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NOTÍCIAS DA SEMANA # 114

Leia também nesta edição

Mandato apoia hidrovia 
na Região Central

Esta semana foi instalada a 
Comissão Parlamentar de In-
quérito (CPI) da Telefonia. O 
líder do governo na Assem-
bleia, Valdeci Oliveira (PT), é 
membro titular da comissão 
que vai investigar as causas e 
apontar os responsáveis pe-
los prejuízos causados aos 
consumidores por ocasião da 
falta de sinal de telefonia mó-
vel no Estado. 

A CPI deve ouvir as empre-
sas, os órgãos de proteção ao 
consumidor e a população 
sobre o tema.

Valdeci integra CPI da Telefonia

Maio será 
mês de luta 

pelas 30h da 
Enfermagem

Tiago Dias

Arquivo SPH
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Na reunião de quarta (24), a 
Frente Parlamentar em Defe-
sa da Jornada de 30 Horas 
para a Enfermagem, coorde-
nada pelo deputado estadual 
Valdeci Oliveira (PT), definiu 
como estratégia pautar a rei-
vindicação da redução da jor-
nada de trabalho da catego-
ria em todas as atividades 
alusivas ao Dia da Enferma-
gem, que é comemorado no 
dia 12 de maio, como a Sema-
na da Enfermagem de Cano-
as, dias 13 e 14 de maio, na 
Ulbra.

O encontro teve relatos da 
mobilização de 09 de abril, 
em Brasília, quando entida-
des, sindicatos e profissionais 
da Enfermagem de todo o 
Brasil se reuniram para sensi-
bilizar e pressionar os depu-
tados federais pela votação 
do PL 2295/2000. Valdeci des-
tacou também a reunião que 
realizou com o ministro da 
Saúde, Alexandre Padilha.

Para o coordenador da 
Frente, o momento é de avan-
çar as ações. “Vamos aprovei-
tar estas atividades temáticas 
para conversar com os profis-

Defesa das 30 Horas pautará 
atividades no mês da Enfermagem 

sionais e com a comunidade 
para agregar ainda mais 
apoios. O tema das 30 horas 
precisa estar presente tam-
bém na sociedade e não só 
na categoria e nas entidades”, 
afirma Valdeci.

Ficou definido que a Frente 
30 Horas buscará mediar reu-
niões com a Secretaria Esta-
dual da Saúde e com as pre-
feituras de Porto Alegre e de 
Canoas para tratar de temas 
relativos a jornada de traba-
lho dos profissionais da área.

As próximas audiências pú-
blicas da Frente devem ocor-

Gabriela Freitas

rer em Pelotas - prevista para 
junho -, Caxias e Santa Rosa, 
com datas a serem confirma-
das. 

A Frente Parlamentar tam-
bém recebeu o pedido de au-
diência pública para a cidade 
de Rosário do Sul, que deve 
entrar no calendário das ativi-
dades. 

A próxima reunião de tra-
balho ocorre no dia 05 de ju-
nho e trará dados estatísticos 
sobre os profissionais, os cur-
sos da área, egressos das fa-
culdades e o mercado de tra-
balho.

ACOMPANHE - REDES SOCIAIS

www.facebook.com/valdecioliveira13 www.twitter.com/valdeci13 
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A Frente Parlamentar Gaú-
cha em Defesa das 30 Horas 
da Enfermagem, criada em ju-
nho de 2012 na Assembleia 
Legislativa e coordenada pelo 
deputado estadual Valdeci 
Oliveira (PT), ganhou um re-
forço vindo de Santa Maria: 
na quinta (25), foi realizada a 
primeira reunião da Frente 
Parlamentar das 30 Horas 
criada na Câmara de Vereado-
res da cidade. Proposta pelo 
vereador Luciano Guerra (PT), 
a Frente local vai trabalhar ar-
ticulada à Frente Estadual e 
vai reunir os profissionais da 
enfermagem e as entidades 
representativas da categoria 
na cidade. “Santa Maria é a 
quinta maior cidade do Esta-
do e concentra um grande 
número de profissionais da 
enfermagem. A cidade tem 
que ter papel destacado nes-
ta mobilização, que acontece 
com força no Estado e no 
País”, afirmou Luciano Guerra, 
que no último dia 9 de abril 
esteve em Brasília - junto com 

Criada Frente Parlamentar 
da Enfermagem em Santa Maria

o deputado Valdeci Oliveira - 
no ato nacional em defesa 
das 30 Horas.

Presente na abertura da 
reunião, o deputado Valdeci 
elogiou a iniciativa da Câmara 
Municipal e já sugeriu a reali-
zação da primeira atividade 
conjunta. “Temos condições 
de fazer no mês de maio, 
quando se comemora o Dia 
da Enfermagem, uma audiên-
cia pública promovida pelas 

Sérgio Pires de Mello

duas frentes”, afirmou. 
A Frente da Enfermagem 

de Santa Maria vai realizar 
reuniões de organização e 
ações de mobilização no mí-
nimo uma vez por mês. Os ve-
readores Daniel Diniz (PT), 
Manoel Badke (DEM) e Ovídio 
Mayer (PTB), além de vários 
profissionais da área, acom-
panharam a primeira reunião 
de trabalho da Frente.

O líder do governo na As-
sembleia Legislativa, deputa-
do Valdeci Oliveira (PT), reali-
zará atividades em três 
municípios da região Central 
do Estado neste final de se-
mana. Na manhã de sábado 
(27), em Dilermando de 
Aguiar, Valdeci participa do 
Encontro Municipal do PT, 

que acontecerá na Câmara 
de Vereadores do município, 
junto com o prefeito Jaime 
Flores. No final da manhã, em 
Santa Maria, realiza presta-
ção de contas do mandato 
no bairro Tancredo Neves e, 
na sequência, almoça com li-
deranças da região Oeste da 
cidade no CTG Passo dos Fer-

reiros, junto com o vereador 
Luciano Guerra. À tarde, con-
cede entrevista à Rádio Co-
munitária do bairro Nova 
Santa Marta, faz prestação de 
contas no bairro Urlândia e 
participa de reunião com mo-
radores do bairro Camobi. No 
domingo, marca presença na 
Festa da Abóbora em Ivorá. 

Valdeci em Dilermando, Santa Maria e Ivorá
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Tomaram posse, na terça 
(23), os deputados que com-
põem a Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI) da Tele-
fonia. O líder do governo na 
Assembleia, Valdeci Oliveira 
(PT), é membro titular da co-
missão que vai investigar as 
causas e apontar os respon-
sáveis pelos prejuízos causa-
dos aos consumidores por 
ocasião da falta de sinal de 
telefonia móvel no Estado.

Para o deputado, as em-
presas precisam qualificar 
não só o sinal, mas também o 
atendimento às demandas 
dos consumidores. “As com-
panhias telefônicas são cam-
peãs de reclamação nos Pro-
cons do Brasil inteiro. Não há 
região gaúcha que tenha 
atendimento qualificado de 

Valdeci integra CPI da Telefonia no RS
Tiago Dias

telefonia. Não bastasse isso, o 
atendimento às reclamações, 
e às solicitações de serviços 
também é muito precário”, 
comenta.

A Comissão tem duração 

de 120 dias e terá como presi-
dente o requerente Erani 
Polo (PP). A CPI deve ouvir as 
empresas, os órgãos de pro-
teção ao consumidor e a po-
pulação sobre o tema.

Após se reunir com as lide-
ranças da região Carbonífera 
do Estado, o coordenador da 
Frente Parlamentar em Defe-
sa do Carvão Mineral, depu-
tado estadual Valdeci Olivei-
ra (PT), informou na terça 
(23), à Comissão de Assuntos 
Municipais da Assembleia Le-
gislativa, a data da audiência 
pública que vai tratar da situ-
ação da Usina Termelétrica 

Audiência sobre Usina de São Jerônimo será dia 16
de São Jerônimo, localizada 
no município de São Jerôni-
mo. A atividade está confir-
mada para a cidade de Butiá, 
no próximo dia 16 de maio, 
às 19h, no Ginásio Rudi Ragu-
si. A audiência vai tratar da 
tomada de providências para 
evitar o fechamento da usina 
ou para viabilizar alternativas 
que não prejudiquem os tra-
balhadores. “O pedido para 

realização da audiência nos 
foi solicitado pelas lideranças 
da Região Carbonífera e 
prontamente este pleito foi 
atendido pela Comissão de 
Assuntos Municipais, que 
aprovou a realização da ativi-
dade. Queremos fazer um 
grande movimento lá em Bu-
tiá envolvendo toda a região 
Carbonífera”, afirmou. 

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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A Comissão Especial do 
Carvão Mineral e da Energia 
Eólica da Assembleia Legisla-
tiva aprovou, na quarta (24), 
por unanimidade, 12 requeri-
mentos de audiências públi-
cas. Os encontros serão reali-
zados em Porto Alegre e nas 
regiões Carbonífera, Sul e Su-
doeste em maio, junho, julho 
e agosto. 

Algumas dessas audiências 
poderão ser condensadas em 
um mesmo evento. “Procura-
mos contemplar as regiões 

Valdeci destaca audiências aprovadas pela 
Comissão Especial do Carvão e da Energia Eólica 

onde os temas do Carvão e 
da Energia Eólica incidem di-
retamente e onde poderão 
causar um grande impacto 
econômica e social”, afirmou 
o relator da comissão, depu-
tado estadual Valdeci Olivei-
ra (PT). 

O secretário-executivo do 
Ministério de Minas e Ener-
gia, Márcio Pereira Zimmer-
mann, o presidente da Eletro-
brás, José da Costa Carvalho 
Neto, foram convidados para 
participarem das audiências, 

que terão o tema “Os Desa-
fios da Energia Elétrica no Es-
tado”.

 Na próxima segunda-feira 
(29), às 14h30, no Plenarinho 
da Assembleia Legislativa, 
ocorrerá a primeira audiência 
pública da Comissão Espe-
cial, tendo como convidados 
o presidente da Companhia 
Riograndense de Mineração 
(CRM), Elifas Simas, e o presi-
dente da Associação Brasilei-
ra de Carvão Mineral, Luiz 
Fernando Zancan.

Energia, desenvolvimento e sustentabilidade

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

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.
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A potencialidade da cria-
ção da Hidrovia Ibicuí-Jacuí, 
na região Central do Estado, 
poderá ser apontada pelo Es-
tudo de Viabilidade Técnica e 
Ambiental (EVTA) que foi 
contratado pelo governo fe-
deral e que está sendo reali-
zado nas bacias hidrográficas 
gaúchas. A informação foi 
confirmada, na quinta (25), 
durante audiência do presi-
dente da Agência de Desen-
volvimento de Santa Maria 
(Adesm), Vilson Serro, do em-
presário santa-mariense Au-
gusto Mânica, e do chefe de 
gabinete do deputado Valde-
ci Oliveira, Genil Pavan, com 
o presidente da Administra-
ção das Hidrovias do Sul (AH-
SUL), José Luiz de Azambuja. 

No encontro, a comitiva 
santa-mariense defendeu a 
criação da hidrovia, que in-
terligaria os municípios de 
Cachoeira do Sul a Cacequi, 
como alternativa de desen-
volvimento para o Estado. 
“Com esta ligação, podería-
mos transportar cargas des-
de Uruguaiana até o Porto de 
Rio Grande com custos infe-
riores e sem congestionar as 
estradas”, explicou Serro.

Conforme Azambuja, o 
EVTA deverá ser concluído no 
final deste ano e vai indicar 
principalmente quais os tipos 
de cargas que teriam condi-
ções de serem transportadas 
nas bacias do Estado, entre 

Comitiva santa-mariense reivindica 
estudo sobre Hidrovia Ibicuí-Jacuí

eles na ligação Ibicuí-Jacuí. 
“O EVTA não fará uma análise 
detalhada sobre esta hidro-
via, mas dará elementos ge-
néricos importantes para a 
análise da potencialidade da 
ligação. Se a viabilidade for 
apontada, aí posteriormente 
será necessário um levanta-
mento mais específico com 
estudos geológicos e estudos 
a campo”, afirmou.

Azambuja pediu a comiti-
va santa-mariense que auxi-
lie o estudo fornecendo da-
dos e informações sobre a 
demanda existente na região 
Central para a utilização futu-
ra da hidrovia e também re-
forçando a mobilização polí-
tica. O presidente também 
confirmou que o transporte 
hidroviário tem como princi-
pal vantagem o  baixo custo. 
“Uma embarcação consome 

muito menos energia que os 
demais modais e transporta 
muito mais carga. Isso conse-
quentemente diminui os gas-
tos com combustível”, ressal-
tou.

No final da reunião, Serro e 
Mânica se comprometeram a 
fazer diversos contatos para 
levantar a demanda existente 
na região Central e nas regi-
ões próximas para o trans-
porte hidroviário. “Seria uma 
hidrovia fantástica para uma 
região altamente produtora”, 
lembrou Mânica. Já Pavan 
acrescentou que o tema tem 
apoio forte na Assembleia 
Legislativa e que o deputado 
Valdeci Oliveira, líder do go-
verno no Parlamento, irá de-
fender que as hidrovias te-
nham cada vez mais 
prioridade no sistema esta-
dual de transporte. 

Tiago Machado
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DESTAQUES NA IMPRENSA
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Artigo do deputado Valdeci Oliveira, publicado no jornal A Razão  de quinta-feira, dia 26 de abril.

O abuso da telefonia tem que acabar

São encantadoras e persuasivas 
as propagandas que invadem o nos-
so cotidiano oferecendo planos e 
mais planos para adquirir linhas de 
telefone celular. O que não faltam 
nos comerciais são argumentos, co-
mo bons preços, variedade de mo-
delos e de serviços. Entre os diver-
sos apelos publicitários, massifica-
dos via rádio, jornal e televisão, 
está um que soa como um deboche 
ao usuário, mas que é repetido sem 
constrangimento por garotos ou ga-
rotas-propaganda sorridentes: a 
qualidade do sinal. 

De fato, é um deboche público 
acompanhar a repetição de anún-
cios que “vendem” para o cidadão 
telefones que funcionam em qual-
quer lugar e a qualquer momento e 
que dispõem de planos ilimitados. 

Pois a realidade é bem diferente e 
bem limitada, todos sabem. São ca-
da vez mais raras as conversas por 
telefone celular que chegam ao fim 
sem que a ligação “caia”, como se 
diz no popular, uma ou duas vezes. 
Assim como é corriqueiro, mesmo 
em áreas urbanas e centrais, o sinal 
desaparecer. Se no núcleo dos mu-
nicípios isso acontece, a telefonia 
móvel entra em colapso nas áreas 
mais afastadas do Estado. Que o di-
gam os moradores da Quarta Colô-
nia, do Vale do Jaguari e dos bairros 
e vilas de Santa Maria, para ficar-
mos apenas em alguns exemplos. 

No caso da internet móvel 3G, 
também comercializada pelas ope-
radoras de telefonia para permitir a 
conexão dos notes ou netbooks na 
rede mundial, a bravata é ainda 

maior. A velocidade de 
Fórmula 1 prometida pe-
la propaganda, ganha rit-
mo de tartaruga na prá-
tica. Ou seja, o consumi-
dor é completamente 
enganado e abusado por 
propagandas que sim-
plesmente não condizem 
com a realidade. O pro-
blema é que, se um dia 
já foi, o telefone celular 
não é mais um luxo ou 
um capricho. É um ins-
trumento fundamental 
para o trabalho, o estu-
do e para praticamente 
todas as atividades so-
ciais e profissionais. A 
própria segurança pú-

blica e o atendimento de saúde são 
dependentes do funcionamento ple-
no da telefonia celular. 

Em virtude da relevância do te-
ma é que o Parlamento Gaúcho 
criou nesta semana, junto com ou-
tras sete Assembleias Legislativas 
do país, a CPI da Telefonia. A inicia-
tiva do colega deputado Ernani Po-
lo teve o apoio unânime de todos 
parlamentares. Com muita satisfa-
ção, a bancada do PT nos escolheu 
para ser membro titular desta co-
missão que pretende contribuir 
muito para acabarmos com o des-
leixo na prestação deste serviço es-
sencial. Em 2012, a telefonia foi 
disparada a campeã no ranking de 
reclamações dos Procons do Brasil.

Apesar de ser um serviço priva-
do, a telefonia causa preocupações 
e prejuízos para o conjunto da so-
ciedade, sem poupar quase nin-
guém. Até fazer uma entrevista nas 
rádios virou um parto se o canal é 
um aparelho celular. Há oito meses, 
lembremos, as operadoras que atu-
am no Estado firmaram um acordo 
com o Procon do Estado para me-
lhorar os serviços. Assim como suas 
propagandas, os compromissos 
acordados não foram cumpridos. 
Por isso, a questão merece o envol-
vimento político e institucional da 
Assembleia Legislativa, que não vai 
se contentar com a manutenção 
deste quadro. Nós, gaúchos e gaú-
chas, estamos indignados com uma 
telefonia pela qual pagamos e não 
recebemos. Basta de propagandas 
bonitas e serviços feios.

Esta imagem é de uma foto que circula pela internet 
com a reclamação contra as operadoras
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Na aniversário do PT de Manoel Viana

REGISTROS DA SEMANA

Christiano Ercolani

Encontro com servidores da UERGS em Santana do Livramento

Rômulo Vargas

Em evento com o secretário de Desenvolvimento Tecnológico, 
Cléber Prodanov, em Santana do Livramento

Rômulo Vargas

Almoço com o prefeito de Rosário do Sul, Luis Henrique Antonello

Rômulo Vargas

Jantar de aniversário do PT em Rosário do Sul

Rômulo Vargas

Reunião com o Hospital e Sindisaúde de Rosário do Sul

Rômulo Vargas
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Em Rosário, conversando com o vereador Eduardo Ribeiro (centro) 
sobre a Unipampa

REGISTROS DA SEMANA

Rômulo Vargas

Reunião de Formação do PT em Cacequi

Christiano Ercolani

Juliely Pedron, uma das mais novas filiadas do PT em Cacequi 

Christiano Ercolani

Assessor Fábio Oliveira com o vice-prefeito de Campos Borges, 
Genuir Provensi (centro) e sec. de Administração, Cândido Toledo Lira

Tiago Machado

Com o coordenador Estadual do Procon, Cristiano Aquino

Tiago Dias

Assessor Ricardo Haesbaert (centro) 
com representantes da FEPAGRO e da Casa Civil

Gabriela Freitas
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Na reunião da Comissão Especial do Carvão Mineral 
e da Energia Eólica

Companheiros de São Sepé, Aramis Leão de Souza e Jarci Santana

REGISTROS DA SEMANA

Gabriela Freitas

Com o vereador de Itaara, Sandro Ferigolo

Gabriela Freitas

Na reunião da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos

Gabriela Freitas

Com engenheiro da prefeitura de São Pedro do Sul, 
Sérgio Druzian, pres. do PT, Ary Otávio, e ver. Claudiomiro Weber 

Gabriela Freitas

Tiago Machado

Companheiros de Rio Pardo: Hermano Borges, 
Zé Eduardo e Claiton Nascimento

Gabriela Freitas


