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Leia também nesta edição

Mais de 2,4 mil novos
soldados da BM começam a 
atuar na próxima semana

Os servidores do Quadro 
Geral do RS – categoria que 
conta com mais de 13 mil 
funcionários no serviço pú-
blico estadual – comemora-
ram a aprovação do projeto 
de lei que reestrutura a cate-
goria no Estado. 

O PL 43/2013, enviado pelo 
governo do Estado, foi apro-
vado por unanimidade pelos 
deputados. “Foi uma cons-
trução complexa, feita com 
muito diálogo. Representa 
um grande avanço para es-
ses trabalhadores que rece-
bem os menores salários na 
estrutura do Estado”, disse o 
líder do governo, deputado 
Valdeci Oliveira, que articu-
lou a aprovação da matéria.

Governo Tarso aprova Plano de 
Carreira para Quadro Geral

Hidrovia 
Ibicuí-Jacuí 
é discutida 

em POA

Marcelo Bertani

Caroline Bicocchi - Palácio Piratini
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Os servidores do Quadro 
Geral do Rio Grande do Sul – 
categoria que conta com 
mais de 13 mil funcionários 
no serviço público estadual – 
comemoraram, na terça (16), 
a aprovação do projeto de lei 
que reestrutura a categoria 
no Estado.

O PL 43/2013, enviado pelo 
governo Tarso, foi aprovado 
por unanimidade pelos de-
putados estaduais. “Foi uma 
construção complexa, feita 
com muito diálogo. Ela não 
atende a todas as reivindica-
ções, mas representa um 
grande avanço para esses tra-
balhadores que recebem os 
menores salários na estrutura 
do Estado”, afirmou o líder do 
governo, deputado Valdeci 
Oliveira, que articulou a apro-
vação da matéria.

O projeto aprovado garan-
te o reajuste dos valores da 
parcela autônoma especial e 
do vencimento básico da ca-
tegoria em percentuais que 
variam de 17,32% a 50,57%. A 
proposta ainda extingue car-
gos de Ensino Fundamental, 

Plano de Carreira resgata 
valorização do Quadro Geral 

cria dois novos níveis para in-
centivar a capacitação dos 
servidores e cria cargos de 
Nível Médio Técnico. Para 
possibilitar a mobilidade na 
carreira, prevê mais dois 
graus salariais, representados 
pelas letras “E” e “F”, inclusive 
para cargos em extinção. “Os 
servidores do Quadro Geral 
estão presentes em pratica-
mente todos os órgãos do 

Marcelo Bertani - ALRS

Executivo e são responsáveis 
por serviços administrativos 
e operacionais fundamentais. 
O Plano de Carreira vem para 
corrigir distorções e oferecer 
uma nova condição profissio-
nal a estes servidores que es-
tavam desvalorizados há 
muito tempo”, ressaltou Val-
deci

ACOMPANHE - REDES SOCIAIS

www.facebook.com/valdecioliveira13 www.twitter.com/valdeci13 

Trabalho do líder do governo foi essencial para aprovação do Projeto de Lei
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O Governo do Estado deu 
início, nesta sexta-feira (19), 
às 16 cerimônias de formatu-
ra dos 2447 policiais e bom-
beiros aprovados no último 
concurso da Brigada Militar, 
realizado em 2012. 

Em ato solene na Acade-
mia de Polícia Militar (APM), 
em Porto Alegre, 842 forman-
dos da Capital e de Cachoeiri-
nha receberam suas identi-
dades funcionais, que 
simbolizam o início das ativi-
dades na corporação. 

Todos os soldados estarão 
nas ruas a partir de segunda 
(22). No total, serão 1.827 des-
tinados ao policiamento os-
tensivo, e 620 para atuação 
no Corpo de Bombeiros. Des-
tas turmas, 290 são mulheres. 

Paraninfo da turma de for-
mandos, o governador Tarso 
Genro lembrou que a carreira 
na Brigada Militar requer 
muito senso de responsabili-
dade, já que esses profissio-
nais possuem o monopólio 
do uso legítimo da força. "Vo-
cês agora representam o Es-
tado democrático de direito 
e, mais do que isso, represen-
tam também a tradição fami-
liar espelhada na conduta, na 
história, na ética e na moral 
dos seus familiares que hoje 
estão aqui". 

De acordo com o coman-
dante-geral da BM, coronel 
Fábio Duarte Fernandes, o 
novo efetivo será distribuído 
prioritariamente entre as re-

BM forma 2,4 mil soldados que estarão 
nas ruas a partir da próxima semana

Serão 1.827 destinados ao policiamento ostensivo, e 620 para atuação nos Bombeiros

Caroline Bicocchi/Palácio Piratini 

giões com maiores índices de 
criminalidade e nos peque-
nos municípios que possuem 
menos de cinco policiais. Os 
Comandos Regionais de Poli-
ciamento Ostensivo (CRPOs) 
de Porto Alegre, Região Me-
tropolitana e Serra receberão 
o maior contingente, em tor-
no de mil policiais. "Há uma 
distribuição baseada em cri-
térios técnicos, mas todas as 
regiões do Estado receberão 
soldados", garantiu Fernan-
des. 

Anúncios 

O chefe do Executivo tam-
bém anunciou que remeterá 
à Assembleia Legislativa dois 
Projetos de Lei que benefi-
ciam a corporação. O primei-
ro irá aumentar a gratificação 

de permanência no serviço 
ativo, incentivo concedido 
desde 2011 àqueles que op-
taram por prosseguir em ati-
vidade após cumprir as exi-
gências para a reserva. 

Outro projeto permitirá a 
readaptação dos policiais le-
sionados em missão para que 
suas carreiras não sejam in-
terrompidas e possam atingir 
postos mais elevados na car-
reira. "Transformando, por-
tanto, este incidente profis-
sional não em uma 
diminuição das possibilida-
des de acesso, mas em um re-
conhecimento do Estado, de 
que aquele soldado ou ofi-
cial, que está sendo readap-
tado, pode prosseguir na sua 
carreira normalmente, gal-
gando todos os postos que 

continua >>
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O líder do governo na As-
sembleia Legislativa, Valdeci 
Oliveira (PT), destacou a pri-
são do assassino confesso de 
seis taxistas gaúchos, que foi 
realizada pela Polícia Civil, 
no sábado (13), em Porto 
Alegre.  Conforme Valdeci, a 
Polícia solucionou com agili-
dade um dos mais comple-
xos crimes em série ocorri-
dos recentemente no Estado. 
Dos seis taxistas mortos pelo 
jovem de 21 anos, três foram 
assassinados em Santana do 
Livramento no dia 28 de 
março. Outros três, foram al-
vejados a tiros na capital 
gaúcha no dia 30 de março. 
“Foi um trabalho de inteli-
gência, de integração e de 

Valdeci destaca trabalho da Segurança 
na prisão de assassino de taxistas

 A Secretaria Estadual do Planejamento, Gestão 
e Participação Cidadã convida para a Audiência 
Pública Regional sobre  a Participação Popular e 

Cidadã e o Orçamento Estadual 2014.    
A audiência ocorrerá, na próxima sexta (26), às 14 horas, 
na EMAI (Escola Municipal de Aprendizagem Industrial), 

Avenida Rio Branco, 66, Centro, Santa Maria.

muita competência dos de-
legados e dos agentes en-
volvidos. A Polícia gaúcha 
merece o reconhecimento 
da sociedade”, disse o depu-
tado.

De acordo com Valdeci, a 
Secretaria Estadual de Segu-
rança Pública atuou inces-
santemente na apuração do 
caso e o governador Tarso 
Genro também se envolveu 
pessoalmente nos trabalhos. 
“Assim que vieram a público 
os homicídios, o governador 
recebeu os taxistas na sua 
casa, na madrugada do feria-
do de Páscoa, e se compro-
meteu em dar uma resposta 
contundente através das for-
ças de segurança, o que fe-

lizmente aconteceu”, disse 
Valdeci.

Para o líder do governo, a 
solução deste caso se soma 
a uma série de outras ações 
exitosas comandadas pela 
Polícia Civil, entre elas as 
operações contra quadrilhas 
especializadas no assalto à 
agências bancárias e no trá-
fico de drogas.

O assassino confesso dos 
taxistas, Luan Barcelos da Sil-
va, que alegou durante in-
terrogatório ter cometido os 
assassinatos para roubar di-
nheiro dos taxistas, está de-
tido no Presídio de Santana 
do Livramento.

<< continuação

ele teria possibilidade", de-
fendeu Tarso. 

A formatura foi marcada 
pela emoção dos novos pra-
ças. Formado pelo 19º Bata-
lhão da Polícia Militar, Róbson 

Reolon, 26 anos, está ansioso 
para iniciar o patrulhamento 
nas ruas. "A emoção é muito 
grande porque fizemos um 
bom curso e agora queremos 
trabalhar para servir da me-
lhor forma possível". Para o 
bombeiro Leonardo Andra-

des, 20 anos, o sentimento é 
de dever cumprido. "Agora 
eu espero trabalho, estar na 
linha de frente e botar em 
prática tudo o que aprende-
mos". 

Texto: Juliano Pilau
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A mobilização pela jorna-
da de trabalho de 30 Horas 
semanais para a Enfermagem 
ganha cada vez mais apoia-
dores no Rio Grande do Sul. 
Nesta semana, foi a vez da 
Fronteira Oeste se engajar 
com força no movimento, a 
partir da audiência pública 
promovida pela Federação 
dos Empregados em Estabe-
lecimentos e Serviços de Saú-
de (Fessers) e pelo Sindisaú-
de na Câmara Municipal de 
Alegrete na quarta (17). 

Coordenador da Frente 
Parlamentar em Defesa das 
30 Horas na Assembleia Le-
gislativa, o deputado Valdeci 
Oliveira (PT), participou do 
ato e pediu engajamento dos 
trabalhadores nesta causa. “A 
enfermagem é a maior cate-
goria da saúde e a que me-
nos condições de trabalho 
possui hoje. Isto é ruim para 
todo o setor e para a popula-
ção que é atendida por traba-
lhadores sobrecarregados e 
estafados por uma jornada 
que muitas vezes é de 40 ou 
até 44 horas semanais”, disse 
Valdeci. Durante a plenária, O 
vereador Zé Paulo (PT) anun-

30 Horas da Enfermagem 
ganha força na Fronteira Oeste

ciou que irá propor a criação 
da Frente Parlamentar Muni-
cipal em Defesa das 30 Horas. 
“A iniciativa do Zé Paulo re-
força ainda mais a luta e isso 
é importante. Todos os muni-
cípios gaúchos podem e de-
vem criar a sua frente, o seu 
espaço de mobilização para 
que juntos conquistemos 
avanços”, afirmou Valdeci.

A audiência contou com a 
presença maciça de profissio-
nais da enfermagem locais e 
de municípios vizinhos, além 
da direção  do Sindicato dos 
Enfermeiros do RS (Sergs), do 

Conselho Regional de Enfer-
magem (Coren), da Associa-
ção Brasileira de Enfermagem 
(ABEN-RS), do Sindisaúde e 
da Feessers. 

A principal meta da Frente 
Parlamentar em Defesa da 
Enfermagem é garantir a 
aprovação do projeto 
2295/2000, que tramita no 
Congresso Nacional há 13 
anos e que prevê a regula-
mentação da jornada de tra-
balho semanal de 30 Horas 
para enfermeiros, técnicos e 
assistentes de enfermagem.

Rômulo Vargas

NOTÍCIAS DA SEMANA - INFORMATIVO DO DEPUTADO ESTADUAL VALDECI OLIVEIRA (PT)
LÍDER DO GOVERNO NA ASSEMBLEIA - Produção: jornalistas Tiago Machado (MTB 9415) e Tiago Dias (MTB 15050); 

colaboração: Gabriela Freitas - Projeto gráfico e diagramação: Tiago Dias - Contato: (51) 3210.1880
Participe com sugestões, críticas ou opiniões pelo e-mail: noticiasdovaldeci@gmail.com
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Atendendo convite do Par-
lamento, o comandante da 
Brigada Militar, Coronel Fábio 
Duarte, e o chefe da Polícia 
Civil no Estado, Delegado Ra-
nolfo Vieira Júnior, participa-
ram, na terça (16), de uma au-
diência conjunta das 
comissões de Assuntos Muni-
cipais e de Segurança da As-
sembleia. Acompanhados do 
líder do governo, deputado 
Valdeci Oliveira (PT), os dois 
representantes do comando 
da Segurança Pública gaúcha 
apresentaram as principais 
ações e projetos desenvolvi-
dos no Estado. Primeiro a se 
pronunciar, o delegado Ra-
nolfo Vieira Júnior ressaltou 
que, nos últimos dois anos, 
os policiais civis foram con-
templados com a aprovação 
da aposentadoria especial e 
do subsídio, reivindicações 
de muitos anos da categoria. 
No período, 3.178 servidores, 
o que corresponde a 60% do 
efetivo, foram promovidos. 
No ano passado, 732 inspeto-
res e escrivães foram nomea-
dos. 

O delegado destacou ain-
da que, somente em 2012, fo-
ram realizadas 426 grandes 
operações no Rio Grande do 
Sul. “Nessas operações não 
agimos de modo a prender 
indivíduos isoladamente. 
Agimos e desmantelamos di-
versas organizações crimino-
sas”, salientou.

Na Assembleia, Brigada e Polícia Civil 
destacam operações e aumento de efetivo

Sobre o índice de homicí-
dios no Estado, afirmou que a 
taxa caiu 12,3% neste primei-
ro trimestre do ano em com-
paração com o mesmo perío-
do do ano passado. Também 
revelou que a resolutividade 
desses crimes passou de 
20,2% em 2011 para 72,1% 
em 2012. “Muito ainda tem 
de ser feito, mas o avanço é 
importante", disse.

O governador já autorizou 
a realização de concurso pú-
blico para contratação de 700 
inspetores e escrivães e que 
até o final de maio assumirão 
no cargo 48 delegados apro-
vados em concurso público.

O Comandante da Brigada 
Militar, Coronel Fábio Duarte, 
anunciou que, no próximo 
dia 20 de abril, 2,4 mil solda-
dos começarão a atuar no 
policiamento ostensivo do 

Estado. Somado a isso, o go-
verno do Estado já autorizou 
realização de concurso públi-
co para contratação de mais 
2 mil soldados. Segundo o 
coronel, a Brigada realiza um 
trabalho forte par aumentar 
a permanência dos servido-
res na instituições. “No ano 
passado, já conseguimos 
manter na ativa, através da 
gratificação existente, 678 
servidores com idade para 
aposentadoria”, destacou.

Para o deputado Valdeci 
(PT), as forças de segurança 
combatem a criminalidade 
de forma ofensiva. “A política 
de estruturar a Brigada Mili-
tar, a Polícia Civil, a Susepe e 
o IGP com melhores salários, 
mais recursos humanos e tec-
nologia é fundamental para 
ganharmos a luta contra a 
criminalidade”, enfatizou.

Gabriela Freitaswwwww
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Unir as bacias hidrográfi-
cas dos rios Ibicuí e Jacuí e 
criar uma nova alternativa de 
desenvolvimento para o Rio 
Grande do Sul e, em especial, 
para as regiões Central e 
Fronteira Oeste do Estado. 
Com este objetivo, o líder do 
governo na Assembleia Le-
gislativa, deputado Valdeci 
Oliveira (PT), realizou uma 
audiência, em Porto Alegre, 
na segunda (15), com o presi-
dente da Agência de Desen-
volvimento de Santa Maria 
(ADESM), Vilson Serro.

 Conforme Serro, a criação 
da Hidrovia Ibicuí-Jacuí, inter-
ligando os cerca de 200 qui-
lômetros que separam as ci-
dades de Cacequi e Cachoeira 
do Sul, representaria um 
grande incentivo para o esco-
amento da safra agrícola e 
para redução dos custos de 
produção. “ Se for viabilizada 
esta hidrovia, o custo do 
transporte de cargas em pra-
ticamente toda a região Cen-
tral do Estado e também na 
Fronteira-Oeste será reduzi-
do significativamente”, expli-
cou Serro.

O deputado Valdeci mani-
festou apoio total à iniciativa 
e se comprometeu em tratar 
do tema diretamente com o 
superintendente da Adminis-
tração das Hidrovias do Sul 
(AHSUL), José Luiz de Azam-
buja, nos próximos dias. A 
pedido da ADESM, Valdeci 

Hidrovia Ibicuí-Jacuí é discutida em POA
Tiago Machado

vai solicitar a AHSUL, órgão 
vinculado ao Ministério dos 
Transportes, que inclua a li-
gação Ibicuí-Jacuí no Estudo 
de Viabilidade Técnica Eco-
nômica e Ambiental da Hi-
drovia Brasil-Uruguai, que 
está sendo realizado no Esta-
do pela empresa Ecoplan, 
contratada pelo governo fe-
deral. Somente para viabili-
zar a parte brasileira da hi-
drovia com o Uruguai, há R$ 
217 milhões previstos no or-
çamento do Programa de 
Aceleração do Crescimento 
(PAC 2). “Temos que apostar 
forte no transporte hidroviá-
rio para gradativamente de-
safogar nossas estradas e 
também reduzir o custo RS. 
Dentro desta meta, a ligação 

entre entre as duas bacias lo-
calizadas na região Centro é 
uma possibilidade que tem 
de ser levada em conta pelo 
governo federal”, disse Valde-
ci.

Dentro do mesmo tema, o 
presidente da ADESM tam-
bém se reuniu em Porto Ale-
gre com o engenheiro Daniel 
Lena Souto, da Ecoplan. “A 
lógica do setor de transpor-
tes recomenda que para tre-
chos curtos seja utilizado o 
modal rodoviário, o ferroviá-
rio em trechos de média dis-
tância e o hidroviário em lon-
gas distâncias. Há muitos 
anos vem acontecendo o 
contrário no país. Temos que 
corrigir isso”, explicou Serro.

Presidente da ADESM, Vilson Serro (ao centro), detalhou, no mapa do Estado, 
os benefícios da ligação hidroviária na Região Centro
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Gabriela FreitasA Comissão Especial do 
Carvão Mineral e Energia Eó-
lica da Assembleia Legislativa 
realizou, na quarta-feira (17), 
sua primeira reunião ordiná-
ria. O relator da comissão, de-
putado Valdeci Oliveira (PT), 
apresentou o plano de traba-
lho do órgão técnico, que in-
clui 12 atividades entre visitas 
técnicas e audiências públi-
cas. A primeira audiência pú-
blica foi marcada para o dia 
29 de abril, às 14h 30min, na 
Assembleia. Na oportunida-
de, serão ouvidos o presiden-
te da Companhia Riogran-
dense de Mineração (CRM), 
Elifas Simas, e o presidente da 
Associação Brasileira de Car-
vão Mineral, Fernando Zan-
can, sobre as potencialidades 
de geração de energia elétri-
ca no Estado, em especial a 
partir do carvão mineral. “Im-
portante darmos a largada 
oficial dos trabalhos reunindo 
na mesma audiência estes 

Comissão Especial do Carvão e da 
Energia Eólica apresenta atividades

dois especialistas no tema, 
que são os engenheiros Elifas 
e o Zancan”, argumentou Val-
deci. Os integrantes aprova-
ram, também, requerimento 
de audiência pública de au-
toria do deputado Raul Car-
rion (PCdoB) - que será reali-
zada em conjunto com a 
Comissão de Economia e De-
senvolvimento Sustentável - 

sobre a implantação de um 
polo carboquímico no Rio 
Grande do Sul. Entre outras 
atividades, os 12 parlamenta-
res que integram o grupo, 
presidido pelo deputado 
Márcio Biolchi (PMDB), tam-
bém deliberaram pela reali-
zação de uma visita a Minas 
do Leão, município da região 
Carbonífera do Estado.

A Comissão de Assuntos 
Municipais da Assembleia Le-
gislativa aprovou, na terça 
(16), por unanimidade, o rela-
tório do deputado Miki Breier 
(PSB) sobre o projeto de lei 
36/2011, que institui no Esta-
do o Programa Casas da Soli-
dariedade. O programa, uma 
iniciativa do governo do Esta-
do, tem o objetivo de fornecer 

os meios de hospedagem aos 
usuários do Sistema Único de 
Saúde (SUS), que realizam tra-
tamento ou procedimentos 
fora do seu domicílio. Com a 
aprovação do relatório, o pro-
jeto vai para análise da Comis-
são de Segurança antes de ser 
apreciada em plenário. O líder 
do governo na Assembleia Le-
gislativa, deputado Valdeci 

Oliveira (PT), é membro titular 
da Comissão de Assuntos Mu-
nicipais e votou favorável ao 
relatório de Miki. “Depois de 
muitos debates e audiências 
públicas, o projeto teve um 
avanço importante e temos 
confiança que o conjunto do 
Parlamento apoiará a aprova-
ção desta matéria nas Comis-
sões e no plenário”, afirmou.

PL das Casas da Solidariedade avança
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Energia, desenvolvimento e sustentabilidade

Convidamos Vossa Excelência para o Seminário  
“Desenvolvimento da Região Carbonífera”, 
promovido pela Comissão de Desenvolvimento 
Econônico, Indústria e Comércio da Câmara 
dos Deputados. 

Seminário
Desenvolvimento da Região Carbonífera 

Pautas: Carvão Mineral e Polo Naval
Dia 03 de maio de 2013, das 9h às 18h,

Teatro Dante Barone da Assembleia
Porto Alegre - RS 

Valdeci Oliveira (PT)
Coordenador da Frente Parlamentar 

em Defesa do Carvão Mineral Gaúcho

Carvão
Mineral 
GaúCho

Frente Parlamentar em Defesa do

Resumo da programação:

9h - Abertura

10h - Implantação do Polo 
Naval e os investimentos realizados

13h30 - Aproveitamento da 
matriz energética do carvão como 
fonte de energia

*15h30 - Investimentos em 
qualificação profissional e perspectivas 
de desenvolvimento

* Mediado pela Frente Parlamentar
em Defesa do Carvão Mineral Gaúcho.

CONVITE

Participe conosco da Audiência Pública para tratar da adaptação e  
características especiais para acessibilidade das Pessoas com Deficiência 
(PcD) à habilitação e renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A atividade foi viabilizada pelo nosso requerimento junto à Comissão de 
Cidadania e Direitos Humanos (CCDH).

Audiência Pública sobre o processo de obtenção e
renovação da CNH para Pessoas com Deficiência
Dia 08 de maio de 2013 (quarta), às 09h40 min,
na Espaço de Convergência Adão Pretto, 
no andar térreo da Assembleia Legislativa

Valdeci Oliveira (PT)
vice-presidente 

Comissão de Cidadania e Direitos Humanos



10Valdeci Oliveira

DESTAQUES NA IMPRENSA
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Artigo do deputado Valdeci Oliveira, publicado no jornal A Razão  de quinta-feira, dia 18 de abril.

Nunca parem de estudar

Foram muitos os anúncios rele-
vantes feitos pela Presidenta Dilma 
Rousseff na sua 14ª visita ao Rio 
Grande do Sul - realizada na sema-
na passada - desde que se tornou a 
primeira mulher a presidir a Repú-
blica. Ao lado do governador Tarso 
Genro, a presidenta chegou ao Es-
tado portando boas notícias espe-
cialmente para a infraestrutura, se-
tor nevrálgico para o desenvolvi-
mento sócio-econômico de todas as 
regiões gaúchas a curto, médio e 
longo prazo. Em ato organizado às 
margens do belo Rio Guaíba, Dilma 
confirmou aos gaúchos um investi-
mento de R$ 2,46 bilhões para co-
locar em pé três obras viárias estra-
tégicas para o Estado, sendo uma 
delas muito animadora para a re-
gião Central: a construção da BR-
392 no trecho entre Santa Maria e 
Santo Ângelo, ação que dará forte 
apoio ao escoamento da safra agrí-
cola em direção ao Porto de Rio 
Grande. No mesmo ato, Dilma con-
firmou o prolongamento da Rodovia 
do Parque, na região Metropolitana, 
em 32 quilômetros e uma série de 
melhorias na BR-116, ligação entre 
a região Sul e a capital. Afora isso, 
também entregou 120 máquinas 
para prefeituras, destinadas para 
melhorias de estradas vicinais.

Apesar das obras serem de alta 
relevância para todo o Rio Grande, 
nada foi tão importante na visita da 
presidenta como uma frase que ela 
pronunciou abraçada a um dos 2,3 
mil jovens e adultos que naquele 
dia ganharam o diploma do Pro-
grama Nacional de Apoio ao En-
sino Técnico e ao Emprego 
(Pronatec): - Nunca parem de 
estudar, nunca deixem de se 
qualificar.

Foi precisa a presidenta com esta 
frase. Hoje, o Brasil não é mais um 
país cujas oportunidades dependem 
da região onde se nasce, da classe 
social ou da cor que se tem. O Bra-
sil é um país que as oportunidades 
se dividem em quem estuda e se 
prepara e quem estaciona. Os que 
optam pela primeira alternativa tem 
um futuro quase sem limites pela 
frente. Há abundância de empregos 
e oportunidades de qualificação pú-
blicas, como o Pronatec. Quem se 
especializa e se dedica pode, a mé-
dio prazo, mudar a realidade social 
da sua família. Pois é exatamente 
isso que já está ocorrendo com os 
trabalhadores inscritos no Pronatec 
que encontraram a Presidenta e re-
ceberam dela e do governador Tarso 
Genro o seu diploma de capacitação 
técnica. Exatamente no mesmo dia 
que eles ganharam o diploma do 
programa, também tiveram a car-
teira de trabalho assinada, já que 
diversas empresas, através do Fei-
rão do Emprego - organizado pela 
Secretaria Estadual do Trabalho -, 
recrutaram naquela data 2,6 mil 
egressos do Pronatec. Favor? Não, 
necessidade. O mercado brasileiro 
precisa de muitos técnicos e de pro-
fissionais especializados, principal-
mente nas áreas de tecnologia e en-
genharia. Atualmente, muitas vagas 

no mercado de trabalho estão ocio-
sas porque não temos profissionais 
com a qualificação exigida.

O jovem que optar por não estu-
dar não está condenado a falta de 
êxito profissional e pessoal. Toda-
via, mesmo que ele venha a ter êxi-
to na atividade a qual vai se dedicar, 
chegará o dia que ele ou ela vai re-
fletir e vai concluir que, se lá atrás 
tivesse se aplicado nas aulas de ma-
temática, ciências ou português ou 
nas disciplinas de um curso técnico, 
o seu potencial seria muito maior. 
Por isso, peço aos nossos adoles-
centes e jovens que não sigam o ca-
minho mais difícil. Não abandonem 
a escola por motivo algum. Sigam 
o caminho aconselhado pela presi-
denta Dilma, o caminho dos livros, 
da educação, e da qualificação per-
manente. Fala alguém aqui que, pe-
las dificuldades da vida, só conse-
guiu concluir o Ensino Médio aos 35 
anos e ainda mais tarde ingressou 
na Faculdade de História. Mas que, 
acima de tudo, nunca jogou fora a 
toalha da educação. O Brasil, reple-
to de brasileiros bem preparados, é 
imbatível.
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Em Alegrete, na audiência pública sobre as 30 horas da Enfermagem

REGISTROS DA SEMANA

Rômula Vargas

Reunião com presidente da Câmara de Santana do Livramento, 
Dagberto Reis

Rômulo Vargas

Audiência Pública da Economia Solidária com o secretário
 Maurício Dzedrik e a diretora do DIFESOL, Nelsa Nespolo

Rômulo Vargas

Na ALRS, com o prefeito de Dilermando de Aguiar, Jaime Lima da Silva, 
e sua chefe de gabinete, Marlize Ziegler

Gabriela Freitas

Reunião na casa da vice-prefeita de Alegrete, 
companheira Preta Mulazzani, e militantes do PT

Rômulo Vargas

Com presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, 
Jeferson Fernandes, no lançamento do Relatório Azul 2012

Gabriela Freitas
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Na Plenária do mandato do deputado federal Paulo Ferreira

REGISTROS DA SEMANA

Tiago Machado

Ainda na Plenária, com o vereador de Santa Maria, Luciano 
Guerra, e a ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campello

Christiano Ercolani

Com as companheiras de Santiago, Emilia Silva e Terezinha Farias, 
e o assessor Rômulo Vargas

Gabriela Freitas

Com integrantes do grupo de Teatro Pregando Peça, de Santa Maria, 
Luciane Vilanova e Sérgio Alves da Silva

Gabriela Freitas

Em reunião com o promotor de Justiça Fabiano Dallazen (à direita) 
e o advogado Carlos Chaise

Gabriela Freitas

Com o prefeito de Faxinal do Soturno, Volnei Savegnago,  e as soberanas 
da 21º Expofax, 9º Expocolônia e 12º Feira do Gado Leiteiro

Gabriela Freitas
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Com vereadores de Pinheiro Machado, 
Fábio Dias e Adroaldo Azambuja

Reunião com lideranças da região Carbonífera 
sobre audiências públicas do carvão mineral

REGISTROS DA SEMANA

Gabriela Freitas

Com as soberanas da Kaffeeschneis’Fest , de Picada Café

Magali Beckmann (Gab. Lucas Redecker)

Com sec. Odir Tonolier e sec. Mari Perusso na entrega da Prestação 
de Contas do Estado 2012 ao presidente da AL, Pedro Westphalen

Tiago Machado

Servidoras de escola reunidas com o assessor Fábio Oliveira

Gabriela Freitas

Gabriela Freitas

Com o vereador Vaguinho, de Minas do Leão

Gabriela Freitas


