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BM sedia Encontro de Patrulhas 
Comunitárias do Interior

Haitiano será ordenado 
diácono nesta sexta-feira

Unisc sedia debate sobre 
Reforma da Previdência

Encontro busca qualificar atendimento às comunidades

DIvUlgAçãO

O Comando Regional 
de Polícia Ostensiva do 
Vale do Rio Pardo, através 
do 35°Batalhão de Polícia 
Militar, sediou na segunda-
feira, dia 27, o 7°Encontro 
das Patrulhas Comunitárias 
do Interior (PCIs), na Fa-
zenda Joia do Capané, em 
Cachoeira do Sul. Diversas 
autoridades prestigiaram 
o evento, dentre elas, o 
subcomandante da Briga-
da Militar, coronel Carlos 
de Andrade, e o secretá-
rio adjunto da Segurança 
Pública, Marcelo Gomes 
Frota, que se mostraram 
incentivadores das ativida-
des de polícia comunitária, 
destacando a importância 
de um atendimento de 
excelência às comunidades 
interioranas.

As PCIs proporcionam, 

A Diocese de Santa Cruz 
do Sul terá um representante 
do Haiti. Jean Mara Lafortu-
ne, 43 anos, será ordenado 
diácono nesta sexta-feira (31) 
na Paróquia Nossa Senhora 
da Imaculada Conceição, no 
Bairro Bom Jesus. A cerimônia 
será presidida pelo bispo Dom 
Aloísio Alberto Dilli, às 19 ho-
ras. Nascido em 7 de setembro 
de 1975, o seminarista sempre 
teve a fé em sua vida, inspira-
do pelo pai, que era sacristão 
na comunidade e levava os 
filhos todos os domingos para 
a missa. Aproximou-se dos 
Oblatos de São Francisco de 
Sales, trabalhando junto com 
o padre Thomas Hagan numa 
obra de caridade, deu aulas 
de inclusão digital e trabalhou 
no aconselhamento aos jovens 
das favelas. Em 2004, iniciou o 

Aspirantado com os Oblatos 
de São Francisco de Sales e, em 
2006, veio para o Brasil e en-
trou no postulantado da Con-
gregação, em Passo Fundo. 
Jean Mara Lafortune cursou 
teologia na Escola Superior 
de Teologia e Espiritualidade 
Franciscana em Porto Alegre, 
onde conheceu a Fraternidade 
da Boa Nova e a Diocese de 
Santa Cruz do Sul. Cursou 
filosofia na Unisinos e, em 
2017, foi morar no Seminário 
Dom Alberto, em Viamópolis. 
Passou então a atuar na pas-
toral da comunidade Nossa 
Senhora do Carmo, do Bairro 
Margarida Aurora, de Santa 
Cruz, nos finais de semana.

Em janeiro de 2018, iniciou 
o estágio pastoral na paróquia 
Nossa Senhora da Imaculada 
Conceição, de Santa Cruz. 

No dia 7 de junho, sexta-
feira, a partir das 19h30min, 
acontece no Auditório Central 
da Unisc um debate sobre o 
projeto de reforma da previ-
dência social (PEC 06/2019), 
proposto pelo Governo Fede-
ral e que tramita na Câmara 
dos Deputados. O evento 
contará com a presença dos 
seguintes debatedores: Heitor 
Schuch (PSB/RS) - integrante 
da Comissão Especial de Re-
forma da Previdência; Henri-
que Fontana (PT/RS) - inte-
grante da Comissão Especial 
de Reforma da Previdência; e 
Tiago Kidricki - presidente da 
Comissão Especial de Seguri-
dade Social da OAB/RS. 

O evento, voltado a estu-
dantes, professores e à co-
munidade em geral, estando 
aberto a todos os interessados, 
visa proporcionar informa-
ções atualizadas sobre os prin-
cipais pontos em discussão na 
Câmara dos Deputados, bem 
como esclarecer aspectos que 
têm merecido atenção insu-
ficiente na imprensa, como 
a desconstitucionalização, a 
capitalização e o passivo do 
INSS em caso de implantação 
da capitalização, entre outros. 

Os organizadores busca-
ram contemplar os diferentes 
pontos de vista no debate, 

tendo sido convidados depu-
tados favoráveis e contrários 
à proposta do governo. To-
davia, apesar do empenho 
nas últimas semanas em tra-
zer deputados favoráveis ou 
parcialmente favoráveis ao 
projeto da reforma, não hou-
ve confirmação de nenhum 
deles. Foram contatados os 
deputados Marcelo Moraes 
(PTB), Jerônimo Goergen 
(PP), Alceu Moreira (MDB), 
Giovani Cherini (PL) e Darci-
sio Perondi (MDB), os quais 
alegaram impossibilidade 
de estarem presentes. O ex-
ministro da previdência Jair 
Soares (PP) também foi con-
vidado e, por ter assumido 
outro compromisso na data 
do debate, demonstrou inte-
resse em vir à universidade 
em outro momento para falar 
do tema. 

O debate terá quatro mo-
mentos. Inicialmente, serão 
apresentados pequenos ví-
deos em que representantes 
do governo justificam a PEC 
06/2019. A seguir, haverá a 
exposição de cada debatedor 
por 20 minutos. Após, serão 
feitos questionamentos pelos 
promotores do evento. Por 
fim, haverá espaço para as 
manifestações e perguntas do 
público. 

segundo a Brigada Militar, um 
atendimento qualificado para 
a população do campo. Entre 
as atividades dos policiais 
que atuam nestas patrulhas 
estão visitas a escolas, resi-
dências e estabelecimentos, 
com o intuito de delinear as 
propriedades, realizando con-

tato com lideranças locais, 
verificando e orientando a 
comunidade. Neste viés, 
são delineados pontos re-
ferenciais para casos de 
ocorrências e informações 
que contribuam para a 
manutenção do equilíbrio 
e da harmonia social. 

Alternativas de renda para as famílias 
rurais são apresentadas em Rio Pardo

EMATER

Nas estações, produtores aperfeiçoaram conhecimento

cARINA cAvAlHEIRO

Mais de 160 pessoas, en-
tre agricultores, estudantes e 
técnicos, participaram nesta 
terça-feira, dia 28, no Parque 
da Expoagro, em Rio Pardo, 
do Dia de Campo Alternativas 
de Diversificação para a Agri-
cultura Familiar. O evento pro-
moveu a troca de experiências 
entre os participantes sobre 
alternativas de diversificação 
e de geração de renda para 
agricultores familiares.  

Durante a programação e 
divididos em grupos, os par-
ticipantes percorreram cinco 
estações temáticas. Uma delas 
foi sobre a apicultura como 
alternativa de renda. Nesta 
estação foram explicados so-
bre os produtos das abelhas 
como mel, própolis, cera, pólen 
apícola, geleia real e apitoxi-
na. Também foi ressaltada a 
importância da polinização 
para as culturas. A criação de 
carpas e tilápias foi o tema da 
segunda estação. 

O cultivo protegido de hor-
taliças, em especial de tomates, 
foi o tema da terceira estação. 
O cultivo em estufas foi o que 
levou o agricultor Oneide 

Antônio de Souza, da loca-
lidade de Rodeio Bonito, do 
município de Barros Cassal a 
percorrer mais de 120 quilôme-
tros em um dia de chuva para 
participar do Dia de Campo. 
“É uma ótima oportunidade 
para aprender coisas novas. 
Queria orientações sobre a 
produção em estufa e obtive 
várias dicas. A apresentação 
da piscicultura mostrou que 
essa atividade também pode 
se tornar viável na minha pro-
priedade”, relatou o agricultor.

A quarta estação apresentou 
a secagem e armazenagem 

de grãos. Na quinta estação 
temática o público recebeu 
orientações sobre planejamen-
to forrageiro. Também foram 
apresentadas técnicas de so-
bressemeadura com menor 
impacto na pastagem de verão.

O Dia de Campo Alterna-
tivas de Diversificação para 
a Agricultura Familiar foi 
promovido pela Emater/RS
-Ascar, Afubra e Embrapa e 
contou com o apoio das esco-
las Família Agrícola de Santa 
Cruz do Sul (Efasc) e de Vale 
do Sol (Efasol) e da Prefeitura 
de Rio Pardo.


