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edItorIal

comunicação renovada
a 33ª edição da Revista da Astec vem renovada, não só em aspec-

tos da programação visual, como também robustecendo os ins-

trumentos de valorização profissional. o registro ISSN nos coloca 

em um novo patamar, alocando nossos conteúdos em bases de 

dados de grandes bibliotecas ao redor do mundo, uma conquista 

para os técnicos, que também qualificam sua participação em con-

cursos e progressões no serviço público.

Sob outro aspecto, porém, é necessário que sigamos cumprindo 

o papel de veículo de comunicação consolidando informações dos 

movimentos realizados nesse início de gestão, bem como sinali-

zando a posição da entidade em favor da isonomia, na busca da 

construção de um Plano de Carreira, Cargos e Salários específico 

dos técnicos de Nível Superior. tais ações, contudo, não prescin-

dem do apoio da astec aos movimentos profissionais pelas grati-

ficações de cada categoria, extensiva a ativos e inativos.

o questionamento, em várias frentes de atuação, quanto à ade-

quação e mesmo à legalidade de cargos em comissão ocuparem 

cargos em atividades fim, sem a devida capacidade técnica, está 

na essência dos temas abordados. ao lado desse, outro assunto 

que tem ocupado a atenção dos servidores são as denúncias de 

uso corrupto da máquina pública. esta edição registra a posição 

da astec a respeito.

ainda, um panorama atualizado das bibliotecas da PMPa e três 

artigos técnicos, produzidos por associados, conferem valor cul-

tural e acadêmico à publicação. esses conteúdos somam-se às in-

formações sobre os novos convênios firmados, oferecendo uma 

série de novos serviços, e ao convite para a festa de 19 anos da 

astec, que já está sendo preparada com muito carinho, para a con-

fraternização entre colegas.

UM AleRtA soBRe o ABoNo peRMANÊNciA
aos aposentandos que recebem abono permanência, fica o alerta sobre a 
possibilidade de a prefeitura requisitar devolução de valores, no momento 
da concessão da aposentadoria. diante do registro de caso dessa natureza, 
a astec orienta que o servidor, como assegura direito estatutário, encami-
nhe petição ao titular da pasta / órgão onde serve, anunciando que não 
aceita repor ao erário valores que lhe tenham sido pagos a título de abono 
permanência. a cobrança é indevida, posto que foi concedida sob respon-
sabilidade do Previmpa e da Secretaria Municipal da administração, após 
demanda de boa-fé do servidor.

oPINIão

a vulnerabilidade 
do servidor público
Biól. isABel cRistiNA JUNqUeiRA – SMAM

Prosseguindo com as ações de nossa associação, 
na atual gestão 2013-2014, a diretoria continuará apro-
ximando-se das entidades de classe na busca de par-
cerias. o objetivo é obtermos apoio nas discussões jun-
to a Prefeitura para os temas que dizem respeito à va-
lorização da categoria, preservação da lisura no caráter 
da prestação de serviço de qualidade à sociedade e do 
alerta sobre a importância do técnico de nível superior, 
em suas diversas funções, como servidor municipal.

desde o início do ano de 2013, os servidores vêm 
sendo abalados com diversas ocorrências no âmbito 
de seus órgãos de atuação. Isto nos tem colocado em 
situação de vulnerabilidade e exposição diante da so-
ciedade civil, em especial, pela natureza das notícias 
veiculadas na mídia. Situações como estas afetam di-
reta ou indiretamente o desempenho das nossas fun-
ções e a qualidade dos serviços prestados à população.

É sabido que a falta de uma política salarial e de 
condições de trabalho adequadas vem gradativamen-
te afetando as condições físicas e psicológicas de nós, 
servidores públicos. a elevada demanda de trabalho, 
a deficiente estrutura organizacional, além da inade-
quada gestão administrativa, têm levado o servidor a 
exercer suas atividades num esforço que extrapola as 
condições oferecidas pelo ambiente de trabalho.

Nos recentes episódios judiciais que envolveram 
diretamente a Prefeitura, revelou-se a necessidade 
de os segmentos da sociedade civil, junto aos órgãos 
públicos, discutirem políticas de desenvolvimento das 
suas demandas, contradições e impactos. desse de-
senlace, provavelmente teremos frutos positivos pa-
ra a Capital, gerados por atores da sociedade civil, 
entre eles, representantes das diversas categorias pro-
fissionais que hoje são parte do problema e das solu-
ções para as melhorias da nossa cidade. Um exemplo 
são as atitudes mais afirmativas pelo nosso Brasil, vi-
de as manifestações ocorridas nestes últimos tempos.

Somos interlocutores da Prefeitura e da nossa ci-
dade, por isso, exigimos atenção, respeito e conside-
ração dos nossos gestores – estejam eles em cargos 
políticos ou não, para o efetivo atendimento das nos-
sas reivindicações, hoje tão galgadas nos atos sindi-
cais, assim como de outras entidades de classe, nos-
sos parceiros de longas discussões junto à adminis-
tração. Historicamente, temos alertado sobre as situ-
ações adversas que podem levar ao precário desem-
penho das nossas funções e ao deficiente atendimen-
to à população, contrário a nossa proposta de trabalho 
como servidores da PMPa.

Mas, queremos mudar esta situação! Queremos 
oferecer um atendimento mais ágil e técnico nos nos-
sos órgãos! Portanto, exigimos o atendimento rápido 
das questões reivindicadas nos tantos movimentos 
registrados junto a PMPa e que ainda encontram-se 
pendentes de solução pelos nossos gestores.
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óRgÃos seRViDoRes
cpe ccs %ccs
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deP - departamento esgotos Pluviais 199 10 4,78
GP - Gabinete do Prefeito 103 99 49,01
PGM - Procuradoria Geral do Município 139 14 9,15
SMGl - Secr. Mun. de Governança local 178 92 34,07
SMaCIS - Secr. Mun. de acessibilidade e Inclusão Social 7 17 70,83
SeCoPa - Secr. extraordinária da Copa de 2014 8 15 65,22
Seda - Secr. especial de direitos animais 37 7 15,91
SMGeS - Secretaria Municipal de Gestão 50 25 33,33
SMa - Secr. Mun. de administração 310 22 6,63
SMaM - Secr. Mun. do Meio ambiente 462 26 5,33
SMC - Secr. Mun. da Cultura 214 19 8,15
SMdH - Secr. Mun. de direitos Humanos 576 14 2,37
SMe - Secr. Mun.de esportes, recreação e lazer 123 17 12,14
SMed - Secr. Mun. de educação 5.001 20 0,40
SMF - Secr. Mun. da Fazenda 470 13 2,69
SMIC - Secre. Mun. de Indústria e Comércio 186 18 8,82
SMJ - Secr. Mun. da Juventude 3 15 83,33
SMoV - Secr. Mun. de obras e Viação 498 20 3,86
SMS - Secr. Mun. de Saúde 4.223 27 0,64
SMSeG - Secr. Mun. da Segurança 2 13 86,67
SMt - Secr. Mun. de transportes 105 0 0,00
SMte - Secr. Mun. do trabalho e emprego 25 9 26,47
SMtUr - Secr. Mun. de turismo 15 14 48,28
SMUrB - Secr. Mun. de Urbanismo 238 15 5,93
SMPeo - Secr. Mun. de Planejamento estratégico e orçamento 30 25 45,45

SuB-tOtaL 13.202 566 4,11
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s dMae - dep. Mun. de água e esgotos 2.043 43 2,06

dMlU - dep. Mun. de limpeza Urbana 1.190 16 1,33
deMHaB - dep. Mun. de Habitação 243 65 21,10
PreVIMPa - dep. de Previdência dos Servidores do Mun. de Porto alegre 84 6 6,67
FaSC - Fundação de assistência Social e Cidadania 324 44 11,96

SuB-tOtaL 3.884 174 4,29
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IMESF - Instituto Mun. de Estratégia da Saúde da Família 1.100 3 0,27

Companhia Carris Porto-alegrense 2.255 29 1,27

ePtC - empresa Pública de transporte e Circulação 980 35 3,45

SuB-tOtaL 4.335 67 1,52
totAl 21.421 807 3,63

FoNTE: SMA/SRH 41.365 | Cpe - CaRgOS De pROvImeNtO efetIvO | CC - CaRgOS em COmISSãO

conheça os percentuais de ccs (cargos em comissão), na prefeitura
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Agora temos índice internacional

reVISta aSteC

a partir dessa 33ª edição, a Revista 
da Astec passa a apresentar muitas no-
vidades, buscando valorizar ainda mais 
os técnicos de nível superior do muni-
cípio de Porto alegre.

Na capa, você já encontra o código 
Qr, abreviação de quick response code, 
ou código de resposta rápida. São có-
digos de barras quadrados, desenvolvi-
dos primeiramente no Japão, em 1994. 
diferentes dos tradicionais códigos de 
barras UPC, que são constituídos por 
linhas verticais, um código Qr pode ser 
capturado mais rapidamente e pode 
conter mais informações. Para acessá- 
lo, basta tirar uma foto com Smartpho-
ne e a câmera vai processar rapidamen-
te as informações sobre a edição 33 da 
Revista da Astec.

dois outros caminhos para acessar 
nossa Revista são o site www.astec-
pmpa.com.br e a página facebook.com/
astecpmpa.

a programação visual também so-
freu alterações, com os artigos técnicos, 
passando a seguir novas normas. o ob-
jetivo é adequar-se ao caráter científico 
desse tipo de texto, valorizando mais 
as produções dos autores.

Nossa mais recente conquista é o 
registro ISSN (International Standard 
Serial Number), sigla em inglês para 
Número Internacional Normalizado pa-
ra Publicações Seriadas: ISSN 2317 - 
6407. É o código aceito internacional-
mente para individualizar o título de 

uma publicação seriada, tornando-o 
único e definitivo. através do ISSN a 
Revista da Astec será incluída nas ba-
ses de dados de diversas bibliotecas, 
repositórios e outras instituições ao 
redor do mundo.

Conforme o site do IBICt – Instituto 
Brasileiro de Ciência e tecnologia, a re-
de ISSN (ISSN Network) é uma organiza-
ção intergovernamental representada 
por 83 centros nacionais e regionais, em 
todo o mundo. Com o apoio da organi-
zação das Nações Unidas para a educa-
ção, a Ciência e a Cultura (Unesco), a 
rede foi criada em 1971 e implantada 
três anos mais tarde para apoiar o con-
trole bibliográfico mundial de publica-
ções seriadas, por meio de um código 
único, o ISSN (International Standard Se-
rial Number). Atualmente, a ISSN Network 
é coordenada pelo Centro Internacional 
do ISSN, com sede em Paris, e já possui, 
em todo o mundo, mais de 1 milhão de 
títulos de publicações seriadas identifi-
cadas com esse código. Constitui a mais 
completa e abrangente fonte de infor-
mação sobre publicações seriadas.

desde 1975, o IBICt vem desenvol-
vendo as funções de Centro Nacional 
da rede ISSN. a partir de 1980, o IBICt 
se estabeleceu como Centro Brasileiro 
do ISSN (CBISSN), por meio de acordo 
firmado entre o Centro Internacional 
do ISSN e o Conselho Nacional de de-
senvolvimento Científico e tecnológico 
(CNPq), ao qual era vinculado à época. 
assim, o IBICt passou a ser o único mem-
bro no Brasil para atribuição do código 
ISSN junto aos usuários em geral e edi-
tores em particular.

como participar
estes e outros passos no aprimoramento desse instrumento de comunicação visam 
facilitar e valorizar a divulgação das suas produções, qualificando sua participação 
em concursos e progressões no serviço público, além de trazer informação de quali-
dade sobre temas de interesse dos técnicos de Nível Superior. Basta entrar no site da 
astec: http://astecpmpa.com.br/website/iNstRUc_ARtigos_ReVistA_Astec.pdf, 
o botão à esquerda, logo abaixo do link da revista da astec. Valorize-se, divulgando 
seu trabalho! Participe e convide seus colegas!

facebook.com/astecpmpawww.astecpmpa.com.br
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reUNIõeS

20/01 dia do Farmacêutico
24/01 dia do aposentado
29/01 dia do Jornalista
01/02 dia do Publicitário
12/03 dia do Bibliotecário
06/05 dia do Cartógrafo
12/05 dia do assistente Social
15/05 dia do Biólogo
29/05 dia do estatístico
30/05 dia do Geólogo
18/06 dia do Químico

DAtAs pRoFissioNAis
A Astec cumprimenta os profissionais 
pela passagem de suas datas. parabéns 

aos colegas técnicos que trabalham para 
construir uma porto Alegre sempre melhor.

Bibl. elisabete lorensi Ferreira SMaM
Bibl. Graciele andrea da Silva antunes SMC
Téc. Tur. Guilherme Peglow Klumb SMtUr
eng. Civil Gustavo José toniolo SMed
adm. Julio Cesar dos Passos SMed
Bibl. Karen Silveira trinches dMlU
eng. lilian andréa Meyer SPM
eng. agr. luciano alves Brocca SMaM
eng. Civil lysiane Menese Pacheco deP
arq. Mariene Valesan SMoV
eng. Marina Bergamaschi teixeira SPM
Biól. Mariúsa Cristiana reuter Colombo dMae
eng. agr. Matheus laurent SMaM
Prof. Sandra Helena dias Morem SMed
Nutr. Silvaine Sasso de Quadros SMS
Bibl. tânia Garcia de oliveira de Souza SMC

NoVos sócios
A Astec dá boas-vindas aos colegas que passam a integrar a entidade.

Servidores SMS reagem a indicações para cargos
em 26/04, os servidores da Se-

cretaria Municipal de Saúde (SMS) 
foram surpreendidos com a notí-
cia de que seriam nomeados um 
secretário adjunto, um coordena-
dor da Gerência de regulação e 
um novo diretor técnico do IMeSF, 
sendo que esses cargos já estão 
sendo ocupados por pessoas es-
colhidas pela atual gestão por se-
rem técnicos e competentes para 
atuarem nesses setores.

os servidores, descontentes 
com a nomeação de pessoas sem capacida-
de técnica e política de gerenciamento para 
cargos estratégicos de gestão, uniram-se e 
decidiram procurar o vice-prefeito, Sebastião 
Mello, que prontamente os atendeu, enquan-
to o Paço Municipal ficou lotado de servido-
res da SMS que defendem a manutenção do 
atual projeto em defesa da Gestão do SUS 

com qualidade, transparência e unidade. a 
presidente do Cd, enf. lurdes Maria toazza 
tura, conduziu o encontro representando 
todos os servidores presentes e colocando 
a posição defendida por estes. Foi acompa-
nhada pela presidente da astec, Biól. Isabel 
Cristina Junqueira, e pela conselheira, enf. 
Kelma Nunes Soares.

em reunião posterior com o 
secretário Carlos Henrique Casar-
telli, que agradeceu o apoio de 
sua equipe, os servidores reite-
raram o compromisso com a ges-
tão e o projeto que estão execu-
tando com grande êxito. esteve 
presente também, a representan-
te do controle social, djanira Cor-
rea da Conceição, que manifestou 
preocupação com as possíveis 
mudanças e reforçou o apoio do 
Conselho Municipal de Saúde com 

o projeto da atual gestão.
diante do ocorrido, os servidores se sen-

tiram fortalecidos, pois, mais uma vez mos-
traram que, juntos e com o mesmo objeti-
vo – fortalecimento do SUS – é possível re-
verter qualquer posição que possa interfe-
rir no bom andamento do trabalho que vem 
sendo rea lizado.

efeito cascata, legalidade de CCs em atividades fim e PeC 05/11
No encontro, na sede da astec, em 27/5, 

os diretores e conselheiros ouviram da pro-
curadora aposentada do Município Maria 
angélica Freitas da Silva. ela falou sobre a 
ação civil pública impetrada pelo Ministério 
Público do rio Grande do Sul contra o Mu-
nicípio de Porto alegre (PreVIMPa, dMae, 
dMlU, deMHaB e FaSC). o juiz prolator dr 
Hilbert Maximiliano akihito obara senten-
ciou, em 07/01/2013, que não está confi-
gurado o efeito cascata. Como o Ministério 
Público recorreu, a nova decisão caberá à 
4ª Câmara Cível do tribunal de Justiça do 

rio Grande do Sul. o processo corre sob o 
nº 001/1.10.0165223-2.

Quanto ao tema da legalidade de pessoas 
que ocupam CCs, cargos em comissão preen-
chidos por indicação política, em atividades- 
fim sem a devida capacitação técnica, a astec 
passa a estudar formas de questionamento 
ao governo. Na busca de maior eficácia nas 
ações, a entidade vai buscar o respaldo legal.

e, ainda, sobre a Proposta de emenda à 
Constituição – PeC 05/11, as entidades par-
ceiras seguem acompanhando o andamen-
to na Câmara dos deputados.
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ao longo do primeiro semestre, a astec publicou três manifestos públicos, referentes as episódios que envolveram 
autoridades e servidores em denúncias de corrupção e, também, ao movimento de funcionários da Secretaria 
de Saúde em defesa da capacidade técnica como critério para ocupar postos em atividades-fim

Astec: pela completa apuração dos fatos
tendo em vista os recentes episódios envolvendo suspeita de corrupção 

na área ambiental, nas esferas pública e privada, estendendo-se a estrutu-
ras da Prefeitura Municipal de Porto alegre, a aSteC vem a público defen-
der a mais completa apuração dos fatos, com a devida punição dos respon-
sáveis, sejam eles quem forem, estejam onde e na posição que estiverem.

o Núcleo aSteC-SMaM já está se mobilizando para tratar destas ques-
tões junto ao secretario interino e dos demais encaminhamentos que ve-
nham a respaldar a eventual vulnerabilidade dos técnicos mediante os fatos 
políticos que estão afetando diretamente a secretaria. lembramos, ainda, 
movimentos anteriores que têm pautado a ação da aSteC, em geral, e dos 
técnicos de nível superior do Núcleo SMaM, em particular, buscando apurar 
irregularidades cometidas por detentores de cargos de confiança política.

a ação eficaz e célere das autoridades competentes se faz necessá-
ria para que não se manchem os nomes de instituições e de categorias 
profissionais que cumprem um papel social e político relevante em de-
corrência do comportamento criminoso de quem possa, porventura, 
ter-se valido de posições privilegiadas para benefícios espúrios. Neste 
sentido, a aSteC também está oficiando ao prefeito José Fortunati a so-
licitação de uma visita de desagravo aos servidores da SMaM – Secreta-
ria Municipal do Meio ambiente, permanecendo no aguardo do retorno.

Porto alegre, 02 de maio de 2013.

Núcleo sMAM
os técnicos do quadro da Secretaria Municipal do Meio ambien-

te – SMaM, ligados ao Núcleo da associação dos técnicos de Nível 
Superior do Município de Porto alegre – aSteC, vêm a público mani-
festar o que segue:
1.  Manifestamos todo apoio ao trabalho de apuração desencadeado 

pela operação da Polícia Federal na investigação sobre possíveis 
atos ilegais praticados nas atividades de licenciamento ambiental;

2.  Historicamente os servidores da SMaM vêm lutando por melhores 
condições de trabalho e alertando sobre situações precárias como 
falta de pessoal, estrutura física, organizacional e administrativa 
defasadas, indicações de pessoas sem perfil e afinidade para exer-
cer cargos de gestão ambiental, e outras deficiências administrati-
vas que representam prejuízos ao atendimento ágil e eficiente das 
demandas da secretaria;

3.  alertamos a população que o incremento de normas ambientais e 
o rigor exigido no licenciamento ambiental das mais diversas ativi-
dades, não têm sido acompanhados de orçamento compatível com 
as demandas que a sociedade está a exigir dos órgãos ambientais. 
este incremento reflete-se na obtenção das necessárias condições 
de trabalho, reivindicação histórica dos servidores da SMaM.

Porto alegre, 08 de maio de 2013

os signatários deste documento, assim co-
mo servidores públicos da Prefeitura de Porto 
alegre, em conjunto com a associação dos téc-
nicos Científicos de Nível Superior, vêm a públi-
co manifestar inconformidade e profunda pre-
ocupação diante das notícias veiculadas na im-
prensa acerca do tema dos adicionais de insa-
lubridade, periculosidade e outros que depen-
dem de decisões baseadas em critérios técnicos, 
mas, em vez disso, vem sendo tratados a partir 
do interesse de grupos corporativos que per-
sonificam pessoas que ocupam cargos públicos.

os adicionais de insalubridade e periculo-
sidade para os servidores da administração cen-
tralizada estão previstos nos artigos 60 e 62 da 
lei municipal 6.309, de 28 de dezembro de 1988.

de acordo com o artigo 60, “são conside-
radas atividades com risco de saúde as que, 
por sua natureza, condições ou métodos de 
trabalho, exponham o funcionário a agentes 
nocivos à saúde, acima dos limites de tolerân-
cia fixados na legislação específica, em razão 
da natureza e da intensidade do agente e do 
tempo de exposição aos seus efeitos”.

Já o artigo 62 estipula como atividades pe-
rigosas “aquelas que, por sua natureza ou mé-
todos de trabalho, impliquem contato perma-
nente com inflamáveis, explosivos e equipa-
mentos ou instalações elétricas nas áreas de 

risco a serem especificadas no regulamento”.
essas determinações legais atendem, por 

sua vez, a uma legislação federal contida nas 
Normas regulamentadoras números 15 e 16, 
da Portaria 3.214, de 8 de junho de 1978, do 
Ministério do trabalho e de seus decretos com-
plementares, e deverão ser seguidas até que 
seja formulada uma legislação municipal que 
a substitua e seja adotada para fins de conces-
são dos adicionais de insalubridade e pericu-
losidade aos servidores municipais.

as normas já estão sendo aplicadas pelo 
estado do rio Grande do Sul.

Porto alegre já conviveu com sérios pro-
blemas na área da saúde até 2010, como re-
sultado de uma quase letargia administrativa, 
causada por vários fatores, dentre os quais a 
absurda flutuação de ocupantes de cargos em 
níveis estratégicos. de 2005 a 2010, foram qua-
tro secretários de saúde, cinco coordenadores 
da Gerência de regulação de Serviços de Saú-
de (GrSS), nove coordenadores na assessoria 
de Planejamento e Programação, além das in-
contáveis mudanças na Coordenadoria-Geral 
da rede de atenção Primária e Serviços espe-
cializados e Substitutivos.

a situação se torna mais grave se conside-
rarmos que, na maioria dos casos, ficou fla-
grante que o critério da competência técnica 

não foi levado em conta na escolha dos ocu-
pantes dos cargos. a cada mudança, vieram 
novos subassessores, novas rotinas e novas 
propostas “revolucionárias”, que acabaram con-
duzindo o trabalho feito anteriormente ao final 
melancólico de retorno à estaca zero.

atualmente, a Secretaria Municipal de Saú-
de retomou uma política de trabalho com su-
porte na recuperação da valorização do conhe-
cimento técnico, de modo que prevaleça a com-
petência. Isso inclui a determinação de que os 
servidores desenvolvam seu trabalho como 
gestores, que contribuam para a organização 
sólida de ações que, de fato, sejam efetivas 
para qualificar o SUS e mudar os indicadores 
de saúde de Porto alegre.

a reação de contrariedade às adequações 
que precisam ser feitas na legislação represen-
tou, na verdade, a defesa de interesses corpo-
rativos e políticos não específicos ao tema em 
questão. o problema, em atitudes como esta 
é o velamento dos reais motivos de descon-
tentamento das categorias envolvidas, muitas 
delas compartilhadas pela aSteC. Isso fragmen-
ta os servidores, desvaloriza o trabalho reali-
zado pelos técnicos científicos e confunde a 
opinião pública. É preciso, enfim, dar um bas-
ta no amadorismo e na instabilidade adminis-
trativa no serviço público.

A importância da estabilidade na gestão / servidores da saúde Municipal

astec 
recomenda

o Blog do celso, produzido pelo eng. Celso lima, aposentado do dMae, é uma boa dica para quem 
gosta de manter-se atualizado sobre temas do funcionalismo e da Prefeitura de Porto alegre. No ar, 
desde 2010, o veículo conta também com fotos que registram momentos da história da Prefeitura e 
links de caráter literário. acesse em http://celsol-diariodeumaposentando.blogspot.com.br/

MaNIFeStoS
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eNtIdadeS

Dando sequência ao seu plano de ação, a Diretoria executiva 2013-2014 tem desenvolvido intensa agenda com 
entidades parceiras e órgãos do governo. apresentar a astec, divulgar as bandeiras de luta da associação, estreitar 
vínculos, discutir questões profissionais e estabelecer frentes de negociação são os objetivos desses movimentos

 pleNáRiA DA MUlHeR
a presidente da astec, Biól. Isabel Cristina Junqueira, participou da sessão 
solene realizada pela assembleia legislativa do rio Grande do Sul em alu-
são ao dia Internacional da Mulher. o evento homenageou, entre diversas 
mulheres, a Conselheira deliberativa da astec, enf. Márcia Calixto, in mem-
morian. o evento foi no Plenário 20 de Setembro. a solenidade estava pre-
vista para ocorrer em 13 de março, mas foi adiada para o dia 27, devido ao 
falecimento da secretária estadual de Políticas para Mulheres, Márcia San-
tana. durante a cerimônia, sete mulheres gaúchas foram homenageadas 
com o troféu Mulher Cidadã 2013, concedido pela assembleia legislativa, 
nas áreas de defesa de direitos e combate à violência, educação, participa-
ção política, profissionalização e emprego, saúde, atividade comunitária e 
cultura. as indicações foram feitas pelo Conselho estadual dos direitos da 
Mulher e aprovadas pela Mesa diretora do legislativo. a enf. Márcia Calix-
to foi representada por seu pai, João Calixto.

 siMpA
além do tema da da-
ta base dos servidores 
municipais, os repre-
sentantes das duas 
entidades conversa-
ram sobre a proposta 
da astec de encaminhamento de um plano de cargos, carreira e salários 
específico dos técnicos de Nível Superior. as questões da PeC 05/2011, do 
efeito cascata e da manifestação dos técnicos da Secretaria da Saúde – Nú-
cleo astec, em prol da estabilidade na gestão também estiveram em pauta. 
o encontro ocorreu em 15/05.
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 cRA-Rs
a presidente, Biól. Isabel Junqueira, e a 
vice, arq. Sonia Castro, representando 
a diretoria executiva da astec, foram re-
cebidas no Cra- rS, em 29/4, por sua 
presidente, adm. Cláudia de Salles Sta-
dtlober, e pelo vice-presidente de fisca-
lização e registros, adm. Cesar Marques 
Sarmento. além da apresentação formal 

da diretoria executiva Gestao 2013-2014, as representantes da astec men-
cionaram a intenção de organizar uma rodada de discussões sobre a PeC 
05/2011, que estabelece como teto único dos funcionários públicos fede-
rais, estaduais e municipais o salário dos ministros do StF, acabando com 
os subtetos previstos na Constituição. Hoje, a Constituição prevê a existên-
cia de limites diferenciados para estados e Municípios e não permite, por 
exemplo, que um funcionário do executivo municipal ganhe mais que o 
Prefeito. a matéria está na iminência de ser votada na Câmara dos depu-
tados. Mas, o tema que dominou a pauta da visita foi a intenção de que se 
construa um plano de cargos, carreira e salários para os técnicos de Nível 
Superior. a presidente da astec destacou que a entidade teme que a cate-
goria seja surpreendida pela apresentação de um plano por parte do go-
verno, pois, busca agenda com a Secretaria da administração há cerca de 
dois anos, visando assento na discussão do PCCS, sem retorno. em 7/1, a 
Biól. Isabel Junqueira representou a astec na solenidade de recondução da 
adm. Claudia Salles Stadtlober à presidência do Cra-rS e posse dos eleitos 
para compor um terço do conselho da entidade.
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 AFM
a astec prestigiou a cerimônia de co-
memoração dos 90 anos da aFM – as-
sociação dos Funcionários Municipais 
de Porto alegre, administradora e man-
tenedora do Hospital Porto alegre, em 
23/2. a entidade parceira presta servi-
ço essencial aos servidores da prefeitura, na área da saúde, em especial, 
aos que enfrentam maiores dificuldades devido às baixas remunerações.

PaUlo reNato Prato MaCHado / arQUIVo aFM

 AcespA
a astec prestigiou a posse da nova diretoria e Conselho Fiscal da associa-
ção dos administradores, atuários, Contadores, economistas e estatísticos 
do Serviço Público Municipal de Porto alegre – acespa, em 27/03, para o 
triênio 2013-2015. a solenidade, na sede do Cra-rS, contou com as pre-
senças da Presidente da astec, Biól. Isabel Junqueira, e da Vice-Presidente, 
arq. Sonia Castro.
DiRetoRiA | pResiDeNte adm. Jardel de Borba Cunha
1º vICe-pReSIDeNte Cont. Francisco José Menezes da Silva
2º vICe-pReSIDeNte Cont. rogério Santos de oliveira
tesoUReiRA adm. adriana Nunes Paltian | secRetáRiA econ. Gilda Beltrão Costa
coNselHo FiscAl
tItUlareS | 1º adm. adalberto Pio de almeida
2º adm. dione Borges de Carvalho | 3º Cont. Carlos leandro ransan
SUPleNteS | 1º Vera lúcia Broki Brasil
2º augusto Cesar Pio de almeida | 3º José azevedo Vieira

FotoS: arQUIVo aCeSPa 

 AiAMU
representantes da diretoria executiva visitaram a associação dos agen-
tes Fiscais da receita Municipal. apresentaram a Gestão 2013-2014 e a 
intenção de construir o Plano de Cargos, Carreira e Salários, em conjunto 
com entidades parceiras. a PeC 05/2011 e a sobreposição de gratificações 
também foram tratadas, bem como a questão das progressões funcionais, 
que consta na Pauta Unificada de reivindicações 2013. as entidades com-
partilham interesses em relação a PeC 05/2011 e a aiamu tem trabalhado 
em prol da aprovação em Brasília e aqui no estado, junto a deputados fe-
derais e líderes de bancadas. Quanto ao Plano de Carreira, Cargos e Salá-
rios, a presidente da aiamu, eunice da Silva Brochier, diz que uma luta 
precisa ser iniciada com a participação de todas as entidades, inclusive 
com o Simpa, pela correção dos salários básicos de todos os servidores. 
e destaca que “Nossos contracheques se transformaram numa colcha de 
retalhos e de gratificações, e isto precisa mudar. Precisamos de mais tran-
quilidade e segurança para nossa aposentadoria”, completa.
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 ApMpA
em 8/4, a Presidente, Biól. Isabel Junqueira, e a diretora de relações com 
aposentados e Pensionistas, arq. Josane Gauer, apresentaram a diretoria 
executiva da astec ao Presidente da aPMPa – associação dos Procuradores 
do Município de Porto alegre, armando J. C. domingues, e à diretora de 
Comunicação Social andreza Saballa. também apresentaram a intenção de 
discutir um Plano de Cargos e Salários específico dos técnicos Científicos, 
reunindo as entidades parceiras em torno do tema. Na ocasião, também 

foram tratadas a necessidade 
do provimento de cargos por 
meio de concurso público e a 
lei orgânica da PGM. arman-
do domingues colocou a aPM-
Pa à disposição para troca de 
experiências e encaminha-
mento de questões conjuntas.KI

Ko
 C

o
el

H
o

 / 
Ka

d
 C

o
M

U
N

IC
aç

ão



Revista da Astec,  v.10, n. 33, jul.2013 9

o presidente da associação dos administradores, atuários, Contadores, economistas e estatísticos do 
Serviço Público Municipal de Porto alegre – acespa, adm. Jardel de Borba Cunha, visitou a astec em 
8/4. ele foi saudado pela Presidente, Biól. Isabel Junqueira, que ressaltou a importância da parceria en-
tre as associações em prol dos interesses dos técnicos de Nível Superior. o administrador reafirmou a 
parceria entre as entidades e o interesse comum em torno da construção de um Plano de Cargos e Sa-
lários específico dos técnicos, bem como ações conjuntas pertinentes ao dissídio dos Municipários. tam-
bém salientou a importância de que as associações reforcem o apoio e a união dos técnicos ainda não 
contemplados com gratificações específicas, tendo em vista as dificuldades de negociação nas secreta-
rias em que os técnicos são em pequeno número, sem prejuízo do apoio às lutas das demais categorias.

acespa 
visita 
astec

gRAtiFicAÇÕes
a astec, conforme decisão da assem-

bleia Geral de 05/07/2010, segue apoian-
do os movimentos de técnicos em busca 
de gratificações específicas por profissões, 
por órgãos e secretarias.

até o fechamento desta edição, onze 
processos deste tipo permaneciam pen-
dentes de solução, entre eles, os dos téc-
nicos Científicos.

Já, no caso dos administradores, os lo-
tados na Secretaria Municipal da adminis-
tração já percebem a GId – Gratificação 
de Incentivo ao desempenho, o que tem 
motivado a busca do Conselho regional 
de administração, por parte de muitos pro-
fissionais, no intuito de serem realocados 
na SMa.

os administradores aposentados da 
mesma pasta, porém, não foram contem-
plados com a GId, o que motivou visita 
conjunta da astec, acespa e asta ao titu-
lar da secretaria, em 19/6, reivindicando 

os presidentes da Asta, carlos prates (em exercício), da Astec, Biól. isabel Junqueira, e da Acespa, 
Adm. Jardel cunha, acompanhados do presidente da câmara Municipal, Ver. Airto Ferronato, foram 
recebidos pelo secretário da Administração, elói guimarães

o pagamento imediato. o secretário elói Guimarães reconheceu a justiça da solici-
tação e recomendou que as entidades enviem ofício ao prefeito, requerendo o ajus-
te – o que já está providenciado.

cReA 
e cAU: 
impasse

apesar das duas liminares judiciais, ambas determinando que o Crea – Conselho 

regional de engenharia e agronomia – entregue os documentos do histórico 

profissional dos arquitetos ao CaU – Conselho de arquitetura e Urbanismo 

– o impasse permanece. a revista da astec conversou com os presidentes 

das entidades que argumentam depender de acerto de condições sobre a 

forma de transferência do material. enquanto o acerto não acontece, os 

arquitetos que necessitarem de certidões referentes ao período anterior a 

criação do CaU-rS, em 31/12/2010, devem continuar a procurá-las no Crea-rS.
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avaliação pós-ocupação nas Unidades 
Habitacionais acessíveis a Pessoas com 
deficiência construídas pelo demhab 
em Porto alegre
lUciANe MARiA tABBAl –  ARquITETA do dEPARTAMENTo MuNICIPAL dE HABITAção dA PREFEITuRA dE PoRTo ALEGRE E                                                                                    

MESTRE EM INCLuSão SoCIAL E ACESSIBILIdAdE – tabbal@demhab.prefpoa.com.br

Resumo
desde 2001, o demhab vem executando 
Unidades Habitacionais acessíveis a 
Pessoas com deficiência. a partir desta 
iniciativa, fez-se necessária a avaliação 
do projeto arquitetônico, quanto à 
análise das condições de acessibilidade. 
Para a coleta de dados, utilizou-se 
entrevista semiestruturada. Concluiu-se 
que é necessária a revisão dos projetos.

palavras-chave
acessibilidade. Habitação de Interesse 
Social. avaliação Pós-ocupação.

acessibilidade na moradia está diretamen-
te relacionada à adequação desta ao usuá-
rio, e pode representar um aumento na 
satisfação do usuário, ao permitir que es-
tes vivam adequadamente (CarlI, 2010).

3 MetoDologiA
a amostra foi formada por oito participan-
tes. os instrumentos de coleta de dados 
foram: entrevista semiestruturada e ava-
liação pós-ocupação, por meio de levan-
tamento dos espaços e equipamentos. ob-
servou-se o método de análise de conteú-
do e de categorização de Bardin (Bar-
dIN,1977).

4 ReSuLtaDOS e 
DiscUssÃo Dos DADos
Primeiramente foi questionado sobre a 
acessibilidade no antigo local de moradia 
(Figuras 2 e 3), e sobre o uso da casa após 
a mudança. dos oito entrevistados, sete 
relataram dificuldades, pela inexistência 
de rampas e espaços adequados.

1 iNtRoDUÇÃo
a Prefeitura Municipal de Porto alegre, por 
iniciativa do departamento Municipal de 
Habitação-demhab, vem executando Uni-
dades Habitacionais acessíveis a Pessoas 
com deficiência (UH Pcd1). trata-se, pos-
sivelmente, das primeiras moradias sociais 
brasileiras2 construídas de acordo com a 
NBr 9050/aBNt. entre o ano de 2003 e 
2013 foram entregues 17 unidades. o pro-
jeto totaliza 49,50m2, com rampas, barras, 
maçanetas “alavanca”, portas com 80cm 
e circulações internas compatíveis com os 
giros de uma cadeira de rodas.

a análise das condições de acessibili-
dade foi feita por meio da avaliação pós- 
ocupação – aPo3. Pretendeu-se avaliar a 
condição de uso dos espaços e identificar 
os itens do projeto arquitetônico a serem 
alterados, para atender o mais plenamen-
te possível as necessidades dos usuários.

2 AcessiBiliDADe 
NA HABitAÇÃo De 
iNteResse sociAl
a acessibilidade é uma característica física 
dos ambientes, das cidades e até mesmo 
dos indivíduos e é fundamental para que 
se alcance a inclusão espacial. Para duarte 
e Cohen (2010) a acessibilidade é alcança-
da quando os espaços são convidativos, fá-
ceis de percorrer e promotores de encontro 
com o outro. Segundo alvarez (2010), a 
acessibilidade enfoca as condições dos am-
bientes, aliada a conceitos ergonômicos, e 
age para otimizar a interação entre as pes-
soas, a infraestrutura e os equipamentos.

a Habitação de Interesse Social não de-
ve prescindir da igualdade de utilização 
por todos os usuários, principalmente por 
tratar-se do atendimento a famílias de bai-
xa renda. Segundo Coriat apud licht e tab-
bal (2010), como não contemplar acessi-
bilidade nas moradias de interesse social 
se é exatamente onde se concentram os 
maiores índices de Pcd4? além disso, a 

artIGo tÉCNICo

figura 2 - antiga moradia de e6 (2007)

Figura 3 - Antiga moradia de e3 (2010)

Figura 1 - planta baixa da UH pcD – lot. porto 
Novo (antiga vila Dique)

Fonte: Porto alegre (2012)
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após, foi perguntado sobre a possibi-
lidade de circular e quanto aos comandos 
elétricos e hidráulicos. Cinco entrevistados 
responderam que conseguiam circular em 
todos os espaços. Quatro entrevistados 
relataram problemas no uso do banheiro 
(Figuras 4 e 5), conforme relato:

Sinto dificuldade no banheiro, que 
eu já caí algumas vezes, sim, sem 

contar que caiu o banco. O banco 
eu não usei mais, depois do 
tombo que eu levei. Quebrou todo 
o azulejo (E3).

Um dos entrevistados relatou que o pá-
tio não tem acessibilidade devido à pre-
sença de brita, impedindo a circulação da 
cadeira de rodas (Figura 6).

NotAs
1  Na época denominada de UH PPd, em concordância com a sigla de pessoas portadoras de deficiência, terminologia definida no decreto Federal Nº 5.296, art. 5º § 1º 

inciso I, como a pessoa que possui limitação ou incapacidade para o desempenho de atividade, enquadrando-se nas categorias de deficiência física, auditiva, visual ou 
mental. este termo foi substituído, posteriormente, pela nova terminologia pessoas com deficiência (PcD).

2  Há registro de iniciativa semelhante quando, no mesmo ano de 2001, o Centro de estudos e Pesquisas de administração Municipal-CePaM, da Fundação Prefeito Faria 
lima, desenvolveu, em São Paulo, por solicitação da Caixa econômica Federal, um projeto de habitação popular acessível.

3 Conjunto de métodos e técnicas aplicado ao ambiente em uso, o qual afere o desempenho físico deste ambiente (eVaNS; MCCoY, 1998 apud orNSteIN, 2005).
4 Segundo estudos da Fundação Getúlio Vargas, 29% da população com algum tipo de deficiência vive na linha de miséria (lICHt; taBBal, 2010).

figura 4 - Banco do box na casa de e3 (2012) figura 5 - Banco do box enferrujado na casa de 
e6 (2012)

DeclARAÇÕes Dos eNtReVistADos pRoViDÊNciAs/solUÇÕes

Banco do box está quebrado ou 
enferrujado.

alteração no Memorial descritivo do 
Projeto. arquitetônico e melhorar a 
qualidade na execução.

Piso do pátio com brita. Maior fiscalização na obra;
Seguir o especificado no Memorial descritivo.

Comandos elétricos (interruptores) 
mais baixos.

alteração no Memorial descritivo de
Instalações elétricas.

Comando da janela do banheiro 
está em altura imprópria.

Melhor fiscalização da obra;
Seguir o Memorial descritivo.

quadro 1 – Respostas, sugestões e respectivas alterações necessárias nos projetos

figura 6 - pátio da casa de e1 (2012)

5 DISCuSSãO DOS ReSuLtaDOS
as respostas foram sistematizadas no Qua-
dro 1, apresentado, abaixo, parcialmente.

Conforme a sistematização realizada, 
verificou-se que as especificações dos 
projetos deveriam ser mais detalhadas 
e que deveria haver maior fiscalização 
durante a obra.

coNsiDeRAÇÕes FiNAis 
e RecoMeNDAÇÕes
o presente estudo pretendeu analisar as 
condições de acessibilidade da UHPcd. a 
metodologia adotada permitiu a avalia-
ção. as alterações a serem feitas no Pro-
jeto arquitetônico implicam em modifi-
cações nos projetos de Instalações elétri-
cas e Hidrossanitárias. tais alterações fa-
rão com que os projetos tenham sincronia, 
buscando-se minimizar problemas na exe-
cução da obra. espera-se que os resulta-
dos desta investigação possam contribuir 
aos profissionais envolvidos em projetos 
de HIS, em prol da melhoria da qualidade 
de vida dos usuários.
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artIGo tÉCNICo

a escalada das plantas exóticas 
e invasoras em Porto alegre
JoÃo RoBeRto MeiRA – BIÓloGo da SeCretarIa MUNICIPal do MeIo aMBIeNte – betomeira@smam.prefpoa.com.br

palavras chave
árvores exóticas, espécies invasoras, 
biodiversidade; meio ambiente; políticas 
de desenvolvimento sustentável.

Resumo
a composição, estrutura e função são 
atributos comuns à biodiversidade de 
qualquer ecossistema. as políticas que 
tratam da biodiversidade estão associadas 
a estes aspectos e são tratadas por 
diferentes entes federados e organismos 
internacionais. a introdução de espécies 
exóticas e invasoras é considerada pela 
organização das Nações Unidas (oNU) 
como a segunda maior causa de perda de 
biodiversidade no planeta. Grande parte 
da arborização urbana de Porto alegre é 
composta por árvores exóticas, e dentre 
elas algumas são invasoras. a V 
Conferência Municipal do Meio ambiente 
de Porto alegre aprovou resolução 
apontando a necessidade de elaborar uma 
listagem de espécies exóticas e invasoras 
para fins de manejo e controle destas. os 
conflitos gerados por distintas políticas de 
desenvolvimento frequentemente são 
judicializados nas etapas de licenciamento 
ambiental. Na disputa por modelos de 
desenvolvimento, as árvores são utilizadas 
como mote ou elemento sensibilizador 
para a oposição aos empreendimentos 
decorrentes das políticas de 
desenvolvimento em curso. Falas 
significativas referentes às arvores exóticas 
e invasoras são registradas ao longo destes 
processos e precisam ser desveladas, para 
que se possa qualificar o debate em torno 
das políticas de desenvolvimento urbano e 
ambiental.

tes naturais em regeneração, áreas de pre-
servação permanente (reNNer, 2010) e mes-
mo em unidades de conservação.

Protestos envolvendo cortes de árvores 
para a implantação de obras públicas e pri-
vadas revelam a necessidade crescente de 
diversos segmentos da sociedade civil em 
discutir as políticas de desenvolvimento sus-
tentável, suas demandas, contradições e 
impactos.

estes episódios frequentemente desen-
cadeiam ações civis e até mesmo a judicia-
lização das obras, e não é raro que pleiteiem 
a preservação de árvores que são exóticas 
ou mesmo invasoras, sendo a fundamenta-
ção vinculada aos aspectos funcionais e es-
truturais da vegetação no contexto urbano, 
mas que são contraditórias quando se trata 
de políticas de conservação da biodiversida-
de, de busca de equilíbrio ecológico e de 
preservação da paisagem natural.

iNtRoDUÇÃo
a composição, estrutura e função são atri-
butos primários comuns à biodiversidade dos 
ecossistemas (NoSS,1990). listagens de es-
pécies ameaçadas de extinção, atentas ao 
aspecto de composição, e diplomas legais 
que buscam sua proteção são estratégias 
bem reconhecidas para a conservação da 
biodiversidade.

espécies exóticas e invasoras são seres 
vivos que foram introduzidos pelo homem 
em locais diferentes do seu território de ori-
gem e que passaram a avançar sem assistên-
cia humana, impactando hábitats naturais ou 
seminaturais, segundo a convenção de diver-
sidade biológica. de acordo com a oNU, es-
ta é considerada como a segunda maior cau-
sa da perda de biodiversidade no planeta.

além dos impactos ambientais diretos, 
muitas espécies promovem prejuízos eco-
nômicos, sociais e mesmo de saúde pública. 
o javali, mexilhão-dourado, capim-annoni e 
pinheiro americano, são nomes comuns de 
organismos mais famosos e que ilustram es-
tes aspectos no âmbito local.

Plantas são introduzidas para fins agrí-
colas, pecuários, de produção de frutas, ma-
deiras e produtos diversos. Contudo, o maior 
número de vegetais exóticos que se torna-
ram invasores foi introduzido com finalidade 
ornamental, ou seja, resultou de ações de 
jardinagem, paisagismo ou arborização ur-
bana, implementadas por profissionais ou 
leigos, em iniciativas públicas ou privadas.

No ambiente urbano estas espécies de-
sempenham um conjunto de funções bené-
ficas aos munícipes, tais como conforto tér-
mico, valor estético, lazer e fruição, retenção 
sonora, sombra, manutenção da umidade, 
renovação do ar entre outros.

da mesma forma, a existência de arbo-
rização urbana, em que pese o conjunto de 
benefícios à coletividade, é também fonte 
de inúmeros conflitos, quer trate-se de in-
compatibilidades com redes públicas, obras 
de construção civil, circulação, vias, seguran-
ça pública, atividades econômicas diversas, 
e outros motivos variados.

a arborização urbana de Porto alegre é 
o produto de um conjunto de iniciativas pú-
blicas e individuais, que resultam na predo-
minância de espécies exóticas. dentre as mais 
abundantes encontram-se espécies que além 
de exóticas, hoje sabemos, também se tor-
naram invasoras dos fragmentos de ambien-Fig. 1 - tipuanas

Fig. 2 - invasão de goiabeiras em áreas de campo

Fig. 3 - ligustro
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a gestão dos conflitos envolvidos na ar-
borização urbana, não é tarefa simples, pois 
há necessidade de compatibilização de um 
pródigo volume de normas ambientais, emi-
tidas por distintos entes federados, com a le-
gislação que regra as atividades econômicas, 
políticas de desenvolvimento e de direitos in-
dividuais, compreendendo os fundamentos 
e relações ecológicas estabelecidas nos bens 
ambientais, que devem ser tutelados.

DispeRsÃo DAs áRVoRes 
eXóticAs e iNVAsoRAs
a dispersão das árvores pode dar-se a partir 
dos pássaros e mamíferos (zoocoria), do ven-
to (anemocoria) ou da água (hidrocória), de-
pendendo da composição e forma dos frutos 
e sementes. estas formas e as respectivas 
capacidades de dispersão e germinação de 
cada espécie podem indicar os manejos mais 
adequados, a fim de se prevenir as invasões 

biológicas ou conter as estabelecidas.
a elaboração de listas de espécies con-

sideradas exóticas e invasoras são instrumen-
tos para que se possa conhecer, conter e ma-
nejar estas invasões biológicas. exemplos de 
listagens e diferentes abordagens podem ser 
consultadas em Instituto Hórus de desen-
volvimento e Conservação ambiental (2010), 
Cardim (2011) e Henderson (2001).

São exemplos de exóticas e invasoras na 
arborização de Porto alegre, os ligustros, ci-
namomos, uvas-do-japão e goiabeiras, as 
quais são dispersas pela fauna, já no amare-
linho, nos pinheiros americanos e nas tipu-
anas a dispersão das sementes se dá pela 
ação dos ventos, esta última combina ainda 
a dispersão pela água.

o senso comum e a noção profundamen-
te equivocada de que as árvores plantadas 
em áreas com centralidade urbana não guar-
dam relação com as invasões biológicas, não 
se sustentam, uma vez que as relações eco-
lógicas citadas acima atingem os ecossiste-
mas naturais, causando a sua degradação e 
até mesmo extinção de espécies por meca-
nismos de competição.

No plano nacional, a gravidade e emer-
gência da matéria podem ser ilustradas pe-
la publicação da Instrução Normativa do IBa-
Ma nº 7, de 02 de julho de 2012, a qual pre-
vê o emprego de defensivos agrícolas para 
uso emergencial no controle de espécies ve-
getais invasoras em áreas de unidades de 
conservação.

No âmbito municipal, a V Conferência 
Municipal do Meio ambiente de Porto ale-
gre, ocorrida em 2012, aprovou resolução 
indicando necessidade de produção de uma 
lista de espécies exóticas invasoras e uma 
política de controle ou erradicação das mes-
mas no município, priorizando as zonas de 
amortecimento das unidades de conserva-
ção da natureza.

coNsiDeRAÇÕes FiNAis
Grande parte da arborização pública de mui-
tas cidades, como é o caso de Porto alegre, 
é composta predominantemente por árvo-
res exóticas, sendo que hoje se sabe que 
muitas destas tornaram-se invasoras em di-
versos ecossistemas naturais, inclusive nos 
que os órgãos ambientais devem tutelar.

esta composição resulta de uma visão 
predominante nos séculos passados, a qual 
promovia uma valorização das espécies exó-
ticas em detrimento das floras nativas, con-
sideradas “mato”, e que, portanto deveriam 
ser derrubadas.

em audiências públicas e em outros even-
tos é possível registrar falas significativas, 
uma vez que são frequentes e revelam uma 
visão limitada e contraditória de um deter-

minado fenômeno (FreIre, 1987). da mes-
ma forma registram-se opiniões que revelam 
incompreensão do tema “espécies exóticas 
e invasoras”, por parte de diferentes atores 
da sociedade civil e de representantes de 
diversas categorias profissionais, que são par-
te do problema e das soluções demandadas.

estas falam revelam ainda outras faces 
da questão, que partem da falsa premissa 
em pensar que uma espécie introduzida em 
ambiente tecnológico ou de alta centralida-
de urbana não poderá atingir os ecossiste-
mas naturais.

desvelar estas contradições é importan-
te, e isto poderá contribuir para a qualifica-
ção do debate sobre a Política de desenvol-
vimento Urbano e ambiental da Capital, ele-
vando-se o patamar da discussão e recolo-
cando-o no verdadeiro foco que se acorde 
necessário e possível.

a escalada de plantas exóticas e invaso-
ras deve nos induzir a uma tomada de cons-
ciência e a uma revisão de paradigmas. Caso 
não cesse, suas sementes poderão germinar 
em terrenos inapropriados, prejudicando as-
sim as espécies nativas e à rica e ameaçada 
biodiversidade local.
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os técnicos iniciaram a mobilização 
para a data-base em abril, construindo a 
Pauta de reivindicações específica 2013. 
o documento é fruto das sugestões en-
caminhadas pelos Núcleos da entidade e 
discutidas no encontro a fim de serem 
incorporadas à pauta da data base de to-
dos os servidores.

a astec participou efetivamente das 
assembleias de municipários de 18/4, 
20/5, 13/6, 25/6 e 03/7, além de atos pú-
blicos, no Paço Municipal, em 07/5, 25/6 
e 27/6. ao final dessa etapa do processo, 
a categoria aprovou pagamento integral 
da reposição da inflação (6,49%) e o rea-
juste de 9,81% no vale alimentação, a par-
tir de 1º de maio de 2013. o governo tam-
bém recuou na intenção de acordo bienal 
(2013-2014).

os servidores seguem reivindicando 
o cumprimento das pautas gerais e espe-
cíficas das diferentes áreas e categorias 
profissionais da prefeitura.

dISSídIo ColetIVo

Astec eM AsseMBleiAs
Integrada aos diversos movimentos da campanha salarial 2013, a astec defendeu a posição contra 
o parcelamento para pagamento das progressões, pela isonomia através do Plano de Carreira, por 
índices de correção justos e contra a proposta de estabelecimento de uma política bienal de reajuste
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PaUta de reIVINdICaçõeS eSPeCíFICa 2013
política salarial
1.  reposição integral, sem parcelamento, das perdas salariais e permanência do 

reajuste baseado no IPCa.
2.  aumento do vale alimentação equiparando ao que hoje é pago por dia aos 

funcionários da Procempa.
3.  Pagamento de horas extras e adicional noturno aos técnicos de Nível Superior, 

quando exercerem atividades além da carga horária estabelecida.
4.  Garantir a isonomia do pagamento das progressões aos aposentados, das letras 

e e F com pagamento retroativo.
5.  retomada da venda de licença prêmio até o limite de um mês por ano para cada 

servidor.
6.  retomada da venda de férias e flexibilização da quantidade de dias nos 

parcelamentos.

política de Valorização profissional
1.  tratamento Isonômico entre os técnicos da PMPa, equiparando categorias 

profissionais, com exigência legal equivalente e capacitação técnica compatível 
registrado em plano de cargos e salários.

2.  Nomeação imediata de técnicos para suprir asnecessidades dos órgãos/secretarias 
em decorrências devacância ou de novas demandas de trabalho (criação 
eprovimento de vagas), garantindo o exercício dasatividades e atribuições técnicas 
permanentes por servidorde carreira da PMPa.

3.  Garantia de preenchimento das Funções Gratificadas, com requisito de formação 
superior, por servidores com cargo de nível superior (habilitação técnica compatível 
com o exercício da função).

4.  redução do interstício da progressão, com aumento do percentual, entre letras, 
para no mínimo de 5% e aumento do número de vagas para 50% dos concorrentes.

5.  Garantir a redução de jornada em 1/3 da carga horária semanal para servidores 
que estiverem cursando pós-graduação nas áreas afins.

6.  Criação de Gratificação referente ao aprimoramento aos níveis de pós graduação: 
especialização, mestrado e doutorado em áreas compatíveis com as atribuições 
do cargo.

7.  Maior participação de técnicos de Carreira em eventos, reuniões, planos e 
programas que exijam representação da PMPa.

8.  aprimoramento da eGP (escola de Gestão Pública) permitindo viabilizar as 
demandas de qualificação profissional aos técnicos de Nível Superior.

9.  Implantação da essencialidade na SMaM/deP/dMlU.
10.  aumento da GIt para os técnicos que não percebem outras gratificações específicas.

condições de trabalho
1.  Participação dos técnicos de Carreira nos processos deaquisição de materiais, 

equipamentos e contratação de serviços, através de Comissões.
2.  Vistoria, manutenção e adaptação dos prédios públicos municipais garantindo 

o cumprimento das normas de edificação vigentes.
3.  Garantir mais investimento em infraestrutura e desenvolvimento de sistemas 

assim como, na revisão dos processos organizacionais visando a sua agilização, 
respeitando a ordem de Serviço já descrita na contra capa de todos os processos 
administrativos da PMPa.

4.  Garantia que os recursos do regime de capitalização não sejam utilizados para 
outros fins, apenas para os quais foram criados.

5.  tratamento isonômico na aplicação da política do ponto eletrônico para todos 
os servidores da PMPa.

6.  Implantação de Plano de Saúde aos servidores da PMPa.*Indicativo de 1 dia de 
mobilização pelo Plano de Saúde

GIoVaNNI MaNGIa / SIMPa
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eSPeCIal

Bibliotecas da Prefeitura: 
um panorama atual

a rede de Bibliotecas da Prefeitura de 

Porto alegre (PMPa) é atualmente cons-

tituída por 23 bibliotecas, localizadas em 

escolas Municipais, Secretarias e depar-

tamentos da PMPa.

a maioria dessas bibliotecas possui um 

profissional bibliotecário (veja quadro so-

bre este profissional) e utilizam ou estão 

em processo de implantação do Sistema 

Pergamum, software de gerenciamento 

de bibliotecas que possibilita a manuten-

ção de um único catálogo bibliográfico 

online do acervo das bibliotecas que per-

tencem à rede. Isso significa que é pos-

sível localizar livros, periódicos, artigos, 

Cd-roM, dVd, publicações online e ou-

tros materiais, através de busca por au-

tor, titulo, assunto, etc. pertencentes ao 

acervo de aproximadamente 49.000 itens 

catalogados na rede.

o usuário cadastrado na Biblioteca te-

rá à disposição ferramentas de relaciona-

mento com diversas funcionalidades, tais 

como: renovação e reserva online, rece-

bimento de aviso de empréstimos e de-

volução por e-mail, histórico das pesqui-

sas e empréstimos e notificações sobre 

novos materiais que chegaram à Biblio-

teca, de acordo com o perfil cadastrado 

do associado. atualmente, o Pergamum 

é acessado pelos servidores na rede in-

terna, através do link: http://pergamum.

procempa.com.br/biblioteca; futuramen-

te estará disponível também a todos os 

interessados, através do site da PMPa.

em 2007, foi criado o Grupo de tra-

balho de Implantação do Sistema Perga-

mum, através da Portaria nº 263, de 

07/12/2007 (alterada pela Portaria nº 284, 

de 20/02/2013), constituído por biblio-

tecários e analistas de sistemas da Pro-

CeMPa, sendo que os primeiros se reú-

nem mensalmente para discutir melho-

rias, estabelecer e manter políticas, acom-

panhar as atualizações do software e ava-

liar seu desempenho. a implantação des-

sas novas tecnologias ampliará a disse-

minação seletiva da informação (dSI), 

ferramenta indispensável para tomada de 

decisões na gestão da cidade.

a seguir, apresentamos um breve des-

critivo de algumas das bibliotecas perten-

centes à rede, suas características e sin-

gularidade de seus acervos.

o bibliotecário é um profissional de nível superior que atua no mercado de trabalho 

com uma visão ampla e objetiva da sociedade e seus variados segmentos, segundo a 

Lei nº 4.084, de 30 de junho de 1962 e o Decreto nº 56.725, de 16 de agosto de 1965. 

É capacitado a planejar, organizar e gerenciar bibliotecas públicas escolares, especia-

lizadas e outras unidades de documentação e informação e habilitado a organizar os 

acervos (bibliográficos ou não), desenvolver serviços técnicos ligados à documenta-

ção, avaliação, assessoria, consultoria, normalização de documentos, análise de tra-

balhos técnicos e científicos, organização de bases de dados virtuais, de intranets, de 

documentação para processos de certificação de qualidade, avaliação de conteúdo da 

internet, entre outras. Atua em qualquer função que vise à organização e obtenção 

de informações como gestor da informação e do conhecimento para atender às ne-

cessidades de informação da sociedade.               (Fonte: Conselho Federal de Biblioteconomia)

Quem é o 
profissional 
bibliotecário?
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5. Biblioteca ecológica infantil Maria Dinorah
SECRETARIA MuNICIPAL do MEIo AMBIENTE (SMAM)

tipo: pública
eNDeReÇo: av. Comendador Caminha s/nº, Parque Moinhos de Vento – 
Bairro Moinhos de Vento
tel.: 51 3268-9200 e 51 3289-8311
site: www.portoalegre.rs.gov.br/smam
HoRáRio: Segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h – 
Sábado, das 9h às 13h e das 14h às 17h
BiBliotecáRiA: Carmem Maria lapolli Von Hoonholtz – CrB 10/473
áReA FísicA: 55m²  |  Nº De AsseNtos: 22  |  AceRVo: 3.000 exemplares
tipos De MAteRiAis BiBliogRáFicos: livros, dVd, jogos pedagógicos, revistas e gibis
DestAqUes Do AceRVo: obras de Maria dinorah; livros em braille; 
literatura infantil em inglês, espanhol, francês e alemão; áudio-livro; 
dVd em lIBraS.
AssUNtos pRiNcipAis eXisteNtes: literatura infanto-juvenil
cAtálogo BiBliogRáFico oNliNe: sim, Pergamum
iNFoRMAÇÕes No site DA pReFeitURA: http://www2.portoalegre.rs.gov.br/
smam/default.php?p_secao=211
Nº De sócios oU UsUáRios cADAstRADos: 414, em 2012
aBeRta à COmuNIDaDe (CONSuLta LOCaL e empRÉStImO): Sim
eVeNtos ReAliZADos: oficinas de leitura – “o maravilhoso e divertido 
mundo da leitura na biblioteca” e Hora do conto.
RecURsos eXteRNos cAptADos: recursos próprios (Fundo Pró-defesa do 
Meio ambiente da Porto alegre) e Fundação Biblioteca Nacional

3. Biblioteca da escola de gestão pública
SECRETARIA MuNICIPAL dE AdMINISTRAção (SMA)

tipo: especializada
eNDeReÇo: rua Siqueira Campos, 1300, Centro Histórico, 14º andar, Sala 1
tel.: 3289-1019 e 3289-1606
e-maIL: biblioteca@sma.prefpoa.com.br
iNFoRMAÇÕes No site DA pMpA: http://www2.portoalegre.rs.gov.br/sma/
default.php?p_secao=209
HoRáRio: das 8h30min às 18h, sem fechar ao meio-dia
eqUipe De BiBliotecáRios: Fernando telles de Paula – CrB 10/1118 
(bibliotecário responsável) e Gicele Farias Gomes – CrB 10/2195

áReA FísicA: 70 m²  |  Nº De AsseNtos: 15
AceRVo: aproximadamente 3.000 exemplares
tipos De MAteRiAis BiBliogRáFicos: livros, revistas, jornais, clippings, dVd, 
Cd-roM, monografias de cursos e trabalhos científicos dos Servidores 
Municipais, relatórios estatísticos e de Planejamento da PMPa, dissertações 
e teses, fotografias (Memorial), mapas e histórias em quadrinhos.
AssUNtos pRiNcipAis eXisteNtes: administração, Gestão de Pessoas, Gestão 
Pública, Psicologia, didáticos e literatura.
cAtálogo BiBliogRáFico oNliNe: em fase de organização e inserção na 
Base Pergamum, a ser disponibilizado em breve.
Nº De sócios oU UsUáRios cADAstRADos: 56 sócios, cadastrados nos 
primeiros 4 meses de existência da biblioteca.
ABeRtA à coMUNiDADe: sim, para consulta local. Para servidores públicos 
municipais, estagiários da PMPa e prestadores de serviços atuantes nos 
setores da PMPa é disponibilizado o empréstimo domiciliar.
eVeNtos ReAliZADos: sarau, bate-papo com escritor na biblioteca, 
Cineclube da eGP – Formação Continuada, filmes com debate, 
participação na Feira de troca de livros.

1.  Biblioteca edvaldo pereira paiva
SECRETARIA MuNICIPAL dE uRBANISMo (SMuRB)

tipo: especializada
eNDeReÇo: av. Borges de Medeiros, 2244 – 6° andar – Praia de Belas
tel.: 3289-8612
site: http://bibliotecadasmurb.blogspot.com.br/
HoRáRio: 9h às 11h45min e das 13h45min às 17h30min
BiBliotecáRiA RespoNsáVel: Karin Kreismann Carteri – CrB10/1382

Nº De sócios oU UsUáRios cADAstRADos: 273 usuários
áReA FísicA: 55 m²  |  Nº De AsseNtos: 12
AceRVo: 3.023 obras gerais e 1.227 (dados em junho 2012)
tipos De MAteRiAis BiBliogRáFicos: livros, literatura cinzenta (relatórios, 
estudos, etc.), dossiês, Cd-roM, etc.
DestAqUes Do AceRVo: obras de e sobre edvaldo Pereira Paiva e obras 
produzidas pela Secretaria.
AssUNtos pRiNcipAis eXisteNtes: arquitetura e urbanismo, com ênfase no 
Plano diretor de Porto alegre
cAtálogo BiBliogRáFico oNliNe: Pergamum
ABeRtA à coMUNiDADe: Sim, para consulta local e serviço de cópias.

4. Biblioteca Jornalista Roberto eduardo Xavier
SECRETARIA MuNICIPAL do MEIo AMBIENTE (SMAM)

tipo: especializada
eNDeReÇo: av. Carlos Gomes, 2120 – Bairro três Figueiras
tel.: 51 3289-7520 e 51 3189-7519
site: www.portoalegre.rs.gov.br/smam
HoRáRio: segunda a sexta, das 9h às 11h30min e das 14h às 17h30 min
eqUipe De BiBliotecáRios: Carmem Maria lapolli Von Hoonholtz CrB 10/473 
(bibliotecária-chefe) e elisabete lorensi Ferreira CrB 10/2066
áReA FísicA: 300 m²  |  Nº De AsseNtos: 32  |  AceRVo: 17.900 exemplares
tipos De MAteRiAis BiBliogRáFicos: dicionários, enciclopédias, livros, Cd-
roM, dVd, atos legais, normas técnicas e periódicos.
DestAqUes Do AceRVo: Memória Institucional
AssUNtos pRiNcipAis eXisteNtes: Ciências ambientais, arborização urbana, 
direito ambiental, educação ambiental, Fauna, Flora, Gestão 
ambiental, legislação ambiental, literatura, Parques/Praças, Poluição 
(ar, água, eletromagnética, solo, sonora e visual), Unidades de 
Conservação, resíduos sólidos.
cAtálogo BiBliogRáFico oNliNe: sim, Pergamum.
iNFoRMAÇÕes No site DA pReFeitURA: http://www2.portoalegre.rs.gov.br/
smam/default.php?p_secao=206
Nº De sócios oU UsUáRios cADAstRADos: 1.974 (dados de dezembro de 2012)
ABeRtA à coMUNiDADe: sim, para consulta local e empréstimo
eVeNtos ReAliZADos: lançamentos de publicações da SMaM e mostra de 
livros novos para empréstimo.
RecURsos eXteRNos cAptADos: Fundação Nacional do Meio ambiente

2. Unidade de Documentação
SECRETARIA MuNICIPAL dE uRBANISMo (SMuRB)

tipo: especializada
eNDeReÇo: av. Borges de Medeiros, 2244, térreo
tel.: 3289-8662 e 3289-8664
HoRáRio: das 9h às 11h30min e das 13h45min às 17h30min
BiBliotecáRiA RespoNsáVel: Michele Carvalho Nunes – CrB 10/1872

áReA FísicA: 140 m²  |  AceRVo: cerca de 40.000 itens
tipos De MAteRiAis BiBliogRáFicos: documentos cartográficos (mapas 
cadastrais do Plano diretor, mapas históricos, levantamentos topográficos, 
plantas de próprios municipais, projetos geométricos e altimétricos), 
leis de denominação de logradouros, resoluções do Plano diretor.
AssUNtos pRiNcipAis eXisteNtes: Planejamento Urbano do Município de 
Porto alegre
cAtálogo BiBliogRáFico oNliNe: mapas cadastrais do Plano diretor na 
escala 1:5000 estão disponíveis para download em: http://www.
portoalegre.rs.gov.br/planeja/Mapas/default.asp
ABeRtA à coMUNiDADe: sim, para consulta local e serviço de cópias.

BIBLIOteCa Da egp-Sma

BiBliotecA eDVAlDo 
peReiRA pAiVA DA sMURB

BiBliotecA ecológicA 
iNFANtil MARiA DiNoRAH

BiBliotecA JoRN. RoBeRto 
eDuaRDO XavIeR – Smam
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10. Biblioteca pública Municipal Josué guimarães
SECRETARIA MuNICIPAL dA CuLTuRA (SMC)

tipo: pública
eNDeReÇo: Av. Erico verissimo, 307  |  tel.: 3289-8079 e 3289-8078
site: www2.portoalegre.rs.gov.br/smc/default.php?p_secao=55 e 
https://www.facebook.com/BPMJG
Blog: http://bibpmjg.blogspot.com.br/
HoRáRio: de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h e, aos sábados, das 
14h às 18h (março a dezembro)
eqUipe De BiBliotecáRios: Jacqueline de oliveira Mative – CrB 10/1943 
(diretora substituta), Ângela Beatriz luckei rodrigues – CrB 10/1234, 
Carmem lúcia Menezes thober – CrB 10/630, tânia Garcia oliveira de 
Souza – CrB 10/1531

áReA FísicA: 640 m²  |  Nº De AsseNtos: 100
Nº De sócios oU UsUáRios cADAstRADos: 4.260 (dados de janeiro de 2013)
AceRVo: 26.874 (livros) e 34.987 (exemplares) – atualizado em jan. 2013
tipos De MAteRiAis BiBliogRáFicos: dicionários, enciclopédias, livros 
didáticos e gerais, periódicos, dVd e Cd-roM e um pequeno acervo 
em braille.
DestAqUes Do AceRVo: Memória Institucional
AssUNtos pRiNcipAis eXisteNtes: literatura gaúcha, brasileira e estrangeira, 
generalidades, didáticos, história de Porto alegre e biografias de 
personalidades.
ABeRtA à coMUNiDADe: sim, para consulta local e empréstimo.
eVeNtos ReAliZADos: Feira de troca de livros dentro do Centro Municipal 
de Cultura na Semana de Porto alegre e uma grande no Parque 
Farroupilha anualmente realizada no último domingo de setembro 
com participação de 18 bibliotecas convidadas, contação de histórias, 
oficinas de literatura, bate papo com personalidades da Cultura de 
Porto alegre. Formação de Bibliotecas Comunitária através do Projeto 
desbaste e/ou duplicatas.
RecURsos eXteRNos cAptADos: Federal: em 2009, da Fundação Biblioteca 
Nacional, com a modernização e qualificação da Biblioteca Pública 
Municipal (recebimento de kit de mobiliário, acervo e equipamento 
formando o Centro de Capacitação digital, da ramal 1 – restinga); em 
2012, recebimento de r$ 14.333,26 para compra de títulos de baixo 
preço (r$ 10,00) pelo Programa de ampliação e atualização dos 
acervos das Bibliotecas de acesso Público da Fundação Biblioteca 
Nacional (totalizando 732 títulos e 1.452 exemplares);estadual: através 
da Biblioteca Pública do estado do rS, recebimento de livros para 
renovação do acervo; Municipal: através da Procempa, compra de 
software Pergamum necessário para informatização da Biblioteca, 
empréstimo de equipamentos para formação do catálogo online e 
cedendo recursos humanos para atividades no Centro de Capacitação 
digital, da ramal 1 restinga; edIPUCrS: programa de presença da 
PUCrS através de sua editora nas Bibliotecas Públicas Municipais do rio 
Grande do Sul colocando suas publicações à disposição para doação.
pRÊMios: Prêmio top of Mind na categoria BIBlIoteCa como a marca 
mais lembrada da 21ª edição em 2011.

9. Biblioteca Delta selistre da silva
SECRETARIA MuNICIPAL dE EduCAção (SMEd) – ESCoLA MuNICIPAL dE ENSINo 
MÉdIo eMílIo MeYer

tipo: escolar
eNDeReÇo: Av. Niterói, 472  |  tel.: 3219-2608
HoRáRio: de segunda à sexta-feira, das 13h30min às 22h30min
BiBliotecáRiA RespoNsáVel: Marta rejane leite robaina CrB 10/1073

áReA FísicA: 12 m²  |  Nº De AsseNtos: 30  |  AceRVo: 8.000 livros
AssUNtos pRiNcipAis eXisteNtes: literatura Brasileira e estrangeira.
cAtálogo BiBliogRáFico oNliNe: sim, Pergamum
eVeNtos ReAliZADos: promove ações de leitura com as turmas da escola, de 
acordo com o trabalho que o professor desenvolve em sala de aula, 
sarau literário, oficina de confecção de livro de pano, contação de 
histórias e concurso de poemas e contos “Corredores Poéticos”.

8. Biblioteca carlos Urbim
SECRETARIA MuNICIPAL dE EduCAção (SMEd) – ESCoLA MuNICIPAL dE ENSINo 
FUNdaMeNtal GaBrIel oBINo

tipo: escolar
eNDeReÇo: Rua Eng. Ludolfo Boehl, 1402 – Glória  |  tel.: 3315-5928
site: https://www.facebook.com/EMEF GABRIEL oBINo
HoRáRio: segunda à sexta, das 7h35min às 12h05min e das 13h20min às 
17h35min; terças e quintas (à noite), das 19h às 22h30min
BiBliotecáRiA RespoNsáVel: roselaine Prestes – CrB 10/1031
áReA FísicA: 11 m²  |  Nº De AsseNtos: 25
AceRVo: cerca de 10.000 exemplares
tipos De MAteRiAis BiBliogRáFicos: livros, periódicos, folhetos, atlas, 
globos, dicionários, enciclopédias, internet.
AssUNtos pRiNcipAis eXisteNtes: literatura infanto-juvenil, educação.
cAtálogo BiBliogRáFico oNliNe: sim, Pergamum.
Nº De sócios oU UsUáRios cADAstRADos: 600
ABeRtA à coMUNiDADe: sim, para consulta local e empréstimo.
eVeNtos ReAliZADos: contação de histórias, feira do livro

7. Biblioteca eMeF Rincão
SEC. MuNICIPAL dE EduCAção (SMEd) – ESCoLA MuNICIPAL dE ENSINo RINCão

tipo: escolar
eNDeReÇo: Rua Luiz otávio, 391 – Belém velho  |  tel.: 3289-5831
HoRáRio: 7h30min às 12h, 13h15min às 17h45min
BiBliotecáRiA RespoNsáVel: Márcia Elisa Gonçalves Lopes Treptow - CrB 10/1049
áReA FísicA: 10 m²   |  Nº De AsseNtos: 30
AceRVo: aproximadamente 4.000
tipos De MAteRiAis BiBliogRáFicos: livros, periódicos, atlas, globos, 
dicionários, enciclopédias
AssUNtos pRiNcipAis eXisteNtes: literatura infantojuvenil, educação
cAtálogo BiBliogRáFico oNliNe: sim, Pergamum
Nº De sócios oU UsUáRios cADAstRADos: 750
ABeRtA à coMUNiDADe: sim, para consulta local e empréstimo domiciliar.
eVeNtos ReAliZADos: contação de histórias, Feira do livro, exposições 
temáticas e outros projetos (“tijolinho de sentimentos”, “Cinema na 
biblioteca”, “Como explorar a minha biblioteca”, etc.).

6. Biblioteca da sec. Municipal de educação (sMeD)
tipo: especializada
eNDeReÇo: Rua dos Andradas, 680  |  tel.: 51 3289-1853
HoRáRio: terça à sexta-feira, das 9h às 11h30min e das 14 às 
17h30min. Segunda-feira, expediente interno.
eqUipe De BiBliotecáRios: adriana dos Santos Gomes – CrB 10/1162 
(coordenadora), renata de Souza Borges – CrB 10/1922, Giane Zacher – 
CrB 10/1984, anelise tolotti dias Nardino – CrB 10/1673, Bianca Bischoff 
de oliveira – CrB 10/1675
áReA FísicA: 300 m²  |  Nº De AsseNtos: 20
AceRVo: aproximadamente 10 mil exemplares
DestAqUes Do AceRVo: Memorial SMed, Banco de Imagens de arte.
AssUNtos pRiNcipAis eXisteNtes: educação e literatura
Nº De sócios oU UsUáRios cADAstRADos: aprox. 1200 sócios cadastrados
ABeRtA à coMUNiDADe: sim, para consulta local ao acervo.
eVeNtos ReAliZADos: projetos e políticas de leitura. a biblioteca da SMed 
também presta serviços de assessoria técnico-Pedagógica às 
Bibliotecas escolares da rede Municipal de ensino de Porto alegre

eSPeCIal

BiBliotecA sMeD BiBliotecA cARlos URBiM



Revista da Astec,  v.10, n. 33, jul.2013 19

15.  Biblioteca prof. Arthur pereira                                            
do Hospital de pronto socorro

SECRETARIA MuNICIPAL dE SAúdE (SMS) – HPS

tipo: especializada  |  eNDeReÇo: av. Venâncio aires, 1116 – 6º andar
tel.: 51 3289-7780
HoRáRio: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h
BiBliotecáRiA RespoNsáVel: raquel S. Nystron – CrB 10/1065

áReA FísicA: 70m²  |  Nº De AsseNtos: 25
AceRVo: 350 títulos técnicos e 520 títulos de literatura
tipos De MAteRiAis BiBliogRáFicos: livros técnico-científicos e de literatura
AssUNtos pRiNcipAis eXisteNtes: Cirurgia, trauma e emergência, 
enfermagem, Psicologia Hospitalar, literatura nacional e estrangeira 
(romance, poesia, conto, religião, história, política).
DestAqUes Do AceRVo: base de dados de informações médicas Uptodate
ABeRtA à coMUNiDADe: sim, para consulta local do acervo.

11. Biblioteca pública Municipal Josué guimarães
RAMAL 1 – RESTINGA SECRETARIA MuNICIPAL dE CuLTuRA (SMC)

tipo: pública
eNDeReÇo: Centro administrativo regional restinga – extremo-Sul (Car 
- restinga) – rua antônio rocha Meirelles leite, 50 – Bairro restinga 
– 91790-150
tel.: 51 3245-1334
HoRáRio: segunda à sexta, das 10h às 12h e das 13h30min às 17h
BiBliotecáRiA RespoNsáVel: Marta Cristina Martins lemos – CrB 10/835

áReA FísicA: 115 m²  |  Nº De AsseNtos: 30
AceRVo: 7.948 exemplares de livros, 1.372 revistas infantis, e infanto-
juvenis e gibis, 900 revistas diversas.
tipos De MAteRiAis BiBliogRáFicos: livros (almanaques, dicionários, atlas, 
enciclopédias, obras gerais de várias áreas do conhecimento humano, 
livros de literatura nacional e estrangeira, livros didáticos e para-
didáticos, livros infantis e infantojuvenis; revistas (revistas infantis e 
infantojuvenis, revistas diversas, jornais, folhetos, dVd, Cd-roM.
AssUNtos pRiNcipAis eXisteNtes: literatura nacional e estrangeira, 
literatura infantil e infantojuvenil, Psicologia e auto-ajuda, 
espiritismo, Ciências Sociais, Biografias, História e Geografia.
site: www2.portoalegre.rs.gov.br/smc/default.php?p_secao=55 e 
https://www.facebook.com/BPMJG
Blog: http://www.bibpmjg.blogspot.com.br/ (divulgação de 
informações, aquisições e eventos)
ABeRtA à coMUNiDADe: para consulta local ao acervo e empréstimos.
eVeNtos ReAliZADos: sessões de hora do conto de fadas, sessões de 
hora do conto; sarau poético, oficinas de poesia, oficinas de contação 
de histórias, participação em ações comunitárias na restinga, 
participação na Semana da restinga, participação em feiras de troca 
de livros, revistas e gibis, participação na Feira de troca de livros de 
Porto alegre, teatro realizado por frequentadores da biblioteca, 
oficina de arte e literatura, curso de formação de mediadores de 
leitura, oficinas de história em quadrinhos, oficina de fanzine, oficina 
de confecção de brinquedos com sucata e exposições.

13.  Biblioteca da procuradoria geral do Município 
(pgM)

tipo: jurídica
eNDeReÇo: av. Siqueira Campos, 1300 – 13º andar – sala 1304
tel.: 3289-1398  |  site: http://www2.portoalegre.rs.gov.br/pgm/
HoRáRio: das 8h30 min às 12h e das 13h30min às 18h
BiBliotecáRio RespoNsáVel: leonardo Bono – CrB 10/2206

áReA FísicA: 90m²  |  N° AsseNtos: 20  |  AceRVo: 9.671 exemplares
tipos De MAteRiAis BiBliogRáFicos: livros, periódicos, obras raras, 
coletânea de leis.
DestAqUes Do AceRVo: obras raras; depósito de legislação Municipal.
AssUNtos pRiNcipAis: direito, com destaque ao direito Municipal.
sisteMA De iNFoRMAÇÕes: SIREL: http://www2.portoalegre.rs.gov.br/
netahtml/sirel/
NÚMeRo De UsUáRios: 300, aproximadamente.
ABeRtA à coMUNiDADe: sim, para consulta local ao acervo. disponível 
empréstimo domiciliar aos funcionários.

12. Biblioteca do DMlU
dEPARTAMENTo MuNICIPAL dE LIMPEzA uRBANA (dMLu)

tipo: especializada
eNDeReÇo: Av. Azenha, 631  |  tel.: 3289-6957
HoRáRio: das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min
BiBliotecáRiA RespoNsáVel: Karen S. triches – CrB 10/1964

áReA FísicA: 29m²  |  Nº De AsseNtos: 10  |  AceRVo: 2.300 exemplares
tipos De MAteRiAis BiBliogRáFicos: livros, periódicos, legislação, folhetos e Cds.
AssUNtos pRiNcipAis eXisteNtes: limpeza Urbana, resíduos Sólidos, 
aterros Sanitários, educação ambiental, Coleta Seletiva, reciclagem.
ABeRtA à coMUNiDADe: sim, para consulta local do acervo.

14. Biblioteca do DMAe
dEPARTAMENTo MuNICIPAL dE ÁGuA E ESGoToS (dMAE)

tipo: especializada
eNDeReÇo: Rua 24 de outubro, 200  |  tel.: 51 3289-9267
HoRáRio: das 8h às 12h e das 13h às 17h
BiBliotecáRiA RespoNsáVel: liziane Ungaretti Minuzzo – CrB 10/1643

áReA FísicA: 35 m²  |  Nº De AsseNtos: 4  |  AceRVo: 3.970 exemplares
tipos De MAteRiAis BiBliogRáFicos: relatórios, normas técnicas, estudos, 
projetos, livros, Cd-roM.
DestAqUes Do AceRVo:   repositório dos documentos publicados pelo dMae
AssUNtos pRiNcipAis eXisteNtes: acervo especializado na área de 
saneamento, tratamento da água e recursos hídricos. Construção 
civil. direito administrativo.
cAtálogo BiBliogRáFico oNliNe: Pergamum, disponível na intranet do dMae
Nº De sócios oU UsUáRios cADAstRADos: 177
ABeRtA à coMUNiDADe: sim, consulta local. empréstimo domiciliar 
disponível aos funcionários do dMae.
eVeNtos ReAliZADos: oficina de normatização aos funcionários e estagiários 
da divisão de Pesquisa do dMae; oficina sobre a lei de acesso à 
Informação Pública aos funcionários e estagiários da divisão de Pesquisa 
do dMae, oficina de atualização no Sistema Pergamum.

BIBLIOteCa JOSuÉ guImaRãeS – RamaL 1 – ReStINga

BIBLIOteCa JOSuÉ guImaRãeS – SmC

BiBliotecA DMAe BiBliotecA DA pgM
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Nota tÉCNICa

o arquiteto como decodificador 
de conceitos urbanos

Resumo
a comunicação é parte fundamental na 
condição existencial de todo o ser 
humano. ela conecta os acontecimentos 
do mundo à sociedade, influenciando 
seu comportamento, alterando 
sentimentos e emoções no processo de 
relacionamento, refletindo o 
comportamento da sociedade com base 
na percepção de seus valores, identidade 
e acima de tudo, sua dignidade. Pode-se 
afirmar então, que a comunicação está 
presente em todas as atividades, como 
um direito fundamental do qual depende 
o exercício, entre outros, a saúde, a 
educação, a segurança e a moradia 
digna. ao relacionar o direito à 
informação com o direito à moradia, este 
artigo procura refletir de que forma as 
comunidades de baixa-renda, 
beneficiadas com os programas 
habitacionais, são comunicados a 
respeito de seus projetos? ou ainda, qual 
é o grau de eficiência desse processo?

palavras-chave
Comunicação; Habitação de interesse 
social; arquitetura.

em Porto alegre, o direito à habitação 
tem sido definido como de preferência 
dentro do orçamento Participativo. a ca-
pital gaúcha desenvolve a sua política de 
habitação prioritária através do corpo téc-
nico do departamento Municipal de Ha-
bitação, responsável pela construção de 
moradias populares para pessoas de bai-
xa-renda. assim, em cada projeto habita-
cional é necessário trabalhar a informação 
em diferentes níveis, sobretudo, em se 
tratando de comunicação com populações 
de baixa-renda. Compreende-se a impor-
tância de que as famílias ocupantes de 
áreas irregulares de alto risco ou impró-
prias para a moradia recebam o acompa-
nhamento técnico durante a execução do 
projeto de urbanização, de forma que se-
jam orientadas na transição desta nova 
etapa de suas vidas.

sidade humana e melhor qualidade de vi-
da para as pessoas envolvidas: a visão de 
que a concepção de um projeto não passa 
apenas pelos livros e códigos de edifica-
ção, mas é obrigação de todo o arquiteto 
conhecer as necessidades básicas de quem 
vai habitar em qualquer tipo de edificação.

Para o técnico municipal é fator de 
grande importância saber enxergar o que 
muitas vezes está oculto seja nas áreas 
nobres da cidade, ou mesmo nas sombras 
de uma ocupação irregular. deve-se, pois, 
considerar as necessidades dos futuros 
moradores, suas carências e ansiedades, 
que muitas vezes não são expressas nas 
pesquisas e cadastros físicos. Um cenário 
onde a comunidade participa na execu-
ção das obras e na entrega das unidades 
habitacionais, com sua ocupação efetiva. 
No urbanismo de interesse social, cada 
projeto deve ser concebido como um pro-
cesso de ação conjunta, onde as ideias 
são produzidas a partir do conhecimento 
técnico aplicado, e, discutido com os ver-
dadeiros interessados, aqueles que irão 
habitar o local.

A FUNÇÃo sociAl 
Do ARqUiteto
Um bom exemplo sobre a relevância do 
tema foi dado pelo renomado arquiteto 
Vilanova artigas1, ao conceber a arquite-
tura como uma representação dos valores 
sociais, que não termina nas soleiras das 
portas, sendo necessário alargar seu con-
ceito para o de habitat humano. dessa for-
ma, o arquiteto ao compreender a impor-
tância da visão social na arquitetura, en-
quanto promotora da satisfação de ativi-
dades humanas, deve envolver a socieda-
de e o poder público na preservação dos 
valores da cidadania, superando as barrei-
ras existentes, como legado para as próxi-
mas gerações. Uma arquitetura verdadei-
ramente social necessita do envolvimento 
comunitário em cada etapa, para que os 
resultados apresentados sejam positivos, 
conforme o grau de satisfação dos futuros 
moradores. ela está calcada no respeito 
às relações existentes entre os diversos as-
sentamentos, não eximindo o poder pú-
blico de sua responsabilidade social ao 
construir a cidade, considerando a diver-

feRNaNDO BIffIgNaNDI –  ARquITETo do dEMHAB – dEPARTAMENTo MuNICIPAL dE HABITAção dE PoRTo ALEGRE,                                                                                         
MESTRE EM CoMuNICAção SoCIAL PELA PuC-RS – biffignandi@demhab.prefpoa.com.br
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FAlANDo A líNgUA 
DA coMUNiDADe
o profissional de projeto social deve re-
fletir o formato com que as informações 
produzidas serão compreendidas pelos 
indivíduos, atendidos em cada procedi-
mento, na qualificação das populações 
de baixa-renda. Pesquisar a forma de co-
municação adequada, com o objetivo de 
orientar, integrar e repassar as informa-
ções técnicas para as comunidades em 
vulnerabilidade social é um grande de-
safio. Nesse sentido, Heidegger2, em ‘lín-
gua de tradição e língua técnica’3 ques-
tiona em que medida se torna necessário 
falar a linguagem dos tecnólogos, quer 
dizer, uma expressão formal, dominada 
unicamente pelos termos técnicos. ob-

serva-se então, que muitos problemas 
poderiam ser evitados, se houvesse uma 
preocupação na escolha adequada dos 
termos empregados. logo, a pressupo-
sição de que o conhecimento técnico, 
aprendido nos meios acadêmicos e pro-
pagado no universo fechado dos escritó-
rios de arquitetura e urbanismo, seja as-
similado (ou minimamente compreendi-
do) por cada morador de uma comuni-
dade carente, pode explicar a ineficiência 
desse tipo de comunicação. ressurge, 
então, a importância dos valores da co-
municação, referidos como elo na cons-
trução de um novo caminho que condu-
za à reflexão, para o despertar de uma 
nova relação, entre as comunidades de 
baixa-renda e a sociedade.

Importante ressaltar que essa análise 
não coloca em julgamento a capacidade 
dos arquitetos no gerenciamento técnico 
e na aplicação da política habitacional, 
mas a forma como é desenvolvido o pro-
cesso de comunicação, do ponto de vista 
dos moradores que habitam as comuni-
dades de baixa-renda.

o Diálogo coMo 
sUpeRAÇÃo De BARReiRAs
Paulo Freire4 ensinou que a melhor forma 
de exercer o conhecimento mútuo nesse 
complexo processo é a utilização de có-
digos comuns, indispensáveis ao ato co-
municativo: o diálogo.

Por essa razão, ao se comunicarem 
com as comunidades de baixa-renda (com-
preender e ser compreendido), os pro-
fissionais devem fazer suas concessões 
e adotar um padrão linguístico informal, 
comum a todos. Constata-se assim, a ur-
gência em compreender a linguagem dos 
moradores, traduzindo seus anseios e 
necessidades, mas, também, fazendo com 
que as famílias compreendam a informa-
ção técnica que os profissionais querem 
transmitir. É função do arquiteto social 
agir como interlocutor, abrindo espaço 
as ideias advindas das comunidades mais 
pobres, reforçadas pela compreensão de 

que não cabe somente ao intelectual pro-
duzir o conhecimento. essa condição im-
plica em aceitar a heterogeneidade do 
saber, como uma maneira de indicar o 
retorno à prioridade dos mecanismos de 
sociabilidade, como condição existencial 
desses grupos marginalizados. Um diá-
logo de forma clara e aberta, que consi-
ga transmitir as informações para cada 
grupo em situação de vulnerabilidade so-
cial e, assim, evitar os conflitos no pro-
cesso de comunicação. Uma simples con-
versa será capaz de eliminar muitas bar-
reiras de compreensão, presentes nas 
dificuldades de um grupo de pessoas, que 
devido ao seu histórico de abandono so-
cial não está acostumado aos padrões 
técnicos de linguagem.

A ciDADANiA coMo 
eNVolViMeNto sociAl
do ponto de vista institucional, cabe ao 
ente público, gestor da política habita-
cional, encontrar soluções e caminhos 
para que esse elo se fortifique através 
da transparência de suas ações, dentro 
da justiça e da solidariedade, a fim de 
que seja estabelecida a compreensão 
mútua do processo, onde cada sujeito 
tem o seu próprio padrão de valores. In-
vestir na capacitação do corpo técnico 
é uma prerrogativa que o poder público 
tem para ordenar essa dinâmica da co-
municação de forma objetiva, para que 
seus projetos sejam compreendidos por 
todos, sobretudo pela população aten-
dida de forma a derrubar as barreiras 
que as separam de seu desenvolvimen-
to social e cultural.

a certeza de que cada novo empre-
endimento de habitação de interesse 
social produzido será enriquecido com 
o envolvimento de todos os membros 
da comunidade, através da conscienti-
zação sobre a importância da comuni-
cação, garantindo não apenas o direito 
à moradia digna, mas também o direito 
à informação na construção de sua pró-
pria identidade.

NotaS

1  João Batista Vilanova artigas (1915-1985) é, segundo a União Internacional dos arquitetos, o arquiteto mais premiado do Brasil. Um dos primeiros profissionais a 
reconhecer o papel social da arquitetura moderna.

2 Martin Heidegger (1889-1976), filósofo alemão da corrente existencialista, considerado um dos maiores filósofos do século 20.

3 língua de tradição e língua técnica, lisboa: Vega, 1999.

4  Paulo reglus Neves Freire (1921-1997). educador e filósofo dedicou grande parte de sua vida à alfabetização e à educação da população pobre. Considerado o Patrono 
da educação Brasileira.
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Seção CUltUra
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alteraçõeS Na PMPa

escritório Geral de licenciamento e regularização Fundiária

o prefeito José Fortunati, em seu plano de governo, estabeleceu 
como prioridade a melhoria do sistema de licenciamento urbano 
ambiental do Município de Porto alegre que, no seu entender, es-
tava necessitando se modernização.

Nesta direção foi implementada reforma administrativa que reu-
niu as atividades de licenciamento urbano a cargo da SMoV e da 
SPM numa nova secretaria denominada SMUrB – Secretaria de Ur-

banismo e criou uma unidade vinculada à Secretaria de Gestão: o 
eGlrF – escritório Geral de licenciamento e regularização Fundiária.

este escritório será a única porta de entrada para todos os pe-
didos de licenciamento urbano ambiental em todas as suas etapas. 
está prevista também uma rigorosa triagem nos documentos apre-
sentados pelos requerentes, de sorte que sejam aceitos apenas os 
pedidos perfeitamente instruídos.

Uma vez considerados completos os documentos, será aberto 
o processo que será monitorado em todas as suas etapas de analise 
técnica através de sistema informatizado, que definirá padrões de 
tempo, quais os expedientes que tiveram andamento fora do pa-
drão e quais os setores onde a demora é maior. esta providência 
permitirá uma análise dos gargalos e apresentação de soluções.

o arquivo de processos únicos a cargo da SMoV passa a ser res-
ponsabilidade do eGlrF. as comissões especiais, que estavam vin-
culadas ao Gabinete do Prefeito, CaUGe (Comissão de análise Ur-
banística e Gerenciamento), CtaaPS (Comissão técnica de análise 
e aprovação de Parcelamento do Solo) e CaadHaP (Comissão de 
análise e aprovação de demanda Habitacional Prioritária) foram 
transferidas para o eGlrF, bem como a elaboração das minutas dos 
termos de Compromisso, que serão assinados pelo empreendedor 
e Procuradoria Geral do Município (PGM).

Foi também criado o segmento da regularização Fundiária que 
substituirá o grupo de trabalho que hoje atua coordenado pela PGM, 
como mostra o organograma previsto.

SMPeo – Secretaria 
Municipal de Planejamento 

estratégico e orçamento

a nova pasta surge através do Projeto de lei 52/12, que passou a vigo-

rar a partir de 1/1/2013. Suas finalidades básicas são o planejamento 

estratégico e as questões orçamentárias e cria os escritórios- Gerais de 

Planejamento estratégico (eGPe) e Programação orçamentária (eGPo).

tendo em vista a adequação das estru-
turas da prefeitura às necessidades da po-
pulação, ao longo do tempo, vão se suce-
dendo alterações nos órgãos. essas mudan-
ças estão registradas em “Governo Muni-
cipal – legislação organizacional do execu-
tivo Municipal de Porto alegre”. a terceira 

edição circula desde junho último e também 
registra mudanças ocorridas no primeiro 
semestre deste ano.

É o caso das novas secretarias SMUrB 
e SMPeo.

de acordo com declaração do prefeito 
José Fortunati ao Correspondente Ipiranga 

rádio Gaúcha de 29/11/2012, edição das 
19h10min, o custo de oito milhões de reais 
por ano se justifica porque “as mudanças 
vão conferir mais agilidade na prestação do 
serviço à população; haverá mais transpa-
rência e fim do sombreamento entre as ati-
vidades de diferentes pastas.”

orGaNoGraMa

ANA pelliNi – CooRdENAdoRA do EGLRF
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NotíCIaS

Núcleo astec-Smam discute retomada 
da nova estrutura organizacional

representantes do núcleo astec-Smam 
reuniram-se, em 18/7, com o Secretário 
do Meio ambiente, Cláudio dilda, para 
discutir a retomada do andamento da no-
va estrutura organizacional, reivindicação 
antiga em distintas gestões que passaram 
pela Smam durante os últimos anos.

Preocupa a defasagem da estrutura 
organizacional, principal causa das já co-
nhecidas deficiências na prestação de ser-
viços à população. o organograma é o 
mesmo desde a fundação da secretaria, 
em 1976. além disso, a desorganização 
administrativa na qual a pasta se encon-
tra, com a maioria dos setores funcionan-

do na informalidade, e a necessidade de 
se buscar soluções através de gestão efi-
ciente e qualificada foram discutidas.

ao final, foi entregue documento com 
histórico de reivindicações e sugestões 
do núcleo, encaminhadas nos últimos 
anos.

o Secretário dilda comprometeu-se 
em dar andamento ao processo de ela-
boração da nova estrutura organizacional, 
iniciada em 2009 e que contou com apoio 
e consultoria do PGQP durante o último 
ano. Ficou acertado para agosto nova reu-
nião para dar continuidade às discussões, 
com a participação de todos os técnicos.

Anuidades dos 
conselhos profissionais
astec protocolou novo ofício ao pre-
fe i t o ,  e m  1 8 / 7 ,  s o b  n ú m e ro 
001.031001.13.0, apelando ao senso 
de justiça do chefe do executivo e so-
licitando ressarcimento retroativo de 
valores já recolhidos. a entidade en-
tende que a Instrução Normativa 1/10, 
publicada em 29 de dezembro de 2010, 
é discriminatória. Isto porque ressarce 
apenas aos técnicos de Nível Superior 
lotados na Procuradoria Geral do Mu-
nicípio as anuidades pagas aos seus ór-
gãos fiscalizadores, quando no exercí-
cio profissional pela prefeitura, excluin-
do todos os demais. Solicitações seme-
lhantes já constam dos expedientes 
administrativos 001.004901.11.8 (lo-
calização: arquivo Municipal) e 
001.012273.11.2 (localização: odNl – 
órgão de destino não localizado), am-
bos, até o presente, sem resposta.

reencontros: 1º almoço de aposentados
o galeto Mamma Mia, no Praia de Be-

las Shopping, reuniu, em 18/6, várias his-
tórias de vida compartilhadas durante lon-
gos períodos. Foi o momento de rever co-
legas, relembrar bons momentos e atua-
lizar informações, no 1º almoço dos apo-
sentados da astec, proporcionando reen-

contros. as participações foram por adesão.
Como iniciativa para participação, a Se-

cretaria da astec sorteou um almoço fe-
minino e um masculino sendo agraciados 
o arq. apos. luiz Vinicius Callegaro e a arq. 
apos. Cleida Maria da Cunha Feijó Gomes.

a diretoria prestigiou o encontro com 
as presenças da pres., Biól. Isabel Junquei-
ra, do diretor Financeiro, eng. Carlos Bernd, 
da diretora administrativa, adm. adriana 
Paltian, da diretora Cultural, Bibl. Carmem 
lapolli Von Hoonholtz, e da diretora Josa-
ne Gauer, responsável pela iniciativa, que 
foi também homenageada pelo seu ani-
versário que transcorre em 19/6.

carteira do Associado
A Astec implantou e está distribuindo a 
carteira do associado, que deverá ser apre-
sentada junto aos serviços conveniados, 
para que o sócio e seus dependentes pos-
sam aproveitar as vantagens oferecidas. 
Se você ainda não recebeu a sua, entre 
em contato com a secretaria através de 
atendimento@astecpmpa.com.br ou pe-
lo fone 3217-2921. para conhecer os con-
vênios à sua disposição, confira a contra-
capa desta edição ou nosso site em www.
astecpmpa.com.br, clicando em convê-
nios, no menu da esquerda. são dezeno-
ve opções. Aproveite! o número código 
de sua carteira é somente para controle 
da secretaria Astec, não havendo necessi-
dade de identificá-lo junto aos parceiros.

amor e Sexo: o futuro que se anuncia
em comemoração alu-
siva ao dia da Mulher, 
eSPM e Cra-rS promo-
veram, em parceria 
com astec e acespa, 
palestra da psicanalis-
ta, colunista e escritora 
regina Navarro lins. No 
auditório da escola Su-
perior de Propaganda 
e Marketing, homens e mulheres acompanharam, na noite de 11/3, uma narrativa 
leve e bem humorada sobre a história da evolução do amor e do sexo e as perspec-
tivas dos relacionamentos para os próximos anos. No evento, foram sorteados os 
livros Cama na varanda e o livro do amor. as ideias da autora podem ser encontra-
das no blog reginanavarro.blogosfera.uol.com.br.
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contas 2012 aprovadas por unanimidade
a votação foi em assembleia geral, na noite de 2/7, na sede da entidade. após, os as-
sociados aproveitaram o encontro para conversar sobre diversos assuntos que preocu-
pam os técnicos, no momento. a assembleia geral de municipários, agendada para a 
tarde do dia 3, ocupou lugar especial nessa pauta.

Balanço de atividades
levantamento patrimonial e tomba-

mento, concluído em maio e a retomada 
do processo de reforma do terraço, com 
vistas a possibilitar um melhor aprovei-
tamento do espaço. este e outros itens 
integram o balanço de encaminhamentos 
da gestão 2013 – 2014, apresentado pe-
la presidente, Biól. isabel cristina Junquei-
ra, na reunião de lançamento do conse-
lho Deliberativo. em relação ao plano de 
carreira, a Astec define e cumpre extensa 
agenda de visitação a conselhos profis-
sionais, associações, simpa e secretarias 
municipais. o objetivo é buscar apoio e 
subsídios para a montagem de uma pro-
posta, a partir da discussão com os téc-
nicos de nível superior.

também está sendo encaminhada a 
reorganização do regimento interno da 
Astec e incrementada a concessão de par-
ticipações dos associados em eventos téc-
nicos. No rol das definições estão a 4ª ex-
potec, que vai acontecer em 2014, e a fes-
ta dos 19 anos da entidade, em outubro.

Finalizando sua participação, isabel Jun-
queira lembrou a responsabilidade dos 
conselheiros junto aos seus núcleos na de-
finição de temas para a Revista da Astec 
e na mobilização para todas as questões.

A presidente do conselho Fiscal, econ. 
Marisa pinho, relatou o andamento das 
análises de balancetes, “que têm trans-
corrido com grande tranquilidade”.

Vacinação contra H1N1
associados e seus familiares se imuniza-
ram, em 23 de abril, aproveitando o ex-
celente desconto proporcionado pela par-
ceria entre astec e Clínica de Vacinas Hos-
pital Moinhos de Vento – Unidade Igua-
temi. Foram 46 aplicações, realizadas na 
sede da entidade. diante do sucesso da 
iniciativa, a astec firmou convênio com 
o HMV, proporcionando facilidades aos 
sócios e seus dependentes para diversas 
vacinas. Confira na contracapa ou no si-
te www.astecpmpa.com.br, clicando em 
Convênios, no menu da esquerda.

Conselho deliberativo da astec
Instalado em 19/3, o Conselho deliberativo da astec aclamou a enf. lurdes tura (presi-
dente), o Biól. eduardo olabarriaga (vice-presidente) e a adm. Márcia Carcuchinski (se-
cretária). as reuniões ordinárias ocorrem sempre às segundas terças-feiras de cada mês.

Rodada de discussões
diretoria e conselheiros da astec rea-
lizarão uma rodada de discussões jun-
to aos seus núcleos representativos 
nas secretarias, departamentos e Fun-
dação, com sócios e não sócios. o ob-
jetivo é atualizar a diversidade de si-
tuações que envolvem os técnicos nos 
locais de trabalho. a ideia é formar 
uma plataforma de ação, verificando 
o melhor encaminhamento das reivin-
dicações para exigir do gestor melho-
rias das condições de trabalho e res-
peito profissional, entre outras pautas 
que se encontram sem atendimento 
pela administração. Um exemplo de 
pauta específica é a questão do regis-
tro da efetividade pelo ponto eletrô-
nico na SMS apenas para algumas ca-
tegorias profissionais e outras não. Ca-
so o órgão em que você atua não tenha 
representante de núcleo astec, pro-
cure a associação para que se possa 
articular uma ação conjunta. Colegas, 
agendem-se e vamos discutir juntos!
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NotíCIaS

Inauguradas as reuniões 
ordinárias da diretoria executiva

Formas de organização, uma agenda de visitas aos parceiros e ao governo, o início 
do trabalho demandando pelo Plano de ação e ideias para a próxima edição da revis-
ta da astec. estes foram os pontos de pauta da primeira reunião ordinária da diretoria 
executiva da Gestão 2013-2014 da astec, em 07/1, que deu início às atividades dos re-
presentantes da entidade para o período.

servidores padrões 2 e 3 
recebem equiparação
o reajuste de 5,11% relativo aos me-
ses de janeiro e fevereiro de 2013 foi 
pago em folha suplementar. Já o pa-
gamento correspondente ao período 
de maio a dezembro de 2012 come-
çou em março, mas em quatro parce-
las mensais. ainda, na busca de equi-
paração com o salário mínimo nacio-
nal desde 1º de janeiro de 2012, ha-
verá o reajuste anual na data-base, 
em maio de cada ano, consideradas 
as perdas inflacionárias do período, 
dos valores básicos dos vencimentos 
e salários dos cargos e funções cele-
tistas e de demais vantagens remune-
ratórias concedidas aos servidores pú-
blicos municipais, mediante decreto. 
a equiparação é uma conquista das 
lutas das entidades representativas 
dos servidores municipais e conta com 
o apoio da astec.

contadores aposentados 
recebem gRFpo
depois de ampla mobilização, envol-
vendo, em especial astec e acespa, as 
duas primeiras concessões da Gratifi-
cação de resultado Fazendário e de 
Programação orçamentária – GrFPo 
a contadores aposentados foram pu-
blicadas no doPa de 18/1 último. o 
benefício foi, em seguida, estendido a 
todos os demais profissionais na mes-
ma situação.

Astec se integra à 
mobilização nacional
em apoio ao Simpa, a astec integrou- 
se à mobilização nacional de 11/7, con-
vidando os técnicos de Nível Superior 
da prefeitura a participarem da mani-
festação no Paço Municipal. À tarde, 
em complemento às reivindicações 
sindicais, a entidade reivindicou me-
lhor gestão pública, com mais inves-
timentos na saúde e na educação, me-
lhores condições de trabalho, isono-
mia, política salarial adequada e va-
lorização profissional em respeito ao 
trabalhador municipal.

Flora e Fauna da reserva Biológica 
do lami José lutzemberger

a fauna e a flora da reserva 
Biológica do lami José lutzen-
berger já podem ser conheci-
das na publicação que integra 
as atividades comemorativas 
aos 241 anos de Porto alegre. 
Presente ao lançamento, ocor-
rido no último mês de abril, a 
diretora Cultural da astec, Bibl. 
Carmem Maria lapolli Von Ho-
onholtz é uma das colaboradoras do livro da autora e coordenadora Biól. Patrícia Witt, 
da SMaM. desenvolvida durante dois anos, a obra científica conta com estudos recen-
tes da flora e da fauna do local, tendo contado com a participação de especialistas em 
mamíferos, anfíbios e répteis, da UFrGS. São mais de 300 páginas, fartamente ilustra-
das encadernadas em capa dura.
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FESTA 19 ANOS ASTEC
JANTAR DANÇANTE COM MÚSICA MECÂNICA

18 de outubro, sexta-feira, 21h
Restaurante Panorama – Prédio 41 – PUC – Av. Ipiranga, 6681

Buffet (culinárias e guarnições diversas, com buffet de sobremesas) • Bebidas inclusas
Estacionamento pago à parte, na PUC

Formas de pagamento: à vista ou cheque 30 / 60dd

Homenagem 
aos Técnicos 
aposentados

Vem aí
Vem aí



Mais detalhes sobre os convênios no nosso site: www.astecpmpa.com.br

CONVÊNIOS
GNC Cinemas
Pacotes de ingressos com descontos, 
para associados, em salas confortáveis, 
com projeção 2D e 3D. Salas nos Shoppings 
Iguatemi, Lindoia, Moinhos de Vento e 
Praia de Belas.
www.gnccinemas.com.br

Espaço de Cinema Itaú – Arteplex
Pacotes de ingressos com descontos, 
para associados, em salas confortáveis, 
com projeção 2D e 3D. Salas no 
Shopping Bourbon Country. 
http://itaucinemas.com.br

STB – Student Travel Bureau
Descontos na taxa de assessoria STB 
em matrícula de cursos no exterior, 
na carteira mundial do estudante ISIC e 
na assistência de saúde ISIS.
4001-3000 • ahintz@stb.com.br, 
com Alessandra Hintz

SBTur Viagens
Descontos na adesão dos planos de viagens, 
turismo e hospedagem. 
3216-5500
poa.ismael@sbtur.com, com Ismael

Rota Cultural
Descontos em pacotes rodoviários e aéreos. 
3348-1649

Assessoria Jurídica Márcio Paixão 
& Adriano Beltrão Advogados 
Associados
Primeira consulta é gratuita. 
3013-5855 • atendimento@mpab.com.br

Condotta Assessoria Empresarial 
& Adm. de Condomínios
Serviços contábeis e administração 
de condomínios conforme tabela, 
com descontos especiais para Associados, 
seus cônjuges e filho(a)s.
3241-0004, com Karine ou 
rosilene@condotta.com.br e 
lisiane@condotta.com.br

Sogipa
Desconto no valor do salão e 2 meses de 
musculação para associado ou um dependente.
9842-9606 com Sonia • sogipa@sogipa.com.br

Brasas Idiomas 
Descontos nas mensalidades pagas até o dia 5 
de cada mês.
3028-1616, com a Recepção • poa@brasas.com

Minds English School
Desconto no valor total do curso. 
3425-7800, com Vinícius
poamoinhos@mindsidiomas.com.br

Cia dos Óculos
Descontos nas compras à vista e isenção 
de acréscimo nas compras a prazo. 
3024-0852, 3019-0852, 3062-0852, 
3062-0853 • contato@ciadosoculos.com.br

Prime Grill
Desconto para sócios em buffet, serviço de 
garçom e mesas ao ar livre, com ou sem reservas. 
3207-8007 • primegrillrs@gmail.com

Caburé Seguro
Seguros, assistência pós-vida e responsabilidade 
civil familiar, com atendimento qualificado.
211-5300 • cabure@cabure.com.br

Unimed
Planos Unifácil, Unipart e Unimax, com carências 
de 24 horas, sem limite para muitos serviços, 
inclusive consultas psiquiátricas, sessões de 
fisioterapia e acupuntura, entre outros.
3217-2921 • atendimento@astecpmpa.com.br

Centro Clínico Gaúcho
Plano Hospitalar Global Standart, 
com acomodação em apartamentos 
semi-privativos e assistência odontológica.
3217-2921 • atendimento@astecpmpa.com.br

Farmácias Capilé
Opção de desconto em folha 
e tele-entrega gratuita.
3217-2921 • atendimento@astecpmpa.com.br

Maxidente
Plano clínico com desconto em folha, 
ortodontia, implantes, próteses, 
cirurgias e clareamento a laser.
3216-3210 • maxidente@maxidente.com.br

Estácio / FARGS – 
Faculdades Rio-grandenses
Descontos em EaD, pós-graduação / MBA, 
Mestrado e Doutorado e cursos livres.
3214-1111 (Centro) • 3341-2512 (Norte)


