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Primeiras câmeras devem
ser instaladas até outubro

Escolas recebem estantes 
com livros infantis

Lideranças abordaram série de assuntos regionais

Móveis contêm acervo com 100 exemplares

junIO nunES

DIvuLGAçãO

A região do Vale do 
Rio Pardo deve receber 
até outubro as primeiras 
câmeras de cercamento 
eletrônico. Neste primeiro 
momento devem ser insta-
ladas cerca de 80 câmeras, 
o que inclui as de cerca-
mento eletrônico, bem 
como de videomonitora-
mento. As câmeras devem 
contemplar 14 municípios 
do Vale que integram o 
Consórcio Intermunici-
pal de Serviços do Vale 
do Rio Pardo (Cisvale). 
Prefeitos dos municípios 
que integram a Associação 
dos Municípios do Vale 
do Rio Pardo (Amvarp) 
e o Cisvale participaram 
de mais uma assembleia 
geral ordinária conjunta 
na manhã de terça-feira, 
dia 13, e debateram esse 
e outros temas - como os 
cigarros eletrônicos - em 
Santa Cruz do Sul.

De acordo com o pre-
sidente do Cisvale, Cás-
sio Nunes, para que seja 
realizada a primeira fase 
do projeto é preciso que a 
União repasse os recursos 
ao Governo do Estado para 
que o Estado consiga fazer 
a aquisição das câmeras 
e instalação delas. “Nós 
fizemos uma mobilização 
junto aos empresários de 

300 livros infantis foram 
distribuídos às escolas Felipe 
Becker, Imaculada Conceição 
e Dom Pedro II. As obras 
fazem parte do “Estante de 
Histórias”, projeto desenvol-
vido pela VR Projetos Cul-
turais e Sociais e que integra 
a iniciativa de incentivo à 
leitura “Abre Aspas”, pro-
movida pela Alliance One e 
pela China Brasil Tabacos. 
Na quinta-feira, dia 15, ocor-
reu oficina sobre contação de 
histórias para professores e 
bibliotecários das institui-
ções, ministrada pela escritora 
Marô Barbieri, no Auditório 
da Secretaria de Educação.

Apoiado pelas tabacaleiras 
desde 2016, o projeto já bene-
ficiou mais de 5 mil alunos de 
28 escolas dos três estados do 
Sul, em regiões de atuação das 
empresas. Em Santa Cruz, as 
escolas municipais Rio Bran-
co, Cardeal Leme e Christiano 
Smidt foram contempladas no 
ano passado. “A ideia é que 
os móveis sejam utilizados 

como peça de apoio para o 
trabalho dos profissionais da 
educação com as crianças”, 
destaca Daiane Aguirres, 
técnica administrativa de 
Responsabilidade Social da 
Alliance One.

Cada estante contém 100 li-
vros infantis e diferentes ade-
reços para facilitar a contação 
de histórias em sala de aula, 
além de cartilhas de ativida-
des para professores e alunos. 
O móvel também pode ser uti-
lizado para armazenar outros 
livros, pois comporta até 600 
exemplares, além de materiais 
de atividades cotidianas.

Com o objetivo de promo-
ver a leitura entre os jovens, 
os livros são selecionados por 
profissionais da área de edu-
cação. “Para formar leitores 
e estimular o hábito entre as 
crianças, que cada vez mais 
estão sendo conquistadas pe-
los novos estímulos virtuais, é 
preciso dar acesso à literatura 
infantil de qualidade”, reforça 
a diretora da VR, Vera Shida.

Santa Cruz do Sul para que 
junto das entidades ajudem 
a mobilizar a participação 
da classe empresarial na lei 
de incentivo à segurança. 
“A lei possibilita que o em-
presário possa destinar até 
5% do recolhimento do pa-
gamento do ICMS para uma 
entidade sem fins lucrativos 
que faça segurança pública”, 
comenta.

Nunes destaca que todas 
as entidades procuradas, 
incluindo Sinditabaco, As-
sociação das Entidades Em-
presariais de Santa Cruz do 
Sul (Assemp), Associação 
Comercial Industrial (ACI) 
de Santa Cruz se mostraram 

receptivas e apoiadoras à 
iniciativa. 

No mês de setembro, 
o presidente do Cisva-
le acredita que já have-
rá novidades no que diz 
respeito ao depósito dos 
recursos das emendas 
parlamentares para o Es-
tado. Com o cercamento 
eletrônico, será possível 
fazer um trabalho de pre-
venção à criminalidade, 
justamente porque algu-
mas câmeras estarão aptas 
a identificar até mesmo se 
o indivíduo está foragido 
ou não, se um veículo está 
clonado ou em situação 
irregular. 

conferência sobre déficits de trabalho decente na 
cadeia produtiva do tabaco inspira Papo de Pauta

Em uganda, Goulart visitou propriedade fumicultora

ARquIvO pESSOAL

A Four Comunicação se-
diou mais uma edição do 
projeto Papo de Pauta e trou-
xe o  diretor de Assuntos Cor-
porativos e Comunicação da 
JTI, Flávio Goulart, para falar 
sobre sua viagem à África do 
Sul e Uganda, realizada no 
fim do ano passado, para par-
ticipar da Conferência da OIT 
sobre déficits de trabalho de-
cente na cadeia produtiva do 
tabaco, além de compartilhar 
experiências do programa 
Arise (Obtendo a Redução do 
Trabalho Infantil em Apoio à 
Educação). 

Em Uganda, Goulart teve a 
oportunidade de ir em visita 
a campo em propriedades ru-
rais e frisou que lá, ainda que 
as famílias consigam plantar 
safrinha de milho, ter criações 
e inserir um pouco de diver-
sificação na propriedade, é a 
cultura do tabaco que sustenta, 
gera a maior rentabilidade.

Da conferência, Goulart 
destacou a possibilidade de 
compartilhar experiências da 
JTI e Arise, além de refletir as 
perspectivas e experiências 
sobre como lidar com déficits 
de trabalho decente no setor 

de tabaco, e que estratégias 
têm se buscado para apoiar os 
produtores. Ainda, destacou 
a importância da coerência 
e convergência de políticas 
e programas em cada país, a 
fim de realizar efetivamente 
as prioridades nacionais de 
desenvolvimento.

Na África do Sul, em trei-
namento com Ernesto Sirolli, 
o empreendedorismo para o 
desenvolvimento local susten-
tável esteve em foco com forta-
lecimento de iniciativas locais, 
combate a falhas e a certeza de 
que os negócios precisam de 

mercado para terem sucesso, 
com bom desenvolvimento do 

produto, marketing, venda e 
gestão financeira.
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