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NAS últimas semanas, o noticiário nacional, inter-
nacional e as mídias sociais foram arrastadas por uma 
pororoca de problemas da Amazônia, não só a brasilei-
ra, mas também a boliviana, peruana e colombiana. O 
foco, contudo, concentrou-se na nossa hileia, por ser a 
de maior extensão territorial. As informações que vie-
ram a público são de uma leviandade incrível e vão às 
raias do ridículo, procurando apenas o sensacionalismo 
efêmero. Já ouviram falar de urso panda nas florestas 
amazônicas? Agora tem...  O atleta Cristiano Ronaldo 
postou uma foto... do banhado do Taim. Imagens de 
animais chamuscados em incêndios da Califórnia, nos 
States... E por aí vão as irracionalidades transitando 
pelas redes sociais e portais do mundo. Sem entrar no 
mérito da questão porque a discussão não se esgotaria 
em poucas linhas deste espaço, é necessário que cada 
leitor estabeleça um filtro pessoal sobre o que de fato 
está acontecendo. 

NÃO é de hoje o olhar internacional sobre a Ama-
zônia. Os franceses, por exemplo, nos anos 1600 ocu-
param o Maranhão, fundaram São Luís em reverência 
ao rei Luís IX, da França. Estavam mesmo querendo 
explorar a mega floresta. História à parte, a região tem a 
maior riqueza de biodiversidade e água potável do Pla-
neta. Até o início do século passado, era considerada 
impenetrável, selvagem e desafiadora. Mas não resistiu 
à fúria das motosserras, dos garimpos assoladores, 
da caça e pesca predatória, da grilagem de terras, da 
colonização sem limites, das madeireiras clandesti-
nas, do narcotráfico, das ONGs (olho na grana) e das 
queimadas. Estas que agora foram o estopim da crise. 
Queimadas, ou coivaras, sempre existiram, porque é a 
forma mais comum de limpar uma área para reaprovei-
tamento. No entanto, os recentes incêndios florestais 
foram feitos de forma criminosa, identificados pela 
ação de um grupo no chamado “dia do fogo”. 

COMO dito, não se esgotarão aqui razões e justifi-
cativas para a questão amazônica. Observa-se porém, 
que Brasília tem a necessidade de adotar um novo con-
ceito de administração visando a proteção da floresta, 
com mais efetividade de recursos humanos, materiais 
e técnicos. Há necessidade de uma vigilância acurada 
e permanente da área, quer seja fluvial, pelo espaço 
aéreo e por terra, inclusive dotando o aprimoramento 
dos sistemas de inteligência para controlar o avanço 
da atuação das ONGs forasteiras. Essa cortina de 
fumaça, literalmente, sobre a destruição da floresta é 
uma jogada de marketing bem ao agrado de potências 
estrangeiras que querem fazer o mundo acreditar que 
não temos competência para cuidar do nosso quintal. 
A floresta não tem um patrão político ou ideológico. 
Ela é um patrimônio de todos os brasileiros e temos a 
obrigação de fazer o que estiver ao nosso alcance pela 
sua defesa. Controle estrangeiro? Aqui não vão levar!

ESTE fim de semana inicia a Semana da Pátria, que 
também vai assinalar a Feira do Livro 2019, de quarta-
feira a sábado. A Praça José Bonifácio será tomada 
pela diversidade cultural, um momento propício para 
entreter-se com a literatura e com as sessões de mos-
tras teatrais das escolas. Aliás, uma atividade que mais 
tarde se revela nos talentos artísticos das gincanas 
municipais. A leitura sem sombra de dúvida consti-
tui-se numa fundamental ferramenta de informação 
e formação pessoal. Cada livro carrega dentro de si 
um quê de curiosidade, um segredo que aguarda ser 
desvendado pela sua leitura. Quem cruzar pela praça 
com certeza não passará imune por esse mistério que o 
livro traz dentro de si. É um bem material precioso, e ao 
contrário do que muitos apregoam, ele não está e nem 
será extinto. O que precisamos é apenas um pequeno 
esforço de cada um para que tenha vida longa. Feira 
do Livro? Vamos lá, estão todos convidados.
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Nos municípios, 
previdência em dia 
Enquanto Governo 
Federal discute 
Reforma com o intuito 
de reduzir déficits, 
Prefeituras têm valores 
para usar por décadas

Em Vera Cruz, valor do fundo do RPPS ultrapassa R$ 80 milhões
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Um dos assuntos que 
mais ganha os deba-
tes do cenário polí-

tico nacional atualmente é a 
Reforma da Previdência e a 
necessidade de aprovação das 
mudanças tendo em vista o 
déficit que ela representava 
para o Brasil. Mas, e como 
estão os Regimes Próprios de 
Previdência dos Municípios 
(RPPSs)? Você sabia que eles 
existem e que a aposentadoria 
da maioria dos ex-servidores 
municipais sai dali?

Em Vera Cruz, segundo o 
secretário de Finanças, Marcos 
Ivan dos Santos, o RPPS tinha 
em caixa R$ 86,2 milhões na 
data de 31 de julho de 2019, o 
que oportuniza o pagamento 
por décadas aos pensionistas e 
aposentados. Atualmente, se-
gundo ele, são 30 pensionistas 
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NÚMEROS

Vera Cruz
Aposentados - 134
Pensionistas - 30
Contribuintes ativos - 670

Vale do Sol
Aposentados - 43
Pensionistas - 6
Contribuintes ativos - 231

Santa Cruz do Sul
No município, atualmente, 
não há RPPS.

e 134 aposentados. Dos ativos, 
que contribuem mensalmente 
com 11% dos seus salários, são 
670. Eles são os funcionários 
de carreira do Município. 

Independentemente do 
salário, todos os servidores 
pagam 11%, diferente de tra-
balhadores da iniciativa pri-
vada, cuja contribuição para o 
Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) varia de acordo 
com a faixa salarial. “Como 
o Município adotou Regime 
Próprio de Previdência, todos 
os concursados precisam con-
tribuir. Eles não pagam INSS 
e quando irão se aposentar 
vão receber desse fundo do 
município”, explica Marcos. 
O Secretário diz ainda que as 
regras para a aposentadoria 
seguem normativas federais. 

Além da contribuição de 
11% de cada servidor, o Muni-
cípio faz o repasse de 25,09%, 
correspondente a parte pa-
tronal – o percentual é maior 
que o habitual tendo em vista 
a compensação de valores que 
não foram pagos durante um 
período. Os cargos eletivos, 
como prefeito, vice e vereado-
res, não contribuem ao RPPS, 
mas ao INSS.

EM VALE DO SOL
Desde fevereiro de 1995, 

Vale do Sol tem RPPS. Cada 
servidor também contribui 
com 11% e o Município com 
22% - a alíquota patronal teve 
suplementação de 4%. Atual-
mente, com R$ 39 milhões em 
caixa, segundo dados de 31 de 
julho, são 43 aposentados, seis 
pensionistas e 231 contribuin-
tes ativos, segundo a gestora 
do RPPS do Município, Denir 
Henrique. No Vale, as regras 
para aposentadoria também 
seguem normativas federais.

SEM REGIME PRÓPRIO
Em Santa Cruz do Sul, 

não há regime próprio de 
previdência. Os servidores 
contribuem diretamente ao 
Governo Federal. Existe, po-
rém, segundo a Secretaria de 
Administração e Transpa-
rência, um pequeno número 
de aposentados que recebe 
através de um regime antigo, 
anterior à década de 70. O nú-
mero beira 50 ex-servidores.


