nada fez. O 
retrocesso é visível: a cidade tem ruas esburacadas e mal 
iluminadas, trânsito caótico, praças e parques malcuida-
dos, escolas funcionando precariamente por falta de pro-
fessores, um grande número de obras paralisadas que fo-
ram “herdadas” do período Fogaça-Fortunati, mas, que 
também muito pouco avançaram no seu governo. 

O funcionalismo foi escolhido como bode expiatório: 
tem seus salários arrochados: sequer a inflação foi re-
posta. De maio de 2016 – mês da última reposição – até 
o final de outubro passado, há uma perda de 10,01% 
(dados do IPCA) que, com o aumento da contribuição 
previdenciária, ultrapassa os 13%. Além disso, o atra-
so dos pagamentos dos salários se sucedem há mais 
de ano. O décimo terceiro de 2017 não foi honrado na 
data legal limite: foi recebido em parcelas mensais ou 
através de empréstimo bancário realizado pelo próprio 
servidor e pago pela prefeitura.

Marchezan pinta um cenário caótico, alega ter rece-
bido uma prefeitura falida. Não é verdade. Se não há 
folga, a situação não é de calamidade como ele anun-
cia. Para justificar a necessidade de privatizar – come-
çando pelo DMAE e Carris – e de arrochar salários, ele 
anunciou um déficit de R$ 708 milhões para 2018, des-
mentido pelo resultado do balanço do ano passado que 
foi superavitário. Se olharmos os dados de receita e des-
pesa dos primeiros dez meses deste ano, constatamos 
que o enorme déficit anunciado não vai ocorrer: a recei-
ta corrente total, segundo o Portal da Transparência, foi 
de R$ 4 bilhões, 936 milhões e a despesa total liquidada, 
segundo o Sistema de Despesa Orçamentária (SDO) da 
Secretaria Municipal da Fazenda (SMF), no mesmo pe-

ríodo, foi de apenas R$ 4 bilhões, 631 milhões. Não sa-
tisfeito, Marchezan insiste com o factoide do gigantesco 
déficit: envia para a Câmara Municipal um projeto de 
orçamento para 2019 que estima um déficit de R$ 918 
milhões. Um verdadeiro absurdo! 

Para “explicar” os atrasos salariais, Marchezan apre-
senta um fluxo de caixa fajuto, cujos valores são cui-
dadosamente “arranjados” para “justificar” a falta de 
recursos. Ele afirma que não é possível utilizar as even-
tuais sobras de caixa do DMAE para socorrer o caixa 
fazendário. Ora, na verdade o caixa único já existe na 
prefeitura, há muitos e muitos anos: a Fazenda paga as 
despesas do DMLU e do DEMHAB, duas autarquias cujas 
receitas próprias são insuficientes e, até “tapa” os dé-
ficits da Carris, decorrentes das desastrosas gestões da 
última década. Os números globais de receita e despesa 
da prefeitura mostram que a situação das finanças me-
lhorou. Até outubro deste ano, a receita corrente total 
cresceu mais de R$ 200 milhões em relação ao mesmo 
período de 2017 (R$ 4 bilhões, 936 milhões, em 2018, 
contra R$ 4 bilhões, 719 milhões, em 2017), enquanto 
a despesa com pessoal e encargos sociais mais o grupo 
das “outras despesas correntes” (serviços de terceiros e 
materiais de consumo) diminuiu. Atingiram R$ 4 bilhões, 
361 milhões, no ano passado, reduzindo-se, neste ano, 
para R$ 4 bilhões, 221 milhões, ou seja, R$ 140 milhões a 
menos – valores liquidados, despesa efetivamente reali-
zada, em condições de ser paga. 

Se pudesse persistir qualquer dúvida sobre o fato de 
que Marchezan atrasa o pagamento do funcionalismo 
porque quer, a resposta está no SDO: até outubro, foram 
pagos R$ 1 bilhão, 513 milhões a prestadores de serviços 
e fornecedores de materiais de consumo. Se Marchezan 
realmente julgasse importante o trabalho dos seus fun-
cionários, faria o que qualquer administrador público 
em dificuldades de caixa faz: atrasaria, por alguns dias, o 
pagamento dos prestadores de serviços e dos fornecedo-
res, priorizando a folha.

Por Paulo Müzell

PaULO MÜzEL 
 pmuzell@uol.com.br

Economista aposentado PMPA.
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oPiniÃo

Resposta ao diretor-geral do dMae

O Programa Integrado Socioambiental (Pisa), realizado 
pelo DMAE, em Porto Alegre, foi o maior programa de sa-
neamento já empreendido por essa autarquia municipal. 
A implantação desse programa exigiu recursos na ordem 
de R$ 586 milhões com origem no BID e na CEF. A constru-
ção da estação de tratamento de esgotos na Serraria – ele-
vatórias, emissários e redes coletoras – consumiu R$ 383 
milhões desse montante. Na construção da primeira etapa 
da Estação de Tratamento de Esgotos do Sarandi, foram 
investidos mais R$ 100 milhões, que elevaram a capacida-
de de tratamento dos esgotos sanitários de nossa cidade 
de 27 para 80%. Com todos esses projetos realizados, o 
DMAE continua sendo um órgão saudável financeiramen-
te e com capacidade de contrair outros empréstimos para 
novos empreendimentos.

Um órgão de saneamento que se capacita a fazer in-
vestimentos dessa ordem vem agora, por meio de sua di-
reção, dizer na Comissão de Economia, Finanças e Orça-
mento da Câmara Municipal (Cefor) que o DMAE não tem 
como investir R$ 216 milhões em redes de esgotamento 
sanitário e em melhorias nas estações existentes para os 
próximos quatro anos. Como se explica que uma autar-
quia municipal que constrói duas estações de tratamento 
de esgotos, como as Estações Serraria e Sarandi, lança um 
emissário subaquático no lago Guaíba, constrói estações 
elevatórias, mas agora não se sente capacitada para lan-
çamento de redes coletoras por falta de recursos?

Existe uma previsão de arrecadação para o DMAE, so-
mente em esgotos, da ordem de R$ 125 milhões no ano 
de 2018. Há de se considerar que existem algumas des-
pesas de manutenção e custeio que devem ser abatidas 
desse total arrecadado, o que mesmo assim seria mais do 
que suficiente para fazer frente aos novos investimentos, 
com um cronograma de obras bem ajustado. Devemos 
também considerar as possíveis linhas de crédito que se 

abrem por meio de programas de incentivo do governo fe-
deral e instituições financeiras internacionais de fomento 
ao desenvolvimento.

Uma ação importante e necessária seria do incre-
mento de novas ligações. Outra ação seria a de retirar 
ligações dos esgotos da rede pluvial passando-as para a 
rede separadora. Com isso, teríamos um ganho ambien-
tal e de arrecadação para o DMAE por meio de novas li-
gações, mas essa ação tiraria da Prefeitura os recursos 
que o DMAE repassa hoje ao “DEP” pelo uso das redes 
pluviais para condução de esgoto cloacal. O DEP foi extin-
to, mas a Prefeitura continua recebendo os repasses. Es-
tranhamente agora, o atual gestor do DMAE, que era um 
dos engenheiros fiscais do Pisa, parece desencorajado ao 
enfrentamento desse desafio ou seria um discurso de ali-
nhamento ao pensamento do prefeito, que está queren-
do empurrar goela abaixo as parcerias público-privadas 
(PPPs) para o DMAE?

No que diz respeito ao abastecimento de água em 
nossa cidade, apesar de termos 100% da área abastecida, 
a zona sul carece de uma atenção especial com investi-
mento na construção da nova estação de tratamento de 
água. Esse projeto foi aprovado em outubro e faz parte 
do Programa Avançar cidades do Ministério das Cidades 
com financiamento de R$ 221 milhões (ZH – 26/10/2018). 
Na oportunidade também foram obtidos recursos para o 
programa de redução e controle de perdas nos sistemas 
de abastecimento de água de nossa cidade no valor de  
R$ 38,4 milhões, ambos financiados pela Caixa Econô-
mica Federal (CEF). Os investimentos na nova estação de 
tratamento de água da Ponta do Arado têm previsão de 
execução por um período de dois anos e beneficiarão 200 
mil famílias da zona sul de nossa cidade, com isso, os re-
cursos próprios que seriam utilizados para tal fim devem 
ser direcionados para outras ações importantes para a ci-

Por Adinaldo Fraga

Vista interna da estação de bombeamento de 
água tratada (EBAT) Manoel Elias II

Entroncamento de rede em carga, na Av. Princesa Isabel, 
próximo a Av. Santana – esse equipamento desenvolvido pelo autor, 

com ajuda da Tornearia do DMAE 
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aDInaLDO SOaRES DE FRaga 
 adinaldofraga@gmail.com

Engenheiro civil aposentado do DMAE, 
diretor de Relações com Aposentados 
e Pensionistas da Astec.

dade. Historicamente, o DMAE possui superávit financei-
ro, sendo que em set/18 esse valor era de R$ 92 milhões, 
os quais devem ser utilizados em investimentos necessá-
rios para o atendimento das demandas dos sistemas de 
água e esgotos. Há de se considerar que nos últimos dois 
anos os investimentos do DMAE, tanto em água como em 
esgotos, ficaram muito aquém do esperado, com várias 
demandas represadas por problemas estruturais do De-
partamento e da Prefeitura, as quais se fossem realizadas 
no seu devido tempo não estariam agora sendo deman-
dadas com o caráter de urgência e com prazo restrito 
de implantação (até 2021). Portanto, houve uma impre-
vidência por parte dos gestores do DMAE, com a corres-
ponsabilidade da PMPA, a qual retirou do Departamento 
a autonomia para licitar e administrar seus contratos de 
obras e serviços e de contratação de pessoal através de 
concursos. Eu diria que a conta fecha sim, senhor diretor. 
Para isso, bastaria ter tomado as providências no tempo 
correto e ter o desprendimento necessário de enfrentar 
os desafios inerentes ao cargo que o senhor ocupa sem 
entregar a terceiros nada do que é de responsabilidade 
dessa estupenda autarquia chamada DMAE.

•  Os argumentos para a defesa da necessidade de recursos 
privados considera apenas os investimentos necessários 
de cerca de R$ 656 milhões até 2021 em esgotamento 
sanitário e água, mas não considera a potencial arreca-
dação incremental com a migração tarifária para o esgo-
to cloacal das economias que hoje têm o esgoto misto ou 
apenas água.

•  Com um cálculo simplificado, que tende a subestimar o va-
lor, pois não considera as diferenças tarifárias entre cate-
gorias de consumo, estima-se que, com a universalização 
dos serviços de esgoto, o DMAE poderia incrementar a sua 
arrecadação em até R$ 93,2 milhões ao ano.

Superávits Financeiros do DMaE (2017)Dados gerais do DMaE

Superávits Financeiros do DMaE (2009-set.2018)

Fonte: Balanço das Finanças Públicas – Balanço Patrimonial DMAE (2017)
http://www2.portoalegre.rs.gov.br/smf/default.php?p_secao=161

Fonte: Balanço das Finanças Públicas – Balanço Patrimonial DMAE (2017)
http:www2.portoalegre.rs.gov.br/smf/default.php?psecao=161

Nonimal
Real (valores de dez/2017 – IGP-M)

Fonte dos dados brutos: dados gerais DMAE
Disponível em: http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/dmae/

usu_doc/relatorio_dados_gerais_2016.pdf

ano nominal Deflator IgP-M 
(a valores de 2017)

Real (a valores de 
dez./2017 - IgP-M)

2009 47.940.328,89 1,731275621 82.997.922,65

2010 4.219.705,01 1,598623446 6.745.719,36

2011 246.420.292,68 1,607183304 396.042.580,14

2012 207.931.915,00 1,499368232 311.766.507,86

2013 38.614.521,23 1,35635056 52.374.827,51

2014 82.680.212,79 1,308272842 108.168.276,93

2015 180.363.817,91 1,239767035 223.609.115,68

2016 35.957.783,05 1,149935243 41.349.122,00

2017 79.496.788,00 1,000000000 79.496.788,00

set./2018 99.836.297,33 0,928300000 92.678.034,81

Informações gerais Unidade

Economias 159.418 Economias

Consumo médio 13 m³/mês

Tarifa 3,25 R$/mês

Economias atendidas com água 681.157 Economias

Economias esgoto cloacal 451.406 Economias

Economias esgoto misto 159.418 Economias

Potencial de arrecadação 93.187.006 R$/Ano

Migração tarifária pluvial - 
Cloacal 64.659.941 R$/Ano

Economias atendidas água 28.527.065 R$/Ano

Arrecadadação esgoto 2017 164.414.440 R$/Ano

Arrecadação esgoto 
até setembro de 2018 124.778.415 R$/Jan.-set. 

2018
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oPiniÃo

Porto Alegre precisa de 
licenciamento urbanístico 
de qualidade, impessoal e célere

Os servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico (SMDE) relatam os posicionamentos e 
as decisões tomadas pelo Executivo Municipal, referente 
ao licenciamento urbanístico de Porto Alegre, com a imple-
mentação do Escritório de Licenciamento (EL). Esse relato 
é um complemento de documento com questionamentos 
entregue ao secretário Leandro Lemos em 13/07/2018, di-
vulgado pela Astec.

No início da gestão do prefeito Nelson Marchezan 
Jr., com a reforma administrativa aprovada pela Câma-
ra Municipal (Leis n° 810 e 817/2017), foi criado o Escri-
tório de Licenciamento, bem como extintas as estrutu-
ras da Secretaria Municipal de Urbanismo e EdificaPOA. 
O conceito do EL com seus projetos, atribuições, orga-
nogramas, processos, interface com outras secretarias, 
ligação com o planejamento urbano (atualmente na 
SMAMS), pouco foram clareados pelo governo. Mostrou-
se que não havia qualquer projeto de EL, sendo este 
construído ao longo de 2017 e 2018, com participações 
de servidores do quadro e representantes do governo 
na elaboração da estrutura e organograma. A estrutu-
ra foi aprovada pelas supervisoras, juntamente com o 
coordenador do EL/SMDE, Cássio Weber, em reunião 
com o ex-secretário Leandro Lemos.

No dia 19/11/2018, foram publicados os Decretos 
números 20.099/2018, 20.112/2018 e 20.113/2018 com 
a estruturação e a organização administrativa da SMDE. 
A estrutura, aprovada pelo secretário Eduardo Cidade, 
que recém assumiu o cargo, diverge da estrutura ante-
riormente validada. As supervisões de Edificação e de 
Desenvolvimento Urbano foram rebaixadas para coor-
denações ao mesmo nível de coordenações criadas para 
os cargos em comissão do governo Marchezan, como 
Coordenação Integrada de Atendimento e de Opera-
ções. Setores complexos e de importância para o mu-
nicípio, como a Coordenação de Aprovação e Licencia-
mento e a Coordenação de Vistorias Prediais, passaram 
a ser unidades. Unidades complexas, como a Unidade 
de Desapropriação e Reserva de Índices, tampouco são 
descritas nessa rústica estrutura aprovada. 

Núcleo Astec – SMDE

Prédio na Av. Júlio de Castilhos, 505 – 
Centro Histórico de Porto Alegre, onde o 
governo municipal locou três andares, 
do 15° ao 17°, para instalação do 
Escritório de Licenciamento
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além da desestruturação do 
licenciamento, a prova do 

despreparo do atual governo 
é o prédio locado como sede 

do eL/sMde

A desestruturação do licenciamento urbanístico, re-
baixamento de supervisões e coordenações, extinção 
de setores, criação de setores que ignoram o princípio 
da impessoalidade, além do desrespeito com os servi-
dores que trabalharam na estruturação do EL, ocasio-
nará graves prejuízos ao licenciamento de edificações 
em Porto Alegre. O licenciamento deve respeitar o cres-
cimento ordenado do município, nos âmbitos social, 
econômico e ambiental, cumprindo rigorosamente a 
legislação, como o Plano Diretor de Desenvolvimento 
Urbano e o Código de Edificações.

Além da desestruturação do licenciamento, a prova 
do despreparo do atual governo é o prédio locado como 
sede do EL/SMDE. Em 15/06/2018, foi publicado no DOPA 
o contrato para locação de três pavimentos de um prédio 
privado no centro de Porto Alegre, para funcionar como 
sede do EL/SMDE, com vigência de 36 meses, que, ao fi-
nal, custará em torno de 3 milhões e meio de reais. A es-
colha e o projeto de ocupação do prédio foram realizados 
sem consulta e sem diálogo com os servidores. Questões 
como a localização próxima à rodoviária e a utilização 
dos três últimos pavimentos (15°, 16° e 17°) parecem não 
terem sido consideradas observando-se o volume de 
atendimento diário do NAA e Protocolo.

Alugar prédios privados em detrimento de próprios 
municipais é uma política pública de curto prazo e de 
gastos questionáveis do dinheiro do contribuinte. Já fo-
ram pagos, de acordo com o Portal da Transparência,  
R$ 435.370,00 em aluguéis, sem contar custos de mudança, 
rede de lógica, telefones, comunicação, entre outros, que 
não foram divulgados. Até o fim de 2018, o prédio não foi 
utilizado e não havia previsão de mudança dos servidores, 
que permaneceram no próprio municipal da Av. Borges de 
Medeiros, 2244. Um prédio em condições indesejáveis, mas 
que permite a execução dos trabalhos. A locação do prédio 
privado foge da lógica da política econômica adotada pela 
prefeitura, com parcelamentos de salários, parcelamento 
do 13° e falta de correção salarial.

A política adotada na implantação do Escritório de 
Licenciamento é mais um descaso com o serviço públi-
co e os servidores, onde projetos anteriores são sim-
plesmente descartados, prejudicando o andamento e 
melhoria dos serviços. Exemplos anteriores não faltam, 
como a digitalização de 10 anos atrás, estruturação fei-
ta pelo Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade 
(PGQP), softwares que em pouco tempo estão obsole-
tos e sem qualquer manutenção. 

Face ao exposto, os servidores da SMDE reiteram o 
compromisso de defender o serviço público de qualidade 
em prol do município de Porto Alegre, com um licencia-
mento urbanístico de qualidade, impessoal e célere.
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O SISTEMa CaPITaLISTa MUDanDO DE FaSES
Está ocorrendo uma transição entre as fases do capitalis-

mo de natureza industrial para financeira. Em geral, adota-se 
a expressão “novo liberalismo” para tentar caracterizar esse 
fenômeno econômico e de organização social. Importante 
determinar que de liberalismo nada tem, posto que não se 
está liberando a economia para que exista competição. Os 
grandes grupos econômicos que atuam num ambiente de 
conexões, associação de negócios – que já teve o nome de 
“cartelização” – dominam o mercado global.

A partir de pesquisa do Instituto Federal Suíço de Pesqui-
sa Tecnológica, identificam-se 147 grupos – 75% deles insti-
tuições bancárias – que controlam 40% do sistema corporati-
vo mundial. O tamanho dessas corporações supera a maioria 
dos orçamentos nacionais e as coloca como mais importan-
tes do que os Estados.

O qUE CaRaCTERIza a FInanCEIRIzaçãO Da ECOnOMIa
Diferentemente do que se supõe, não é o volume de ca-

pitais que determina o grau de financeirização, senão que a 
associação pelo mesmo detentor de capitais de atividades 
produtivas e especulativas, com crescentes volumes fora da 
vida produtiva e que para essa não retornam.

Vai daí a dependência cada vez maior das pessoas e das 
famílias que, endividadas, passam a alimentar a exploração. 
No Brasil, o setor financeiro explora o privado e o público. 

No público, o mecanismo é a Dívida Pública crescente. Dívi-
da gerando dívida e devastando o mercado interno. 

O efeito imediato é a mais brutal concentração de riqueza 
e renda da história da humanidade.

Publica a imprensa que seis brasileiros detêm, em riqueza e 
renda, o equivalente à metade dos mais pobres da população 
do País. Com tamanha disparidade econômica, cresce a pres-
são sobre as finanças públicas, em demandas por serviços e 
bens públicos. Não crescem as receitas dos entes da Federação.

ESCOnDEnDO a aCUMULaçãO
Elemento importante a considerar é o volume de recur-

sos nos paraísos fiscais (que passam a ser conhecidos a partir 
de 2008). Estimativas do Grupo de Jornalistas Investigativos 
Internacionais (2018) e, também, do The Economist (2013), 
indicam cifras entre US$ 21 e US$ 32 trilhões, para um PIB 
mundial de US$ 73,5 trilhões (2013). O Brasil contribui com  

US$ 520 bilhões, segundo o Professor Ladislau Dowbor, no 
livro a “Era do Capital Improdutivo” ( 2017). 

Dowbor ensina que “O Sistema Financeiro é Planetário, 
enquanto as leis são nacionais e não há governo/gover-
nança mundial”.

Os 193 países reconhecidos com soberania sobre seus 
territórios, pela Organização das Nações Unidas, com le-
gislação restrita ao seu País, não têm alcance para conter 
ou taxar todos esses valores, muitos dos quais têm sede 
em “paraísos fiscais”.

OS BanCOS ESTãO – DISFaRçaDaMEnTE – 
EMITInDO DInhEIRO
Característica importante da expansão financeira é o lan-

çamento de derivativos. Os 28 maiores bancos emitiram o 
equivalente a US$ 710 trilhões, o que corresponde a dez vezes 
o PIB mundial, denuncia o francês François Morin, autor do 
Livro “A Hidra” (2015 citado por MULLER, 2018).

Assim, na chamada liberalização bancária, já não são os 
Bancos Centrais dos países que traçam a política monetária. 
Trata-se do domínio absoluto do sistema financeiro. Porém, 
não é qualquer sistema financeiro. Caracteriza-se, central-
mente, por ser improdutivo. Ganha com “troca de papéis”. E 
todos esses capitais circulam numa velocidade extraordiná-
ria e sem limitações.

a CaPTURa DOS ESTaDOS
Os Estados foram capturados pelo sistema da dívida. Uma 

vez construída ela se realimenta de si mesma. Juros, taxas, 
comissões e outras formas. Um emaranhado jurídico cons-
truído para não ser entendido.

Não há qualquer contrapartida entre o endividamento e 
serviços públicos prestados aos cidadãos do País.

No Brasil, em 2015, foram transferidos por conta da dívida 
R$ 501 bilhões (9% do PIB); em 2016 R$ 407 bilhões. 

Por Amauri Perusso 

Como financiar o Estado e garantir 
serviços públicos de qualidade 
no capitalismo financeiro

oPiniÃo

“seis brasileiros detêm, em 
riqueza e renda, o equivalente 
à metade dos mais pobres da 

população do País.”
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Existirá alguma possibilidade de desenvolvimento com 
este grau de extorsão? Como proteger a “agenda civilizató-
ria”, de emancipação social e de superação do histórico es-
cravocrata Brasileiro, previsto na Constituição de 1988?

SEM aUDITORIa Da DíVIDa E SEM aFaSTaMEnTO 
DO qUE é InDEVIDO SEgUIREMOS SUBMETIDOS 
A auditoria da dívida, revista no artigo 26 do Ato das Dispo-

sições Constitucionais Transitórias (ADCT), da Constituição de 
1988, não é realizada. Em vez disso, é substituído pela Emen-
da Constitucional n° 95/16, que determina contenção do cres-
cimento de gastos em todos os setores de dizem respeito à 
vida como saúde, educação, segurança, ciência e tecnologia, 
agricultura etc. aos índices inflacionários. E, absoluta liberda-
de de aumento das despesas dos encargos financeiros.

DIanTE DO nOVO, a InCaPaCIDaDE 
Da POLíTICa TRaDICIOnaL
Observa-se um deslocamento radical da política. Estado 

do Cidadão para Estado do Mercado. O nacional para o inter-
nacional; cidadãos para investidores; direitos civis para direi-
tos contratuais; eleitores para credores; eleições (periódicas) 
para leilões contínuos; opinião pública para taxa de juros, 
lealdade para “confiança nos mercados” e serviços públicos 
para serviços da dívida. 

Os partidos políticos incapazes de entender (e explicar) se-
guem esfacelados. A população, com medo, volta-se (e vota) 
nos candidatos que falam em segurança.

Segurança não haverá num mundo em transformação.
Esse processo evolutivo do sistema atinge diretamente as 

finanças públicas. As receitas, advindas de impostos e taxas, 
tem como base tributária a produção, circulação de merca-
dorias e serviços. 

COMO FUnCIOna O SISTEMa Da DíVIDa 
SOBRE OS ESTaDOS. a FEDERaçãO aTIngIDa
O caso do Rio Grande do Sul é exemplar. A cada década, 

os governantes do Estado anunciam um plano para fazer um 
ajuste fiscal e colocar a economia gaúcha nos trilhos. 

Em 1998, quando atravessávamos uma crise por conta de 
medidas econômicas adotadas pela União, foi o Programa 
de Reestruturação e de Ajuste Fiscal. Segundo João Pedro 
Casarotto (2018), “este programa impôs a transferência para 
a União da dívida fundada do Estado, que havia gerado, de 
1991 a 1997, um serviço médio da dívida na ordem de 8,01% 
da receita líquida real, em troca de um único empréstimo com 
a União, que acabou gerando um serviço médio da dívida, de 
1998 a 2015, de 16,7% desta receita. A preço de dezembro 
de 2017, tomamos emprestados R$ 32,6 bilhões, pagamos  
R$ 42,2 bilhões e ainda estávamos devendo R$ 58,6 bilhões, 
decorrentes de elevados índices de correção e de taxa de 
juros, que, de 1999 a 2017, variaram 1.379%, diante de uma 
inflação de 237%. Este contrato solapou a nossa autonomia, 
praticou o ilegal anatocismo, não previu a obrigatória cláu-
sula de equilíbrio econômico-financeiro, transformou aque-
las medidas econômicas em lucrativa operação financeira e 
ofendeu vários princípios constitucionais”.

aMaURI PERUSSO
 presidente.fenastc@gmail.com

Auditor do TCE/ RS e Presidente da Federação 
Nacional das Entidades dos Servidores dos 
Tribunais de Contas do Brasil (Fenastc).

REFERênCIaS 

CASAROTTO, João Pedro. A nova a Federação – dívida gerando 
dívida e devastando o mercado interno. Congresso em Foco, 
16 out, 2018. Disponível em : https://congressoemfoco.uol.com.
br/opiniao/forum/a-nova-federacao-divida-gerando-divida-e-
devastando-o-mercado-interno. Acesso em: 6 dez. 2018

DOWBOR, Ladislau. a era do capital improdutivo. São Paulo: 
Autonomia Literária, 2017. Disponível em: http://dowbor.
org/blog/wp-content/uploads/2012/06/a_era_do_capital_
improdutivo_2_impress%C3%A3oV2.pdf. Acesso em: 6 dez. 2018

GRUPO DE JORNALISTAS INVESTIGATIVOS INTERNACIONAIS. 
Tradução de: ICIJ – International Consortium of Investigative 
Jornalists. 2018. Disponível em: www.icij.org/investigations/
paradise-papers. Acesso em: 6 dez. 2018

THE MISSING $20 trillion. The Economist, 16 de fev.2013. 
Disponível em: https://www.economist.com/leaders/2013/02/16/
the-missing-20-trillion. Acesso em: 6 dez. 2018

MORIN, Francoise. L’hydre mondiale: L’oligopole bancaire. 
Québec: Lux, 2015.

MULLER, Tom. QUAL a força dos 28 bancos que dominam 
as finanças do Planeta? Verdade Mundial, 12 jul. 2018. 
Disponível em: http://verdademundial.com.br/2018/07/
qual-a-forca-dos-28-bancos-que-dominam-as-financas-do-
planeta. Acesso em: 6 dez. 2018.

nOVa SUBORDInaçãO aO SISTEMa Da DíVIDa
No final de 2017, aditivos a esse contrato convalidaram 

esses valores, extinguiram o limite de comprometimento da 
receita para o pagamento das prestações, ampliaram o prazo 
por mais 20 anos – perfazendo um total de 50 anos – e adota-
ram novos índices de correção e taxa de juros, que, apesar de 
menores, continuarão sendo impagáveis.

Em 2018, o Estado solicitou a adesão ao Regime de Recu-
peração Fiscal, que prevê um Conselho de Supervisão formado 
por três pessoas com amplos poderes, meta de apenas estabi-
lizar a dívida, limitação de crescimento de despesas obrigató-
rias e privatização de estatais para quitar prestações que dei-
xarão de ser pagas durante os três primeiros anos do regime.

TUDO PaRa O SETOR FInanCEIRO
Os valores que o Tesouro Nacional recebe a título de par-

ticipações e dividendos pelas entidades integrantes da admi-
nistração pública federal indireta também são destinados ao 
pagamento da Dívida Pública Federal (DPF). Mesmo assim, no 
período de dezembro de 1999 a dezembro de 2017, esse es-
toque passou de 3,4 para 7,2 vezes a receita corrente líquida 
anual da União. 

Os tempos são de resistência e esclarecimento. O País e 
nosso futuro estão em disputa.
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Carta de serviços – uma ferramenta 
transparente para os cidadãos acompanharem os 
serviços prestados pelo município de Porto Alegre

Com o advento da Lei Federal n° 14.360, de 26 de junho 
de 2017, foram estabelecidas normas básicas para a par-
ticipação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos 
serviços públicos prestados direta ou indiretamente pela  
Administração Pública. Oportuno esclarecer que antes 
desta já houve edições de legislações importantes, tais 
como: a Lei Federal n° 12.527, de 18 de novembro de 2011 
(que regulamentou o acesso às informações para os cida-
dãos, previstos na Constituição Federal, que visa assegu-
rar nos órgãos públicos uma gestão mais transparente da 
informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divul-
gação para todos os usuários); e, também, destacamos o 
Decreto Federal n° 9.094, de 17 de julho de 2017 (que regu-
lamentou a Lei Federal n° 14.360/2017, no âmbito federal) 
e o Decreto Municipal n° 19.849, de 5 de outubro de 2017 
(que trata da Ouvidoria-Geral e da Carta de Serviços).

O tema de acesso à informação nos órgãos públicos é 
bem amplo, no qual este artigo visa abordar um aspecto, 
em especial, qual seja a, Carta de Serviços Embora a Car-
ta de Serviços, tenha sido mencionada no artigo 7°, da Lei 
Federal n° 13.460, a mesma já havido previsto no Decreto 
Federal n° 6.932, de 11 de agosto de 2009. A Carta, objetiva 
informar aos usuários (tanto internos, quanto externos), 
quais são os serviços prestados pelo Órgão ou Entidade, 
as formas de acesso a esses serviços e seus compromissos 
e padrões de qualidade de atendimento ao público. Desta 
forma, a Carta de Serviços é um instrumento que visa dar 
acesso aos usuários de todos os serviços que são presta-
dos por determinado órgão púbico, sendo implantado no 
Município de Porto Alegre no início do outubro de 2017, 
conforme exigência do Tribunal de Contas do Estado do 
RS. O modelo usado inicialmente, como referência foi si-
milar ao da Controladoria-Geral da União (CGU) e seguiu 
o guia metodológico, disponibilizado no site do GESPÚBLICA* 
(sítio eletrônico: www.gespublica.com.br). Como fui a 
primeira coordenadora deste projeto que teve um prazo 
exíguo para sua implantação, destaco que a Carta de Ser-
viços, sofreu algumas modificações ao longo dos meses e 
foi adequada para um outro formato, podendo ser acessa-
do por qualquer servidor ou contribuinte (sítio eletrônico:  
https://alfa.portoalegre.rs.gov.br/carta-de-servicos ou na  
página da Secretaria Municipal de Transparência e Contro-
ladoria, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre pelo link: 
http://www2.portoalegre.rs.gov.br/smtc).

Destacamos que houve a preocupação em elaborar 
não só a Carta de Serviços, para o cidadão, mas também, 
para o servidor público municipal, sendo que o Municí-
pio de Porto Alegre, foi um dos primeiros Municípios de 
grande porte a implantar a Carta no Brasil. Entretanto tão 
importante quanto implantar a Carta de Serviços é opor-
tuno frisar que esta deve servir como um instrumento de 
gestão da alta administração, para avaliar os serviços ora 
prestados e propor ações de melhoria, pois ao dar acesso 
total e irrestrito (transparente) ao cidadão dos mesmos, 
este deverá responder, através de pesquisa de satisfação, 
previstas nas legislações ora mencionadas se está ou não 
satisfeito com o(s) serviço(s) ora prestado(s). Deverá ser-
vir, ainda, como uma oportunidade para os gestores pú-
blicos, de cada órgão, poderem por meio destes retornos 
(pesquisas de satisfação), aprimorar os seus processos de 
trabalho e usar como um direcionamento interno para as 
reais demandas da sociedade e de seus servidores. Sen-
do assim, o maior desafio da Carta de Serviços é que os 
organismos públicos, que a adotem devem, ter em men-
te, que ela é uma forma de comunicação com o cidadão 
(pois lembramos existem outros meios de comunicação 
como: ouvidoria, canais de denúncias, e-SIC, orçamento 
participativo, etc), que tem o direito de saber quais são 
os serviços públicos de forma fácil e transparente que 
estão sendo ofertados ou disponibilizados pela Prefeitu-
ra e se estes são satisfatórios. Os gestores públicos, por 
sua vez, acabam adquirindo um mecanismo de avaliação 
deste serviço ora prestado, servindo como instrumento 
de medição e avaliação efetiva e direta, para poderem 
efetuar ações de melhoria contínua e para atender o ci-
dadão cada vez melhor. No caso, da Carta de Serviços, 
para os servidores, vale o mesmo raciocínio, a Carta serve 
para dar acesso a este servidor de todos os serviços que 
a Prefeitura disponibiliza para este, que poderá, através 
das pesquisas de satisfação, ora previstas, avaliar se es-
tes serviços prestados, estão de forma satisfatória ou não, 
necessitando serem aprimorados.

Logo, a implantação da Carta de Serviços precisa da 
adesão da alta gestão municipal, para que a utilize, como 
um instrumento/ferramente de melhoria interna, dos seus 
processos ou serviços ora prestados pelas suas respecti-
vas Repartições Públicas Municipais.

Por Rita de Cassia Reda Eloy

gestÃo PúblicA

*GESPÚBLICA = Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocrati-
zação do Governo Federal do Brasil, que embora extinto com o adven-
to do Decreto Federal 9.094/2017 continua servindo como referencial 
teórico para as Organizações Públicas.

RITa DE CÁSSIa R. ELOy
 rita@smf.prefpoa.com.br

Administradora CRA-RS n° 10.610. SMTC. Coord. 
do Projeto. Matríc. 206523. Espec. em Gestão 
Estratégica de Pessoas/FGV/Dec. RS. Espec. em 
Administração (em fase de conclusão). FGV/Dec.
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5a exPotec – trAbAlHos

Por Denise Borba Narciso e Sandra Mara Barbosa de Souza 

Uma proposta 
interdisciplinar: 
atendimento conjunto em nutrição e terapia 
ocupacional à gestante com Diabete 
Mellitus no Hospital Materno Infantil 
Presidente Vargas – HMIPV/SMS

SanDRa MaRa BaRBOSa DE SOUza 
 sandrab@hmipv.prefpoa.com.br 

Nutricionista. Especialização em Nutrição Clínica 
(UFPE). HMIPV/SMS. Matrícula 295477.

DEnISE BORBa naRCISO 
 denisebn@hmipv.prefpoa.com.br

Terapeuta Ocupacional. Especialização em 
Práticas Pedagógicas em Serviços de Saúde 
(UFRGS). HMIPV/SMS. Matrícula 349474.

REFERênCIaS 

CYRINO, A.P.; SCHRAIBER; L.B.; TEIXEIRA, R.R. Education for type 
2 diabetes mellitus self-care: from compliance to empowerment. 
Rev. Int. – Com., Saúde, Edu. v.13, n.30, July/Sept.2009. Disponível 
em: http://dx.doi.org/10.1590/S1414-32832009000300009. Acesso 
em: 30 jun. 2017.

PaLaVRaS-ChaVE
Atendimento Conjunto; Gestação; Diabete Mellitus. 

OBJETIVO 
Esse atendimento conjunto tem como abordagem te-

rapêutica a ênfase na escuta, acolhimento, orientação e 
intervenção de forma pactuada com a paciente, para aju-
dar na mudança de hábitos e rotinas facilitando a adapta-
ção à adversidade causada pelo Diabete Mellitus, buscan-
do amenizar os agravos à saúde da mãe e do bebê. 

RESUMO 
O Pré-Natal de Alto Risco (PNAR) é um serviço que presta 

atendimento multiprofissional ambulatorial às gestantes 
de Porto Alegre e região Metropolitana, devido a doenças 
prévias ou próprias da gestação. A proposta desse traba-
lho é prestar atendimento conjunto de nutrição e terapia 
ocupacional às gestantes com Diabete Mellitus. Destaca-
se a organização das rotinas alimentares e de vida diária, 
entendendo que a terapia nutricional e o engajamento da 
gestante no cuidado são ações que estão inseridas na prin-
cipal estratégia de tratamento no pré-natal. 

RESULTaDOS 
Com esse trabalho busca-se: a contribuição para o 

bem-estar materno e principalmente fetal; a conscientiza-
ção da paciente sobre a patologia; a corresponsabilidade 
no tratamento e modificação de hábitos e rotinas diárias 
e alimentares; o resgate da qualidade de vida da paciente 
e consequentemente, de sua família. 

COnSIDERaçÕES 
Esse trabalho, além de ter um cunho terapêutico, se 

constitui em potencializador na atenção aos pacientes, 
promovendo a relação interdisciplinar e uma melhor per-
cepção sobre a realidade de cada família. 

agRaDECIMEnTOS 
Equipe do Pré-Natal de Alto Risco do HMIPV.
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PaLaVRaS-ChaVE 
Catálogo on-line; Rede de Bibliotecas; Bibliotecários. 

RESUMO 
A Rede de Bibliotecas da Prefeitura Municipal de 

Porto Alegre (PMPA) é atualmente constituída por  
catorze bibliotecas, localizadas em escolas municipais, 
secretarias e departamentos da PMPA. Essas bibliote-
cas possuem pelo menos um profissional bibliotecário 
e utilizam o sistema Pergamum, software de gerencia-
mento de bibliotecas que possibilita a manutenção de 
um único catálogo bibliográfico on-line do acervo das 
bibliotecas que pertencem à Rede.

InTRODUçãO 
A Rede de Bibliotecas da Prefeitura Municipal de Porto 

Alegre (PMPA) é atualmente constituída por catorze bi-
bliotecas, localizadas em escolas municipais, secretarias e 
departamentos da PMPA. Essas bibliotecas possuem pelo 
menos um profissional bibliotecário e utilizam o sistema 
Pergamum, software de gerenciamento de bibliotecas 
que possibilita a manutenção de um único catálogo bi-
bliográfico on-line do acervo das bibliotecas que perten-
cem à Rede. Isso significa que é possível localizar livros, 
periódicos, artigos, CD-ROM, DVD, publicações on-line e 
outros materiais, por meio da busca por autor, título, as-
sunto, entre outros, pertencentes ao acervo de aproxima-
damente 71 mil itens catalogados na Rede.

O CaTÁLOgO E SUa InTERFaCE PaRa O USUÁRIO 
O usuário cadastrado na Biblioteca terá à disposição fer-

ramentas de relacionamento com diversas funcionalidades, 
tais como: renovação e reserva on-line, recebimento de aviso 
de empréstimo e devolução por e-mail, histórico das pesqui-
sas e empréstimos e notificações sobre novos materiais que 
chegam à Biblioteca, de acordo com o perfil cadastrado do 
associado. Para acessar o catálogo on-line da Rede de Bi-
bliotecas da PMPA e o perfil do usuário, basta acessar o link: 
http://pergamum.procempa.com.br/biblioteca. 

A implantação do sistema ocorreu com a criação de 
um Grupo de Trabalho, composto por bibliotecários e 
analistas da Procempa, em 2007. Atualmente, com o sis-
tema já implementado, os bibliotecários garantem sua 
manutenção por meio de reuniões mensais da Comissão 
Permanente de Catalogação da Rede de Bibliotecas da 
PMPA (CPCRB), criada por meio da Portaria n° 416, de 27 
de setembro de 2016. 

COnSIDERaçÕES FInaIS 
Com a criação da CPCRB, foram implementadas me-

lhorias e políticas de catalogação, o que garante um pa-
drão nas informações disseminadas por todas as bibliote-
cas no catálogo on-line da Rede. Com as reuniões mensais 
da Comissão, as melhorias no catálogo são constantes, 
favorecendo aos usuários da Rede ao disponibilizar infor-
mações padronizadas, ajudando na localização dos itens 
e propiciando o empréstimo inter-bibliotecário.

da Prefeitura Municipal de Porto Alegre
rede de bibliotecas 
Por Júlia Agustoni Silva, Anelise Tolotti Dias Nardino, Jacqueline de 
Oliveira Mative, Tânia Garcia Oliveira de Souza, Elisabete Lorensi 
Ferreira, Leonardo Bono, Adriana dos Santos Gomes, Fernando Telles 
de Paula, Renata de Souza Borges e Rodolfo de Matos Rocho
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FERnanDO TELLES DE PaULa
 telles@sma.prefpoa.com.br

Bibliotecário, matrícula 339808.
SMGP.

ELISaBETE LOREnSI FERREIRa
 elisabete.lorensi@smam.prefpoa.com.br

Bibliotecária, matrículo 1171208
Equipe de Bibliotecas da SMAMS

aDRIana DOS SanTOS gOMES
 adrianagomes@smed.prefpoa.com.br

Bibliotecária. SMED centralizada.
Matrícula 340872.

JaCqUELInE DE OLIVEIRa MaTIVE
 jacqueline.mative@smc.prefpoa.com.br

Bibliotecária, matrícula 1145681.
SMC.

JULIa agUSTOnI SILVa
 julia.agustoni@smam.prefpoa.com.br

Bibliotecária, matrícula 1060287.
Equipe de Bibliotecas da SMAS.

anELISE TOLOTTI DIaS naRDInO
 anelise.nardino@smed.prefpoa.com.br

Bibliotecária, especializada em Gestão 
Educacional (SESC). SMED centralizada.
Matrícula 1170961.

RODOLFO DE MaTOS ROChO
 rodolfo.rocho@smed.prefpoa.com.br

Bibliotecário. Especialista em Gestão Cultural 
(SESC) SMED centralizada. Matrícula 792278.

LEOnaRDO BOnO
 leonardo.bono@dmae.prefpoa.com.br

Bibliotecário, matrícula 1151657. 
SMC.

REnaTa DE SOUza BORgES
 renata.borges@smc.prefpoa.com.br

Bibliotecária, matrícula 784403. 
SMC.

TanIa gaRCIa OLIVEIRa DE SOUza
 tania.souza@smc.prefpoa.com.br

Bibliotecária, matrícula 992311343. 
SMC.Fonte: Pergamum, 2017

Figura 1 – Catálogo on-line da Rede de Bibliotecas

Fonte: Pergamum, 2017

Figura 2 – Interface do usuário Meu Pergamum
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importante produtor de água 
doce da cidade de Porto Alegre
Por Soraya Ribeiro e Maria Carmen Sestren Bastos

Morro são Pedro: 

PaLaVRaS-ChaVE 
Morro São Pedro; Nascentes; 
Área de Preservação Permanente. 

OBJETIVO 
Mapear as nascentes do Morro São Pedro e o es-

tado de conservação das suas áreas de preservação 
permanente.

InTRODUçãO 
O Morro São Pedro é o maior fragmento de Mata Atlântica 

do Município de Porto Alegre, possuindo na sua área nascen-
tes de importantes cursos d’água. Para mapear essas nas-
centes e verificar o seu estado de conservação foi contratado 
um estudo que se utilizou de mapeamento por Sistemas de 
Sensoriamento Remoto e conferência a campo para mapear 
as nascentes e suas áreas de preservação permanente. 

DESCRIçãO 
A crise na qualidade e quantidade da água doce no 

mundo é fato real, em Porto Alegre não é diferente. Além 
da diminuição na qualidade, especialmente, causada por 
lançamentos de esgotos, a diminuição na quantidade de 
água é outra variável a ser observada, provocada pela 
degradação de nascentes e áreas de recarga de aquífe-
ros. O Morro São Pedro, localizado na Zona Extremo Sul 
da Cidade, possui o maior fragmento de Mata Atlântica 
do Município. Esse local foi apontado pela Portaria Minis-

tério do Meio Ambiente 09 de 2007 como Área Prioritária 
para Conservação, também apontado em Processo de Li-
cenciamento Ambiental como local para implantação de 
uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, pelo 
fato de possuir em seu território parte das nascentes do 
Arroio do Salso e Lami, importantes sub-bacias do Lago 
Guaíba. Para o planejamento da Unidade de Conserva-
ção, foram realizados estudos ambientais e o mapea-
mento das nascentes no Morro, por meio da contratação 
das empresas Geocenter a Empresa de Pesquisa e Tecno-
lógica. O mapeamento apontou para a presença de 271 
nascentes em uma área de 3.162,79 ha, sendo 8 nascen-
tes do Arroio Fiuza, 138 do Arroio do Salso e 125 do Arroio 
Lami. Também foi caracterizado o uso do solo no raio de 
APP de 50 metros de cada nascente. Esses estudos emba-
saram o planejamento do Refúgio de Vida Silvestre São 
Pedro, que tem como objetivos proteger fauna e flora e 
um grande percentual dessas nascentes. O mapeamento 
dessas nascentes também serve de balizador para aqui-
sição de novas áreas a serem incorporadas ao Refúgio de 
Vida Silvestre São Pedro. 

A política de Recursos Hídricos deve abordar especial-
mente a conservação da água, suas fontes naturais e pro-
cessos, mantendo qualidade e quantidade de águas. Reco-
menda-se que sejam adotadas políticas de conservação de 
nascentes e áreas de recarga, valendo-se para isto da trans-
ferência de incentivos, pagamento de serviços ambientais e 
criação de Unidades de Conservação em áreas alvo. 

5a exPotec – trAbAlHos
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SORaya RIBEIRO 
 ribeiro@smam.prefpoa.com.br 

Bióloga – CRBIO 17.508 – Setor de Controle 
Agrossilvopastoril de Vida Silvestre/SMAMS.

MaRIa CaRMEn SESTREn BaSTOS 
 mcarmen@smam.prefpoa.com.br

Bióloga – CRBio 25358 03D – 
Refúgio de Vida Silvestre São Pedro e Reserva 
Biológica do Lami/ SMAMS.

RESULTaDOS 
O mapeamento apontou 271 nascentes, colocando o 

Morro São Pedro como importante área de produção de 
água do Município de Porto Alegre. Este estudo confirma 
a grande importância desse local para a preservação e 
conservação ambiental, especialmente na manutenção 
da qualidade e quantidade de água doce disponível. Com 
esses dados, ações de conservação devem ser direciona-
das ao local, bem como a captação de recursos por meio 
de projetos específicos. 

COnSIDERaçÕES FInaIS 
Os resultados obtidos, nascentes mapeadas e avaliadas 

suas Áreas de Preservação Permanente, são importantes 
instrumentos de planejamento e gestão da unidade, serve 
de diretriz para a ampliação da área protegida e na capta-
ção de recursos em projetos de conservação. 

NOVOS CONVÊNIOS

saúde
lazer

desenvolvimento profissional

qualidade de vida
ASTEC

PaRa MaIS InFORMaçÕES 
www.astecpmpa.com.br/convenios 
atendimento@astecpmpa.com.br 

(51 ) 3217.2921

desenvolvimento pessoal
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PaLaVRaS-ChaVE 
Fisioterapia; Cuidado Pré-Natal; 
Humanização da Assistência; Parto Humanizado.

OBJETIVO 
Apresentar as ações da fisioterapia, desenvolvidas no 

pré-natal de alto risco do Hospital Materno Infantil Presi-
dente Vargas (HMIPV), no acompanhamento à gestante e 
na sua preparação para o parto. 

RESUMO 
A gestação é um período muito especial na vida de uma 

mulher, porém o seu corpo passa por uma série de modifica-
ções ao longo dos meses sendo necessária a adaptação às 
novas condições físicas. A preparação do corpo da mulher 
para a gestação abrange ajustes de variados sistemas, siste-
ma musculoesquelético sofre mudanças significativas. 

O Serviço de Pré-Natal de Alto Risco do HMIPV conta 
com uma equipe multidisciplinar onde se encontra o fisio-
terapeuta. As ações da fisioterapia nesse serviço são: ava-
liar e monitorar as alterações físicas decorrentes da ges-
tação; contribuir no sentido de prevenir e melhorar essas 
mudanças anatômicas e posturais do começo ao fim da 
gestação; orientar sobre o trabalho de parto e o parto no 
que tange à adoção de tecnologias não farmacológicas e 
não invasivas para o alívio da dor e da ansiedade enfocan-
do a manutenção do bem-estar da parturiente e do bebê; 
estimular a amamentação e orientar como realizá-la. 

Primeiramente é realizada uma avaliação individual 
das gestantes para identificar as condições gerais dos sis-
temas musculoesquelético, respiratório e vascular para 
definir como direcionar o acompanhamento nos atendi-
mentos subsequentes. 

Em relação aos cuidados com o corpo as orientações 
abordam as posturas adequadas para realizar as ativi-
dades de vida diária e para o repouso sem prejudicar o 
corpo que está em constante readaptação prevenindo e 
diminuindo as lombalgias, são realizados exercícios meta-
bólicos e exercícios respiratórios para relaxamento e para 
propriocepção diafragmática. 

Ao atingir o terceiro trimestre da gestação inicia-se 
a abordagem para a preparação para o parto. Nessa 
etapa são realizados exercícios para o fortalecimento 
da musculatura do assoalho pélvico e a conscientiza-
ção da importância dessa musculatura, exercícios de 
mobilização pélvica em pé e com auxílio da bola. Tam-
bém faz parte do trabalho orientar sobre o direito ao 
acompanhante durante o trabalho de parto, no parto e 
no alojamento conjunto. Esclarecer o papel do acom-
panhante e conversar com ele para realizar as orien-
tações da equipe durante o trabalho de parto a fim de 
proporcionar a parturiente diminuição dos sintomas de 
desconforto pela dor do parto. Explicar para a gestante 
o momento pele a pele, que acontece após o nascimen-
to, e a sua importância no sucesso da amamentação. 
Orientar o melhor posicionamento da mãe e do bebê 
para a amamentação. 

COnSIDERaçÕES FInaIS 
A inserção do profissional fisioterapeuta na equipe 

multiprofissional no serviço de pré-natal de alto risco al-
meja minimizar os desconfortos decorrentes da gestação 
propiciando para as gestantes uma boa qualidade de vida 
nesse período, bem como valorizar e incentivar a postura 
ativa da parturiente durante o trabalho de parto, no parto 
e no puerpério. 

É preciso

Por Maria da Graça Alexandre

intervenção 
fisioterapêutica 
no pré-natal?
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MaRIa Da gRaça aLExanDRE
 mgraca@hmipv.prefpoa.com.br 

Fisioterapeuta. Crefito 8.885-F. 
HMIPV/SMS.
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Fonte: acervo da autora

Figura 7 – Posições para amamentação

Fonte: acervo da autora

Figura 4 – Exercícios para a 
musculatura do assoalho pélvico

Fonte: acervo da autora

Figura 3 – Exercícios metabólicos

Fonte: acervo da autora

Figura 5 – Exercícios com a bola

Fonte: acervo da autora

Figura 6 – Cooperação do 
acompanhante no alívio da dor

Fonte: acervo da autora

Figura 2 – Posturas para o repouso 

Fonte: acervo da autora

Figura 1 – Alteração postural na gestação 

Revista da Astec, n. 43, dez. 2018 19



5a exPotec – trAbAlHos

PaLaVRaS-ChaVE 
Iluminação; Luminárias; Lâmpadas; LED; Arquivo. 

OBJETIVO 
Este projeto visa demonstrar a necessidade e as van-

tagens da substituição das lâmpadas fluorescentes por 
luminárias e lâmpadas do modelo LED, nos ambientes 
internos e externos do Arquivo Histórico de Porto Alegre 
Moysés Vellinho (AHPAMV) em conformidade com as es-
pecificações técnicas constantes nas recomendações dos 
órgãos técnicos nele apresentadas. 

DESCRIçãO 
Apresentação das recomendações técnicas referentes 

a iluminação pelos órgãos técnicos especializados e das 
propostas para o AHPAMV e PMPA: 

• Apresentação das recomendações técnicas do Arquivo 
Nacional Brasileiro, por meio da Câmara Técnica de Preser-
vação de Documentos, do Conselho Nacional de Arquivos 
(http://conarq.gov.br/index.php/ctpd), no que diz respeito 
às condições de iluminação dos ambientes de armazena-
mento e os de uso (técnico ou consulta) de acervos arqui-
vísticas; em sua publicação Recomendações para a cons-
trução de Arquivos (ARQUIVO NACIONAL. CONARQ, 2000). 

• Apresentação das recomendações técnicas do Arqui-
vo Nacional Brasileiro, por meio da Câmara Técnica de 
Preservação de Documentos, do Conselho Nacional de 
Arquivos (http://conarq.gov.br/index.php/ctpd), no que 
diz respeito às condições de iluminação dos ambientes 
de armazenamento e os de uso (Técnico ou consulta) de 
acervos arquivísticas; em sua publicação Recomendações 
para a produção e o armazenamento de documentos de 
arquivo (CONARQ, 2005, p. 12). 

• Apresentação das recomendações técnicas do 
Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel), per-
tencente ao Ministério de Minas e Energia (MME), 
quanto a melhoria da eficiência energética dos pré-
dios públicos apresentadas no guia para eficiência 
energética nas edificações públicas e as apresenta-
das, também, no formato compacto do guia; intitula-
do O que fazer para tornar mais eficiente o uso de 
energia elétrica em prédios públicos. 

• Apresentação das recomendações técnicas do Ins-
tituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 
(Inmetro), órgão do Ministério do Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio Exterior, quanto a recomendação ao 
uso de lâmpadas do modelo LED apresentadas no Guia 
sobre uso das lâmpadas LED (Inmetro, 2016). 

• Apresentação de Imagens, meramente ilustrativas, 
de modelos de luminárias e lâmpadas de iluminação 
(Conforme o guia O que fazer para tornar mais eficiente o 
uso de energia elétrica em prédios públicos do Centro de 
Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel): 

• Apresentação do quantitativo de luminárias led 
e lâmpadas led (de rosca) por ambiente interno do 
ahPaMV. 

• Apresentação de Proposta para iluminação total 
da área externa do ahPaMV e EPahC; acompanhada 
de Planta de recomendação de localização dos pos-
tes altos com luminárias led na área externa do ah-
PaMV e EPahC. 

RESULTaDOS ESPERaDOS 
Obtenção de aumento da eficiência energética na ilu-

minação gerando uma economia, em torno de 35%, no 
custo mensal /anual com o consumo. 

interna e externa do arquivo histórico 
de Porto Alegre Moysés Vellinho

Projeto de renovação 
da iluminação 

Por Gabriel Russo Ferreira, Fábio Frota Espíndola 
e Andreo Vinicius Henzel Felix 
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Fonte: CPEL, 2014

Figura 3 – Lâmpadas a LED

Fonte: CPEL, 2014

Figura 1 – Luminária ineficiente T12

Fonte: CPEL, 2014

Figura 2 – Luminárias Eficientes T5

Fonte: CPEL, 2014

Figura 4 – Luminária de LED para uso externo (Pátio)

Preservação da documentação histórica, de guarda 
permanente, em suporte papel, conforme as recomenda-
ções da Câmara Técnica de Preservação de Documentos 
do Conselho Nacional de Arquivos (Conarq). 

Preservação da saúde dos servidores, demais traba-
lhadores e usuários do Arquivo Histórico de Porto Alegre 
Moysés Vellinho com a melhora das condições ambientais. 

Preservação do meio ambiente no descarte das 
lâmpadas de LED, devido a não possuírem o elemento 
químico mercúrio em sua composição como as lâmpadas 
fluorescentes e vida útil maior. 
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5a exPotec – trAbAlHos

PaLaVRaS-ChaVE 
Imunização; Vacinas; 
Refrigeração; Enfermagem.

OBJETIVO 
Relatar o processo de qualificação da Rede de Frio 

nas salas de vacinas da rede pública no município de 
Porto Alegre. 

MéTODO 
Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de ex-

periência, realizado pelo Núcleo de Imunizações do Mu-
nicípio de Porto Alegre, no período de 2015 a 2017. 

DESCRIçãO 
O Brasil possui um dos programas de imunizações 

mais completos do mundo, o Programa Nacional de 
Imunizações (PNI), sendo pioneiro na implantação 
de algumas vacinas. Contudo, ainda existem muitas 
carências em salas de vacina, principalmente, rela-
cionadas à conservação de imunobiológicos (BRASIL, 
2013; RAGLIONE, 2016). 

O PNI é composto por uma equipe técnico-admi-
nistrativa e a Rede de Frio faz parte desse processo de 
trabalho por meio de normatização, planejamento, 
avaliação e financiamento que almeja à manutenção 
adequada da cadeia de frio, com o propósito de pre-
servar a estabilidade dos imunobiológicos (BRASIL, 
2013; OLIVEIRA, 2014).

Os Imunobiológicos são produtos farmacológicos pro-
duzidos a partir de micro-organismos vivos, subprodutos 
ou componentes, capazes de imunizar de forma ativa ou 
passiva. As vacinas são sensíveis ao calor, ao frio e à luz. 
Desse modo, para manter o seu potencial, devem ser acon-
dicionadas, transportadas, organizadas, monitoradas, dis-
tribuídas e administradas corretamente (OLIVEIRA, 2013). 

No ano de 2014, as unidades de saúde que receberam 
geladeira doméstica modelo frost free, originalmente 
projetadas para a conservação de alimentos e produtos 
que não demandam precisão no ajuste de temperatura, 
apresentaram grandes variações na conservação dos 
Imunobiológicos, inviabilizando a utilização dos mes-
mos. Por longos períodos, algumas salas de vacinas 
ficaram fechadas, por não atenderem aos critérios de 
conservação dos produtos, gerando impacto negativo 
na cobertura vacinal da cidade. Iniciou-se, então, um 
processo para aquisição de câmaras científicas, visando 
à conservação dos Imunobiológicos, conforme recomen-
dado pelo Programa Nacional de Imunizações. O recurso 
financeiro liberado pelo município, em 2015, foi suficien-
te para equipar 70 salas de vacinas, o equivalente à me-
tade das salas existentes no município. 

Em 2016, iniciou-se uma nova compra de 88 câmaras 
para conservação de imunobiológicos, possibilitando, 
até março de 2017, a qualificação de 100% das unidades 
com salas de vacinas, além das farmácias distritais, la-
boratórios municipais e a Central Municipal de Distribui-
ção de Imunobiológicos.

Qualificação 
da rede de Frio 
no município de Porto Alegre
Por Patricia do Couto Wiederkehr, Raquel Borba Rosa, 
Raquel Cristine Barcella, Ceura Beatriz Cunha Goularte, 
Douglas Antunes Josefino, Júlio Cesar Conceição de Barros, 
Maxuel Cruz dos Santos, Melissa Soares Pires e Olino Ferreira
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RESULTaDOS 
Além da substituição das geladeiras domésticas 

por câmaras científicas, o processo de qualificação da 
rede de frio das salas de vacinas no município contou 
com a capacitação das equipes para o uso adequado 
dos novos equipamentos. Desde o início do processo, 
identificou-se a queda gradativa do número de ocor-
rências por alteração de temperaturas. Da mesma 
forma, o total de perdas de imunobiológicos foi dimi-
nuindo progressiva e simultaneamente à substituição 
dos equipamentos domésticos no município, reduzin-
do cerca de 98,2% o custo com perdas de vacinas no 
primeiro semestre de 2017 em relação ao ano de 2015 
conforme demonstrado no Gráfico 1.

COnSIDERaçÕES FInaIS 
As unidades de saúde do município de Porto Alegre se 

qualificaram de modo a garantir a conservação adequa-
da dos imunobiológicos. Todavia, se faz necessária tam-
bém a educação permanente das equipes, abordando as 
normas de conservação de imunobiológicos e um plano 
de manutenção preventiva/corretiva dos equipamentos 
pelos gestores municipais.

RaqUEL BORBa ROSa
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Vigilância das Doenças Transmissíveis/SMS.
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das Doenças Transmissíveis/SMS.

RaqUEL CRISTInE BaRCELLa
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Fonte: acervo dos autores

Figura 1 – Câmaras de conservação para Imunobiológicos

Fonte: SI-PNI NI/EVDT/CGVS/SMS

Gráfico 1 – Ocorrência e Perdas de Imunobiológicas de 2015 a 2017
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5a exPotec – trAbAlHos

PaLaVRaS-ChaVE 
Saúde Sexual; Violência Sexual; Aborto Legal; 
Assistência Integral. 

OBJETIVO 
Apresentar o trabalho especializado e de referência da 

equipe interdisciplinar do Serviço de Atenção Integral em 
Saúde Sexual (SAISS) que realiza atendimento em saúde 
sexual feminina, violência sexual (VS) e aborto legal (AL) 
do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas/PMPA. 

DESCRIçãO 
O Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV) 

por seu perfil e missão, vem aprimorando e aprofundando 
o modo de atender a saúde das mulheres. A equipe inter-
disciplinar do SAISS acolhe e acompanha mulheres com 
disfunções sexuais, portadoras de Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (IST) gestantes ou não, vítimas de violência 
sexual e realiza avaliações para Aborto Legal de gravidez 
decorrente de estupro, previsto no Código Penal Brasilei-
ro de 1940 e normatizado pelo Ministério da Saúde. 

A equipe é composta por uma médica ginecologista, 
duas psicólogas, duas enfermeiras e uma assistente so-
cial. Dos atendimentos realizados, as situações de vio-
lência sexual são, na maioria das vezes, as mais urgentes. 
Sabe-se que a violência sexual é uma das manifestações 
da violência de gênero mais cruéis e persistentes (BRASIL, 
2012). No Brasil, em 2014, mais de 50 mil mulheres foram 
sexualmente violentadas (IPEA), sendo que um dos agra-
vos resultantes dessa violência pode ser uma gravidez. Na 
equipe do SAISS, o primeiro acolhimento é realizado pela 
enfermagem, e tem por finalidade conhecer a situação de 
violência sofrida, o estado atual da paciente e o percurso 
da vítima pelos serviços de saúde. No processo de avalia-
ção de Aborto Legal são agendadas consultas, em tempo 

breve, para avaliação e acompanhamento ginecológico 
e psicológico. Pacientes adolescentes e mulheres em si-
tuação de vulnerabilidade social são atendidas também 
pela assistente social. A equipe interdisciplinar se reúne 
para discussão dos casos e elaboração conjunta do pare-
cer técnico com vistas à realização do Aborto Legal nesse 
hospital. O atendimento às mulheres vítimas de violência 
sexual que desejam interromper a gestação exige brevi-
dade e atendimento humanizado, a fim de encaminhar o 
procedimento com o menor tempo gestacional possível e 
minimizar os danos físicos e emocionais. 

A equipe do SAISS se propõe a acompanhar, pelo pe-
ríodo de seis meses, as mulheres vítimas de violência aco-
lhidas no serviço, sendo realizado o rastreio de IST (0,3 e 6 
meses após a violência) e o atendimento psicológico e so-
cial necessários. Nas situações de gravidez decorrente de 
estupro em que não é realizado o Aborto Legal, as mulhe-
res são encaminhadas para acompanhamento pré-natal e 
orientadas quanto aos seus direitos legais, inclusive sobre 
a possibilidade de consentimento para adoção. 

O SAISS funciona em horário comercial, no 5° andar do 
bloco C do HMIPV, e o Centro Obstétrico do hospital faz 
o atendimento emergencial de vítimas de violência se-
xual, 24 horas por dia. É importante ressaltar, que todas 
as mulheres expostas a esse tipo de situação devem bus-
car atendimento de saúde com a maior brevidade possí-
vel, até 72 horas após a violência, para receber medicação 
profilática para IST/ HIV e a anticoncepção de urgência.

RESULTaDOS 
O Relatório Mundial sobre Violência e Saúde (WHO, 

2002), reconhece a violência sexual e a define como: [...] 
“qualquer ato sexual, tentativa de obter um ato sexual, 
comentários ou investidas sexuais indesejadas, ou atos 
direcionados ao tráfico sexual ou, de alguma forma, volta-

serviço de referência em disfunções sexuais, 
violência sexual e aborto legal do hospital 
materno infantil Presidente Vargas/PMPA

serviço de atenção 
integral a saúde 
sexual (saiss):

Por Angela Ester Ruschel, Cristina Ana Dalla Nora, Alia Fabian Daitx, 
Jane Iândora Heringer, Miriam Fátima Zanatta e Sandra Crsitina Scalco
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dos contra a sexualidade de uma pessoa usando a coação, 
praticados por qualquer pessoa independentemente de 
sua relação com a vítima, em qualquer cenário, inclusive 
em casa e no trabalho, mas não limitado a eles (p. 148)”. A 
violência sexual é um problema de saúde pública não ape-
nas por sua elevada ocorrência, mas pelos agravos para a 
saúde, que podem incluir traumatismos físicos severos, 
morte, doenças sexualmente transmissíveis (IST) e danos 
psicológicos intensos, por vezes irreparáveis, tais como 
transtornos da sexualidade, suicídio, depressão, bulimia, 
anorexia, ou dificuldades afetivas e de relacionamento 
(DREZZET E PEDROSO, 2012). Embora a legislação brasilei-
ra permita a realização de aborto para vítimas de estupro, 
ter acesso a esse procedimento não é uma garantia para as 
mulheres. Há muitas dificuldades para realizá-lo no País: 
poucas instituições cadastradas; composição e manu-
tenção de equipes capacitadas; alegações de objeção de 
consciência; moralidades declaradas ou subjacentes; falta 
de informações sobre os direitos e serviços de referência 
existentes. O HMIPV, por intermédio do SAISS, oferece às 
mulheres que sofreram violência sexual e às que enfren-
tam uma gravidez decorrente de estupro, o acesso ao seu 
direito com uma atenção especializada e humanizada, 
inclusive com a possibilidade de interrupção legal da ges-
tação, conforme preconiza a Norma Técnica “Prevenção e 
Tratamento dos Agravos Resultantes da Violência Sexual 
contra Mulheres e Adolescentes”. 

Figura 1 – Equipe SAISS/HMIPVs

Fonte: arquivo das autoras

Figura 2 – HMIPV

Fonte: arquivo das autoras

ELIa FaBIan DaITx
Enfermeira aposentada – HMIPV/SMS.
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5a exPotec – trAbAlHos

PaLaVRaS-ChaVE
Caturrita; Ninhos; Torres de celular. 

OBJETIVO 
Criar uma Norma para apresentação de projetos, 

com vistas a obtenção de autorização para remoção de 
ninhos de MyIopsitta monachus localizados em torres de 
telefonia. 

InTRODUçãO 
A caturrita Myiopsitta monachus é uma espécie silves-

tre do Brasil, caracterizada como espécie sinantrópica 
(Ibama n° 109/2006), sendo que a Lei n° 9.605/1998 prote-
ge os indivíduos e seus ninhos em processo reprodutivo, 
ou seja, ocupados por ovos e filhotes. A fauna sinantrópi-
ca é caracterizada como nociva quando interage de forma 
negativa com a população humana causando transtornos 
significativos de ordem econômica ou ambiental, ou que 
represente risco a saúde pública. 

METODOLOgIa 
Em 2014 a SMAM realizou um levantamento prévio 

identificando que cerca de 30% das torres de telefonia 
de Porto Alegre apresentavam este problema. A presença 
dos ninhos impede que seja feita a manutenção das tor-
res, muitas vezes prejudicando totalmente a emissão do 
sinal e danificando o material das antenas, sendo muito 
solicitada a remoção destes ninhos, entretanto o órgão 
ambiental é carente de normativas para este trabalho. 

Neste sentido, SMAM (atualmente SMAMS) e Ibama 
realizaram contato com as operadoras para resolver esta 
questão, onde as empresas ficariam responsáveis por 
contratar estudos referentes a este tema. No mês de janei-
ro de 2016, a SMAM recebeu trabalho realizado por biólo-
gos da empresa Terra Consultoria (2016), contratado pela 
empresa de telefonia Vivo, a metodologia foi testada em 
torre da empresa no bairro Moinhos de Vento. 

Trata-se de instrumento que visa normatizar a solici-
tação de autorização de remoção dos ninhos de Myopsita 
monachus, junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
e Sustentabilidade, localizados em antenas de telefonia 
celular, torres de iluminação e árvores em situação de ris-
co, dentro dos preceitos de bem-estar animal e respeitan-
do a legislação vigente. 

Para isto, deverá ser realizado um diagnóstico da si-
tuação, deverá ser conduzido um estudo de no mínimo 
sessenta (60) dias para verificação do tipo de ocupação 
do ninho, ocorrência de filhotes, ovos ou adultos. 

RESULTaDO 
O projeto piloto foi executado com sucesso, sendo 

possível a construção da referida norma. 
A norma construída foi baseada em estudos técnicos 

realizados por especialistas sendo a primeira do País para 
remoção de ninhos de caturrita em torres de celular, o que 
viabiliza o processo de autorização de manejo. Essa Nor-
ma Técnica, aqui chamada de Termo de Referência. 

Construção de Norma Técnica para 

Myiopsitta monachus, em torres de telefonia
Por Soraya Ribeiro

remoção de ninhos 
de caturritas 
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Determinam os procedimentos para solicitação de Au-
torização de Remoção de ninhos de caturrita Myopsita mo-
nachus localizados e antenas de telefonia celular, torres de 
iluminação e árvores em risco. 

O Secretário Municipal do Meio Ambiente e Sustentabi-
lidade, no uso de suas atribuições legais: 

Considerando a Lei n° 9.605/1998 que dispõe sobre as 
sanções penais e administrativas derivadas de condutas 
e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras provi-
dências, em seu artigo 29 que fala em matar, perseguir, ca-
çar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos 
ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou 
autorização da autoridade. No mesmo artigo, acrescenta, 
quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou cria-
douro natural; 

Considerando a Instrução Normativa Ibama n° 141/2006 
que foi criada no intuito de ordenar os critérios de manejo e 
controle da fauna sinantrópica nociva, sendo que na mesma 
instrução define: 

V – fauna sinantrópica nociva: fauna sinantrópica que 
interage de forma negativa com a população humana, cau-
sandolhe transtornos significativos de ordem econômica 
ou ambiental, ou que represente riscos à saúde pública; 

VI – manejo ambiental para controle da fauna sinan-
trópica nociva: eliminação ou alteração de recursos uti-
lizados pela fauna sinantrópica, com intenção de alterar 
sua estrutura e composição, e que não inclua manuseio, 
remoção ou eliminação direta dos espécimes; 

Considerando a Lei n° 11.520/2000, em seu artigo  
165 que coloca as espécies de animais silvestres autóc-
tones do Estado do Rio Grande do Sul, bem como os mi-
gratórios, em qualquer fase do seu desenvolvimento, seus 
ninhos, abrigos, criadouros naturais, habitats e ecossiste-
mas necessários à sua sobrevivência, são bens públicos de 
uso restrito, sendo sua utilização a qualquer título ou sob 
qualquer forma, estabelecida pela presente lei. 

Considerando a grande instalação de ninhos de Myopsita 
monachus em torres de celular e torres de iluminação impe-
dindo a manutenção corretiva e preventiva da estrutura o 
que causa muitas vezes interrupção no sistema e altos cus-
tos de reparação; Considerando a Instalação de ninhos de 
Myopsita monachus em árvores com risco de queda, onde a 
presença do ninho possa ser um agravante; 

Considerando a inexistência de normas que regrem 
este tipo de manejo no âmbito do município e estado;

TERMO DE REFERênCIa PaRa aVaLIaçãO 
DE REMOçãO DE nInhOS DE CaTURRITa, 
MYOPSITA MONACHUS, EM TORRES DE CELULaR 

Fonte: acervo da autora

Figura 1 – Ninho de caturrita em torre de telefonia

Fonte: acervo da autora

Figura 2 – Manejo resíduo infectante
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SORaya RIBEIRO
 ribeiro@smam.prefpoa.com.br 

Bióloga – CRBIO 17.508 – Setor de Controle 
Agrossilvopastoril de Vida Silvestre/SMAMS.

5a exPotec – trAbAlHos

REFERênCIaS 

BRASIL. Lei n° 9.605, 12 de fevereiro de 1998. Dispõe 
sobre as sanções penais e administrativas derivadas 
de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e 
dá outras providências. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9605.htm. Acesso:  
em 17 ago. de 2017 

BRASIL. Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos 
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silvestre Sinantrópica.] Brasília. Disponível em: http://
www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/ibama/
IN0109-030806.PDF. Acesso: em 17 ago. de 2017 

TERRA CONSULTORIA, Projeto de remoção de ninho 
inativo de Myiopsitta monachus na estação Parcão, 
Porto Alegre. 2016.

Resolvem: 
art. 1° Este instrumento visa normatizar a solicitação de 

autorização de remoção dos ninhos de Myopsita monachus, 
junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, localizados 
em antenas de telefonia celular, torres de iluminação e ár-
vores em situação de risco, dentro dos preceitos de bem-es-
tar animal e respeitando a legislação vigente. 

art. 2° Para fins de diagnóstico da situação, deverá 
ser conduzido um estudo de no mínimo sessenta (60) dias 
para verificação do tipo de ocupação do ninho, ocorrência 
de filhotes, ovos ou adultos. 

art. 3° Com base no diagnóstico deverá ser elaborado 
um plano de manejo do ninho constando os seguintes itens: 

•  Situação atual do ninho; 
•  Justificativa para remoção do ninho; 
•  Metodologia de remoção com cronograma; 
•  Plano de segurança operacional enfocando trabalho 

em altura e insalubridade dos trabalhadores; 
•  Plano de informação aos moradores locais; 
•  Destino dos resíduos; 
•  Destino dos animais que se encontrarem impossibili-

tados de voar; 
•  Projeto de implantação de estruturas que impeçam a 

formação de novos ninhos no local; 
•  Anotação de Responsabilidade Técnica do biólogo 

responsável pelo manejo. 

art. 4° O documento emitido pela SMAM tem caráter 
de autorização de manejo de fauna, com validade para o 
período solicitado no projeto aprovado. 

art. 5° Após a remoção do ninho, o responsável técni-
co deverá enviar a SMAM relatório do trabalho realizado 
no prazo de 30 dias. 

Parágrafo único. O monitoramento de novas insta-
lações deve ser realizado durante duas estações repro-
dutivas da Myopsita monachus, e os relatórios enviados 
para a SMAM. 

art. 6° O cronograma para a realização de manejos de-
verá dar prioridade para remoções fora da época reprodu-
tiva da espécie. 

art. 7° Esta IN entra em vigor na data de sua publicação. 

Fonte: acervo da autora

Figura 3 – Caturritas Myiopsitta monachus 

28 Revista da Astec, n. 43, dez. 2018



culturA

OFICIna DE aRTES TEMÁTICa ChEgaDa Da PRIMaVERa 

LIVRO anDaRILhO – ESPaLhaDOS EM LOCaIS PúBLICOS 
(ORLa MOaCyR SCLIaR, PRaçaS JúLIO MESqUITa E aLFÂnDEga) 

SaRaU, FEIRa E EVEnTO nOTURnO

eventos realizados em 2018 nas bibliotecas 
da Prefeitura Municipal – abertas ao público 
BIBLIOTECA ECOLÓGICA INFANTIL MARIA DINORAH – PARCÃO – SMAMS • Organizadora: Elisabete Lorensi Ferreira • Bibliotecária CRB 10°/2066 
Parque Moinhos de Vento • Tel.: (51) 3289-7520 • biblioteca@smam.prefpoa.com.br • www2.portoalegre.rs.gov.br/smam

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JOSUÉ GUIMARÃES – SMC • Organizadora – Diretora Renata de Souza Borges • Bibliotecária 
CRB 10/1922 • Av. Érico Veríssimo, 307 – Centro Municipal de Cultura, Arte e Lazer Lupicínio Rodrigues – Tel.: (51) 3289-8099 
bibliot@smc.prefpoa.com.br • www.instagram.com/bpmjg • Facebook: www.facebook.com/BPMJG

Acesse os canais de mídia
das bibliotecas indicados
no texto e participe
dos eventos culturais

BIBLIOTECA DA SMED • Organizador: Rodolfo de Matos Rocho – Bibliotecário • CRB-10/1883 
Rua dos andradas, 680/ 4° andar • Tel.: (51) 3289-1853 • biblioteca@smed.prefpoa.com.br 

Livros espalhados na Orla Moacyr Scliar (29/10/2018) 

Atividades educativas conectando livros do 
acervo, utilizando materiais recicláveis e 

elementos da natureza (22/09/2018) 

Tema da Oficina: Lagartas e Borboletas – 
manuseio de massinha de modelar e utilização 

de folhas coletadas no Parque (22/09/2018 ) 
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Sarau do Guia Afetivo de 
Porto Alegre (20/10/2018) 
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Noite de Terror na 
Biblioteca (19/10/2018) 
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17a Feira de Troca de Livros 
de Porto Alegre (29/09/2018) 
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Aniversário

astec comemora 24 anos 
com festa e homenagem aos aposentados
Texto Ruvana De Carli/CarliCom
Fotos Juliana Cupini Fotografia

Na noite da sexta-feira, 19 de outubro, o abraço forte, 
o sorriso acolhedor e o olhar cúmplice encontraram lugar 
para celebrar a alegria de existir entre amigos e colegas 
cujas histórias se cruzam com a jornada profissional exer-
cida na Prefeitura de Porto Alegre. No Restaurante Panora-
ma, da PUCRS, a Associação dos Técnicos de Nível Supe-
rior do Município de Porto Alegre, Astec, comemorou 24 de 
atividades, lutas e conquistas, em ocasião marcada pelas 
homenagens aos associados que se aposentaram entre ju-
lho de 2017 e junho de 2018, além da homenagem especial 
por serviços prestados aos municipários.

Em breves palavras dirigidas aos convidados, o presi-
dente da Astec, eng. civil Sérgio Brum, saudou os homena-
geados que deram o melhor de si ao povo de Porto Alegre, 
desejando-lhes uma vida longa e saudável após a aposen-
tadoria, e ressaltou que essa era uma ocasião de pausa 
nas lutas para celebrar e renovar energias. 

Neste ano, a láurea pelos relevantes serviços prestados 
na liderança de lutas pela preservação dos direitos foi para 
o advogado Edmilson Todeschini, presidente do Conselho 
de Administração do Previmpa e procurador do município 
de Porto Alegre, que contribuiu com seu saber para o com-
bate dos ataques às carreiras dos servidores.

Homenageada, enf. Adelaide Kreutz Pustai, 
e vice-presidente da Astec, enf. Lurdes Tura

Enf. Ana Rosária Sant’Anna, homenageada, 
e diretor da Astec, adm. Raul Giacobone

Adm. Márcia Valéria Borba Brasil recebe homenagem do presidente 
do Conselho Deliberativo da Astec, jorn. Adroaldo Bauer Corrêa

Homenageada, assist. social Margarete Alessandrini, 
e diretor da Astec, eng. agr. Irineu Foschiera

Enf. Isete Maria Stela, homenageada, e bibl. Carmem von Hoonholtz, 
representante da Comissão Cultural da Astec

Téc. em Com. Social Carmem Lúcia Nunes Jasper recebe homenagem 
do diretor da Astec, eng. civil Adinaldo de Fraga
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Entre os que se aposentaram, receberam o troféu em 
agradecimento dos colegas e da sociedade pelo traba-
lho dedicado à cidade, no exercício de suas profissões, 
na Prefeitura de Porto alegre:

• Enfermeira Adelaide Kreutz Pustai
• Enfermeira Ana Rosária Sant’Anna
•  Técnica em Comunicação Social Carmem Lúcia Nunes Jasper
• Nutricionista Cleusa Maria de Almeida Mendes
• Enfermeira Isete Maria Stela
• Administrador Jardel de Borba Cunha
• Administradora Márcia Valéria Borba Brasil
• Assistente Social Margarete Alessandrini
• Enfermeira Maria Angela da Rocha Cartagena
• Enfermeira Maria Augusta Kniphoff
• Enfermeira Marilan Pettefi
• Enfermeira Miriá de Moraes Patines
• Enfermeira Sandra Regina Collares Perez
• Enfermeira Lurdes Toazza Tura
• Administrador Raul Giacobone

Enf. Miriá de Moraes Patines recebe homenagem 
do diretor da Astec, eng. agr. Irineu Foschiera

Presidente da Astec, eng. civil Sérgio Brum, entrega 
o troféu ao adm. Raul Giacobone

Presidente da Astec, eng. civil Sérgio Brum, presta 
homenagem à enf. Lurdes Toazza Tura

A láurea pelo trabalho desenvolvido em defesa dos direitos dos municipários 
foi entregue pelo presidente da Astec, eng. civil Sérgio Brum, ao presidente do 

Conselho de Administração do Previmpa, procurador Edmilson Todeschini

Homenageada, enf. Maria Angela da Rocha Cartagena, e bibl. Carmem 
von Hoonholtz, representante da Comissão Cultural da Astec

Após as homenagens, os convidados confraternizaram 
com o impecável jantar e a descontração na pista de 
danças, momentos muito especiais para sermos leves e 
felizes, oportunidade de recarregar as baterias e forta-
lecer a energia para a luta com a alegria entre os com-
panheiros de jornada. Uma noite inesquecível, que será 
bem lembrada com a ajuda das lentes da artista plástica 
e fotógrafa Juliana Cupini. O download das fotos está 
liberado em www.astecpmpa.com.br. Confira as fotos 
dessa noite memorável.Enf. Maria Augusta Kniphoff, homenageada, e vice-presidente 

da Astec, enf. Lurdes Toazza Tura
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Posse dA diretoriA 2019/2020 

Astec tem nova diretoria 
para biênio 2019-2020

Diretoria eleita para o período 2019-2020 

A diretoria executiva da Astec para o biênio 2019-2020 
foi empossada, juntamente com os novos integrantes 
dos conselhos deliberativo e fiscal, na noite de 19 de 
dezembro, no Auditório do Senge-RS. A chapa única, 
Resistir e Avançar, foi eleita com 176 votos válidos, três 
brancos e um nulo, em processo conduzido pela Comis-
são Eleitoral composta pelo eng. quím. Eduardo Fleck 
(presidente), arq. Sonia Castro e a méd. vet. Carla Rosa-
ne Bacedo de Vargas. 

Dirigentes de entidades de técnicos e de servidores da Pre-
feitura de Porto Alegre prestigiaram a cerimônia de posse.

Confira o Plano de ação 2019-2020: 
www.astecpmpa.com.br 

Os técnicos dos núcleos do Conselho Deliberativo que per-
manecem sem representantes podem se mobilizar desde 
já para a organização de eleições complementares.

Eng. civil Sérgio Luiz Brum 
Presidente 

Eng. agrônomo Irineu 
Pedro Foschiera
Vice-presidente

Adm. Márcia 
Carcuchinski da Silva

Diretora Administrativa

Eng. civil Carlos 
Adolfo Bernd

Diretor Financeiro

Diretoria Executiva 2019-2020: Enf. Maristela Fiorini, diretora de Relações com Aposentados e Pensionistas; Bibl. Carmem Lapolli von 
Hoonholtz, diretora Cultural; Eng. Civil Carlos Bernd, diretor Financeiro; adm. Márcia Carcuchinski da Silva, diretora Administrativa; 

eng. civil Sérgio Brum, presidente;; eng. agr. Irineu Foschiera, vice-presidente; Rel. Públicas Rita de Cássia Becco, diretora de Relações 
Trabalhistas e Sindicais, em companhia do presidente da Comissão Eleitoral, eng. quím. Eduardo Fleck
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Bibl. Carmem Lapolli 
von Hoonholtz

Diretora Cultural

Rel. Púb. Rita de Cássia 
da Silva Becco

Diretora de Relações 
Trabalhistas e Sindicais 

Enf. Maristela Fiorini
Diretora de Relações com 

Aposentados e Pensionistas

Proc. mun. César Sulzbach, presidente da 
Associação dos Procuradores do Município de 

Porto Alegre (APMPA)

Adm. Rita Eloy, presidente 
da Acespa 2019-2021

Eng. civil Francisco Bragança, 
diretor do Senge-RS

Conselho Fiscal 2019-2020: econ. Marisa 
Pinho, adm. Jardel Cunha e adm. 

Margareta Baumgarten

Engenheiros João Pedro Chaves Nunes e Alceu 
Ferreira Jr.; econ. Marisa Pinho; eng. eletricista 

Ricardo Pulvirenti

Engenheiros Adinaldo de Fraga e Eduardo Fleck 
com adm. Margareta Baumgarten

Arq. Sérgio Zimmermann, representante da 
Sociedade de Engenharia do RS e aud. Amaury 
Perusso, presidente da Federação Nacional das 
Entidades de Servidores dos Tribunais de Contas

Enfermeiras Maristela Fiorini e Patrícia 
Wiederkehr com a bibliotecária Carmem 

von Hoonholtz

Adm. Alberto Gabelini; jorn. Cristine Rochol; rel. 
públ. Rita Becco; proc. Edmilson Todeschini

COnSELhO FISCaL núcleo

adm. Margareta Baumgarten aposentados

Econ. Marisa ney Santos de Pinho aposentados

adm. Jardel de Borba Cunha aposentados

adm. Jardel de Borba Cunha aposentados

COnSELhO DELIBERaTIVO núcleo

atuário Dalvin gabriel José de Souza Previmpa

Enf. Cristine Rochol SMS

adm. alberto Miotto gabelini SMS

Enf. Lurdes Maria Toazza Tura aposentados

Jorn. adroaldo Bauer Spíndola Côrrea aposentados

Eng. civil João Pedro Chaves nunes aposentados

Eng. civil adinaldo Soares de Fraga aposentados

Eng. civil augusto Renato Ribeiro Damiani SMIM

arq. Eng. gislaine Lopes Meneses SMaMS

Enf. Patricia Couto Wiederkehr aposentados

arq. Maria Erni Coutinho Marques SMPg

Eng. civil alceu Ferreira Junior SMDE

adm. Raul Federico giacobone aposentados

Biól. Flávio Barcelos aposentados

Presidente da astec, eng. civil Sérgio Brum, e os seguintes representantes de entidades:
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notíciAs

O Diário Oficial de Porto Alegre de 27 de dezembro de 
2018 traz uma importante conquista para os servidores: a 
Lei 12.488/18, que estabelece o orçamento de 2019 assegu-
rando a reposição dos índices de inflação correspondentes 
aos anos de 2017 e 2018. A vitória dos municipários é fruto 
da mobilização com que a categoria enfrentou a intransi-
gência de Nelson Marchezan – primeiro prefeito da história 
a retirar os servidores do orçamento, negando-lhes o direi-
to à reposição salarial assegurada na Lei Orgânica do Muni-
cípio, bem como na Constituição Federal. A articulação do 
Simpa e da categoria junto aos parlamentares resultou na 
elaboração de emenda garantindo a reposição, aprovada 
no dia 6 de dezembro, por 15 votos a 10.

 Sorteio de três bolsas para o curso de idiomas da PUCRS, 
realizado pela Astec, em 3 de agosto, contemplou as associa-
das Rosane Sulzbach, Rosane Terezinha Baltazar e Maria do 
Carmo Boklage.

Articulação de municipários na Câmara Municipal resultou na aprovação 
da emenda que assegura reposição da inflação de 2017 e 2018 
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Servidores lutam e conquistam emenda que garante 
correção salarial na Lei Orçamentária Anual 2019 

Bolsas para curso de idiomas

A bibl. Carmem von Hoonholtz, coordenadora da Comissão 
Cultural (D), representou a Astec, em 29 de outubro. Na foto, 
com o adm. Marco Aurélio Kihs, palestrante, e a adm. Rita Eloy, 
do CRA-RS, organizadora do evento, com apoio da Fadergs.

V Ciclo de Palestras sobre Gestão Pública

34 Revista da Astec, n. 43, dez. 2018



IV Seminário Astec: A realidade das 
finanças e previdência na PMPA

Almoço de Confraternização

Transmitido ao vivo pelo Facebook, com milhares de 
visualizações, o Seminário “A Realidade das Finanças e 
Previdência na PMPA”, realizado pela Astec, reuniu, em 23 
de agosto, no Auditório do Senge, os palestrantes Paulo 
Müzell, economista e especialista em planejamento e de-
senvolvimento econômico; Amauri Perusso, presidente da 
Federação Nacional dos Servidores dos Tribunais de Con-
tas (Fenastc); Edmilson Todeschini, procurador do municí-
pio de Porto Alegre; e Jeferson Miola, analista político do 
Instituto de Debates, Estudos e Alternativas de Porto Ale-
gre (Idea). Eles confrontaram dados acerca das finanças da 
Prefeitura de Porto Alegre e das previdências públicas e pri-
vadas brasileiras com os discursos governamentais. 

Na plateia, servidores públicos municipais de diversas 
pastas participaram evidenciando a preocupação com as 
versões oficiais que vêm sendo veiculadas pela grande 
mídia, que não questiona os números, ainda que sejam 
públicos e estejam disponíveis para toda a sociedade.

O evento, que contou com o apoio da Fenastc, do Sindi-
cato dos Engenheiros do RS (Senge-RS) e do Sindicatos dos 
Municipários (Simpa), bem como as apresentações dos pa-
lestrantes, estão disponíveis em www.astecpmpa.com.br. 

Reunir-se aproveitando a bela paisagem do Guaíba 
como cenário foi o programa do qual desfrutaram os as-
sociados que aceitaram o convite da Astec para participar 
do Almoço de Confraternização realizado em 23 de no-
vembro, no Restaurante Orla 360°, ao lado da Usina Gasô-
metro. Na oportunidade, também foram homenageados 
os aposentados do período entre julho de 2017 e junho de 
2018 que não participaram da Festa de 24 anos da Astec, 
em outubro último: nutr. Cleusa Maria de Almeida Men-
des; terapeuta ocupacional Carmen Vera Passos Ferreira; 
arq. Jorge Freitas Borges; e enfs. Loritha Catarina Oliveira, 
Marilam Peteffi e Sandra Regina Collares Perez.

O público participou questionando os palestrantes 
sobre os números divulgados pela mídia

Os palestrantes Amauri Perusso, da Fenastc, em pé; Paulo Müzell, 
economista, municipários e professor universitário aposentado; 
Jefferson Miola, do Idea; e Edmilson Todeschini, procurador do 

município de Porto Alegre

Presidente da Astec, eng. Sérgio Brum, com os homenageados: 
arq. Jorge Freitas Borges, enf. Marilam Peteffi, terapeuta 

ocupacional Carmen Vera Passos Ferreira e nutr. Cleusa Maria de 
Almeida Mendes, com a vice-presidente, enf. Lurdes Toazza Tura

A homenageada enf. Loritha Catarina Oliveira recebeu o troféu 
pelos serviços prestados à Prefeitura de Porto Alegre das 

mãos da vice-presidente, enf. Lurdes Tura, em companhia do 
presidente da Astec, eng. Sérgio Brum

Reencontro de colegas e descontração 
tendo o Guaíba como cenário

Fo
to

s R
uv

an
a 

De
 C

ar
li/

Ca
rl

iC
om

 

Fo
to

s R
uv

an
a 

De
 C

ar
li/

Ca
rl

iC
om

 

Revista da Astec, n. 43, dez. 2018 35



notíciAs

Ação Social: Lacres de alumínio e “Tampinha Legal” 
ajudam quem precisa

Novos Sócios

Entre maio e dezembro, a Astec contribuiu para trans-
formar 71 quilos de plástico e 14 quilos de lacres de alumínio 
em recursos para a saúde de quem precisa muito e, ainda, 
proteger o meio ambiente. A ação social da entidade bene-
ficiou o Educandário São João Batista, o Imama e a Associa-
ção Amigos do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, 

com as campanhas “Lacre Legal” e “Tampinha Legal”. O 
destaque fica com o Núcleo Astec da SMIM, exemplo de mo-
bilização, que participou com 38 quilos de plástico e 11 qui-
los de lacres de alumínio. Inspire-se nos colegas da SMIM e 
passe a coletar tampinhas e lacres no seu local de trabalho. 
Depois é só ligar 3217-2921, que a gente recolhe e destina!

Estagiária Luciana Gomes da Silveira Buratto, assistente social 
Simoni Bampi e estagiária Luiza Grochowalki, organizam o 

Núcleo Astec-SMIM

A presidente do Educandário São João Batista, profa Evelyne 
Streck, recebe as tampinhas legais, entregues pela bibl. Carmem 

von Hoonholtz, representante da Astec, em 5 de setembro
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nome Secretaria

Proc. Edmilson Todeschini PgM

adm. Fabiano Ramos dos Santos DEMhaB

Enga civil Juliana Braz Frediani SMaMS

arq. kenia Camargo dos Santos SMgES

Téc. Com. Soc. Magda Pila Pinto aposentada

Enf. Marcia Elisa Weber aposentada

Cir. Dent. Mariane Uchoa Leal SMS

Econ. Paulo Roberto Müzell e Oliveira aposentado

Prof. Rosália Bettio Bona SMED
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Hobby

Engenheira civil e de segurança do trabalho, annete 
Piccoli atuou no DMaE desde 1989, no Serviço de Segu-
rança e Medicina do Trabalho e na Coordenação de Obras, 
como engenheira fiscal de obras de água e esgotos, tendo 
se aposentado em 2016. Em 2009, já pensando na apo-
sentadoria, iniciou cursos de formação em cerâmica, ten-
do como inspiração suas viagens à Itália e Portugal, nas 
quais essa arte a encantou. Desde então, tem aperfeiçoa-
do a técnica e, há 2 anos, está cursando mosaico. atual-
mente, trabalha com azulejos, placas e pratos. 

Tudo começou com viagens inspiradoras

Annete Piccoli pinta cerâmica baixo esmalte, que é uma 
técnica que usa tintas cerâmicas brasileiras e importadas 
que queimam em forno a 1000ºC para vitrificar. Basicamen-
te, as peças são feitas em cerâmica branca – que, primei-
ramente, é levada ao cozimento para virar biscoito. Após 
esse processo, o desenho é traçado, pintado, esmaltado e 
levado ao forno para vitrificar. 

“Como engenheira civil e de segurança do trabalho, 
sempre estive voltada para as áreas das exatas e com as 
cerâmicas tive a oportunidade de ampliar meu olhar e ‘sair 
da caixa’, possibilitando que eu enxergasse para além do 
raciocínio lógico e rígido”, conta Annete. 

Sua experiência comprovou a importância de planeja-
mento para aposentadoria, a necessidade de hobbys para 
saúde mental e para tornar a nova fase da vida mais leve 
e bem-humorada. Depois da aposentadoria do DMAE, o 
planejamento permitiu que Annete passasse a se dedicar 
a essa paixão que hoje reconhece como uma aptidão que 
sempre teve, mas que ainda não havia sido explorada. 
“Descobri em mim uma artista criativa e habilidosa, fa-
zendo com que minha autoestima aumentasse e, assim, 
minimizei possíveis depressões, o que é muito comum na 
aposentadoria” ensina ela.
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Nesta seção, nossos associados publicam 
fotos de suas viagens pelo mundo afora. 

Envie as suas fotos para o e-mail:

 asteccomunicacao@gmail.com 

turismo

Em novembro de 2017, a enf. aposentada da 
SMS Lurdes Tura e seu esposo Genir Tura 
viajaram pelo roteiro Europa Imperial. 

O eng. civil adinaldo Fraga, aposentado 
do DMAE, compartilha três passeios que fez 
nos anos de 2017 e 2018, em companhia da 
esposa Lucimar Fraga e amigos dos grupos 
de hidroginástica e confraria, no qual 
somente os homens cozinham.

Sediado em Portugal, onde 
investe o tempo de suas 
licenças-prêmio acumuladas 
para realizar pós-doutorado, na 
Universidade de Coimbra, o arq. 
Fernando Biffignandi, 
do Demhab, mostra fotos de 
algumas de suas viagens.

Manneken Pis 
Bruxelas/Bélgica

Trilhas pelas praias
Itacaré/BA

Praça dos heróis
Budapeste/Hungria

Praia em frente ao Royalton 
Punta Cana Resort & Casino
Punta Cana/República Dominicana

Muro de Berlim
Berlim/Alemanha

Belvedere do Espigão
Veranópolis/RS

al khazneh (Câmara do tesouro) 

Petra/Jordânia 

Coliseu 
Roma/Itália 

Mulheres-girafa Chiang Mai/Tailândia 
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gAstronomiA

IngREDIEnTES PaRa a MaSSa
  250 g de farinha de trigo integral 
  2 ovos inteiros
  Uma colher de café de azeite oliva 
  Uma pitada de sal

PREPaRO: Misturar os ingredientes 
em uma vasilha, sovar um pouco e 
deixar descansar por 20 minutos. 
Abrir a massa e cortar tipo fettuccine, 
cozinhar al dente e reservar quente.

IngREDIEnTES PaRa O ChaRqUE
  Um pedaço de charque salgado de 300 g
  2 dentes de alho picados 
  Uma colher sopa manteiga 
  Raspas de açafrão da terra a gosto
  Pimenta a gosto 

PREPaRO: Cozinhar o charque na 
panela de pressão por 20 minutos, 
verificar o sal, se necessário ferver em 
nova água para dessalgar. Desfiar o 
charque retirando o excesso de gordura, 
refogar com a manteiga, alho e temperos. 
Reservar quente.

IngREDIEnTES PaRa a 
CEBOLa CaRaMELIzaDa

  2 cebolas grandes cortadas em rodelas finas
  2 colheres de sopa rasa de açúcar 
  Azeite 
  Sal
  Pimenta a gosto 
  Uma pitada de vinagre balsâmico 

PREPaRO: Refogar a cebola na manteiga 
até ficar transparente, depois acrescentar 
o açúcar, sal, pimenta e vinagre, mexendo 
até caramelizar.

IngREDIEnTES PaRa O 
MOLhO VERMELhO

  100 g de tomates secos 
  Um dente de alho picado 
  Azeite de oliva 
  Folhas de manjericão fresco
  Sal e pimenta a gosto 
  Pitada de açúcar 

PREPaRO: Refogar os tomates com azeite, 
alho e temperos até desmanchar um pouco. Se 
necessário, colocar um pouco da água da massa 
e bater no processador com o manjericão.

MOnTagEM DO PRaTO 
Em um prato fundo, 
coloque o molho vermelho 
e sobre ele a massa. Depois, 
as cebolas e, por último, 
o charque, formando uma 
pirâmide com ele para dar 
volume ao prato. Acrescente 
folhas de manjericão em 
cima e sirva a seguir. 

Bom apetite!

Fettuccine caseiro integral 
com charque e cebola agridoce 

PaULO PRaDO
 pauloprado.eng@gmail.com

Engenheiro Civil e de Segurança 
aposentado da SMOV
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No intuito de atender aos anseios e necessidades dos associados e objetivan-
do fornecer opções de cuidados com saúde,  lazer,  desenvolvimento pessoal, 
profissional  e  de qualidade de vida,  a  Astec vem firmando diversos convênios, 
com valores atrativos,  bem abaixo do mercado.  Os convênios são formas de 
agregar valor  e  oferecer vantagens nos ser viços prestados aos associados,  por 
meio do poder que a união de classe proporciona.

aSSOCIE-SE E aPROVEITE!

SEGURO JURÍDICO, convênio firmado com o escritório DIREITO SOCIAL, que atua há mais 
de 30 anos na defesa dos interesses dos trabalhadores ativos e aposentados, dos movi-
mentos sociais e de suas respectivas entidades. Apenas em caso de demandas judiciais 
serão cobrados honorários. Preços especiais para associados Astec e seus dependentes. 

SEgURO JURíDICO

O Plano UNIODONTO conta com excelente rede de dentistas para os associados: mais de 
1.200 cirurgiões-dentistas no RS e mais de 22 mil no Brasil, além de unidades de pronto
-atendimento em Porto Alegre, Guaíba e Pelotas. Podem ser beneficiários dependentes: 
cônjuge, companheiro, filhos, netos, enteados, tutelados e menores sob guarda de as-
sociados da Astec. 

UnIODOnTO 

Associados Astec e seus dependentes até 24 anos poderão aproveitar a parceria e uti-
lizar todas as dependências da AABB, usufruindo das melhores opções de esporte, di-
versão, cultura e lazer com a família o ano todo, em um dos melhores clubes da capital. 
Isenção total da taxa de adesão/joia (valor atual de R$ 3.811,00), sendo devido apenas 
o valor da mensalidade.

aaBB – aSSOCIaçãO aTLéTICa BanCO DO BRaSIL

Atendimento de urgência/emergência pela ECCO SALVA, com completo atendimento  
pré-hospitalar, no município de Porto Alegre, podendo se estender até o estabelecimen-
to hospitalar designado, conforme indicação médica. Mensalidades inferiores ao merca-
do e desconto em folha, para associados Astec e seus dependentes.

ECCO SaLVa

O convênio Astec-PUC-Educon oferece cursos de extensão e de pós-graduação lato sensu. 
Associados Astec têm descontos em todos os cursos oferecidos, com destaque para a grande 
oferta de cursos de língua estrangeira.

PUC – EDUCOn 

OUTROS COnVênIOS
Informe-se, ainda, sobre os demais convênios à disposição dos 
associados da Astec: UnIMED, MaxxIDEnTE, CEnTRO CLínICO 
gaúChO, CaBURé SEgUROS, aCaDEMIaS, PSICÓLOgOS, 
entre vários outros (veja na pág. 2).

PaRa MaIS InFORMaçÕES 
www.astecpmpa.com.br/convenios 
atendimento@astecpmpa.com.br 

(51 ) 3217-2921

NOVOS CONVÊNIOSASTEC


