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Palestra destaca inovação e 
tecnologia para desenvolver RS

Sindilojas faz campanha 
de coleta de lixo eletrônico

Gestão de pessoas é tema 
da Amvarp e Famurs

Palestra ocorreu na quarta-feira, na Assemp

DIvulgAçãO

“Levar inovação para o 
desenvolvimento do Es-
tado.” Essa foi uma das 
afirmações do secretário es-
tadual de Inovação, Ciência 
e Tecnologia, Luís da Cunha 
Lamb, durante a palestra 
Inovação e Tecnologia como 
Visão de Negócio da 14ª 
Semana do Empreendedor, 
que aconteceu na manhã 
desta quarta-feira, 15, no 
auditório da Associação 
de Entidades Empresariais 
de Santa Cruz do Sul (As-
semp). O evento ainda con-
tou com uma breve apresen-
tação de Santa Cruz do Sul 
e das ações de inovação e 
tecnologia. A iniciativa, pro-
movida pela Assemp, teve a 
presença de autoridades, li-
deranças, empreendedores, 
empresários, professores e 
estudantes universitários.  

Para abrir a palestra, o 
secretário municipal de De-
senvolvimento Econômico, 
Cultura e Turismo, César 
Cechinato, fez uma breve 
apresentação do perfil eco-
nômico de Santa Cruz do 
Sul. Ele ainda falou sobre 
a participação da prefeitu-
ra em atividades ligadas 
à tecnologia. Logo após, 
o vice-presidente de De-

O lixo eletrônico é um 
dos grandes problemas nos 
dias atuais, já que o descar-
te incorreto deste tipo de 
material prejudica o meio 
ambiente devido à presença 
de substâncias tóxicas como 
chumbo, mercúrio e berílio 
em alguns destes aparelhos. 
Hoje o Brasil é líder de pro-
dução do lixo na América 
Latina. Por isso, o Sindilo-
jas Vale do Rio Pardo está 
reeditando a Campanha de 
Coleta de Lixo Eletrônico, 
que começou na terça-feira, 
14, e se estende até o dia 14 
de junho.

“O objetivo da campanha 
é receber equipamentos ele-
trônicos velhos ou quebra-
dos que seriam descartados, 
dando um destino correto 
para estes materiais”, desta-

ca o presidente do Sindilojas, 
Mauro Spode. Os aparelhos 
que puderem ser conserta-
dos serão doados a entidades 
beneficentes ou para escolas 
que precisem destes equipa-
mentos.

Serão aceitos computado-
res desktop e laptops, tablets, 
impressoras, monitores, dri-
ves, estabilizadores, fios e 
cabos eletrônicos, fontes, 
HDs, roteadores, mouses, 
teclados, placas eletrônicas, 
celulares, baterias, pilhas, 
lâmpadas, TVs, aparelhos 
de som, rádios, entre outros 
equipamentos eletrônicos. 
A entrega deve ser feita na 
sede do Sindilojas Vale do 
Rio Pardo, localizada na rua 
Ernesto Alves, 714. Mais 
informações podem ser obti-
das pelo fone (51) 3056-3500.

Durante três horas, gesto-
res públicos do Vale do Rio 
Pardo trocaram experiências 
e aprenderam um pouco mais 
sobre gestão de pessoas no 
curso gratuito promovido pela 
Amvarp e Famurs na tarde 
de terça-feira. No plenário 
da Câmara de Vereadores de 
Santa Cruz do Sul, o escritor 
e palestrante Tadeu Comer-
latto comandou uma série 
de dinâmicas e trouxe ideias 
criativas e inovadoras para 
que os municípios motivem 
e mobilizem suas equipes no 
atendimento da população: 
“são coisas do dia a dia com 
as quais nem todos se preo-
cupam, mas que possuem um 
valor extraordinário. Por isso, 
é importante que os gestores 
públicos invistam nas suas 
equipes, preparem seus times, 
pois são eles que administram 
o município”, resumiu.

Com mais de 40 anos de 
vida pública, o ex-prefeito de 
Videira (SC) também contou o 
que ouviu de 26 políticos que 
saíram vitoriosos em mais de 
seis eleições, material que ser-
viu para uma análise sobre a 
atividade no país. Como resul-
tado, descobriu muitas coisas 
em comum: “o principal de 
tudo é o cuidado. Sempre que 

for dizer um não, diga o não, 
não enrole. Explique o motivo, 
converse com o cidadão, seja 
atencioso. Um médico, quan-
do opera, usa anestesia para 
tirar a dor do paciente. Nas 
prefeituras, têm uma grande 
quantidade de cirurgiões, mas 
faltam anestesistas”, explicou 
o autor de mais de 40 obras. 

Outro erro são as pequenas 
promessas diárias que não 
são cumpridas pelos gesto-
res públicos. “Isso que mata 
uma prefeitura, é uma falta 
de respeito com a população 
e não tem perdão. Os políti-
cos que conseguiram várias 
eleições foram aqueles que 
preservaram a credibilidade 
e a confiança. Chegaram até 
a perder popularidade, mas 
recuperaram. A credibilidade, 
uma vez perdida, não se recu-
pera mais”, concluiu. 

Sobre o atual momento 
da atividade política no país, 
Comerlatto foi direto. “Nós, 
políticos, estamos com uma 
imagem muito ruim. Temos 
que mudar isso, modificar a 
imagem das instituições públi-
cas em benefício das pessoas. 
O servidor público hoje tam-
bém é pouco valorizado. Ele 
tem de se sentir importante, 
sentir-se parte da estrutura.”

senvolvimento da Assemp 
e coordenador da Semana 
do Empreendedor, Eduardo 
Kroth, apresentou a entidade, 
seus associados e parceiros. 
Kroth discorreu sobre os ob-
jetivos do Santa Cruz Novos 
Rumos, os fóruns temáticos, as 
principais forças do município 
e, principalmente, as ações em 
andamento: Computação na 
Educação e Banco Social de 
Tecnologia. “Estamos satisfei-
tos com o que temos, porém, 
não estamos confortados, que-
remos continuar evoluindo”, 
destacou. 

Conforme Kroth, a palestra 
tinha como objetivo alinhar os 
projetos locais com a política 
governamental da Secretaria 

Estadual de Inovação, Ciên-
cia e Tecnologia. Durante 
a sua explanação, além de 
fazer a apresentação da 
sua pasta, com objetivos e 
aplicações, Luis da Cunha 
Lamb falou sobre os im-
pactos e as mudanças que o 
avanço da tecnologia causa 
em diversos setores. “Pre-
cisamos estar preparados. 
O Rio Grande do Sul tem 
que se preparar para isso”, 
afirmou. O secretário es-
tadual ainda destacou o 
desenvolvimento de tec-
nologias estratégicas, como 
por exemplo, a inteligência 
artificial, tema mais discu-
tido no Fórum Econômico 
de Davos.

Mercado legal de cigarros poderá
sofrer novo impacto com PLS 769

A Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania (CCJ) 
promoveu audiência pública 
na quarta-feira, 15 de maio, 
para debater o Projeto de Lei 
do Senado (PLS) 769/2015. O 
texto transforma em infração 
de trânsito o ato de fumar 
em veículos quando houver 
passageiros menores de 18 
anos, proíbe qualquer forma 
de propaganda e patrocínio de 
cigarros e o uso de aditivos que 
deem sabor e aroma ao tabaco, 
além de tornar genéricas as 
embalagens de cigarro.

A relatora da matéria na co-
missão, senadora Leila Barros, 
presidiu a audiência. “A pro-
posição tramita nesta casa há 
bastante tempo, mas levando 

em conta a complexidade do 
assunto e com as demandas 
recebidas durante o último 
mês dos mais variados seto-
res afetados pela proposição, 
entendi por bem requerer 
esta audiência para finalizar 
de forma justa o meu parecer 
que será apreciado por esta 
comissão até o final do mês”, 
afirmou Leila.

A proposta, do senador José 
Serra (PSDB-SP) tem caráter 
terminativo na CCJ e já foi 
aprovada nas comissões de 
Transparência, Governança, 
Fiscalização e Controle e De-
fesa do Consumidor e de As-
suntos Sociais. Requerimento 
do senador Luiz Carlos Heinze 
para que fosse avaliada pela 

Comissão de Agricultura e 
Reforma Agrária foi rejeitado.

O presidente do SindiTa-
baco, Iro Schünke, falou sobre 
o impacto que tais medidas 
trariam ao mercado legal. “A 
aprovação do PLS não vai 
reduzir o tabagismo. Vai, sim, 
ampliar ainda mais o con-
trabando. O Brasil é um dos 
países que tem se adiantado 
na adoção de medidas restri-
tivas e o que temos observado 
é uma inversão no consumo: 
os brasileiros passaram a con-
sumir mais o produto contra-
bandeando, em detrimento 
do produto que é controlado 
e fiscalizado, mas mais que 
isso, que gera receita, impostos 
e empregos”, falou Schünke.
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