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Depois de guardar silêncio en-

quanto fazia as tratativas com a Rede 

Unisuper, a Coopernorte divulga seu 

grande projeto que resultará no inves-

timento de recursos de R$ 50 milhões 

em parceria com o BRDE, numa ação 

arrojada: a implantação de um parque 

gerador de energia fotovoltáica em 

Águas Claras.

Serão 20 hectares, com 33.750 

placas de captação de energia solar, 

localizados ao lado da sua moderna 

sede. (Leia mais na contracapa)

Coopernorte produzirá 13,5 Mw/h 
de energia solar em área de 20 ha 

ao lado da sua sede de Águas Claras

Bolsonaro e Lorenzoni apoiam Associação Espor-
tiva e Comunitaria em sua busca por sede própria

O ministro Onix Lorenzoni e o Presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro, estão apoiando iniciativa social 
da Associação Esportiva e Comunitária Águas Claras 
em busca de sede própria.

Presidente da entidade, criada a um ano, Marcos 
Ubirajara Mousquer, diz que deverá  procurar o pre-
feito Valdir Bonatto para verificar quais as iniciativas 
que a associação poderá receber da municipalidade. 
(Mais na pág. 4 )
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AS OPINIÕES DOS NOSSOS COLUNISTAS PODEM

NÃO SER NECESSARIAMENTE AS DO JORNAL
Gráfica Grupo CG - 3042 3372

Da vacinação
Imprensa (a “grande”) e redes sociais e 

presidenciáveis em 2022 se digladiam de for-
ma permanente sobre a vacinação, laborató-
rios, prazos, eficácia, obrigatoriedade ou não. 
João Doria, governador do mais industrializa-
do e mais rico estado da Federação, diz quer 
o Presidente da República faz política com o 
assunto mas, ao mesmo tempo, se transfor-
ma em garoto-propaganda de produto pro-
duzido conjuntamente pelo Instituto Butantã 
e empresa chinesa. De outro, Jair Bolsonaro, 
presidente do País, critica a pressa e destaca 
que, embora não pretenda ser vacinado e ser 
contra a obrigatoriedade a isso, e afirma que 
poia a vacinação desde as vacinas sejam devi-
damente licenciadas pela Anvisa (Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária).

Nós, mesmo sendo o pequeno jornal que 
somos, tanto sabemos da nossa importância 
como formadores de opinião quanto da gravi-
dade do momento em que vivemos. Há uma 
pandemia? Há. Isso é algo contagioso? É. Va-
cinação é necessária? É. Só somos obrigados a 
ressaltar que praticamente nenhuma vacina foi 
produzida tão às pressas quanto as que atual-
mente estão sendo disputadas palmo-a-palmo 
por governos e laboratórios e que, pela pressa 
na aprovação pelos órgãos responsáveis pela 
vigilância sanitária, uma substância nefasta, 
denominada de Talidomida, à algumas déca-
das, foi aprovada, aplicada e como resultado 
milhares senão milhões de crianças nasceram 
com deformidades físicas.

Achamos que o povo tem direito a tudo 
o que diz respeito à sua integridade de saúde 
e que o governo tem a obrigação de mantê-
-lo atendido nessa área. Mas jamais se poderá 
passar por cima de um dos maiores preceitos 
morais e éticos, que é a liberdade, tornando 
a vacinação obrigatória. A quem deseja se va-
cinar sejam disponibilizadas as doses necessá-
rias (desde que aprovadas sanitariamente) e 
a quem não desejar atenda-se ao seu desejo, 
uma vez que os vacinados, pela lógica, estarão 
imunes e não sofrerão o risco de contágio caso 
os não vacinados forem contagiados.

Nossa opinião é e sempre será pela total 
liberdade com responsabilidade.

EDITORIAL
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Uma coluna sem dia certo nem autoria fixa
BOTEQUIM BRASIL

A troca justa

sar por alguns instan-
tes, o médico falou:

-”Olha, eu tive 
uma idéia que me 
parece melhor e tam-
bém é menos arrisca-
da”.

A mulher sorriu 
satisfeita.

Então o médico 
continuou:

-”Veja bem, para 
que você não tenha 
que tomar conta de 
dois bebês, vamos 
matar esse que está 
nos seus braços. 
Assim, você poderá 
descansar até que o 
outro nasça. Já que 
vamos matar um dos 
seus filhos, não impor-

Preocupada, 
uma mulher procurou 
seu ginecologista.

-”Doutor, eu 
estou com um pro-
blema muito sério e 
preciso da sua ajuda 
desesperadamente! 
Meu bebê não tem 
um ano e eu estou 
grávida novamente. 
Eu não quero outro 
filho”.

Então o médico 
disse:

-”Em que exa-
tamente você quer 
que eu a ajude”?

-”Eu quero 
fazer um aborto”! - 
respondeu ela.

Depois de pen-

ta qual deles. Dizem 
que os filhos são 
todos iguais para as 
mães. Não é mesmo? 
E, além do mais, sua 
vida não correrá risco 
com procedimentos 
cirúrgicos, se você 
escolher esse aí para 
matarmos”.

A mulher ficou 
horrorizada com as 
palavras do médico e 
disse-lhe:

-”Que monstruo-
sidade o senhor está 
me propondo. Matar 
uma criança é um 
crime”!

O médico respon-
deu-lhe:

-”Eu concordo. 

Mas eu pensei que 
isso não fosse proble-
ma para você. Eu só 
estou sugerindo que 
você troque o filho 
que será morto”.

Pelo semblante 
da mulher, o médico 
viu que tinha conse-
guido esclarecer seu 
ponto de vista.

E ele a con-
venceu que não 
há diferença entre 
matar uma criança 
que está nos braços 
ou uma que está no 
ventre. O crime é o 
mesmo. Você sabe 
desde quando Deus 
te ama? Desde o 
ventre da tua mãe.

Sulgás conclui seu primeiro 
ramal de distribuição de gás 

natural em Viamão
A Sulgás con-

cluiu o seu primeiro 
ramal canalizado de 
distribuição de gás 
natural no muni-
cípio de Viamão, 
com uma rede de 
8,5 quilômetros de 
extensão que passa 

pelas avenidas Para-
íso, Barreto Viana e 
Salgado Filho, além 
da rua Liberdade.

O primeiro 
trecho concluído 
atende 752 unida-
des do condomínio 
Porto Itapuã, em-

preendimento em 
fase de construção. 
Outras residências e 
comércios poderão 
ser beneficiados ao 
longo da rede.

Na cidade há 
dois postos de com-
bustíveis abasteci-

dos com gás natural, 
cujo fornecimento 
é feito por GNC, 
sistema de transpor-
te rodoviário de gás 
natural sob a forma 
comprimida. 

(Texto de Janine 
Toma Ponte/Ascom Sulgás)

(Autoria desconhecida)

Extravio de Talão
de Produtor Rural 

Segundo Ocorrência 440184/2020/400010, 
registrada na Delegacia Online em 29/12/2020 por 
Varneli Negreiros Bitencourt, CPF 489.854.220-49, 
Carteira de Identidade 6084537346 emitida pela 
SSP/RS, residente no Beco do Betinho s/nº, Lagoa 
Branca, Águas Claras, neste município de Viamão, 
foi extraviado o Talão de Produtor Rural série P 131, 
nº 373121 a 373130, motivo pelo qual está sendo fei-
ta a presente publicação para fins de direito.

Vereadora suplente Estela
Vilanova foi empossada

Pelo menos até 
domingo a vereadora 
suplente Estela Vila-
nova estará desem-
penhando o mandato 
como titular: assu-
miu a cadeira do PT, 
em substituição ao 
vereador Alex Bos-
caini, que está de 

licença-saúde por 
cinco dias até o dia 
17 de janeiro. A pos-
se da parlamentar 
aconteceu na sessão 
extraordinária da 
última quarta-feira 
(13/01), na Câmara 
Municipal de Via-
mão.

Estela, que é 
do bairro Jardim 
Krahe, manifes-
tou-se na tribuna 
popular. “Queremos 
avanços na cidade. 
Defendo as bandei-
ras da educação, 
cultura e meio 
ambiente. O nosso 

município necessita 
de incentivos nessas 
áreas. É nosso dever 
atender às deman-
das mais urgentes da 
comunidade”, disse 
a vereadora suplen-
te, embora estivesse 
assumindo por ape-
nas três dias úteis.
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O LADO HILÁRIO DA VIDA
Gislei do Prado Charqueiro | Jornalista Reg. 14.554 

Escreva o que você escrever, sempre terá alguém contra

*O cara era tão 
comunista que chamava 
seu computador de PC 
do B.

*Errar é humano. 
Insistir no erro é mais 
humano ainda.

*Nunca vivemos um 
$Real tão virtual.

*Quando a ida-
de nos ensina a viver, 
morremos. Aí não tem 
graça. Eu chamo isto de 
sadismo.

*A vida é uma feri-
da na própria vida.

*Tem gente que 
acha que bolsa família 
é coisa de canguru.

*E como dizia 
aquele cara romântico 
e delicado: “Não tenho 
uma quedinha por você, 
tenho um baita tombo”.

*Feio mesmo é 
sentar no assento 
dos idosos no ôni-
bus e deixar uma 
velhinha de 90 anos 
em pé, agarrada na 
muleta.

*Será que a faro-
fa foi inventada pelos 
faraós?

*Bondoso é o 
homem que divide o pe-
sado fardo do próximo 
consigo e os comparsas.

*Quando uma 
mulher diz que aquela 
roupa a está deixando 
gorda, eu me pergunto 
se ela come roupa?

*Tudo que é feito 
na marra, contrariando 
seu fluxo natural, tem 
chance de acabar mal.

*O quarto do guri 
era tão bagunçado que 
ele ficava feliz quando 
achava a cama.

*Mais esquecido do 
que pobre em fila de 
exames de especialistas 
do SUS em Viamão.

*O cara levantava 
tão cedo que acordava 
os galos.

*Nos dias de hoje 
ser seguido só é bom 
nas redes sociais. Caso 
contrário é assalto.

*A vida é minha, 
mas quem cuida dela 
são os outros.

*Será que corona-
vac é uma vacina para a 
fêmea do boi?

*O cara fez um 
escondidinho para 
comer e quase morreu 
de fome. Não lembra-
va onde guardara o 
louco.

*Nesta vida num 
dia você perde, noutro 
não ganha.

*Um sofá de canto 
e uma porta sanfonada 
dá uma bela dupla.

*Se estamos numa 
braba, ninguém tá nem 
aí. Mas se tivermos 
felizes, todo o mundo 
se incomoda.

*E como dizia o 
bebum: “Se és contra o 
álcool és Coronavírus. 
Cai fora meu!”

*Não adianta 
mais o infeliz men-
digo implorar um 
prato de arroz.

SUB-PREFEITURA – Com sangue 
novo a Sub-Prefeitura de Águas Claras, 
criada na gestão anterior do prefeito 
Valdir Bonatto. Assumiu as funções 
de sob-prefeito o nosso amigo Moacir 
Júnior, que já esteve no cargo ante-
riormente com bastante sucesso. Meta 
prioritária as estradas de escoamen-
to de safras, nesta região rural, mas 
dentro de cronograma que permita a 
realização dos trabalhos. Órgão está su-
bordinado diretamente ao gabinete do 
prefeito e não deverá sofrer interferên-
cias. Moacir está fazendo cronograma 
de trabalho.

APOIO DE BOLSONARO – Associação 
de esportiva e de moradores da região, 
em formação, já pretende conseguir 
terreno para sua sede e seu campo de 
futebol. Marcos Pit, buscando apoios, 
buscou junto ao Governo Federal, através 
do ministro Onix Lorenzoni e, como 
resultado, obteve a foto do Presidente da 
República segurando a camiseta do clube 
e prometendo, segundo Onix, patrocinar 
o primeiro jogo de camisetas. Estamos 
produzindo as fotos e falando um pouco 
sobre a associação nesta edição.

MUDOU – Filial pertencente a Rede 
Assum de Supermercados, que estava 
para abrir uma filial em Águas Claras em 
dezembro e acabou não construindo e 
nem abrindo, está negociando vinda. 
Local está praticamente acertado. O 
anterior tinha cerca de três mil metros 
quadrados e o novo terreno tem cerca 
de sete mil metros quadrados. Como em 
boca fechada não entra mosca, vamos 
esperar concluírem as negociações para 

COLUNISTAS

A ÉTICA E A ESTÉTICA
* JORNALISTA LEOPOLDO RUZICKI

* ir.ruzicki@gmail.com | Reg. Prof. MPTS 3561 RS | Matrícula Sindical 1522

Apenas sugestão
Eis que chega o ve-

rão com força total e até 
temperaturas se aproxi-
mando dos 40º centígrados 
e com ele a intensificação 
das visitas do compadre 
Epaminondas e sua espo-
sa, minha querida coma-
dre Eustráquia. Não que 
eu fique triste com isso. 
Pelo contrário, me faz feliz 
ter mais presente pessoas 
tão estimadas, mas pelo 
menos gostaria que ele não 
chegasse sempre chateado 
com alguma coisa.

Eu estava preparan-
do a churrasqueira para 
experimentar os brique-
tes de carvão ecológico 
da Ecomais, de Vargem 
Grande (SC), cuja repre-
sentação aqui para o Sul 
foi buscada pelo titular 
da Cauê Imóveis, quando 
Epaminondas e a esposa 
chegaram. Desta vez, 
ambos cabisbaixos. Sem 
dirigirem sequer um olhar 
de um para o outro. Logo 
imaginei a tempestade 
que havia acontecido na 
casa dos dois.

Logo que o cumpri-
mentei, veio a resposta 
ríspidas:

-“Bom dia coisa 
alguma. Essa anta vem 
tentando me justificar que 
precisamos tomar a vacina 

assim que ela começar nas 
UBSs (Unidades Básicas 
de Saúde) e não aceita 
explicações do porque não 
devemos fazer isso”.

Ví, de cara, que a 
briga dos dois era porque 
um defendia a vacinação 
contra a Covid-19 e outro 
era contra.

-“Mas compadre, 
onde fica o livre arbítrio? 
Tu agora está querendo 
bancar o machão que 
sempre tem a última pala-
vra?” argumentei, tentan-
do minimizar a questão.

Piorei o problema, 
pois havia falado alto 
demais e a comadre veio 
direta da cozinha, onde 
estava com a Maria, pre-
parando umas saladas:

-“Veja que idiota, 
compadre! Está dizendo 
que não vai de vacinar e 
tentando me convencer a 
fazer o mesmo”.

Como em briga de 
marido e mulher ninguém 
deve meter a colher, a 
não ser quando as coisas 
degringolam para os lados 
da Lei Maria da Penha, 
busquei uma saída pela 
tangente:

-“Quem sabe vocês 
fazem uma coisa, para dar 
empate. Quando começar 
a vacinação – lógico que 

devidamente aprovada 
pela Anvisa – a comadre 
é vacinada e o compadre 
fica a espera dos resulta-
dos. Se na comadre der 
alergia ou coisa que o va-
lha, o compadre fica sem 
se vacinar. E, se não der, 
também se vacina”.

Palpite dado, bugio 
deitado. Ambos aperta-
ram as mãos e tomaram 
a decisão proposta. E aí 
me lembrei que seria bom 
que alguém desse essa 
mesma sugestão para o 
João Doria, governador 
paulista que já se lançou 
candidato à Presidência 
da República três anos 
antes das próximas elei-
ções, e o presidente Jair 
Bolsonaro.

Nada que é obriga-
tório se torna bom – a não 
ser a prestação do serviço 
militar - e muito menos 
com coisas produzidas às 
pressas

Agora os briquetes 
da Ecomais funcionaram. 
Acenderam rápido e as 
brasas produzidas real-
mente foram fortes. Mas 
para não fazer comercial 
gratuito, prefiro preparar 
matéria sobre o produto 
numa próxima edição, 
tanto por ética quanto por 
estética.

SEJA LUZ E SEJA FELIZ
* MARISTELA BOLDARIN

Escritora

O que é Procrastinação?
Procrastinar é 

deixar para depois 
o que se pode fazer 
hoje. É Adiar ou pror-
rogar algo que, tudo 
indica já deveríamos 
fazer agora.

Daqui um ano 
você poderá desejar 
ter começado hoje, 
mas quando isso 
acontecer, junto virão 
também o arrepen-
dimento, e aquelas 
frases: - Por que não 
fiz isso antes? – Por 
que não acreditei 
em minha capaci-
dade? – Por que fui 
preguiçosa? – Por que 
desisti do que acredi-
tava ou devia fazer? O 
arrependimento não 
é bom conselheiro, 
porque ele nos joga o 
lado da culpa do que 
deixamos de fazer. 
O objetivo do artigo 
hoje é que você não 
tenha que passar por 
isso, então, que tal 
começar hoje?

Aprender um 
novo idioma vai te 

abrir tantas oportu-
nidades, começar a 
dieta o fará sentir-se 
muito bem e feliz 
consigo mesmo, ini-
ciar uma faculdade ou 
outro curso que tens 
adiado, o levará a to-
das as vantagens que 
já sabe quando dese-
jou fazê-lo e depois, 
deixou que a preguiça 
o influenciasse com 
outras desculpas como 
a falta de dinheiro ou 
tempo para começar. 
A melhor maneira de 
não deixar a procras-
tinação tomar conta 
de seu dia a dia é, 
primeiro, pensar em 
todas as vantagens 
que terás começando 
o que deseja e de-
pois, quais as desvan-
tagens se não o fizer.

Pense sempre em 
o que te fez desejar 
começar, o que te 
incentivou querer 
aquele cargo, falar 
outro idioma, emagre-
cer, estudar, melho-
rar, perdoar...

Saiba que cada 
dia que você adiar 
essa busca, mais 
longe do teu objetivo 
estará e estará indo 
na direção contrária 
ao que quer e vai ter 
que continuar ad-
mirando o cargo do 
outro, a pessoa fluen-
te em outro idioma, 
aquela pessoa que 
conseguiu emagrecer, 
aquele que se for-
mou ou conseguiu um 
belo emprego, aquele 
relacionamento que 
queria viver ou ver 
em paz.

Não deixe para 
amanhã o que você 
pode e deve começar 
a fazer hoje!

Acredite em 
você, sua capacidade 
é imensa e se tornará 
muito maior quando 
você acreditar nela!

Vai lá e arrasa, só 
depende de você!

Até a próxima,
Seja Luz e Seja 

Feliz!

publicar o local, mas pelo que sabemos 
pertence ao “Alemão” e fica no lado 
direito da RS-040, sentido Águas Cla-
ras-praias, tem cerca de 7 mil metros 
quadrados... e três felizardos e compe-
tentes corretores dividem a comissão 
sobre cerca de R$ 2 milhões.

AS SUMIU – A vereadora suplente 
Estela Vilanova (PT) assumiu o mandato 
por apenas três dias úteis, substituindo o 
também petista Alex Boscaini, licenciado 
por poucos dias por motivo de saúde. 
Empossada no dia 13 (número do seu 
partido) fica no cargo até domingo, mas 
seu discurso de posse foi solenemente de 
quem estava assumindo permanentemen-
te: “É nosso dever atender às demandas 
mais urgentes da comunidade”, destacou.

WILLIAM – Mal assumiu e já se diz 
de malas prontas para o desempenho 
do mandato. O vereador, que teve na 
região do 6º e 7º distritos a grande 
maioria dos votos que o colocou em 
10º lugar entre os eleitos diz que já 
tem projetos para beneficiar a região. 
Vamos apostar para ver... esperando 
bons resultados.

VACINA - Indonésia disse que teve 
65,3% de eficácia com a Coronavac. 
Achou isso maravilhoso? Que tal saltar 
com um paraquedas que tenha 65,3% de 
chance de abrir, ou usar freios no seu 
carro com 65,3% de eficácia na frenagem? 
Ah... você pode se casar com uma uma 
mulher 65,3% fiel e trabalhar num local 
que te dê 65,3%  de chance de você re-
ceber! A mídia não diz que em 34,7% dos 
casos a vacina não deu resultado algum!
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Em vias de 
implantação plena, 
a Associação Espor-
tiva e Cultural de 
Águas Claras, que 
tem como presi-
dente o incansável 
Marcos Ubirajara 
Mousquier, chegou 
até mesmo a nada 
menos que o presi-
dente Jair Bolsona-
ro, através do mi-
nistro gaúcho Onyx 
Porenzoni. Ambos 
fizeram questão de 
posar com a ca-
miseta do Esporte 
Clube Águas Claras 

Futebol e ação social vão
crescendo em Águas Claras

e já houve inclu-
sive promessa da 
doação de um jogo 
de camisetas para 
a equipe.

Marcos vem 
batalhando já há 
algum tempo para 
desenvolver a 
associação, tendo 
inclusive protoco-
lado na Prefeitura 
para um como-
dato de terreno 
que abrigue sua 
sede e o campo de 
futebol. Segundo 
Marcos, sua equipe 
de administração 

da associação está 
esperando apenas 
o prefeito recém 
empossado tomar 
fôlego para procu-
ra-lo pessoalmente 
a fim de tratar do 
assunto.

De acordo com 
ele, a associação 
já possui, no fu-
tebol de campo, 
as categorias livre 
(que vem disputan-
do partidas amisto-
sas em todo o Esta-

do com aspirantes 
contra times da 
divisão de aces-
so ao Gauchão), 

veterano e máster, 
além de futebol 7 
e futsal feminino e 
masculino.

Em reunião 
ocorrida no começo 
da noite da última 
terça-feira (12/01), o 
prefeito Valdir Bonat-
to apresentou o novo 
decreto que regula os 
protocolos sanitários 
de enfrentamento à 
pandemia para o mu-
nicípio de Viamão. O 
encontro teve a pre-
sença de secretários, 
vereadores, represen-
tantes de entidades e 
dos Conselhos Muni-
cipais de Saúde e de 
Educação.

Bonatto decreta protocolos
da pandemia da Covid-19

Na ocasião, 
o prefeito citou a 
adesão de Viamão ao 
Plano de Cogestão 
Regional, ocorrido 
no último sábado: “o 
novo decreto permite 
cuidado com a vida e 
com a saúde”, disse 
Bonatto. O prefeito 
citou ainda a nova 
formação do COES 
(Comitê de Opera-
ções de Emergência 
em Saúde). O grupo é 
destinado a integrar 
as ações e serviços 
de saúde, para atua-

ção em situações de 
emergência e estado 
de calamidade públi-
ca, com o objetivo 

precípuo de coordenar 
as ações emergenciais 
da área da saúde, em 
consonância com as 
diretrizes do SUS.

Sobre o novo 
Decreto, Bonatto 
afirmou que o texto 
permite a flexibiliza-
ção de atividades com 
intensa fiscalização. 
Afirmou que equipes 
de fiscais vão atuar 
em todas as regiões 
do município fazendo 
com que os protoco-
los sanitários sejam 
executados. O docu-
mento cita as novas 
regras válidas e os 
protocolos que devem 
ser utilizados. 

Ainda do período natalino, restam 
fotos que dão prazer de publicar. Como 
esta, do menino Gabriel Maduré, fazen-
do as vezes de Papai Noel (ou seria Me-
nino Noel?), distribuindo brinquedos às 
outras crianças, na Vila Maria Hortência, 
junto com a tia Elisangela.
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A Câmara Mu-
nicipal de Viamão 
aprovou na sessão 
extraordinária de 
quarta-feira última 
(13/01), o projeto de 
lei 83/2020, que dis-
põe sobre as diretri-
zes para a elaboração 
da lei orçamentária 
de 2021 e o projeto 
097/2020, apresenta-
do pelo Poder Execu-
tivo, com previsão de 
gastos para o ano de 
2021. A receita para o 
exercício do próximo 
ano é, de acordo com 
mensagem retificativa 

Vereadores aprovam 
projetos do orçamento 

municipal para 2021

do Poder Executivo ao 
PL 97/2020, orçada 
em R$ 715 milhões.

Anteriormen-
te à votação ao PL 
97/2020, houve apre-
sentação de 16 emen-
das modificativas que 
foram rejeitadas com 
10 votos contrários, 
oito favoráveis e 
três ausências. O PL 
97/2020 foi aprovado 
com 12 votos favorá-
veis, sete contrários 
e duas ausências, 
compreendendo o 
Orçamento Fiscal, 
referente aos Poderes 

do Município, seus 
fundos, órgãos e enti-
dades da Administra-
ção Pública Municipal, 
além do Orçamento 
da Seguridade Social.

A lei orçamentá-
ria anual discrimina 
os objetivos e metas 
propostos no Plano 
Plurianual e na Lei de 
Diretrizes Orçamen-
tárias, estimando as 
receitas e fixando as 
despesas. O projeto 
083/2020 foi aprovado 
com 11 votos favorá-
veis, oito contrários e 
duas ausências.

O prefeito Val-
dir Bonatto (PSDB), 
esteve presente na 
Câmara Municipal 
de Viamão na última 
quarta-feira (13/01), 
quando apresentou 
os projetos de lei 
de autoria do Poder 
Executivo que serão 
apreciados na sessão 
extraordinária que 
acontecerá nesta sex-
ta-feira (15/01).

O prefeito mani-
festou-se sobre a ne-
cessidade de reorga-
nização das atividades 
econômicas e sociais. 
“É preciso que o de-
senvolvimento econô-
mico seja retomado 
em nossa cidade. 
Precisamos superar 
as dificuldades deste 
momento e elabora-
mos projetos de lei 
que possibilitam a 
necessária reorgani-
zação das atividades 
econômicas e sociais, 

Bonatto apresenta 
projetos para retomar

o desenvolvimento 
econômico na cidade

da cadeia produtiva 
e de serviços. Temos 
de investir na geração 
de emprego e renda”, 
disse ele.

Sobre a pan-
demia, o prefeito 
afirmou que está 
trabalhando para a 
ampliação do acesso à 
testagem à Covid-19, 
possibilitando maior 
controle e acompa-
nhamento acerca dos 
casos de coronavírus 
no município. “É um 
momento de mui-
tas dificuldades em 

decorrência da pan-
demia, mas queremos 
um enfrentamento 
adequado em relação 
à Covid-19 e entende-
mos o acesso à testa-
gem como instrumen-
to fundamental para 
que possamos acom-
panhar a evolução dos 
casos da doença na 
cidade. Queremos ser 
uma liderança política 
que garanta o melhor 
caminho para a popu-
lação viamonense”, 
salientou o prefeito 
Valdir Bonatto.
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DO SAULO
SAULO REIS

saulofragareis@gmail.com

Olá Queridos 
leitores.

PARABÉNS ANI-
VERSARIANTES

Dia 16/01, Daltro 
Rabaiolli; 18, João 
Anoir Cardoso e San-
dro Fraga Rocha; 21, 
Beto Alonzo (amigo, 
compositor, cantador 
e tocador da nossa 
região); 22, Adriana 
Ortiz e Carlos Rocha. 

Para vocês eu 
desejo Deus em suas 
vidas, saúde, paz, 
felicidades, caminhos 
abertos e iluminados, 
proteção, chuva de 
bênçãos e pessoas 
do bem. Parabéns a 
todos.

REFLEXÕES
Ser feliz não é 

ter uma vida perfeita, 
mas sim reconhecer 
que vale a pena viver 
apesar de todos os 
desafios e perdas.

Paciência. Apren-
der que tudo tem o 
seu tempo. Que tudo 
vem no seu tempo. 
Dar o tempo neces-
sário. Para crescer. 
Brotar. Florescer. 
Aceitar o ciclo da 
vida. Respeitar o fluxo 
do tempo. Observar o 

tempo passar. Esperar 
o tempo certo. Pra 
plantar. Pra colher. 
Pra agir. Pra seguir. 
Pra aprender.

Os ventos que 
às vezes tiram algo 
que amamos, são os 
mesmos que trazem 
algo que aprendemos 
a amar... Por isso não 
devemos chorar pelo 
que nos foi tirado e 
sim, aprender a amar 
o que nos foi dado. 
Pois tudo aquilo que 
é realmente nosso, 
nunca se vai para 
sempre...

PIADAS
Sem aviso
A mulher chega 

para o marido e fala: 
-“Amor. Tem que 

avisar ao nosso filho 
pra não se casar com 
aquela bruxa que ele 
namora”!

Marido responde: 
-“Não vou dizer 

nada! Quando foi mi-
nha vez ninguém me 
avisou”!

Balas trocadas
Filho pergunta:
-“Pai posso ficar 

com a filha da vizinha”?
Pai responde:

-“Não filho, 
eu pulei a cerca, a 
filha da vizinha é sua 
irmã”!

A mãe grita lá da 
cozinha:

-“Pode sim filho! 
Esse aí não é seu pai! 
Sabe de nada”…

Só conversa
Uma mulher 

muito bêbada sai 
do boteco e vai pro 
carro. Chegando lá 
não consegue abrir a 
porta e cai de pernas 
abertas. Ai ela vê que 
esta sem calcinha e 
começa a conversar 
com a perereca:

-“Por causa de 
você eu tenho este 
carro; por causa de 
você eu tenho uma 
casa; por causa de 
você eu tenho dinhei-
ro; por causa de você 
eu tenho o homem 
que quero’...

De repente, 
começa a fazer xixi e 
então ela fala:

-“Não precisa 
chorar a mamãe só 
esta conversando”.

 
Boa semana a 

todos. Que Deus nos 
ajude.
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Grupo Coopernorte fecha 
parceria com Rede UniSuper 

para geração de energia solar
O Grupo Coo-

pernorte acaba de 
assinar, com a M&B 
Sorriso Supermer-
cados Ltda. (um 
dos mercados que 
fazem parte da 
Rede UniSuper), o 
contrato de loca-
ção de Usina de 
Minigeração de 
Energia Fotovoltai-
ca, pelo período 
de 10 anos. 

A energia, que 
será gerada pelo 
sistema de placas 

solares, além de 
ser uma geração 
limpa e renovável, 
vai alavancar a 
economia local e 
gerar novos pos-
tos de trabalho, 
de forma direta e 
indireta. Com isso, 
abastecerá o setor 
supermercadista 
gaúcho. 

O parque 
fotovoltáico esta-
rá localizado em 
uma área de 20 
hectares, ao lado 

da sede do Grupo 
Coopernorte, em 
Águas Claras, e 
terá capacidade 
instalada de apro-
ximadamente 13,5 
MWp, quando esti-
ver em plena ope-
ração. Na primeira 
fase serão instala-
das, em torno de 
4.000 placas, e o 
projeto total é de 
33.750 placas. O 
investimento é de 
R$ 50 milhões, re-
curso em parceria 
com o BRDE. 

O presidente 
do Grupo Coo-
pernorte, Jairton 
Vieira, entende 
a importância da 
geração de energia 
limpa e renová-
vel, porque muito 
em breve, haverá 
também a necessi-
dade da utilização 

O presidente da 
Câmara Municipal 
de Viamão, vereador 
Armando Azambuja 
(PSDB), convocou 
sessão extraordinária 
para esta sexta-feira 
(15/01), às 10h, com 
a finalidade de discu-
tir e votar projetos de 
lei do Poder Executi-
vo. A convocação dos 
vereadores deu-se na 
sessão extraordinária 
realizada na última 
quarta-feira (13/01), 
de acordo com a an-
tecedência regimental 
necessária.

Os projetos de lei 
que serão apreciados 
são:

PL 02/2021: Cria 
o Fundo Municipal 
de Apoio às Estradas 
Rurais do Município 
de Viamão (FUNDES-
TRADAS) e dá outras 
providências.

PL 03/2021: 
Autoriza a suspensão 
do pagamento das 
parcelas dos acordos 
de parcelamento cota 
patronal – IPREV.

PL 04/2021: 
Dispõe acerca da 

Câmara de Vereadores 
tem reunião extraordinária 

nessa sexta-feira

revogação de Leis 
Municipais.

PL 05/2021: Cria 
o Parque Municipal 
do Agronegócio de 
Viamão e dispõe sobre 
sua instalação (PA-
gro).

PL 06/2021: Auto-
riza o Poder Executivo 
a contratar operação 
de crédito com o 
BRDE – Banco Regional 
de Desenvolvimen-
to do Extremo Sul 
até o valor de R$ 25 
milhões, e dá outras 
providências.

PL 07/2021: Auto-
riza o Poder Executivo 
a contratar operação 
de crédito com o 
BRDE – Banco Regional 
de Desenvolvimento 

do Extremo Sul de até 
R$ 30 milhões, e dá 
outras providências.

PL 08/2021: Fica 
autorizada a Admi-
nistração Pública 
Municipal a promover 
medidas administra-
tivas econômicas, em 
caráter de urgência, 
cria o Gabinete Inte-
grado para o Desen-
volvimento – GID e o 
Gabinete Integrado 
para o Cuidado com 
as Pessoas – GIP, bem 
como dispõe medidas 
para o desenvolvimen-
to das áreas urbana 
e rural, desburocra-
tização, incentivos 
fiscais e econômicos 
em virtude de prejuí-
zos socioeconômicos, 

decorrentes da pan-
demia do novo coro-
navírus (Covid-19), 
bem como ações 
de cuidado com as 
pessoas, na busca do 
bem-estar social e dá 
outras providências.

PL 09/2021: Auto-
riza os órgãos e as en-
tidades da administra-
ção pública municipal 
direta e autárquica a 
receber em cessão de 
uso do espaço privado 
bens móveis, imóveis, 
serviços e valores, 
sem ônus ou encar-
gos, de pessoas físicas 
ou jurídicas de direito 
privado e dá outras 
providências.

PL 10/2021: Regu-
lamenta, no âmbito da 
administração públi-
ca municipal, da Lei 
Federal nº 12.846, de 
1º de agosto de 2013, 
que dispõe sobre a 
responsabilização 
administrativa e civil 
de pessoas jurídicas 
pela prática de atos 
contra a administra-
ção pública, nacional 
ou estrangeira, e dá 
outras providências.

da eletricidade 
com a fabricação 
de veículos elétri-
cos pelas monta-
doras no Brasil.

“Estamos 
trabalhando para 
acompanhar a 
evolução do setor 
elétrico, trazendo 
resultados e segu-
rança para nossos 
associados e pro-
jetando a nossa 
cidade para novas 
vocações futuras”, 
disse o presidente 
Jairton Vieira.

Na foto, Jair-
ton Vieira, presi-
dente do Grupo 
Coopernorte, Paulo 
Rocha, vice-presi-
dente do Grupo Co-
opernorte, e Jolci 
Antônio Maindard, 
empresário da M&B 
Sorriso Supermer-
cados Ltda.).


