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Ao encerrarmos mais um ano e nos aproximarmos 

dessa época de festas, é natural que nossa Revista 37 

faça um balanço do que passou e planos para o porvir. 

Além dos movimentos já registrados pela edição anterior, 

2015 foi um período muito especial para essa diretoria 

da Astec, à qual coube marcar a passagem dos 21 anos da 

Associação. Por isso, preparamos, com grande empenho, 

em outubro, uma linda festa de aniversário, cujos mo-

mentos de descontração e alegria, com boa comida e boa 

bebida, no Restaurante Panorama da PUCRS, e com as já 

tradicionais atrações de homenagem aos aposentados, 

além do nosso baile, você confere nestas páginas. 

Foi um momento para recarregarmos as baterias para 

as batalhas de todos os dias: além de buscarmos realizar 

o melhor trabalho de que somos capazes em prol da so-

ciedade porto-alegrense, temos, ainda, de estar prepa-

rados para buscarmos construir condições dignas para 

o desempenho das nossas funções. E nesse âmbito, são 

diversas as questões que se impõem.

Cadê o plano de carreira? relata a caminhada em-

preendida na busca de participação da entidade na 

construção do plano de carreiras, cargos e salários da 

Prefeitura Municipal de Porto Alegre (PMPA) e o esforço  

que tem sido investido para tentar obter informações do 

Governo sobre o andamento do processo, que deveria 

ter sido concluído neste segundo semestre. Na mesma 

seara das condições de trabalho, abordamos a apresen-

tação, ao 5º Congresso do Simpa, da tese da Astec so-

bre as consequências da precarização dos meios para a 

prestação de serviços públicos, e a persistente falta de 

isonomia para os aposentados da Secretaria Municipal 

da Administração, no caso da Gratificação de Incentivo 

ao Desempenho (GID).

PALAVRA DA PRESIDENTE

BIóL. ISABEL  C. JuNquEIRA
Presidente da Astec.

A preocupação em pre-

servar o Previmpa está 

registrada na reportagem 

sobre o Censo Previdenci-

ário. Questões relevantes 

sobre temas diversos, como a correção do efeito cascata, 

os projetos em andamento para a remodelação da orla 

do Guaíba e do cais Mauá, a doação de grande parte da 

área do Parque Saint’ Hilaire ao Município de Viamão, o 

grupo Voz dos Aposentados e a administração do tempo 

são tratadas em artigos de opinião, enquanto os artigos 

técnicos versam sobre regularização fundiária e sobre 

degradação da nicotina em resíduo de cigarro.

Esta edição oferece, ainda, um consolidado do que 

foi notícia de interesse dos técnicos no segundo semes-

tre e as seções Cultura, Hobby, Pelo Mundo, Gastrono-

mia e Convênios da Astec, além da sátira com a charge 

assinada pelo nosso associado, arquiteto Roberto Frei-

tas, do Demhab.

São muitas atrações, cuidadosamente preparadas 

para mantê-lo bem informado e com o intuito de mo-

tivá-lo a participar da nossa entidade, fazendo-a mais 

forte e atuante no contexto da PMPA, na busca do res-

peito ao servidor público em geral e ao técnico de nível 

superior em especial e da valorização profissional, que 

está na missão da Astec. 

Deixamos registrados aqui, ainda, nossos votos de 

que a data cristã do Natal traga consigo o espírito de 

paz e solidariedade entre todas as pessoas, independen-

temente de etnia, credo, gênero, nacionalidade ou classe 

social. E que tenhamos todos muita disposição para en-

frentar os desafios do Ano Novo, para fazermos de 2016 

um excelente ano! Boa leitura!

qUESTÕES qUE SE IMPÕEM

Revista da ASTEC, Porto Alegre, ano 15, nº 37, dezembro de 2015    3



4      Revista da ASTEC, Porto Alegre, ano 15, nº 37, dezembro de 2015

DESTAquE - Censo Previdenciário

OPINIÃO - Porto Alegre abre mão 
do Parque Saint’Hilaire

CONVÊNIOS 

OPINIÃO - Projetos da Orla 
do Guaíba e Cais Mauá

CuLTuRA

COMuNICAÇÃO TÉCNICA
A regularização fundiária vista do 
enfoque da análise multiobjetivo

RECuRSOS HuMANOS
Cadê o Plano de Carreira?

NOTÍCIAS 

OPINIÃO -  Gratificação da SMA: 
GID, a novela

NOTÍCIAS

OPINIÃO - O Precioso Tempo

FESTA ASTEC 21 ANOS

ARTIGO CIENTÍFICO - O uso de Bioen-
saios para avaliação da toxicidade em 
produto de compostagem biológica de 
resíduos de industriais: tabaco

GASTRONOMIA

HOBBY

TURISMO - PELO MUNDO

OPINIÃO - Grupo Voz da Experiência 
dos Aposentados do Previmpa

ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS DE NÍVEL SuPERIOR 
DO MuNICÍPIO DE PORTO ALEGRE (ASTEC)

Fundada em 08 de junho de 1994.
Rua Barão do Triunfo, 419 / 304

Bairro Menino Deus – CEP 90.130-101 Porto Alegre-RS
(51) 3217-2921 – atendimento@astecpmpa.com.br

www.astecpmpa.com.br - facebook.com.br/astepmpa

GESTÃO 2015/2016 
DIRETORIA EXECuTIVA
Presidente: Biól. Isabel Cristina Junqueira
Vice-Presidente: Arq. Sonia Maria dos Santos Castro
Diretor Administrativo: Adm. Henri Pinto Michel
Diretor Financeiro: Eng. Civil Carlos Adolfo Bernd
Diretor de Relações Trabalhistas e Sindicais: Téc. Com. Social Adroaldo Bauer 
Spíndola Corrêa
Diretora Cultural: Bibl. Carmem Maria Lapolli von Hoonholtz
Diretora de Relações com Aposentados e Pensionistas:  Arq. Josane Gauer

R454 Revista da Astec Vol. 6, n 25  (maio 2009) –. Porto Alegre, RS: 
Associação dos Técnicos de Nível Superior do Município de Porto Alegre, 2015

         v. 15, n.37, dez. 2015
                   Semestral.

         Continuação a partir de 2009 de: Jornal Astec.
         ISSN 2317-6417
         Disponível também em:  http://www.astecpmpa.com.br/website/ 

1. Gestão pública municipal – Periódicos 2. Notícias - Porto Alegre 2. Trabalhos 
científicos – Porto Alegre. 3.  Trabalhos técnicos – Porto Alegre. I. Associação dos 
Técnicos de Nível Superior do Município de Porto Alegre
                                                                       
                                    CDU           352(816.51) (51)

PROJETO, ARTE E EDIÇÃO:
WONDERFUL EDITORA - PROJETOS ESPECIAIS - FONE (51) 3533.2412

EDITOR: FERNANDO DI PRIMIO - REG PROF. 4089/MTb-RS

TIRAGEM 1.300 EXEMPLARES - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM CIRCULAÇÃO DIRIGIDA

SuMÁRIO

Catalogação na fonte elaborada pela bibliotecária da PMPA Carmem von Hoonholtz CRB-10/473                                   

Revista da Astec, ano 15, nº 37, dezembro de 2015 – ISSN 2317-6417 
Publicação semestral da

Missão: Buscar a valorização profissional dos técnicos de nível superior 
do Município de Porto Alegre. 
Visão: Ser referência como entidade associativa eficaz na defesa dos 
profissionais de nível superior da Prefeitura de Porto Alegre. 
Valores:     Ética, credibilidade e transparência. 
 Dedicação, responsabilidade e organização. 
 Comprometimento, conhecimento e cordialidade. 
 Respeito, nas relações das diversas áreas profissionais.

CONSELHO FISCAL - Presidente: Adm. Margareta Baumgarten (Previmpa I); Econ. 
Marisa Ney Santos Pinho (Previmpa I); Adm. Adriana Nunes Paltian (SMF); Adm. 
Jardel de Borba Cunha (SMF – Suplente).
COMISSÃO EDITORIAL - Presidente: Biól. Isabel Cristina Junqueira
Diretora Cultural: Bibl. Carmem Maria Lapolli von Hoonholtz
Redação: Jornalista responsável  Ruvana De Carli (Reg. Prof. MTb/RS 5534)

Intruções para publicação de artigos estão disponíveis no site da Astec.   
Indexada no Sistema Pergamum – Catálogo Bibliográfico On Line da Rede de 

Bibliotecas da Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CATALOGAÇÃO - CIP - DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PuBLICAÇÃO - BRASIL

CONSELHO DELIBERATIVO - Presidente: Adm. Dione Borges de 
Carvalho(Previmpa I) – Vice-Presidente: Adm. Adalberto Pio de Almeida 
(Previmpa I) – GP+GADEC+GADES+INOVAPOA+SMGes+SMGL+SMPEO: Adm. 
Márcia Carcuchinski da Silva – SMA+PGM+Previmpa A: Adm. Miguel José 
Torres Kuhn – SMS/IMESF: Eng. Ricardo Zucarelli Pulvirenti; Enf. Lurdes Maria 
Toazza Tura; Adm. Marco Antonio Macerata; Med. Vet. José Carlos Sangiovani; 
Fis. Anderson Araújo de Lima; – SMAM+SEDA: Biol. Eduardo Olabarriaga; Eng. 
Alexandre Panerai Pereira (Suplente) – SMURB/SPM+SMOV+EPTC/SMT+CMPA: 
Eng. Paulo José de Sousa Lima Demingos; Arq. Paulo Lima Loge – DEP: Eng. 
Edgar Eifler – Previmpa I: Eng. Sérgio Luiz Brum; Eng. João Pedro Chaves Nunes; 
Eng. Celso Afonso Machado Lima; Cont. Ari Krasner; – DMAE: Biól. Mariusa 
Cristina Reuter Colombo  

PARTICIPE DA NOSSA REVISTA!
Envie artigos, fotos, sugestões e opiniões 

para asteccomunicacao@gmail.com

  6
10

13
14

17
18

20

23
25

26

28
30

32

35
36
37
38

Os artigos assinados são de responsabilidade dos seus autores. A Revista da Astec não 
se responsabiliza pelos conceitos e opiniões emitidas por seus articulistas, que não refletem 

necessariamente a opinião da Associação. É permitida a reprodução total ou parcial, 
desde que seja expressamente citada a fonte.



Revista da ASTEC, Porto Alegre, ano 15, nº 37, dezembro de 2015    5



6      Revista da ASTEC, Porto Alegre, ano 15, nº 37, dezembro de 2015

DESTAquE
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No período de 24 de agosto a 20 de 
novembro de 2015, o Departamen-
to Municipal de Previdência dos 

Servidores Públicos do Município de Por-
to Alegre (Previmpa) realizou o recadas-
tramento dos servidores segurados pelo 
regime próprio de previdência do fun-
cionalismo municipal. Foram convocados 
a comparecer na sede do Departamento 
todos os servidores aposentados e ativos 
detentores de cargo de provimento efe-
tivo da administração centralizada, autár-
quica, fundacional e da Câmara Municipal, 
que ingressaram até 31 de maio de 2015.

O censo é um procedimento periódico obri-
gatório exigido pelo Ministério da Previdên-
cia Social (MPS) com o objetivo de atualizar 
dados previdenciários, qualificar os cálcu-
los atuariais e viabilizar a unificação das in-
formações de todos os servidores públicos 
do país. A Prefeitura de Porto Alegre, por 
atender os critérios estabelecidos em edi-
tal publicado em 2012, foi contemplada na 
seleção nacional, com outros 43 municípios 
e quatro estados. Em 2014, o acordo de coo-
peração foi assinado, prevendo a realização 
do censo em 2015 e o aporte de tecnologia 
e recursos do Ministério. 

CENSO PREVIDENCIÁRIO 
ATUALIZA CADASTRO 2015
DOS MUNICIPÁRIOS
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A atualização cadastral permite maior pre-
cisão aos cálculos atuariais, possibilitando 
projeções indispensáveis ao equilíbrio fi-
nanceiro dos regimes de previdência, no 
longo prazo. Além de identificar eventu-
ais distorções e irregularidades, que uma 
vez corrigidas geram economia imediata 
ao fundo previdenciário. A perspectiva de 
compensação previdenciária, a partir da 
unificação do cadastro de todos os servi-
dores públicos do país, é outra motivação 
importante para o Previmpa ter realizado 
o Censo Previdenciário 2015 em platafor-
ma compatível com o sistema de dados 
do MPS, conforme esclarece a Diretora da 
Divisão Previdenciária, Luciana Eidt, “Com 
esse recurso, o Previmpa poderá, de forma 
mais ágil, receber de outros regimes pró-
prios o tempo de contribuição recolhido 
nos casos dos servidores que antes de in-
gressarem na Prefeitura de Porto Alegre 
trabalharam em outros órgãos públicos 
das esferas municipal, estadual ou fede-
ral.” 
A contratação de uma empresa especiali-
zada no atendimento direto aos segurados 
e no tratamento dos dados cadastrais no 
sistema informatizado, que dá suporte ao 
Cadastro Nacional de Informações Sociais 
dos Regimes Próprios de Previdência So-
cial (CNIS/RPPS), foi um dos recursos apor-
tados pelo MPS. Na operação, 20 atenden-
tes liderados por um coordenador local 
foram contratados pela empresa Web Tech 
Softwares e Serviços e recadastraram 
24.083 servidores nos 61 dias de funcio-
namento do censo.
A coordenação geral da operação de re-
cadastramento no âmbito do Município 
coube à administradora Sônia Pereira que, 
em 2015, completou 31 anos de Prefeitu-
ra e acumula experiência de outros proce-

dimentos similares como a prova de vida 
dos pensionistas, feita anualmente pelo 
Previmpa. “Coordenar o Censo Previden-
ciário 2015 foi um grande desafio, que 
demandou o envolvimento de pratica-
mente todas as áreas do departamento e 
a mobilização de representantes de outras 
secretarias. Internamente, todos se envol-
veram: da portaria do prédio até a direção-
-geral. Coube à coordenação geral, gerir e 
integrar essas frentes de trabalho dentro 
e fora do departamento,” explica a admi-
nistradora.

PLANEJAMENTO, TRABALHO INTEGRADO 
E COMuNICAÇÃO
A preparação para o Censo Previdenciário 
2015, iniciada no segundo semestre de 
2014, envolveu a criação de um grupo de 
trabalho formado por representes de diver-
sos órgãos municipais na ação que atingiu 
diretamente mais de 25 mil servidores, en-
tre ativos e aposentados, e alterou a rotina 
dos funcionários do departamento. 
Os custos diretos do Previmpa chegaram a 
R$ 18,5 mil e foram decorrentes das ações 
de comunicação, como o envio de 9.818 
correspondências por correio e a impres-
são de panfletos e cartazes.
Dentre as determinações definidas pela 
coordenação nacional, a ampla divulgação 
para o público-alvo do recadastramento 
era um dos pontos de destaque. Esse que-
sito ficou sob a responsabilidade da Técni-
ca em Comunicação Social, Rita Becco que 
planejou e executou as ações de divulga-
ção veiculadas um mês antes do início dos 
atendimentos. Identidade visual, slogan e 
demais peças gráficas foram concebidas 
pela unidade de criação do Gabinete de 
Comunicação do Gabinete do Prefeito (GP) 
que também apoiou as 
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GESTÃODESTAquE

ações de assessoria de imprensa, através 
do envolvimento direto da sua Unidade de 
Jornalismo. “Vale destacar o importante 
papel desempenhado pelos profissionais 
de comunicação e de RH das secretarias 
que atuaram em rede para fazer as infor-
mações chegarem aos servidores, por di-
versos canais. Foi um esforço coordenado 
que surtiu o efeito esperado” - avalia a co-
municadora.

61 DIAS DE INTENSA MOVIMENTAÇÃO 
Dois ambientes da sede do Previmpa fo-
ram adaptados para receber os ativos e os 
aposentados, em andares diferenciados, 
durante os 61 dias úteis de funcionamen-
to do censo. Essa definição procurou res-
peitar as necessidades e características 
específicas dos dois públicos, visando ofe-
recer um atendimento mais adequado aos 
perfis e necessidades dos segurados. 
Os servidores foram convocados para rea-
lização do Censo Previdenciário 2015 pelo 
Diário Oficial de Porto Alegre e também 
comunicados sobre a data do seu agenda-

mento de forma antecipada, por correspon-
dência individual, por mensagens de e-mail 
e pela rede de RH. O mês de aniversário 
foi o critério adotado para a definição das 
agendas. Aos servidores impossibilitados de 
comparecer na data previamente agendada, 
foi disponibilizada a ferramenta de reagen-
damento, acessada diretamente pelo usuá-
rio no site do Previmpa; e-mail e duas linhas 
telefônicas também foram disponibilizados 
para este fim.
Em média, foram realizados 417 atendi-
mentos ao dia. A equipe também traba-
lhou com o sistema de encaixes para reca-
dastrar os servidores que compareceram 
sem ter agendamento prévio. Até 13 de 
novembro, 1.078 servidores não haviam 
realizado o recadastramento e ficaram 
sujeitos ao bloqueio do pagamento nos 
meses de novembro e dezembro, situa-
ção alterada somente ao providenciarem 
a atualização dos seus dados previdenci-
ários. Para diminuir o número de servido-
res impactados, a coordenação do censo 
optou por manter a estrutura completa 
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de atendimento operando até 20 novem-
bro, alternativa que reduziu o percentual 
de servidores ausentes a 2,8% do qua-
dro. O Decreto Municipal 19.085/2015 e 
a Instrução Municipal 01/2015, da PMPA, 
publicados em julho, ao regulamentarem 
o Censo Previdenciário 2015, explicita-
ram esses procedimentos, assegurando 
a base legal tanto para a prorrogação do 
atendimento quanto para a suspensão das 
remunerações dos ativos e proventos dos 
aposentados ausentes.
No período de atendimento, o Previmpa 
recebeu em mais de uma ocasião gesto-
res do MPS que auditaram a execução do 
Censo Previdenciário e o cumprimento 
dos critérios estabelecidos no acordo de 
cooperação. Segundo o gerente de Pro-
jetos da Secretaria de Políticas de Previ-
dência Social do MPS, Hélio Fernandes, a 
execução do recadastramento superou 
as expectativas da coordenação nacional: 
“Ao visitar o Previmpa, pudemos verificar 
o quanto o profissionalismo da equipe lo-
cal contribuiu para o bom andamento do 
censo, tanto na qualidade do atendimento 
quanto na atualização dos dados.” 
Também o diretor-geral do Previmpa, La-
erte Campos de Oliveira, credita os bons 
resultados ao comprometimento e atua-
ção dos técnicos e demais funcionários 
envolvidos na realização do recadastra-
mento: “O Censo Previdenciário 2015 foi 
uma grande operação que mobilizou to-
dos os servidores da casa, da equipe téc-
nica que planejou as ações até as equipes 
de apoio operacional, como os terceiriza-
dos, responsáveis pela limpeza e conser-
vação dos ambientes, afinal, não é sempre 
que um órgão da Prefeitura recebe em sua 
sede os mais de 25mil municipários de 
Porto Alegre”.

META SuPERADA E DADOS INTEGRADOS
A percepção da equipe em relação ao bom 
desempenho do recadastramento foi con-
firmada em 18 de novembro, quando o per-
centual de 95,5% foi alcançado, superando 
a meta de 95% estipulada pelo Ministério 
da Previdência Social. Em 20 de novembro, 
o índice de adesão ao Censo Previdenciá-
rio 2015 alcançou 96,5%, configurando o 
maior percentual entre os regimes próprios 
que já finalizaram o procedimento.
Os dados previdenciários, ao serem atuali-
zados no Sistema Integrado de Informações 
Previdenciárias (Siprev) de RPPS, permi-
tem a integração e o cruzamento das in-
formações de todos os servidores públicos 
pertencentes aos regimes próprios que já 
realizaram o recadastramento. Tal procedi-
mento possibilitará a identificação de não 
conformidades como a acumulação de car-
gos e o desrespeito ao teto remuneratório. 
Seguindo a orientação do MPS, o Previmpa 
organiza-se para a realização do censo pre-
videnciário de forma periódica, diminuin-
do os intervalos entre cada procedimento. 
A experiência adquirida com Censo Previ-
denciário 2015 servirá de referência para 
ações futuras. 

Servidores convocados 25.026

Ativos convocados 16.520

Aposentados convocados 8.506

Média de atendimentos/dia 417

Recadastramentos efetuados (até 20/11) 24.083

Adesão ao recadastramento (%)* 96,5%

Período de atendimento 24 /08 a 20/11

Duração do censo (dias úteis) 61 dias

Investimento direto (Previmpa) R$18,5 mil

Agradecimento: Colaboração de Rita Becco - Relações Públicas do Previmpa - Conrerp nº 1634

*descontados os casos de exoneração e óbito

O CENSO PREVIDENCIÁRIO 2015 EM NúMEROS
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OPINIÃO

PORTO ALEGRE ABRE MÃO 
DO PARqUE SAINT’HILAIRE

Na contramão da tendência mundial, 
que é de tratar o meio ambiente 
como uma das questões mais im-

portantes na administração de uma cida-
de, estado ou país, a Prefeitura de Porto 
Alegre põe em risco a segurança hídrica e 
ambiental da cidade ao entregar grande 
parte do Parque Saint’Hilaire ao municí-
pio vizinho, Viamão. Inicialmente, o atu-
al prefeito, José Fortunati, encaminhou 
tratativas visando implantar um hospital 
veterinário na área do Parque, mas não 
alcançou o objetivo. Agora, entrega a ad-
ministração de propriedade do Município 
à Prefeitura de Viamão se desobrigando 

com a qualidade de vida dos porto-ale-
grenses e com o destino dos funcionários 
do Parque. Para cumprir seus objetivos, o 
prefeito sequer deu ciência do processo 
a sua própria Secretaria de Meio Ambien-
te, que só tomou conhecimento do caso 
pela imprensa. 
O que Governo Municipal não percebe 
são as consequências dos seus atos. Co-
nheceria o mal que está fazendo ao meio 
ambiente, à cidade e aos seus cidadãos 
se tivesse consultado seu segundo es-
calão de governo e o Corpo Técnico da 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
(SMAM) de Porto Alegre.

Vista de um ponto alto do Parque

Por Eduardo Olabarriaga
Fotos: Gemini
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ENTENDA A IMPORTâNCIA DO PARquE

Proprietária da área, desde 1898, a Com-
panhia Hidráulica de Porto Alegre fornecia 
água para a população a partir desse local. 
A grande propriedade tinha como função 
produzir madeira para energia de bombe-
amento e proteger as nascentes para man-
ter a qualidade da água captada. 
Na década de 1940, foi erguida a Bar-
ragem Lomba do Sabão, aumentando a 
oferta de água para consumo e estabili-
zando o volume do manancial ao longo 
do ano. Porto Alegre adquiriu a área em 
1944. Nessa época, foi reforçada a im-
portância da proteção ambiental para 
manutenção da qualidade das águas. 
Em 1947, passou a ser denominado “Jar-
dim Botânico Municipal Saint’Hilaire”, 
menção ao naturalista francês Augustin 
François Saint’Hilaire. Em 1977, denomi-
nou-se Parque Saint’Hilaire e sua admi-
nistração passou ao encargo da recém-
-criada  Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente (1976), primeira secretaria 
municipal de meio ambiente do Brasil. 
Em 2003, o Parque foi enquadrado no 
Sistema Nacional de Unidades de Con-
servação da Natureza (SNUC), passando 
a denominar-se Parque Natural Munici-
pal Saint’Hilaire, possuindo 1.148 ha que 
abrigam mais de 50 nascentes da Bacia 
do Arroio Dilúvio, afluentes do  Lago 
Guaíba, com seus sistemas associados 
compostos pelos biomas Pampa e Mata 
Atlântica, com fauna nativa exuberante e 
seus butiazais. 
Essa Unidade de Conservação da Natu-
reza é a maior da capital dos gaúchos 
e assim deveria permanecer. Possui o 
barramento que a eleva à condição es-
tratégica de única fonte alternativa de 
abastecimento à população de Porto 
Alegre em caso de catástrofe ambiental 
no Lago Guaíba.

• Dia 3 de junho de 2014,  criado o Grupo de Trabalho, forma-
do por pessoas ligadas às duas prefeituras, para “discutir 
problemas do Parque Saint’Hilaire”,  pela Portaria Munici-
pal nº 265 de 3 de junho de 2014.

• Dia 15 de junho de 2015, o prefeito de Viamão cria o Par-
que Saint’Hilaire de Viamão, sobrepondo-se ao já existente 
Parque Saint’Hilaire de Porto Alegre, decretando a perda de 
vigência do plano de manejo existente e que será aprovado 
em um novo no prazo, de 5 anos.

• Dia 08 de setembro de 2015, a Prefeitura de Porto Alegre 
reduz a área do Parque, cedendo seu patrimônio à gestão 
de Viamão, à revelia da legislação.

• Dia 11 de setembro de 2015, os técnicos da SMAM emitem 
nota de repúdio, condenando os atos do prefeito da Capital.

• Dia 16 de setembro de 2015, às 14 h 30 min, ocorre a pri-
meira reunião do grupo de trabalho criado em 2014 para 
que os prefeitos de Porto Alegre e de Viamão comuniquem 
as decisões de cúpula ao Grupo.

POR qUE ESTÁ 
TUDO ERRADO?
O Parque Natural criado por Viamão sobre uma área cuja pro-
priedade não lhes pertence, não é válido pela Lei Federal nº  
9.985/2000, que institui o  Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação (SNUC) .
Cabe ressaltar que, de acordo com a Lei Federal nº 9985/2000, 
a desafetação ou redução dos limites de uma unidade de con-
servação só pode ser feita mediante lei específica. Assim mes-
mo, o texto do decreto de Viamão prevê a redução de limites, 
excluindo áreas do parque original.
A Lei Municipal nº 2.163, de 20 de dezembro 1960, reza em seu 
Art 1º: “Fica proibido a cessão, transferência ou doação, a qual-
quer título e qualquer que seja a dimensão, de área integrante do 
Jardim Botânico Municipal «Saint’Hilaire», situado no Passo do 
Sabão, Estrada de Viamão, e criado pela Lei Municipal n° 96, de 
29 de novembro de 1.947.” Para permitir a barbárie ambiental, 
foi encaminhado, dias antes da publicação do Decreto que re-
duz o tamanho Parque e o entrega a Viamão, o Projeto de Lei nº 
025/2015 para que aquela Lei  fosse revogada, porém só levada 
a público pelo Diário Oficial de Porto Alegre (DOPA) de 13 de no-
vembro de 2015 pela Lei Municipal nº 11.950/2015.
Todo o processo foi conduzido sem a opinião técnica da SMAM, 
da comunidade, Conselho Consultivo do Parque e sem tam-
pouco realizar consulta prévia ao Conselho Municipal do Meio 
Ambiente (Comam), que atua em caráter consultivo e de

A (DES)ORDEM DOS FATOS
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liberativo, e possui competência para 
propor e formular políticas municipais 
de meio ambiente.
Os Cidadãos de Porto Alegre pagaram 
exorbitâncias em impostos por déca-
das para permitir a compra da área, sua 
manutenção, fiscalização, preservação, 
recuperações e benfeitorias. A área 
não pode ser “doada”, entregue a ou-
trem. “Preocupante a falta de transpa-
rência sobre o destino desse patrimônio, 
sobre a continuidade dos serviços de fis-
calização e manutenção da área, e tam-
bém sobre o futuro dos funcionários, 
que atualmente estão lotados no setor. 
Abrir mão de tais patrimônios dá mar-
gem à opinião pública crer que existam 
intenções não reveladas por trás dessas 
ações”¹.
À essa área denomina-se “Unidade de 
Conservação” porque é necessária a 
manutenção da uNIDADE, e uma uni-
dade só admite uMA administração. A 
Unidade foi quebrada, agora tem-se um 
“Consórcio de Conservação”, instituição 
inexistente na legislação ambiental bra-
sileira. Daqui para frente a população 
ouvirá desculpas de que determinada 
competência é do município vizinho.
O Município se desobrigou do pré-
-requisito legal de audiência pública, 
deixando clara a posição despotista do 
governo Municipal.
Estão acabando com a democracia e 
com a qualidade ambiental de ação em 
ação. O pior é imaginar que o Ministério 
Público do Estado aceite tudo isso como 
se nenhum interesse público ou legisla-
ção tenha sido ferida.

Eduardo Olabarriaga – SMAM, biólogo  
CRbio  09582/03-D,  conselheiro 
deliberativo da  Astec, conselheiro 
sindical do Simpa 
eduardo@smam.prefpoa.com.br

¹ Trecho do texto retirado da Nota de Repúdio dos 
Técnicos da SMAM, disponível em http://astecpm-
pa.com.br/website/index.php?menu_=noticias_vi-
sualizar.php&&pagina_=&&noticia_identida-
de_=01340, acesso em 10/11/2015.

Uma das mais de 50 nascentes

 Lago da Represa Lomba do Sabão

Trilhas de educação ambiental
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Santana de Abreu & Lubianca 
Advogados Associados
3019-5909, 3321-1532, 3321-1670 
ak@ak.adv.br
sael@sael.adv.br

STB – Student Travel Bureau
ssoares@stb.com.br

SBTur Viagens
3216-5500, com Ismael
poa.ismael@sbtur.com

Assessoria Jurídica Márcio 
Paixão & Adriano Beltrão 
Advogados Associados
3013-5855 
atendimento@mpab.com.br

Condotta Assessoria Empresarial 
& Adm. de Condomínios
3241-0004, com Karine. 
rosilene@condotta.com.br

Sogipa
9842-9606, com Sônia 
rosane@sogipa.com.br

Brasas Idiomas
3028-1616, com a Recepção 
poa@brasas.com

Minds English School
3425-7800  - jessicaizaguirre@
mindsidiomas.com.br

Cia dos Óculos
3024-0852, 3019-0852, 3062-
0852, 3062-0853 
contato@ciadosoculos.com.br

Caburé Seguros
2111-5300  cabure@cabure.com.br

Hospital Moinhos de Vento
3327-7073 
vacina@hmv.org.br

Unimed
3217-2921 • atendimento@
astecpmpa.com.br

Centro Clínico Gaúcho
3217-2921 • 
atendimento@astecpmpa.com.br

Maxidente
3216-3210 • maxidente@maxi-
dente.com.br

Estácio / FARGS –
3214-1111 • 3341-2512

CONVÊNIOS

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

908

CLÁUDIO ROBERTO TURISMO - A Astec fechou uma parceria com 
Cláudio Roberto Turismo que trabalha com as agências Rota Cultural, Moratti 
e Viajando com Tânia, organizando viagens personalizadas. Confira as opções 

oferecidas consultando claudiorobertoturismo.blogspot.com.br 
ou contate Cláudio Roberto pelo celular 9639-3265.
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PROjETOS ORLA    E CAIS MAUÁ
O Cais Mauá é um projeto capitane-

ado pelo Estado do Rio Grande do 
Sul, a partir de concorrência reali-

zada em 2010 para reconversão da área 
portuária desativada, através de investi-
mento privado, em regime de concessão, 
por período de 25 anos. 
O projeto, a encargo dos arquitetos espa-
nhol Fermin Vasquez, do escritório B 720, 
e do brasileiro Jaime Lerner, prevê uma 
área total de 250.000 m², distribuídos em 
três setores distintos: a área de renovação 
junto à Usina do Gasômetro, a área de re-
novação junto às docas e o restauro para 
reutilização dos armazéns existentes. 
A área próxima à Usina do Gasômetro 
prevê a implantação de Centro Comercial 
que, em resposta às peculiaridades do lo-
cal, tem arranjo pouco convencional. Sua 
cobertura abriga praça elevada para esta-
belecer a transição entre a área portuária 
e o tecido do Centro Histórico. Ao nível 
do solo, ao longo de toda a fachada volta-
da para o rio, dispõe um conjunto de lo-
jas que se abrem diretamente ao exterior, 
reservando a área interna do pavimento 
para a acomodação de estacionamentos. 

No extremo oposto, na área das antigas 
docas, estão previstas três torres de plan-
ta triangular comportando centro de negó-
cios e hotel. O prédio do frigorífico desati-
vado prevê conversão em Casa de Eventos.
Os antigos armazéns serão totalmente 
preservados em sua estrutura, sendo re-
formulados internamente para ocupação 
por atividades de comércio, cultura e 
lazer. Os armazéns tombados pelo Insti-
tuto de Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan), junto ao Pórtico Central, 
devem ser destinados a atividades cultu-
rais e institucionais. A área aberta junto 
ao rio se converterá em passeio público 
articulado a onze praças dispostas nos 
intervalos existentes entre os armazéns, 
seguindo projeto paisagístico que tem 
por premissa a integração com o tecido 
do Centro Histórico.
Diferentemente do Cais Mauá, a Orla é 
um projeto de investimento público de 
iniciativa do Município. O primeiro trecho 
de 1,3 km de extensão, entre a Usina do 
Gasômetro e a rótula da Av. Aureliano de 
Figueiredo Pinto, se encontra atualmente 
em execução. A expectativa é que sua en-

Por Glênio Vianna Bohrer
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PROjETOS ORLA    E CAIS MAUÁ
trega ocorra nos primeiros meses de 2017.
Em linhas gerais, o projeto confirma a vo-
cação do local, apropriado pela prática de 
esportes e do convívio, frente a uma paisa-
gem excepcional. No nível da Av. Edvaldo 
Pereira Paiva, o passeio elevado e a ciclo-
via dão acesso a belvederes situados nas 
coberturas dos bares. Ao longo do talude, 
os bares e arquibancadas voltados para o 
rio oferecem condição privilegiada para 
assistir ao pôr do sol. Deques e passarelas 
avançados na água reestabelecem o con-
tato com o rio, que tem seu ponto alto no 
restaurante construído sobre a água.
Soma-se a isto um novo e amplo atracadou-
ro para os barcos de passeio e a iluminação 
cênica em LED, que permite a utilização do 
parque durante as 24 horas do dia.  
Em ambos os casos, a importância da par-
ticipação dos técnicos municipais na cons-
trução destes projetos tem sido funda-
mental. No Cais Mauá se deu desde a fase 
inicial, integrando a comissão responsável 
pela formulação de diretrizes para a con-
corrência, tanto quanto na formulação da 
Lei Municipal que definiu o regime urba-
nístico para o local. De certa forma, mais 

tarde, estes eventos viriam determinar a 
matriz conceitual do projeto, estabelecen-
do parâmetros para sua volumetria e as 
regras para a reutilização do patrimônio 
tombado existente no local.
A participação segue presente em todo o 
processo de licenciamento que concentra 
na Comissão de Análise Urbanística e Ge-
renciamento (Cauge) a principal instância 
de análise do projeto, através do 
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Passeio, ciclovia e Chão de Estrelas

Passarela Metálica 
e Jardim Aquático
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Glênio Vianna Bohrer – Gades, secretário 
adjunto, arquiteto, professor da Faculdade de 
Arquitetura da uFRGS, desde 1985. Mestre 
em arquitetura pelo Propar/uFRGS, em 1997.  
glenio.bohrer@gp.prefpoa.com.br

exame do Estudo de Impacto Ambiental, 
atualmente em fase de conclusão. Em re-
trospectiva, é possível perceber a impor-
tância deste processo para o aperfeiçoa-
mento da proposta, para a sua apropriada 
inserção no tecido da cidade e adequação 
aos marcos legais, que asseguram o avan-
ço do projeto até sua consecução.
No caso da Orla, os estudos acumulados na 
Secretaria Municipal de Urbanismo foram 
de vital importância para a definição das 
diretrizes de projeto, que ficaria a encargo 
do arquiteto Jaime Lerner. Demandando 
interação com mais de dez secretarias, o 
projeto teve exaustivo acompanhamento 
dos técnicos municipais, desde sua con-
ceituação e desenvolvimento até a apro-
vação final de um conjunto de 16 projetos 
complementares, que resultaram em um 
produto com 560 plantas e orçamento 
com mais de 5.000 itens.
A dimensão da importância destas reali-
zações para o futuro de Porto Alegre não 
é plenamente mensurável, mas se torna 
indiscutível, na medida da comparação do 
que projetos similares representaram para 
o desenvolvimento e afirmação de suas 
cidades. A importância de Porto Madero 
para Buenos Aires é capital, ainda que pos-
sa ser relativizada no caso de uma cidade 
já consolidada em termos de atrativos tu-
rísticos. Não é à toa que a renovação de 
Barcelona, o maior fenômeno das últimas 
décadas no que diz respeito à qualificação 
urbana e reposicionamento de uma cida-
de no cenário internacional, tenha inicia-
do estratégica e emblematicamente pela 
renovação de sua área portuária e de sua 
frente marítima.
Não é difícil imaginar o salto que Porto 
Alegre poderá dar a partir da concretiza-
ção destes dois projetos. Do ponto de vis-

ta da economia, através do incremento da 
movimentação turística, atraindo eventos 
e estadias que hoje negligenciam Porto 
Alegre como destino. 
Como intervenção urbana, Cais Mauá e 
Orla têm escala absolutamente transfor-
madora. Juntos, se considerado apenas 
o Trecho 01 da Orla, constituem um con-
tínuo de quase quatro quilômetros de 
frente de água completamente renovado. 
Representam a retomada da conexão com 
o rio e oxigênio fundamental para a reno-
vação do Centro Histórico. Representam 
um potencial incrível para a consolidação 
da imagem da Porto Alegre no cenário in-
ternacional, já pautada pelo seu protago-
nismo inovador no campo da participação 
popular. Mais do que tudo, representam 
a afirmação do compromisso histórico da 
cidade com a consolidação de espaços pú-
blicos e de convívio coletivo e com a qua-
lidade de vida de sua população.

Cais Mauá
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CuLTuRA

Livros em destaque na rede de bibliotecas 
da Prefeitura Municipal abertas ao público

1. Biblioteca da PGM
biblioteca@pgm.prefpoa.com.br 

Tel. 3289.1498    

MIRANDA, Roberto (Org.). Informação e 
conhecimento no legislativo. Brasília, DF: 
Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 
2012. 178 p. ISBN 9788573659320

2. Biblioteca  Pública Josué 
Guimarães da SMC
bibliot@smc.prefpoa.com.br 

Tel. 3289.8079

BURNIE, David.  Fique por dentro da evolu-
ção.  São Paulo:  Cosac & Naify,  2001. 192 p.

PUBLICAÇÕES IMPRESSAS

3. Biblioteca Pública Municipal 
Josué Guimarães - Ramal 1 – 
Restinga  da SMC
marta@smc.prefpoa.com.br 
Tel. 3245.1334

FREITAS, Isabela.  Não se apega, não.  Rio 
de Janeiro: Intrínseca, 2014. 254p.  ISBN 
9788580575330

6. Biblioteca Jorn.
Roberto E. Xavier 
da SMAM - Sede

HABERFELD, Mario; DUARTE, Laís. Alma selvagem. Vinhedo, 
SP: Avis Brasilis, 2014.

biblioteca@smam.prefpoa.com.br -  Tel. 3289.7520

5. Biblioteca Ecológica Infantil 
Maria Dinorah da SMAM – Parcão)
biblioteca@smam.prefpoa.com.br

Tel. 3289.7519

DUMAS ROY, Sandrine.  Planeta quente. 
São Paulo: Cosac Naify, 2014. 36 p. 
ISBN 9788540505896

4. Biblioteca do DMAE
biblioteca@dmae.prefpoa.com.br 
Tel. 3289.9267

 
MEHTA, Gita. Raj. São Paulo, Companhia das 
Letras, 2008. 501 p.

7. Biblioteca da Escola de 
Gestão Pública da SMA
biblioteca@sma.prefpoa.com.br

Tel. 3289.1019

VERISSIMO, Luis Fernando. Banquete 
com os deuses: [cinema, literatura, mú-
sica e outras artes]. Rio de Janeiro: Ob-
jetiva, 2003. 228 p. ISBN 8573025188

Consulte a DISPONIBILIDADE DE EMPRÉSTIMO, através do 
CATÁLOGO BIBLIOGRÁFICO DO SISTEMA PERGAMUM, (ge-
renciado por bibliotecários), disponível na INTERNET http://
pergamum.procempa.com.br/biblioteca/index.php

9. Centro de Documenta-
ção e Memória Capitólio
pesquisacapitólio@gmail.com
Tel. 3289.7464
(Acervo disponível para pes-
quisa local e visualização de 
filmes sob agendamento.)

TRUFFAUT, François. Os filmes 
de minha vida. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1989. 385 p. 

ISBN 8520901476

8. Biblioteca 
da SMED

biblioteca@smed.pref-
poa.com.br 
Tel. 3289.8612

HERSKOVITS, Anico; REIN, Jorge. Cidade imaginária. Porto 
Alegre: Letra 1, 2014. 40 p.
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COMuNICAÇÃO TÉCNICA

A REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA 
VISTA DO ENFOqUE DA ANÁLISE MULTIOBjETIVO

O PROBLEMA DA REGuLARIzAÇÃO FuNDIÁRIA

As regularizações fundiárias, feitas pelo Departa-
mento Municipal de Habitação da Prefeitura de 
Porto Alegre (DEMHAB) sempre foram problemáti-

cas. Os problemas são de ordem ambiental, social e solu-
ções de engenharia. Os riscos ambientais: geológicos, ge-
otécnicos, hidrológicos e contaminação são, várias vezes, 
presentes. Os riscos hidrológicos muitas vezes ocorrem 
pela ocupação do leito maior dos cursos de água. Quando 
ocorre uma cheia, com maior tempo de retorno, inunda 
áreas maiores e, por conseqüência, as casas construídas 
às margens dos cursos d’água. 
As áreas ocupadas são  dinâmicas e mudam sua confor-
mação muito rapidamente, o que faz com que os projetos 
fiquem obsoletos antes mesmo de serem concluídos. As 
ocupações são sempre em áreas menos valorizadas do 
ponto de vista do mercado imobiliário (CHAVES, 1998a) 
e quase sempre impróprias para a habitação.  Para a re-
gularização destas áreas de ocupação irregular fazem-
-se necessários estudos dos riscos e, ou reassentamen-
to dos moradores, ou mitigação dos riscos. Procura-se 
desta forma regularizar, mantendo-se as comunidades 
já consolidadas e protegendo bens ambientais rema-
nescentes, em prol, das próprias comunidades do local 
(FURTADO, 2015).
O reassentamento encontra como dificuldade a compra 
de áreas e a mitigação encontra como dificuldade as 
questões ambientais que envolvem o problema e/ou o 
alto custo das soluções de engenharia. Isto tudo perpassa 
por problemas sócio-culturais, que são: o problema da 
moradia; e da cultura de não respeito ao meio ambiente 
(CHAVES, 1998b). E ainda, a falta de fiscalização das áreas 
de preservação e esclarecimento da população como um 
todo. Quando as áreas são regularizadas ganham valor 
econômico e são vendidas, quando os moradores vão 
para outras áreas, muitas vezes, piores do que a que eles 
estavam. Mais dados sobre as áreas de ocupação irregular 
em Porto Alegre podem ser encontradas no “Diagnóstico 

do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social”, 
DEMHAB (2009).
 Novas tecnologias de análise da tomada de decisão tem 
sido desenvolvidas e uma das técnicas mais moderna é a 
análise multiobjetivo. E é sob este ponto de vista que pas-
samos a analisar o problema. Primeiramente falaremos um 
pouco sobre a análise multiobjetivo, um trabalho mais deta-
lhado sobre o assunto pode ser encontrado em “ Coletânea 
em Análise Multiobjetivo” ( CHAVES, 2014).
A ANÁLISE MuLTIOBJETIVO
A técnica mais antiga, e também a mais conhecida, de aná-
lise de projetos é a benefício-custo. Nela os benefícios 
são avaliados em termos de custos monetários somente. 
Evoluíram as técnicas de análise de projetos, incluindo no-
vos valores da sociedade como um todo, principalmente o 
enfoque ambiental.  Uma das técnicas mais abrangentes, 
e que envolvem vários objetivos, é, como o próprio nome 
indica, a Análise Multiobjetivo. Na análise multiobjetivo 
podem e devem ser considerados todos os objetivos do 
projeto. A visão setorial de cada objetivo passa a fazer par-
te integrante da solução global vista por cada tomador de 
decisão, para se chegar a um consenso ou solução que ma-
ximize cada um dos objetivos, dentro do contexto da aná-
lise de todos os objetivos (CHAVES, 2004). A análise mul-
tiobjetivo é mais complexa do que usos múltiplos da água. 
O Planejamento com usos múltiplos pode ser encontrado 
em Chaves (1993).
GESTÃO uRBANA DAS CIDADES VISTA POR MúLTIPLOS 
OBJETIVOS
A gestão urbana das cidades perpassa pelo problema an-
tigo da dotação orçamentária. O recurso monetário é um 
só para resolver todos os problemas da cidade (objetivo 
econômico). Historicamente, mostra a experiência, que é 
melhor agir em prevenção do que em correção. A socie-
dade organizada obedece às leis e cumpre os regramen-
tos da cidade. O problema é a cidade desorganizada que 
vive à margem dos diretos mais básicos do ser humano 
(objetivo social).

Por Elisa M. B. Chaves
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 A falta de esclarecimento da população e historicamente 
considerado é que os bens naturais são infinitos. Porém 
muitas das áreas disponíveis ainda não ocupadas são áre-
as verdes e em muitos locais, como recentemente em São 
Paulo, e historicamente a região Nordeste do Brasil, falta 
água ( objetivo ambiental). 
A falta de locais para habitação gera uma pressão sobre as 
áreas verdes e surge uma antiga questão: o que é melhor 
preservar o meio ambiente, recuperando todas as Áreas 
de Preservação Permanente e recuperando corredores 
ecológicos, que foram fracionados pela ocupação irre-
gular, ou regularizar estas áreas atendendo a demanda 
pela habitação das minorias desprivilegiadas (objetivo 
de eqüidade). 
Neste sentido Resolução CONAMA nº 369, de 28 de mar-
ço de 2006, flexibilizou a ocupação de áreas de preserva-
ção. Isto foi referendado pela Lei Federal nº 11.977, de  7 
de Julho de  2009 (que fixa normas para o Programa Minha 
Casa Minha Vida). As leis do Novo Código Florestal,  Lei  nº 
12.651, de 25 de Maio de 2012, alterada pela Lei nº 12.727, 
de 17 de Outubro de  2012 validam a flexibilização da ocu-
pação das áreas verdes (objetivo legal). 
A regularização destas áreas, com a execução de infraes-
trutura, redes de água, esgoto cloacal, esgoto pluvial, de 
distribuição de energia elétrica, terraplenagem, pavimen-
tação e estações de tratamento de esgoto, traz  dois prin-
cipais retornos a saúde para a população que ali reside 
e melhoria da qualidade dos efluentes gerados (objetivo 
de saúde). E existem, ainda, muitos outros objetivos en-
volvidos.
COMO O DEMHAB TEM ATuADO
A partir da flexibilização da legislação do meio ambiente, 
que, na Lei Federal  nº 11.977/2009, admite a regulari-
zação em áreas de preservação permanente  ocupadas 
até 31 de dezembro de 2007, mediante estudo de riscos 
e sobreposição de planos de representação das diversas 
características das bacias. Uma aplicação de como utili-
zar os planos para planos diretores de drenagem urbana 
pode ser encontrada em Chaves e Mendes (2001). 
O DEMHAB tem feito estudos hidrológicos, hidrodinâ-
micos e de riscos geotécnicos, geológicos e de contami-
nação nas áreas ocupadas visando a sua regularização 
pela mitigação dos riscos com soluções de engenharia 
e reassentamento, onde não é possível mitigar os riscos. 
O reassentamento requer a compra de área e a constru-
ção de novas moradias e ainda enfrenta a resistência da 

população de mudança de local. Na maioria das vezes a 
regularização fundiária  exige menos recursos financeiros 
que o reassentamento.  
O trabalho é feito passo a passo onde primeiro é feita 
uma intervenção mais branda e posteriormente uma in-
tervenção mais severa abrindo espaços. Isto quem traz  é 
uma mudança de paradigma social  da população, pelo 
trabalho técnico social que é feito nestas áreas. Como 
exemplos desta prática, em andamento, podem ser ci-
tadas a Vila Grande Tronco, a Vila Grande Mato Sampaio, 
Vila Minuano e Vila Vale do Salso II e III.
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CADÊ O PLANO DE 
CARREIRA? 

Desde 2013, a Astec vem empreendendo esforços no 
sentido de construir uma via para a participação demo-
crática dos servidores, em especial dos técnicos de nível 

superior, na construção de um Plano de Carreira que 
substitua o atual plano de cargos isolados, em vigor há 

26 anos, na Prefeitura de Porto Alegre. Aponta nessa di-
reção, o documento “Leitura da Astec do Plano de Carrei-
ra”, produzido pela entidade e protocolado em fevereiro 

de 2014, para apresentação às secretarias municipais, 
sob o expediente nº 001.006329.14.4, e 

disponível no site da associação, www.as-
tecpmpa.com.br, onde reitera as expectati-
vas e aspirações em relação ao novo plano.

SEMINÁRIO ASTEC
Em 29 de outubro de 2014, a Astec marcou a 
passagem da semana do servidor público com 
a realização do Seminário Astec Plano de Car-
reira e Efeito Cascata. O evento reuniu repre-
sentantes do governo e da Quântica, empresa 
de consultoria e serviços vencedora da licita-
ção para elaborar o Plano. O objetivo era que 
apresentassem aos servidores o andamento 
das cinco etapas, desde o diagnóstico da reali-
dade do funcionalismo sob diversos aspectos, 
até a capacitação para implantação e adminis-
tração do novo plano, com previsão de conclu-
são em agosto de 2015, o que, como já se sabe, 
não aconteceu. Fo
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No mesmo Seminário, o diretor Administrativo 
da Astec, Luiz Herni Pinto Michel, apresentou 
estudo, também disponível no site da associa-
ção, sobre o achatamento salarial proporcio-
nado pelo plano em vigor. E lembrou, também, 
que a participação dos servidores na confec-
ção do novo Plano, até aquele momento, havia 
sido praticamente nenhuma. E continua assim, 
até hoje.

REuNIÃO DO GOVERNO
Em 10 de fevereiro de 2015, a Secretaria Muni-
cipal da Administração (SMA) fez uma reunião na 
qual a empresa Quântica apresentou o cronogra-
ma que previa a redação da minuta do projeto de 
lei (PL) dos planos de carreira, até 22 de maio, 
e o secretário Elói Guimarães esclareceu que o 
governo não pretendia contar com a participa-
ção dos servidores até que a minuta do PL fosse 
aprovada pelo prefeito. De acordo com o titular 
da SMA, somente depois disso é que as associa-
ções, o Simpa e o Senge seriam convidados a par-
ticipar de uma audiência pública para “contribuí-
rem com o processo”, afirmou o secretário. 
Em contraposição, os representantes dos ser-
vidores foram unânimes em manifestar preo-
cupação com a falta de informações sobre o 
que foi apurado no diagnóstico e, principal-
mente, a insistência do governo em desconsi-
derar a possibilidade de participação dos ser-
vidores. Mas, até o fechamento desta edição 
da Revista da Astec, a caixa-preta do Governo 
segue lacrada. 

No mesmo encontro, o diretor Administrativo, Herni 
Michel, chamou a atenção “para o fato de estarmos 
premidos pelo tempo, posto que 2016 é ano eleito-
ral”, idéia esta foi reforçada pelo diretor do Sindicato 
dos Engenheiros (Senge) e conselheiro deliberativo 
da Astec, Sérgio Brum, quando afirmou que “quere-
mos sentar à mesa, apresentar nossas reivindicações 
e que elas sejam consideradas”. 
Diante das posições defendidas pelos representantes 
dos servidores, Ney Villa, da empresa Quântica, reco-
mendou que o governo estabelecesse e divulgasse 
um cronograma de discussão com os municipários. E a 
presidente da Astec, Isabel Junqueira, propôs o agen-
damento de uma reunião para apresentação ao Simpa, 
associações e Senge, do diagnóstico feito pela Quân-
tica, entre os dias 16 e 19 de março. O secretário Elói 
Guimarães comprometeu-se com ambos os encami-
nhamentos. Entretanto, embora a insistência da Astec, 
cinco meses depois do prazo, o governo não dava si-
nais de qualquer intenção de cumprir o compromisso. 

Seminário Astec Plano de Carreira e Efeito Cascata: a partir da esquerda, Ney Villa, da Quântica; Isabel Junqueira, presidente 
da Astec; Edmilson Todeschini, procurador-geral do Município; Lurdes Tura, presidente do Conselho Deliberativo da Astec, à 
época e Suzana Coelho, supervisora de RH/SMA. 

Na reunião com o governo, diretor Administrativo da Astec, 
Herni Michel, alerta que “estamos premidos pelo tempo, pois 
2016 é ano eleitoral”.
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Então, em 17 de agosto, a entidade protocolou nova 
correspondência solicitando a agenda com o secre-
tário. Mas, a reunião seguinte ocorreu somente em 
1º de outubro, e foi para o governo informar que o 
prazo para apresentação da proposta do Plano de 
Carreira ao prefeito foi prorrogado até novembro. 
Contudo, até o fechamento desta edição, em 25 de 
novembro, novamente isso não ocorreu.

CORRESPONDÊNCIA, ATO PúBLICO E PAuTA DE 
REIVINDICAÇõES 2015
Como contribuição ao processo em andamen-
to, a Astec anexou, ainda, ao expediente nº 
001.006329.14.4, em 24 de fevereiro, documento 
que reitera ao governo as aspirações e expectati-
vas dos técnicos de nível superior do município 
em relação ao futuro plano de carreira, que está 
para ser implementado até o final deste ano de 
2015. Essa correspondência também está dispo-
nível, na íntegra, no site da associação.
E, em 12 de março de 2015, a entidade participou 
de ato em defesa da participação dos servidores 
na construção de um Plano de Carreira isonômi-
co e não-excludente, realizado no Paço Municipal, 
em conjunto com outras entidades de municipá-
rios, sob a coordenação do Simpa.
No período que antecedeu o dissídio dos muni-
cipários, no mês de maio, a Astec construiu sua 
Pauta de Reivindicações, em cujo item nº 2 consta 
“Participar das discussões do Plano de Carreira”.

ASTEC APRESENTA TESE 
SOBRE PRECARIZAÇÃO 
DO SERVIÇO PúBLICO, NO 
5º CONGRESSO DO SIMPA

A tese “A precarização dos meios para 
prestação de serviços públicos onera o 

contribuinte, transfere renda aos grandes 
prestadores de serviços e inviabiliza a cida-
de” foi apresentada pelo diretor de Relações 
Trabalhistas e Sindicais da Astec, Adroaldo 
Corrêa, no 5º Congresso do Simpa, realizado 
nos dias 20 e 21 de novembro, na sede do 
Sindicato, com o objetivo de avaliar a realida-
de dos servidores municipais e a conjuntura 
política, econômica e social, que resultará na 
construção da linha de ação do Sindicato dos 
Municipários para os próximos três anos. 
Após a defesa diante da plateia, composta 
por 173 delegados que representavam os 
municipários dos diversos núcleos de traba-
lho da prefeitura e observadores, a tese da 
Astec recebeu duas propostas de emenda: 
uma versando a respeito de resolução sobre 
estrutura organizacional, e outra sobre capa-
cidade operacional.
Ao todo, foram inscritas, apresentadas e dis-
cutidas nove teses, que podem ser conferi-
das na íntegra, no site da Astec. As propostas 
aprovadas pela plenária serão submetidas 
à assembleia geral da categoria, ainda sem 
data definida e, depois de referendadas, as 
resoluções irão constituir a linha de ação do 
Simpa para os próximos três anos. Também 
foram discutidas as conjunturas internacio-
nal, nacional, estadual, municipal e sindical. 
Nesse último item, foi deliberado que o Sim-
pa realizará um calendário de discussão com 
os municipários sobre a filiação do Sindicato 
a uma central sindical. A definição ocorrerá 
em assembleia geral específica sobre este 
tema, em abril de 2016.
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Reunião de 1o de outubro: governo informa que a 
apresentação do Plano de Carreira vai atrasar. 

NOTÍCIAS
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Reunião aberta da Diretoria
A Astec realizou reunião aberta da diretoria executiva, 

em 16 de novembro, em sua sede. Na ocasião, o atuário 
Dalvin Gabriel de Souza esclareceu dúvidas sobre como 
estão sendo aplicadas as leis que corrigem o efeito cas-
cata, e recebeu, das mãos da presidente da entidade, 
Isabel Junqueira, a homenagem da Astec pelo empenho 
do associado para resolver a questão que por tanto ame-
açou os vencimentos de todos os servidores da prefeitu-
ra de Porto Alegre. Também participaram e contribuíram 
com as discussões os sócios adm. Vera Broki Brasil, apo-
sentada da SMA, e Alberto Gabelini, da SMS.

Astec propõe à Câmara Municipal 
de Vereadores homenagem 
póstuma a técnicos do Município

A Astec reuniu-se com o presidente do Legislativo, Mau-
ro Pinheiro, em 13 de outubro, para propor que técnicos já 
falecidos que tenham prestado relevantes serviços à Capi-
tal sejam homenageados por meio da nominação de logra-
douros públicos.

A presidente Isabel Junqueira, acompanhada do diretor 
de Relações Sindicais e Trabalhistas e da Conselheira Lur-
des Tura, do Núcleo SMS da Astec, explicaram que a enti-
dade busca alinhar com a Mesa Diretora da Câmara nomes 
indicados pela categoria. “A proposta seria institucional e 
não somente de um único vereador”, explicou Isabel.

3º Almoço dos Aposentados 
da Astec é sucesso!

O momento foi de botar a conversa em dia, no dia 1º de se-
tembro, na Via Vêneto Galeteria, bairro Menino Deus. Reencon-
trar os colegas, fazer novos amigos e saborear boa comida já é 
tradição do Almoço dos Aposentados da Astec. Nessa terceira 
edição não foi diferente.

Trinta pessoas participaram do evento, que teve muita anima-
ção e, no final, o sorteio de um almoço entre os presentes. Dessa 
vez, a agraciada foi a bacharel em Biblioteconomia e Documen-
tação Carmem Lucia Menezes Thobber, aposentada desde mar-
ço deste ano, como Técnica em Cultura - Biblioteconomia.
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Fotos: Ruvana De Carli / CarliCom

Os adm. Vera Broki Brasil, aposentada da SMA, e 
Alberto Gabelini, da SMS também participaram da 
reunião aberta.

A presidente Isabel Junqueira 
entregou a homenagem da Astec 
ao associado Dalvin de Souza.

Isabel Junqueira, Adroaldo Bauer e Lurdes Tura, da Astec, com Mauro Pinheiro, 
presidente da Câmara.

Crédito: Guilherme Almeida / CMPA

NOTÍCIAS
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A Astec, juntamente com a Acespa, 
a Asta e a Comissão dos Aposen-
tados e Pensionistas sem Grati-

ficação de Incentivo ao Desempenho 
(GID) da SMA, investiu mais um ano de 
esforços no sentido de resolver o pro-
blema da extensão da GID ao pequeno 
contingente de servidores aposentados 
da Secretaria Municipal da Administra-
ção ou seus pensionistas que ainda não 
recebem esse direito constitucional.

No dia 12 de novembro, as entidades 
foram chamadas para uma reunião na 
SMA, com o secretário adjunto da Ad-
ministração Municipal, Carlos Fett. Os 
representantes aguardaram cerca de 
uma hora além do horário agendado 
para serem atendidos e ouviram do se-
cretário uma proposição alentadora:  a 
de que estaria reunido com o Previmpa 
já na manhã seguinte e, a seguir, com os 
grupos internos da prefeitura, por inter-

GID: APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA SMA PERSISTEM

médio dos quais deveria ser encaminhado o processo capaz de levar a emenda que 
irá estender a GID à Câmara de Vereadores. Seria preciso que o projeto desse entrada 
no Legislativo Municipal até o dia 20 de novembro para que fosse votado ainda em 
2015, permitindo, assim, a organização do pagamento para o exercício de 2016. Mas, 
isso não aconteceu e, até o fechamento desta edição, o secretário não se manifestou.

Já em 23 de fevereiro, em reunião das entidades na Câmara de Vereadores, o então 
presidente da Acespa, Jardel Cunha, explicava que “há muito está pronto o projeto de 
lei que corrige a interpretação do Projeto de Lei (PL) da GID em relação aos aposenta-
dos. Contudo, esse PL permanece sem ser encaminhado ao Legislativo, porque falta 
vontade política”, assegurou. 

Astec, Acespa, Asta e representantes da Comissão dos Aposentados e Pensionistas sem GID da SMA, 
em mais uma reunião com o secretário adjunto da Administração Municipal, Carlos Fett.

Foto: Ruvana De Carli / CarliCom

COMuNICADO

Diretoria Executiva 2015/2016

A Astec está mobilizada no con-

junto dos municipários quanto 

a nova situação, em defesa de 

uma solução definitiva para o efeito 

cascata, e segue na luta com os ser-

vidores da Prefeitura de Porto Alegre! 

Até o fechamento desta edição da Re-

vista da Astec, nota publicada no site 

do Simpa atualiza as informações:

“ATENÇÃO MUNICIPÁRIOS DE 
PORTO ALEGRE!

A direção do Simpa informa sobre o 

processo judicial do Efeito Cascata:

ASTEC SEGUE MOBILIZADA EM DEFESA
DE SOLUÇÃO PARA O EFEITO CASCATA

• No dia 09 de dezembro, tivemos co-

nhecimento da decisão do juiz da 5ª 

Vara da Fazenda Pública (publicada 

em 04/12), no sentido de acolher a 

manifestação do Ministério Público 

(MP), a qual entendeu que a Lei Com-

plementar nº 768/15 e a Lei Ordiná-

ria nº 11.922/15, contrariam a deci-

são da Corte Judicial deste Estado, ou 

seja, que as leis criadas não cumpri-

ram com a retirada do efeito cascata 

no cálculo da remuneração dos servi-

dores. O MP não aceitou a legislação 

conquistada com a nossa luta!

• Estamos em contato com o governo 

municipal e uma audiência com o 

vice-prefeito foi marcada para o dia 

17/12, às 15h30min.

• Realizaremos uma reunião do CORES 

no dia 18/12, às 16 horas.

• Reforçamos o compromisso do Sim-

pa, de manter a categoria informa-

da sobre todos os desdobramentos 

desta decisão judicial, mantendo a 

luta para impedir o desrespeito às 

conquistas da nossa greve! NENHUM 

CENTAVO A MENOS!”

ASSOCIATIVISMO FORTE 
SE FAz COM UNIDADE E AÇÃO. 

OPINIÃO
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OPINIÃO

“Tudo começou quando a Prefeitura Municipal 
de Porto Alegre, através da Lei Municipal  nº 
11.242 de 04/04/2012, concedeu aos servido-

res ativos, aposentados e pensionistas da Secretaria Mu-
nicipal de Administração a Gratificação de Incentivo ao 
Desempenho (GID). Após a publicação da Lei e da edição 
de atos administrativos de regulamentação, a GID passou 
a ser paga somente para os servidores ativos.

E os aposentados? Bem, alegando dificuldade de in-
terpretação do art. 9º, que estende a GID aos aposenta-
dos e pensionistas, a SMA e o PREVIMPA entenderam que 
seria necessário uma nova redação do tal artigo. Nesse 
espaço de tempo os aposentados e pensionistas da SMA 
requereram a gratificação devida, cerca de 300 proces-
sos foram protocolizados ou na SMA, ou no PREVIMPA.

Na tentativa de solucionar o problema, aposentados 
e pensionistas da SMA procuraram as autoridades muni-
cipais, porém não foram bem sucedidos. Aqueles servi-
dores associados, recorreram às suas associações: Astec, 
Associação dos Administradores, Atuários, Contadores, 
Economistas e Estatísticos do Serviço Público Municipal 
de Porto Alegre (Acespa)   e    Associação dos Técnicos 
Científicos Aposentados do Município de Porto Alegre  
(Asta),  solicitando sua interferência. Às associações jun-
tou-se um grupo de Assistentes Administrativos aposen-
tados. Após algumas reuniões com os agentes políticos 
envolvidos, em março de 2013, portanto 11 meses após 
a edição da Lei Municipal nº 11.242/12, foi aberto, pela 
SMA, o processo nº 001.012654.13.2, quando iniciou a 
tramitação visando a elaboração de um projeto lei que 
dava nova redação ao já famoso art. 9º. Com a nova reda-
ção do art. 9º pronta o processo tramitou pela SMA, pelo 
PREVIMPA e pela Secretaria Municipal de Planejamento 
Estratégico e Orçamento (SMPEO),   em vários setores 
dessas pastas, onde foram incluídas todas as informa-
ções solicitadas, algumas em duplicata, pois estavam no 
processo de concessão da GID, que, aliás, foi extraviado e 
posteriormente recuperado. Em novembro de 2013, 19 
meses após a edição da Lei Municipal  nº 11.242/12, em 
despacho  na folha nº 43, do processo em questão, veri-
fica-se que não há óbice na concessão da GID aos apo-
sentados e pensionistas, e, que os valores faltantes serão 
suplementados. O processo voltou a tramitar por Comi-
tê Gestor, Comitê de Política Salarial, PREVIMPA, PGM e 
outros órgãos onde foram feitos cálculos de repercus-
são financeira, simulações de parcelamento dos valores 

GRATIFICAÇÃO DA SMA 

GID, A NOVELA

Jardel de Borba Cunha – SMF, 
administrador, CRA nº 2492, 
conselheiro fiscal suplente da Astec 
jardelbcunha@gmail.

atrasados, pareceres jurídicos, etc., etc., que deixaram o 
expediente pronto para ser enviado à Câmara Municipal. 
Entendemos que estava tudo certo. Engano. O processo 
não andou. A Prefeitura disse que não tinha dinheiro.

Em dezembro de 2013, 20 meses após a edição da Lei 
Municipal nº 11.242/12; redigimos um documento, diri-
gido ao Prefeito Municipal, onde requeremos o imediato 
encaminhamento do projeto de lei à Câmara. O Prefeito 
não nos recebeu, mas recebeu o documento e determi-
nou que fosse anexado ao processo. Nada mais.

Em 2014, a novela teve muitos capítulos sem ne-
nhum resultado positivo, apenas deixando mais ansiosos 
servidores que prestaram mais de 30 anos de serviços 
ao Município e não têm seu direito reconhecido. Várias 
reuniões foram realizadas, com diversas autoridades 
municipais, inclusive com o vice-prefeito, e as respostas 
são sempre as mesmas: “agora não é o momento de en-
viarmos um Projeto de Lei (PL)   à Câmara, “o Município 
não tem dinheiro”, “quem sabe no orçamento do ano que 
vem”, “agora estamos tratando da copa do mundo”, “de-
pois que fizermos cortes orçamentários voltaremos con-
versar” (essa foi a última, em agosto passado).

Na verdade, objetivamente, há 29 meses (é isso 
mesmo: dois anos e cinco meses!) que os aposentados e 
pensionistas da SMA, na sua maioria idosos, aguardam o 
último capítulo, que seja a Prefeitura Municipal de Porto 
Alegre cumprir a sua própria lei e lhes conceder o direito 
adquirido por força de paridade constitucional.”

O artigo acima foi publicado na Revista da Astec nº 
34,  de outubro de 2014. Nesses 13 meses reuniões fo-
ram realizadas entre representantes dos servidores e de 
pensionistas da SMA e representantes dos poderes Exe-
cutivo e Legislativo mas, a situação continua inalterada. 
Isto é, 3 anos e 7 meses de espera e angústia, com acenos 
eventuais, por parte do governo, que só fazem aumen-
tar o sentimento de desconsideração dessas 175 pesso-
as que formam o único contingente de aposentados da 
PMPA que não têm paridade com os servidores da ativa.

Por Jardel de Borba Cunha
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A diretora Cultural da Astec, bibl. Carmem von 
Hoonholtz, participou da palestra “Criando uma unidade 
de conservação em Porto Alegre - relato de experiência: 
Morro São Pedro”, ministrada pela bióloga Carmen 
Bastos, dia 21 de setembro, na Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente. O evento integrou o Ciclo de Palestras 
do programa da 25ª Semana da Primavera, promovida 
pela Smam. 

Novos sócios 
A Astec dá as boas-vindas aos seus novos sócios, na 

certeza de que juntos somos mais fortes!
Leo Domingues Mesquita, ingresso em 06/08/15, En-
genheiro Agrônomo – SMAM
Lori Hildegard Mertz, ingresso em 07/07/15, Cirurgião 
Dentista – SMS
Luciano Rodrigo Gasparin, ingresso em 28/09/15, 
Engenheiro Civil  – SMGES

11/08 Dia do Advogado

13/08 Dia do Economista

27/08 Dia do Psicólogo

31/08 Dia do Nutricionista

03/09 Dia do Biólogo

09/09 Dia do Administrador e do Veterinário

22/09 Dia do Contador

03/10 Dia do Dentista

12/10 Dia do Engenheiro Agrônomo

13/10 Dia do Fisioterapeuta e do 
Terapeuta Ocupacional

15/10 Dia do Professor

18/10 Dia do Médico

20/10 Dia do Arquivista

28/10 Dia do Funcionário Público

09/12 Dia do Fonoaudiólogo

11/12 Dia do Arquiteto e do Engenheiro

SOBREMESA À ITALIANA
Criada e produzida por iniciativa 

do arq. Fernando Biffignandi (De-
mhab), a “Sobremesa à Italiana” é 
apresentada no auditório do De-
mhab, emprestado pela direção do 
Departamento (Av. Princesa Isabel, 
1115), todas as terças-feiras, logo 
após o almoço, das 12h45min às 
13h30min. O evento tem como objetivo divulgar a arte e a 
cultura italianas, tornado-as acessíveis a todos os públicos. 
A proposta é apresentar o universo da produção artística 
em todas as áreas, desde a antiguidade até os dias de hoje. 
Os encontros também trazem um pouco de gramática, tu-
rismo e, é claro, a gastronomia italiana! 

A “Sobremesa” passou a representar um momento de in-
tegração e descontração para os colegas e amigos que de-
sejam participar, contabilizando, desde 2014, 70 edições, 
mais de 1.100 participações. Em cada encontro, um convi-
dado virtual conta uma história e são apresentados vídeos 
de um músico italiano de sucesso. Nesse momento, uma 
de suas músicas é traduzida e cantada em karaokê com os 
participantes. Não é necessário conhecimento prévio da 
língua italiana, não requer inscrição, é aberto a todos os in-
teressados no tema e inteiramente grátis. 

NOTÍCIAS

Datas profissionais
Parabéns aos técnicos que se empenham em prol da 

construção da melhor capital dos gaúchos para todos que 
passam por aqui.

Biól. Maria Carmen Bastos e a diretora Cultural da Astec, biblio. Carmem von 
Hoonholtz
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Smam lança revista institucional
A primeira edição da revista institucional Ambiente em Pauta foi lançada 

no dia 24 de setembro, pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Smam), 
dentro da  programação da 25ª Semana da Primavera, promovida pela Pre-
feitura de Porto Alegre. São 32 páginas, coloridas, que incluem um artigo 
técnico sobre planejamento urbano e áreas protegidas; dois relatos de expe-
riências, um sobre o macaco prego e outro sobre educação ambiental; uma 
comunicação técnica sobre licenciamento ambiental; além de notícias e fo-
tos ligadas ao tema. Todo o conteúdo foi produzido pelos funcionários da 
Smam e trata do trabalho desenvolvido pelo órgão. A publicação on-line está 
disponível no site da secretaria, em formato pdf. 

Link para acesso: 
http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/smam/usu_doc/ambiente_
em_pauta_-_set.pdf

Apresentação da bibliotecária da SMAM, Júlia 
Agustoni Silva

HuMOR
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OPINIÃO 

O PRECIOSO  TEMPO
Pode-se dizer que a vida do ser humano é pautada 

por uma sucessão de perdas e de ganhos que ocor-
rem ao longo de sua existência.

Quando falamos de ganhos, independente da natu-
reza destes, geralmente são motivos de satisfação para 
nós. O mesmo, porém, não acontece quando ocorrem 
as perdas, sejam elas quais forem; sempre fica aquela 
angústia e sensação de fracasso e de derrota.

Dentre as perdas, existem algumas que podemos 
recuperar e, assim, minimizar os prejuízos que elas 
nos causam; entretanto, existe um tipo de perda de um 
bem, que é considerado de valor inestimável e que não 
pode mais ser recuperado, este bem precioso é o tem-
po. Alguém já disse que: “o tempo é dinheiro” e “o tem-
po que passou não volta mais”, por mais que se queira 
o seu retorno.  O pior é que, juntamente com o tempo 
perdido, perdem-se, também, as oportunidades, que, 
muitas vezes, estão a ele vinculadas.

É aquele amor perdido, por não termos dispensado 
o tempo necessário para cultivá-lo; é aquele emprego 
perdido, por não termos dedicado, devidamente, nos-
so tempo em atualização e melhoria de nossos pro-
cedimentos; é aquela viagem que perdemos, por não 
termos dedicado nosso tempo no estudo de outras 
línguas, constituído uma poupança ou providenciado 
tempestivamente a documentação necessária, etc...

Todos esses exemplos nos levam à uma triste con-
clusão: as perdas ocorrem porque não planejamos 
e não priorizamos a utilização do nosso tempo, bem 

como não direcionamos os nossos objetivos profissio-
nais e pessoais; assim, somos nós os culpados pelas 
perdas e não o tempo que se exauriu.

No campo profissional, quantas vezes somos admi-
nistrados pelas “urgências” dos outros, enquanto as 
nossas prioridades ficam relegadas a um segundo pla-
no; quantos telefonemas, sem objetivo prático somos 
obrigados a fazer ou atender; quantas reuniões inter-
mináveis e sem direcionamento, temos que participar; 
quantas interrupções freqüentes e triviais, para comen-
tar o resultado do jogo ou discutir assuntos que não le-
vam a nada; quantos e-mails e consultas às redes so-
ciais e à internet fazemos diariamente, sobre assuntos 
irrelevantes; quanta perda de tempo no envolvimento 
com assuntos de pouca importância ou apenas para 
cumprimento de rotinas administrativas, bem como na 
execução de retrabalho. Todos esses infortúnios e mais 
alguns, que todos conhecemos, são os chamados “la-
drões de tempo”.

Os “ladrões de tempo” são, em geral, os responsá-
veis pela nossa incompetência e falta de objetividade, 
provocando desmotivação e uma sensação de inefici-
ência e incapacidade de cumprimento de prazos e ati-
vidades.

Para lidarmos com os ladrões de tempo tradicionais 
e eliminarmos esforços inúteis os especialistas no as-
sunto sugerem a adoção de algumas regras simples, 
tais como:
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O PRECIOSO  TEMPO

Herni Luiz P. Michel - Previmpa – 
Administrador aposentado 
CRA2481, 
Diretor Administrativo da Astec 
hluizpm@gmail.com

DICAS DE LEITuRA 
DINSMORE, P. C. Como administrar melhor seu tempo.  Boletim de 
Engenharia de Custos: Rio de Janeiro, p. 12-16,  dez. 1980.

MEDEIROS, J. Internet sem limites.  Folha Universal: São Paulo, nº 
1225, p.  B1 e B2, set. 2015. Caderno especial

SEARA, A. Tempo é dinheiro! Você sabe investir?  Porto Alegre: White 
Martins, 1985. p. 34-36 Apostila do Curso de Administração de Tem-
po. Não publicado.

a) planejamento das atividades diárias, preferente-
mente, utilizando-se de uma agenda manual ou eletrô-
nica, listando previamente as tarefas a serem executa-
das e os compromissos do dia;

b) estabelecimento de prioridades, direcionando, 
inicialmente, o tempo para as atividades mais impor-
tantes, que produzam mais resultados e concentrando 
todos os esforços nessa direção;

c) aplicação de um sistema de filtragem das deman-
das diárias, a fim de assegurar que o tempo seja gasto 
em assuntos e atividades relevantes;

d) estabelecimento de objetivos e metas a serem 
atingidas;

“Nossos planos abortam, porque não têm alvo. 
Quando o homem não sabe para qual porto ele se diri-
ge, nenhum vento é o vento certeiro” (Sêneca);

e) racionalização das reuniões, com estabelecimento 
de horário e pauta rígida e objetiva;

f) delegação de assuntos e atividades de menor im-
portância;

g) reeducação dos hábitos e atitudes, passando-se a 
agir com consciência do tempo utilizado e deixando-se 
de ser um “devorador de tempo”.

Além dos ladrões de tempo tradicionais, ainda te-
mos que aprender a lidar com mudanças mais recen-
tes, trazidas pelas inovações tecnológicas, tais como: 
celulares, tablets e notebooks, com acesso à internet 
e redes sociais, os quais, considerando a necessidade 
de uso, na realidade, nos aproximam mais do lúdico do 
que do prático.

O uso indiscriminado desses aparelhos, quando não 
devidamente orientado no sentido de melhoria de de-
sempenho, produtividade, conhecimento e crescimen-
to pessoal, tem provocado enormes perdas de tempo 
aos seus usuários, com reflexos, inclusive, na vida pes-
soal e social destes. 

O tempo inadequadamente utilizado por muitas 
pessoas, usuários dessas tecnologias, poderia estar 
sendo melhor aproveitado se direcionado na leitura 
de livros ou revistas ou utilizado em atividades que 
possibilitassem o desenvolvimento pessoal e profis-

sional ou, no caso de estudantes, no estudo de dis-
ciplinas escolares. O que ocorre é que não sabemos 
lidar adequadamente com o fator tempo, de tal for-
ma que podemos dizer que: se não administramos o 
nosso tempo, seremos administrados por ele. O mais 
doloroso é observar muitos de nossos jovens desper-
diçando continuamente o seu precioso tempo com re-
des sociais e joguinhos eletrônicos, em detrimento à 
atividades mais proveitosas.

Não estou me referindo ao uso do tempo discricio-
nário, também necessário nas nossas jornadas diárias 
para a descontração, mas ao uso constante das tecnolo-
gias em atividades que não venham a acrescentar me-
lhorias em nossas vidas.

Para lidar com isso, sugere-se apenas examinar o 
que o uso dessas tecnologias e da internet melhorou 
no seu dia a dia.

Se a resposta for: “nada” ou “pouca coisa”, então es-
tabeleça “limites” no seu uso, aprendendo a dizer não 
ao uso indiscriminado dessas inovações.

Não deixe que a internet interfira na sua vida pesso-
al e profissional, saiba aproveitar o que ela traz de bom 
e cresça como pessoa.
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FESTA ASTEC 21 ANOS

NOITE DE HOMENAGENS

A comemoração dos 21 Anos da Astec foi marcada por uma grande festa, na noite de 23 de 
outubro, no Restaurante Panorama da PUCRS. Foram momentos memoráveis de descontração 

e de alegria, com dança, ao som de boa música, boa comida e boa bebida, além das tradicionais 
homenagens aos técnicos aposentados que trabalharam pela nossa cidade.

Fotos por Eduardo Lange

Os técnicos de nível superior associados à Astec que se 
aposentaram entre julho de 2014 e junho de 2015, receberam 
a estatueta do Astecquito como forma de reconhecimento 
pelos serviços prestados à sociedade porto-alegrense. Na, 
foto, a partir da esquerda: eng. Álvaro Silveira Neto (DMAE); 
arq. Vitor Hugo Silva Pochmann (SMURB); arq. Hermes Assis 
Puricelli (SMURB); arq. Maria do Carmo Oliveira Boklage 
(SMGES); arq. Maria Tereza Fortini Albano (SPM); arq. Josane 
Gauer (diretora de Relações com os Aposentados da Astec); 
eng. Paulo Ricardo Bergonsi Prado (SMOV); ass. Assuntos 
Jurídicos Delia Cristina Fernandes Ramos (DMAE); adm. 
Margareta Baumgarten (DMAE); quím. Iara Conceição Morandi 
(DMAE) e adm. Roberto Barros Adornes (SMED).

O eng. agrôn. Alexandre Panerai (esq.) foi sorteado com 
duas diárias em apartamento de luxo, no Hotel Casa da 
Montanha, em Gramado. E o eng. Álvaro Silveira Neto (dir.), 
aposentado do DMAE, ganhou duas cortesias para pacote de 
turismo da Viajando com Tânia, uma oferta do convênio com 
com Cláudio Roberto Turismo. 

As três presidentes da Astec: biól. Isabel Junqueira 
(Diretoria Executiva), Dione Borges (Conselho 

Deliberativo) e Margareta Baumgarten (Conselho Fiscal).

Diretoria Executiva da Astec 2015/2016: téc. em com. social 
Adroaldo Bauer, dir. Rel. Trabalhistas e Sindicais (esq.); arq. 
Josane Gauer, dir. Rel. com os Aposentados; bibl. Carmem von 
Hoonholtz, dir Cultural; biól. Isabel Junqueira, presidente; 
arq. Sônia Castro, vice-presidente; eng. civil Carlos Bernd, dir. 
Financeiro e adm. Herni Michel, dir. Administrativo.

A partir da esquerda, secretário municipal da Administração, 
Elói Guimarães, diretor Adroaldo Bauer, presidente Isabel 
Junqueira e jornalista Fernando Di Primio.
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ARTIGO CIENTÍFICO

USO DE BIOENSAIOS PARA AVALIAÇÃO DA 
TOXICIDADE EM PRODUTO DE COMPOSTAGEM 
BIOLÓGICA DE RESÍDUOS DE INDUSTRIAIS: TABACO.

PALAVRAS-CHAVE: Compostagem biológica; Resíduos industriais; Tabaco; Toxicidade.

RESUMO: A agroindústria no Rio Grande do Sul é muito expressiva, sendo que o tabaco detém 
uma fatia expressiva desta produção. O volume de resíduos de tabaco produzidos no Estado che-
ga a milhões de toneladas. Hoje, em muitos locais, o resíduo de tabaco é disposto sem tratamento 
como fertilizante no solo, o que se torna um problema ambiental devido aos compostos tóxicos 
existentes.Com objetivo de transformar este resíduo em um material adequado ao uso agrícola, 
foi realizado um teste de compostagem biológica com os mesmos. Um dos aspectos avaliados foi 
à redução da toxicidade do produto final, através de bioensaios. O resultado final mostrou uma 
redução da toxicidade do material no período de oito meses utilizando este processo.

1. INTRODuÇÃO
O resíduo de tabaco é produzido no proces-
so industrial, no manuseio de matéria prima, 
limpeza de pisos e materiais e descartes.
O tabaco, Nicotiana tabacum, possui diversos 
compostos tóxicos estes, devido a sua alta so-
lubilidade, despertam atenção na questão à 
contaminação ambiental, devido ao processo 
de lixiviação dos compostos no ambiente.
A toxicidade da nicotina já foi medida em 
experimentos como o de Roehrs (2012), que 
avaliou a redução desta toxicidade no pro-

Por Soraya Ribeiro
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cesso de compostagem através de método de 
analise química.
A cultura do tabaco também utiliza muitos 
agrotóxicos como os organofosforados, car-
bamatos e piretroides, que também podem 
conferir toxicidade ao material.  (BIOLCHI;  
BONATO, 2003).
Sem tratamento adequado, o produto apre-
senta alta toxicidade. Baseado nisto, propuse-
mos um trabalho de compostagem e utiliza-
ção de testes de ecotoxiciade com o produto. 
Trata-se de uma avaliação mais complexa, 
que servirá de somatório aos testes quími-
cos. Este teste é capaz de medir o efeito no 
ambiente, levando em consideração todos os 
componentes tóxicos do material e seu efeito 
sinergético.

2. MATERIAIS E MÉTODO
O método utilizado é padronizado pela NBR 
13373/2006, utilizam-se organismos teste 
como a Ceriodaphynia dubia que são expos-
tas a várias concentrações do produto e sua 
forma lixiviada, solubilizada e percolado. 
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O efeito Agudo é a concentração do agente 
tóxico que causa efeito agudo a 50% dos or-
ganismos-teste, num determinado período de 
exposição, nas condições de teste, por exem-
plo CE50; 48h. A toxicidade aguda é o efeito 
observado de curta duração, que se manifesta 
rápida e severamente, causando a letalidade 
ou alguma outra manifestação do organismo, 
num intervalo de 0 a 96 horas.
A toxicidade crônica é o efeito de lon-
ga duração relatado como mudança no 
metabolismo,crescimento, reprodução, muta-
ções e até mesmo morte dos organismos. Para 
estes testes foram utilizadas concentrações 
de 6%, 12,5%, 25%, 50% e 100% do lixivia-
do e do solubilizado da amostra de composto.
Os materiais utilizados foram resíduos de um 
consorcio de empresas, sendo eles lodo de 
esgoto (1,9%), cinzas de madeira (5,5%), pa-
lha de milho e sabugos (12,9%), pó de tabaco 
(64.70%), grãos de milho (6,4%), tripas celu-
lósicas ( 8,40%) e papel higiênico (0,20%).
Foram utilizados diversos materiais disponí-
veis nas empresas, pois é necessário que haja 
mistura de matérias para que se obtenha uma 
relação C/N adequada de 25 a 30. Os mate-
riais ricos em carbono fornecem a matéria 
orgânica e a energia para a compostagem e 
os materiais nitrogenados aceleram o pro-
cesso de compostagem, pois são necessários 
para o crescimento dos microrganismos que 
realizam a degradação da matéria orgânica.
(KIEHL,1985).
Estes materiais foram analisados e enquadra-
dos como resíduo Classe 2 conforme   NBR 
100004.  O material, foi misturado e coloca-
do em  4 leiras de compostagem a céu aberto  
com piso impermeável. O material foi moni-
torado nos parâmetros de temperatura, umi-
dade e fauna periodicamente até a finaliza-
ção do processo.

3. RESuLTADOS
Verifica-se no processo uma rápida elevação 
de temperatura, ou seja, em 30 dias o mate-

rial atingiu a fase termófila, chegando a 60° 
C. Conforme Gráfico 1, as temperaturas apre-
sentaram o comportamento esperado no pro-
cesso, sendo que a estabilização ocorreu após 
4 meses.

Uma amostra do produto final, após 6 meses 
de maturação, foi levada ao laboratório onde 
foram realizados ensaios de lixiviação, solu-
bilização e de caracterização do produto final. 
Segundo NBR 10004, o material foi classifica-
do como Classe II.
Nos bioensaios o material apresentou Toxi-
cidade Crônica: 12,5%, Efeito Agudo: 25% e 
Toxicidade Aguda em: 50%.
Novo teste foi realizado com o produto final 
com 8 meses de maturação, sendo possível 
verificar a redução da sua toxicidade, quando 
a amostra apresentou apenas Efeito Agudo: 
100%

Gráfico 1: 
Temperaturas - 
Demonstração 
da variação de 

temperatura no 
experimento.

Gráfico 2: Efeito 
tóxico - Redução 

da toxicidade de-
monstrada pelo 

aumento das 
concentrações 

necessárias para 
produzir efeito 

tóxico.
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GESTÃOARTIGO CIENTÍFICO

Roehrs, (2012) realizou um teste de composta-
gem  envolvendo o resíduo de tabaco, constatan-
do que em 90 dias o teor de nicotina e nitrosami-
nas havia zerado. Symanski, (2005), estudando a 
microbiota do processo de compostagem apon-
tou para o gênero Pseudomonas como de grande 
resistência e com características que favorecem 
a degradação de substâncias recalcitrantes.
Já Gurusamy, (2013) em estudo sobre a degrada-
ção da nicotina aponta a Pseudomonas como or-
ganismo degradador desta substância através da 
enzima Nic A2. Segundo o estudo, a temperatura 
de 300C seria ótima para ocorrer este processo. 
Estas bactérias são nativas que vivem nos cam-
pos de tabaco. Fernandes, (2014) trabalhou com 
o gênero Pseudomonas por este ter a capacidade 
de degradar hidrocarbonetos aromáticos e ali-
fáticos, incluindo toxinas orgânicas. Este estudo 
verificou que a redução da toxicidade ocorreu na 
fase de maturação do composto (mesófila), quan-
do a temperatura fica próxima a 300Cº.
Não se pode precisar se a toxicidade é atribuía 
apenas a presença de nicotina no tabaco, pois o 
tabaco possui outros elementos tóxicos que po-
dem conferir toxicidade ao produto final como 
Acetaldeído, Acetona, Ácido Cianídrico, Alcatrão, 
Arsênico, Benzopireno, Butano, Fenol, Formalde-
ído, bem como resíduos de agroquimicos impor-
tantes (MOREIRA, 2007).

4. CONCLuSõES E CONSIDERAÇõES FINAIS
 Resultados de análises químicas podem não 
demonstrar o efeito tóxico real de uma amostra, 
pois analisam as substâncias individualmente. 
Devido a isto, materiais desta tipologia, onde 
há muitos componentes, o uso de bioensaios 
torna-se ferramentas seguras para garantir a 
avaliar a toxicicidade do material de forma mais 
completa, pois avalia o efeito tóxico da substân-
cia e ação sinergetica. Experimentos deste tipo 
devem ser realizados, usando dados de anali-
ses químicas, ecotoxicologicas e microbiologia, 
para um melhor controle do processo de degra-
dação, seus interferentes e mecanismos quími-
cos e biológicos.

REFERÊNCIAS 

ABNT. NBR 13373 -  Ecotoxicidade Aquática.
Toxicidade Crônica. Método de Ensaio com 
Ceriodaphnia spp (Crustácea Cladocera). 
Rio de Janeiro: ABNT, 2006.

ABNT . NBR 10004 -  Resíduos Sólidos - Clas-
sificação. Rio de Janeiro: ABNT,  2004.

BIOLCHI, M. A; BONATO, A. A; OLIVEIRA, M.A. 
A cadeia produtiva do fumo. Contexto

Rural: Curitiba, v. 3, n.4, p. 5-55, 2003.

FERNANDES, A.F.T. Caracterização fenotípica 
e molecular de linhagens de Pseudomonas 
envolvidas na biodegradação da atrazina. 
2014. 87p.  Tese (Mestrado em Biociências 
Aplicada a Farmacia)  - Universidade de São 
Paulo, São Paulo. 2014. 

Disponível em: file:///C:/Users/Carlos/Do-
wnloads/Dissertacao_Corrigida_Compelta.
pdf

Acesso em: 6 nov. 2015

GURUSAMY, R; NATARAMAN, S. Current Sta-
tus on Biochemistry and Molecular biology 
of Microbial degradation of Nicotine. Scien-
tific World Journal: volume 2013 (2013), 
article ID 125385, 2013. 15 p. Disponível 
em: http://www.hindawi.com/journals/
tswj/2013/125385/ Acesso em: 6 nov. 2015 

KIEHL, E. J. Fertilizantes orgânicos. São Pau-
lo:  Agronômica Ceres, 1985. 492 p.

MOREIRA, E.D.T. Classificação de cigarros 
usando espectrometria e métodos qui-
miossinteticos de análise. 2007. 83 p. Tese 
(Mestrado em Ciências Exatas  e da Nature-
za) - Universidade Federal da Paraíba, João 
Pessoa, 2007. Disponível em:

http://www.quimica.ufpb.br/posgrad/dis-
sertacoes/Dissertacao_Edilene_Oliveira.
pdf. Acesso em: 6 nov. 2015

ROEHRS,D.D. Tratamento de Resíduos de Ta-
baco por Compostagem e Vermicomposta-
gem. 2012. 69 p.Tese (Mestrado em Ciência 
do Solo) – UFRGS, Porto Alegre, 2012. Dis-
ponível em: http://www.lume.ufrgs.br/bits-
tream/handle/10183/103371/000936756.
pdf?sequence=1. Acesso em: 6 nov. 2015 

Soraya Ribeiro – SMAM. 
Bióloga. CRBio 1750803, 
Mestre em zoologia.
ribeiro@smam.prefpoa.
com.br

 

GASTRONOMIA



Revista da ASTEC, Porto Alegre, ano 15, nº 37, dezembro de 2015    35

 

GASTRONOMIA

A história mostra que a primeira cidade a criar o Panettone foi Milão. As primeiras citações surgiram 
no século XV e, desde então, este “pão naturalmente fermentado” tem sido associado com a cidade 

lombarda. O Panettone foi desenvolvido, gradualmente, durante os séculos e, assim, novas técnicas 
foram sendo adotadas, além de ter havido um grande progresso na qualidade das matérias-primas 
utilizadas em seu preparo. O hábito de consumir Panettone, especialmente nas festas de fim de ano 
tomou conta da Itália e do mundo. 

A PRIMEIRA MISTURA: FAZER A BIGA*
 
Ingredientes
80 g de farinha Manitoba**
5 g de fermento de levedo de cerveja
40 ml de água morna
 
Como fazer a biga
Dissolver o fermento na água morna, 
misturar a farinha e amassar bem. 
Deixar descansar por aproximada-
mente 2h15min (até que a massa du-
plique de tamanho) dentro do forno 
(apagado), porém, com a luz acesa 
(para garantir certo aquecimento).
 
A SEGuNDA MISTuRA
 90 g de biga
156 g de farinha Manitoba
140 g farinha comum
70 g de manteiga
70 g de açúcar
Duas gemas         
170 ml de água (temperatura ambi-
ente).
 
Dissolver a biga na água, misturar par-
te da farinha e começar a mistura.
Acrescentar as gemas, o açúcar e após 
a manteiga.
Continuar a amassando ir acres-
centando a farinha, até que a mistura 
fique homogênea.
Após, deixar descansar aproxima-
damente 5h30min (até que a massa 
triplique seu tamanho) dentro do for-
no (apagado), mas, sempre, com a luz 
acesa.

 A TERCEIRA  MISTuRA
 
A mistura anterior (descansada)
36 g de farinha Manitoba
24 g de farinha comum
20 g de manteiga derretida (resfriada)
20 g de açúcar
duas gemas
10 g de mel    
3 g de sal
Um envelope de essência de baunilha
Uva passa hidratada (a gosto) 
Chocolate granulado (a gosto)
Raspas de limão e/ou laranja (a gosto)
 
Acrescentar à mistura anterior, a 
farinha, o mel, o açúcar, as gemas (uma 
por vez) e o restante dos ingredientes. 
Amassar bem a mistura, dividindo em 
duas partes (500 g cada), pois, serão 
feitos dois tipos de panettone.

O primeiro será com chocolate e o se-
gundo, com passas. 
Enformar e colocar a massa para des-
cansar por aproximadamente dez 
horas, para que cresça.

Aquecer por alguns minutos em tem-
peratura baixa (controlar com o palito 
o teor de umidade).
Quando a massa tiver crescido até a 
borda da forma, fazer um corte (em 
forma de X com um pedaço de man-
teiga ao centro) e colocar no forno 
pré-aquecido com 190ºC por cinco 
minutos e diminuir para 180ºC nos 30 
minutos restantes.
 
Retirar do forno, deixar esfriar (de 
cabeça para baixo) e está pronto para 
ser consumido.
 
* A Biga ou lievitino (em italiano) é a massa 
de fermento resultante da mistura da água, 
fermento e farinha, que serve como base 
inicial para o preparo de outros produtos, a 
fim de garantir leveza e aumentar o tempo 
de conservação.
 
** Na Itália, o verdadeiro panettone é feito 
com a farinha “Manitoba”. É uma farinha 
forte, ideal pra quem trabalha com fer-
mentação longa ou acima de 24 horas. No 
Brasil, pode ser substituída por uma farinha 
especial para pães.

A Receita do verdadeiro 
Panettone italiano!

Arq. Fernando Biffignandi - Demhab
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HOBBY

SERGIO ESTIPHAN
“qUERÍAMOS UMA VELHICE 
DIFERENTE!”

Ter um hobby pode ser uma forma de aliviar o estresse de um cotidiano cada 
vez mais corrido. Mas, ninguém está livre de se apaixonar por aquela atividade 
esporádica, que começou para ser apenas um passatempo. E, às vezes, essa nova 
paixão transforma a vida em algo ainda melhor!

O arquiteto Sergio Estiphan, cumpriu, por 20 anos, 
uma rotina rigorosa na coordenação da Central de 
Patrimônio da Secretaria Municipal da Fazenda 

e, mais tarde, no Serviço de Prédios Escolares, na época 
em que o setor ainda pertencia à Secretaria Municipal da 
Educação. Em 1998, resolveu que era hora de aposentar-
-se e mudar de vida. 
“A partir daí, foi piano, ginástica e viagens, na medida em 
que o orçamento permite”, conta ele, ao lado da namora-
da Regina, com quem é casado há 43 anos, e faz questão 
de ressaltar que são muito felizes. “Eu nunca fui um des-
portista, mas, depois de ver todo o sofrimento dos fami-
liares dos quais cuidamos, decidimos que queríamos uma 
velhice diferente”, explica Sergio, que hoje pratica cor-
rida de rua, um esporte que exige o investimento de 30 
minutos na esteira e 30 de reforço muscular duas vezes 
na semana, mais uma sessão de pilates.
A experiência de cuidar de familiares idosos e doentes 
ensinou que é preciso permanecer em movimento e 
buscar a alegrias de viver. Depois de algumas tentativas 
frustradas,há cinco anos ele encontrou a sua academia 
ideal: perto de casa e pequena, atendida pelo proprietá-
rio que dá todas as orientações. “Nunca me lesionei, nem 
passo da medida”, diz. “Meu pai era velho aos 60 anos. Eu 
tenho 70 e não sinto a idade”, revela. 
Estiphan já participou de 25 competições e, nessas, 
conquistou sete pódios. “Mas, o que realmente conta é 
a convivência com gente de todas as faixas etárias e a 
oportunidade de viajar por muitos lugares do Brasil e do 
exterior”, garante o casal, que foge da monotonia.

Coleção de medalhas e troféus lembra os momentos de convivência.

Competições são oportunidades para conhecer lugares e pessoas.

Turma da academia: convivência com todas as faixas etárias.

Sergio e a namorada Regina, com quem é casado e feliz há 43 anos.
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TuRISMO

Imagens capturadas pela bióloga 
Soraya Ribeiro, chefe da equipe de 
Controle Agrossilvopastoril e Vida 
Silvestre, da SMAM, à cidade de Bogor, 
na Indonésia, em maio de 2015. 

Viagem da arquiteta 
Cristiane Gross, do 
Escritório de Projetos 
e Obras da SMOV, por 
diversos lugares da 
Europa. 

Viagem da engenheira 
civil Elaine Vianna Höhrer, 
supervisora de planejamento 
urbano da SMURB que, em 
uma das fotos aparece com 

a amiga Carmem 
Joana Zanatta e a 
mãe Laurinda Vianna 
Höhrer e, na outra, 
apenas com a mãe 
Laurinda.
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Nesta seção nossos associados 
publicam fotos de suas viagens 

pelo mundo afora. Mande as 
suas também para o e-mail 

asteccomunicacao@gmail.com
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OPINIÃO

GRUPO VOZ DA EXPERIÊNCIA DOS 
APOSENTADOS DO PREVIMPA

Celso Afonso Machado Lima –  Dmae – 
Engenheiro aposentado, 
celsol1954@gmail.com 

Gerou grandes expectativas a ideia inicial 
da direção do Previmpa de destinar um 
espaço físico na nova sede da entidade 

com o objetivo de aprofundar os vínculos com 
os aposentados, e de construir este núcleo bus-
cando a participação deles através de encon-
tros no Projeto Voz da Experiência: Diálogos e 
Saberes entre Aposentados.
Para um universo de cerca de 8 mil inativos, todos 
dispersos sem saberem uns dos outros depois 
de uma vida de trabalho em conjunto por muitos 
anos, era previsível que tantas demandas reprimi-
das de reencontros gerassem enormes expectati-
vas para a construção de um espaço de convivên-
cia e interação destinado aos aposentados.
Já no primeiro encontro, de “Acolhimento, Apre-
sentação e Levantamento das Expectativas”, se 
percebia o “brilho nos olhos de alguns ao reve-
rem antigos colegas de trabalho”. De um modo 
geral todos colocaram que esperavam que o 
espaço dos aposentados na nova sede do Pre-
vimpa propicie atividades ocupacionais, lúdi-
cas, artísticas e sobre seus direitos sociais; bem 
como encontros entre eles e trabalhos de apoio 
aos aposentados deprimidos, aos inativos que 
têm tido dificuldade em se adaptar afastados 
da convivência dos seus colegas de serviço.
A questão que se coloca para a continuidade 
destes diálogos da “voz da experiência” com 
a “voz dos gestores do Previmpa”, primeiro 
é que tipo de espaço físico estão pensando 
destinar. Como foi mencionado no encontro, 
o costumeiro das associações é fornecer uma 
sala minúscula para os aposentados e “se vi-
rem aí”. Outra questão é que tipo de espaço 
gerencial vão disponibilizar, ou seja, se vão 
manter uma equipe técnica como a que está 
desenvolvendo este projeto, como apoio e 
meio de implementação das propostas aco-
lhidas no grupo dos aposentados.  

• Um espaço físico amplo, gerenciado juntamente com 
os técnicos do Previmpa por um grupo de aposentados 
eleito em encontros presenciais e com comissões de ati-
vidades (artísticas, sociais, etc.);

• Um espaço físico que funcione também como de encontros 
ocasionais, ou seja, que seja atrativo de se estar para que 
se tenha aonde ir quando se for no centro da cidade. Para 
tanto idealizo um espaço não isolado e confinado, pelo 
contrário, que poderia conter a cafeteria para todo prédio e 
seus funcionários, mas que disponibilizasse recantos com 
estantes de livros e revistas (mediante campanhas de doa-
ções), jogos de mesas (xadrez, dama, dominó, etc.).

• O Grupo deverá promover encontros de aposentados 
por secretarias e departamentos, usando a estrutura de 
informática do Previmpa para divulgar e verbas para co-
mes e bebes e animações para agregar os inativos.

• O Grupo deverá promover megas eventos destinados a 
todos os aposentados, como o realizado pelo próprio 
Previmpa no Araújo Viana com o Guri de Uruguaiana, ou 
como o CPERS que reuniu no Plaza São Rafael cerca de 
500 aposentados na semana passada.  

• Espero que resulte destes diálogos um grupo de trabalho 
reunindo aposentados e técnicos do Previmpa, visando 
sistematizar e apresentar à diretoria da entidade não só 
as expectativas, mas também para monitorar, desde já, a 
definição e a ocupação do espaço físico que será destina-
do aos aposentados. Queremos construir realmente jun-
tos este espaço.

A propósito do tema previdência, sugiro a leitura do tex-
to Histórico e Riscos das Aposentadorias no Previmpa, no 
meu blog “Diário de Um  AposentaNdo”:
http://celsol-diariodeumaposentando.blogspot.com.br/ 

Mas, como o estágio atual do projeto é o de “solte seus so-
nhos”, que sonhar não custa nada, eu idealizo as seguintes 
expectativas:

Por Celso Afonso Machado Lima
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Conheça os planos da Unimed Porto Alegre, 
um deles foi feito sob medida para você, 
sua família e sua empresa.

Plano

Unimax
Todo o cuidado da Unimed Porto Alegre 
num plano com cobertura completa.

Plano

Unipart
Plano com abrangência nacional e pagamento 
de mensalidade diferenciado e econômico.

Plano

Unifácil
Toda a qualidade Unimed que você já conhece 
por um preço que cabe no seu bolso.

VER VOCÊ BEM EM
TODOS OS MOMENTOS:
ISSO ESTÁ NOS NOSSOS PLANOS.
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