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TRÊS COROAS

Prefeito tomba ipê amarelo de 39 anos 
como patrimônio histórico do município
Árvore foi plantada em 1974, no lançamento da pedra fundamental da Praça Affonso Saul
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Um ato recente realizado na cidade simbolizou uma das 
necessidades básicas para a vida - preservar a natureza. Em 
uma solenidade que contou com a participação de autoridades, 
representantes de entidades, estudantes e comunidade em 
geral, ocorreu o tombamento de um ipê amarelo que agora 
é patrimônio histórico do município, que ostenta o título de 
cidade verde. Ele foi plantado no dia 25 de julho de 1974, 
junto com o lançamento da pedra fundamental da Praça 
Affonso Saul, bem no coração da cidade, e até hoje resiste ao 
desenvolvimento urbano em sua volta. O prefeito da época, 
Lauro Volkart, participou das duas solenidades, e, nesta última, 
trouxe consigo fotografias antigas que mostram a árvore sendo 
plantada por crianças.

De acordo com o secretário municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente, Claudiomiro Forti, uma das metas de sua 
equipe é aumentar e padronizar a arborização das vias públicas 
com exemplares nativos. “Os visitantes que chegam à cidade 
se impressionam com a natureza que a cerca. Por isso, uma 
das metas é arborizar a área urbana com árvores nativas da 
região e preservar as já existentes”, enfatizou Forti.

Entre as atividades alusivas à Semana do Meio Ambiente, 
realizada recentemente, estava a ação de recomposição de 
mata ciliar, quando foram plantadas mais de 500 mudas de 
árvores nativas nas margens do Rio Paranhana, no Lotea-
mento Eucaliptos.

CAXIAS DO SUL

Casa da Cultura terá espetáculo de 
teatro em única apresentação dia 2

A prefeitura, por meio da secreta-
ria da Cultura, informa que a peça O 
Analista e a Sexóloga de Bagé entra 
em cartaz no Teatro Pedro Parenti da 
Casa da Cultura. A única apresentação 
está agendada para o dia 2 de agosto, às 
20h30min. Ingressos a R$ 50,00 estão à 
venda na bilheteria da Casa da Cultura.

A peça conta a história de um ma-
chão convicto, apegado às suas tradições, 
autêntico, conservador, sem complicação 
alguma, sincero, mais grosso que rolha 
de poço... Eis aqui algumas facetas da 
caracterização criada pelo paulistano 
Claudio Cunha. “No início, represen-
távamos os causos do livro O Analista 
de Bagé e, aos poucos, o personagem 
foi criando vida própria distanciando-se 
do original”, diz Cunha, e assume “hoje 
a figura do machão gaúcho é meu alter 
ego. É o homem do campo diante da 
modernidade. Tanto poderia ser de Bagé 
quanto de Piracicaba, ou de qualquer 
lugar do interior do nosso País”. 

Em 1998, o espetáculo já aparecia no 
Guinness Book com dois recordes: a peça 
há mais tempo em cartaz e o ator há mais 
tempo permanente num personagem. 
Cunha conta um outro recorde: “o ator 
que mais viaja no Brasil”. Em 27 anos de 
andanças pelos palcos do País, as várias 
adaptações do personagem fizeram rir 

mais de 2 milhões de espectadores. No 
espetáculo, acumula ainda as funções 
de autor e diretor - seguindo a escola 
do Teatro de Revista, para ele a grande 
linguagem de cena brasileira. Pai Doto, 
como é chamado, já esteve na Casa da 
Dinda, numa animada terapia com o casal 
Fernando e Rosane Collor. Participou 
da CPI do PC Farias, já foi candidato à 
presidência da República, agora está às 
voltas com uma sexóloga bageense.

Cláudio Cunha, na pele do analista 
gaúcho e assessorado pela sua recepcio-
nista Margarida, interpretada por Denise 
Klauck, recebe o público para uma pa-
lestra cujo tema é o riso. Num verdadeiro 
Tratado do Humor - de Aristóteles, que 
disse ser o homem o único animal que ri, 
a Millôr Fernandes, que completou a frase 
dizendo “rindo ele mostra o animal que 
é”,  Pai Doto coloca o riso no divã, fazen-
do uma análise das suas propriedades, do 
público que ri e do humorista que faz rir. 
Tudo emoldurado por causos, anedotas, 
reafirmando a primazia da piada bem 
contada. Súbito, uma sexóloga irrompe 
pela plateia, e aí tudo o que precisamos 
saber sobre sexo de forma inusitada e 
divertida. Após verdadeira batalha verbal, 
seduzido pela mulher, resolve conquistá-
-la, então ela tira a máscara e o riso acaba 
sendo mesmo a melhor terapia.

Autoridades, entidades, estudantes e comuni-
dade participaram do ato simbólico
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GRAMADO

Amamenta Gramado reserva diversas 
atrações entre os dias 1 e 8 de agosto

Há 20 anos, no mês de agosto, acon-
tece em todo o mundo a Semana Mundial 
de Aleitamento Materno, na qual são 
realizadas ações para promover, proteger 
e apoiar a amamentação. Considerando a 
importância da amamentação, neste ano, 
ampliou-se a semana para o mês, intitu-
lado Agosto Dourado - Amamentação 
Vale Ouro. A cidade também abraçou 
essa causa e, neste mês de agosto estará 
realizando o 1º Amamenta Gramado, que 
consiste em uma programação especial de 
incentivo à amamentação, a qual ocorrerá 
durante a primeira semana de agosto. 

Nesse período, o município contará 
com um seminário com profissionais da 
secretaria estadual de Saúde, palestras e 
oficinas, ações nas unidades de saúde, 
escolas, hospital e na Praça Major Ni-

coletti. Durante a programação, haverá 
sorteio de brindes para as gestantes, 
mães e bebês. Alguns estabelecimentos 
comerciais do município estarão decora-
dos em dourado para apoiar este evento.

O evento é idealizado pelas profissio-
nais da secretaria municipal da Saúde, a 
pediatra Márcia Duarte de Figueiredo e 
a nutricionista Patrícia Reimann, e conta 
com o apoio da equipe da secretaria. 
Conforme o secretário municipal da 
Saúde, Jeferson Moschen, o objetivo do 
evento é dar maior visibilidade acerca da 
importância da amamentação, estimular 
esse ato e melhorar a saúde materno-
-infantil do município. Gestantes, mães, 
bebês e a comunidade estão convidadas 
a participar das ações que serão desenvol-
vidas no  evento.

q BOM PRINCÍPIO - Envolver a comunidade no maior evento da cidade e capa-
citar ainda mais os que querem atuar na 15ª Festa Nacional do Moranguinho, que 
acontece em setembro, é o objetivo, segundo a coordenadora de Cultura, Daroixa 
Luft, do Curso de Derivados do Morango, que será realizado em agosto. Os inscritos 
aprenderão técnicas de montagem e decoração de sobremesas a base de morangos, 
tortinhas com geleia, profiteroles, rocambole, tortas, verrines, trufas, tulipas, entre 
outros. A taxa é de R$ 15,00 para participar do curso, em 22 de agosto, das 13h30min 
às 17h30min, no Centro de Cultura e Eventos. As vagas são limitadas e as inscrições 
já podem ser feitas na recepção da prefeitura com a servidora Milena Steffen.

q MARQUES DE SOUZA - O Conselho Municipal de 
Assistência Social, em parceria com o executivo, promove nesta 
terça-feira, dia 30, a 9ª Conferência de Assistência Social. O 
evento será realizado das 8h30min às 16h, na Sociedade União 

Centenária. Entre os assuntos a serem discutidos estão a avalia-
ção da política de assistência social e a definição de diretrizes 
para o aprimoramento do Sistema Único da Assistência Social 
- Suas. A presidente do conselho é Rosane Arend.

Terça-feira 

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO QUARAÍ

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REALTORIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO A JUNHO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI
LRF Art. 48 � anexo XVIII R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS

Previsão Inicial da Receita
Previsão Atualizada da Receita
Receitas Realizadas
Déficit Orçamentário
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)

DESPESAS
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Despesas Empenhadas
Despesas Liquidadas
Superávit Orçamentário

--
--
2.533.726,03
--
--

--
--
1.985.550,97
2.166.882,89
--

14.270.552,31
14.270.552,31
7.120.615,93

0,00
23.610,76

13.377.552,31
824.750,03

14.202.302,34
7.288.818,08
6.016.182,01
1.104.433,92

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE
Despesas Empenhadas
Despesas Liquidadas

1.985.550,97
2.166.882,89

7.288.818,08
6.016.182,01

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA � RCL ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Liquida 13.898.277,11

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO Meta Fixada no Anexo de
Metas Discais da LDO (a)

Resultado Apurado até o
Bimestre (b)

% em Relação à
Meta (b/a)

Resultado Nominal
Resultado Primário

0,00
0,00

-207.684,23
6.813.455,47

0,00
0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTERIO PÚBLICO Inscrição Cancelamento até o Bimestre Pagamento até o Bimestre Saldo a Pagar
POR PODER E MINISTERIO PÚBLICO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Executivo
Legislativo

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EXECUTIVO

5.025,64
5.025,64

460.316,46
457.802,43
2.514,03

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

417.955,91
417.955,91

0,00

5.025,64
5.025,64
42.360,55
39.846,52
2.514,03

TOTAL 465.342,10 0,00 417.955,91 47.386,19

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO

Valor apurado até o Bimestre Limites Constitucionais Anuais
%Mínimo a aplicar no

Exervício
% Aplicado até o

Bimestre
Mínimo anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino

Mínimo anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e
Ensino Fundamental

1.643.716,68

401.757,74

25%

60%

26,96

38,45
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor apurado até o

Bimestre
Saldo a Realizar

Receitas de Operações de Crédito
Despesa de Capital Líquida

268.170,37
224.182,16

-268.170,37
1.501.993,99

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado até o
Bimestre

Saldo a Realizar

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

17.231,00 -7.433,83

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Valor apurado até o Bimestre Limite Constitucional Anual
%Mínimo a Aplicar no

Exercício
% Aplicado até o

Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.209.213,72 15,00 20,00

Iad Abder Choli Temistocles Felicio de Bastos Sidinei Luiz da Silva
Prefeito Municipal Contador Sec. Mun. Fazenda
CPF: 746.003.700-15 CRC/RS: 54.156 CPF: 135.114.590-87
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