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PODER JUDICIÁRIO
INTERDITO PROIBITÓRIO Nº 5000564-91.2015.404.7121/RS
AUTOR : UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
RÉU : ANDRÉ CARDOSO LIPERT

: CRISTIANO LIPERT BEHENCK
: FABIANO LIPERT BEHENCK
: MAURO DIAS JUSTO
: PESSOAS INCERTAS E NÃO CONHECIDAS

EDITAL N.º 12132426
EDITAL DE CITAÇÃO

Prazo: 20 dias
JUÍZA FEDERAL/SUBSTITUTA DA 1ª VARA FEDERAL DE CAPÃO DA CANOA, Seção
Judiciária do Rio Grande do Sul, FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem
ou dele conhecimento tiverem que, tramita perante este Juízo Federal a AÇÃO DE
INTERDITO PROIBITÓRIO N.º 5000564-91.2015.4.04.7121 proposta pela UNIÃO -
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO em face de ANDRÉ CARDOSO LIPERT, CRISTIANO
LIPERT BEHENCK, FABIANO LIPERT BEHENCK, MAURO DIAS JUSTO e PESSOAS
INCERTAS E NÃO CONHECIDAS, pertencentes ao movimento dos caminhoneiros,
proibidos de promoverem invasão e bloqueio da Rodovia Federal BR101, em qualquer
trecho situado sob a jurisdição da Subseção Judiciária de Capão da Canoa/RS. A medida
liminar foi deferida para determinar às pessoas, representantes e manifestantes de
qualquer movimento social, de caminhoneiros ou não, a serem identificados pelo Oficial
de Justiça, que se abstenham de bloquear ou obstaculizar por qualquer meio o leito da
rodovia BR 101, em qualquer trecho situado sob a jurisdição da Subseção Judiciária de
Capão da Canoa/RS, devendo a Polícia Rodoviária Federal garantir a trafegabilidade no
leito das estradas, sendo fixada pena de multa em caso de descumprimento no valor de
R$ 5.000,00 por hora de ocupação da(s) rodovia(s). E ante a dinâmica da manifestação
relatada na inicial e as constantes alterações da situação fática dela decorrentes, foi
determinada a expedição de edital para citação e intimação das pessoas incertas e não
conhecidas para as finalidades contidas na decisão acima referida. Assim, ficam pelo
presente edital INTIMADAS todas as pessoas manifestantes, incertas e desconhecidas,
da decisão que impede o bloqueio das rodovias federais no Rio Grande do Sul, sob pena
de multa, e também CITADOS por todo conteúdo da ação e para que a contestem no
prazo de 15 dias, vencido o prazo do edital, sob pena de se presumirem verdadeiras as
articulações da inicial. E, para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não se
alegue ignorância, passa-se o presente Edital, que será afixado no local de costume e
publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Capão da Canoa, aos três
dias do mês de junho de 2015. Eu, Fabiana Mariano, digitei e eu, Rosiclair Lemos Ribas,
Diretora de Secretaria, conferi.

Ana Raquel Pinto de Lima
Juíza Federal Substituta
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Bovino gordo em pé/kg
Semana de 15/Junho/15 a 19/Junho/2015 (*)

Boi Vaca

Mínimo R$ 4,80 R$ 4,40
Médio (**) R$ 5,09 R$ 4,62
Máximo R$ 5,50 R$ 5,00

(**) Média ponderada obtida entre praças consultadas

Fonte: Emater

Fepam autoriza empreendimento lácteo
Soja grão — Bolsa de Chicago — US$ Bushel

24/Junho/2015 Variação Fechamento
Julho/2015 -0,05¾ 9,81¾
Agosto/2015 -0,05½ 9,67¼
Setembro/2015 -0,04¼ 9,57
Novembro/2015 -0,04¾ 9,56
Janeiro/2016 -0,04¼ 9,61¾
Março/2016- -0,03 9,63
Maio/2016 -0,03 9,61¾

■ A Fepam emitiu licença prévia para a construção do posto de resfriamen-
to de leite com beneficiamento e industrialização de derivados da Coopera-
tiva Santa Clara, em Casca. Com uma área de 50 hectares, o empreendi-
mento deverá gerar mais de 200 empregos. O investimento é de cerca de
R$ 80 milhões, para uma capacidade instalada de até 21 milhões de litros/
mês. A produção inicial envolve leite UHT, creme de leite e bebida láctea,
mas há possibilidade de ampliação para produção de leite em pó e queijo.
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MP/RS estuda ação
contra decreto do CAR
Para promotor, exploração da silvicultura é a atividade que mais preocupa

PARQUE ASSIS BRASIL

Bombeiros cobram agilidade
O Comando Regional de Bom-

beiros de Canoas, responsável
pelo município de Esteio, reúne-
se hoje com a subsecretaria do
Parque de Exposições Assis Bra-
sil para cobrar agilidade nas
obras estruturais e elétricas. O
objetivo do encontro é alertar
para a proximidade da Expoin-
ter — de 29 de agosto a 6 de se-
tembro — e pedir que as melho-
rias sejam concluídas até um
mês antes do evento. O parque
segue interditado até que o Pla-
no de Prevenção Contra Incên-
dio (PPCI) seja liberado pelos
Bombeiros. Segundo o subsecre-
tário do Parque Assis Brasil,
Sérgio Foscarini, 70% das obras
já foram executadas.

Os pavilhões do gado leiteiro
e do cavalo Crioulo já têm PPCI
individual em decorrência de
eventos recentes das raças. Es-

tão em andamento as obras nos
pavilhões do gado de corte e ovi-
nos e de outras raças de equi-
nos. No antigo pavilhão do cava-
lo Crioulo, que será destinado
aos pequenos animais, falta a
instalação do telhado. A princi-
pal preocupação dos bombeiros
é com a rede elétrica subterrâ-
nea, que ficava muito próxima
da rede de água. As instalações
estão sendo refeitas por quatro
eletrotécnicos. Em função da
área ser alagadiça, todas as cai-
xas de luz, que antes ficavam
em altura que qualquer animal
ou criança poderia ter acesso,
estão sendo elevadas a 1,7 me-
tro, conforme prevê a legislação.
“Queremos que a feira aconteça
de forma adequada”, destacou o
tenente coronel Darlan da Silva
Adriano, comandante Regional
dos Bombeiros de Canoas.

O recém-publicado decreto es-
tadual que regulamenta o Cadas-
tro Ambiental Rural (CAR) nas
áreas do bioma Pampa está na
mira do Ministério Público gaú-
cho. O alerta foi dado ontem, pe-
lo promotor público Daniel Marti-
ni, durante debate sobre a crise
hídrica no Centro de Eventos do
CIEE, em Porto Alegre, promovi-
do pelo Instituto Latino-America-
no de Desenvolvimento Sustentá-
vel (Ilades).

De acordo com o promotor,
que responde pelo Centro de
Apoio Operacional de Defesa do
Meio Ambiente do MP, o texto
do decreto passa por análise e
pode ser contestado judicialmen-
te por permitir a alteração da ve-
getação nativa de 80% do bioma
Pampa. “Sob a alegação de que
a área de pastagem está degra-
dada, o que não é verdade, o tex-
to diz que o produtor pode fazer

o que quiser. Então, existe uma
jogada técnica para que explo-
rem ali a silvicultura e a soja”,
explicou. “E quem disser o con-
trário, está lendo o decreto mali-
ciosamente”, arrematou. A ex-
ploração da silvicultura, confor-
me o promotor, é a que mais
preocupa. Em especial a planta-
ção de eucaliptos, que segundo
ele por consumir grande volume
de água pode rebaixar os len-
çóis freáticos, comprometendo
as reservas hídricas. Já a soja,
conforme Martini, provoca alte-
rações na vegetação original.

R e p r e s e n t a n t e d o
agronegócio no encontro, o as-
sessor da Farsul Eduardo Con-
dorelli destacou os avanços do
setor, que vem investindo cada
vez mais em tecnologia para mi-
nimizar os impactos. Ele tam-
bém afirmou que a área de la-
vouras agrícolas, no país, corres-

ponde a apenas 10% do territó-
rio nacional. “Como o próprio
Martini fez questão de destacar,
não existe um vilão nessa histó-
ria”, disse. “Então, esperamos
que, caso eles decidam por ques-
tionar o decreto, nos deem a
chance do debate, assim como
eles tiveram a oportunidade de
debater o decreto com a gente.
Foi construído a muitas mãos”,
destacou.

A secretária adjunta da Se-
ma, Maria Patrícia Mölmann,
disse que é natural que o MP
analise o decreto, uma vez que
a situação do bioma Pampa é di-
ferenciada. Mas afirma que “tu-
do está dentro dos limites le-
gais”. Sobre a manifestação do
promotor, alega que não é esse
o entendimento da Sema, pois to-
da a supressão de vegetação na-
tiva tem que passar por autori-
zação do órgão ambiental.

O Sindicato Rural de São Ga-
briel recebe, na próxima terça-
feira, a 3ª etapa do Circuito de
G e s t ã o e I n o v a ç ã o n o
Agronegócio 2015. A série de pa-
lestras reúne lideranças do
agronegócio, cooperativas, pro-
dutores, universidades e autori-
dades para debater temas como
contratos agrários, riscos e me-
lhores práticas; desafios da ges-
tão e as vantagens e desvanta-
gens do sistema pecuário; a bioe-
conomia na pecuária gaúcha na
v i s ã o d o m e r c a d o e o
agronegócio e a sustentabilida-
de. Em 2015, o circuito irá per-
correr dez macrorregiões.

A importância do volumoso
na dieta de vacas leiteiras foi
um dos assuntos abordados on-
tem, durante o último dia do 12˚
Simpósio do Leite de Erechim. O
professor João Ricardo Pereira,
da UEPG, destacou que durante
os períodos de transição de in-
verno/verão e verão/inverno,
não há pastagens em quantida-
de e qualidade suficientes para
manter a produção leiteira, ra-
zão pela qual é necessário con-
servar forragem. O evento reu-
niu 1,1 mil pessoas.

A Secretaria do Desenvolvi-
mento Rural de Santa Maria rea-
lizou ontem a entrega de mais
de 2 mil pintos de corte e pintos
de postura a 26 produtores ru-
rais do município. A ação faz
parte do Programa Pró-Frango,
desenvolvido e coordenado pela
secretaria. Foram beneficiados
agricultores dos distritos de Bo-
ca do Monte, Santa Antão, Ar-
roio do Só, São Valentin, Arroio
Grande, Santa Flora, Palma e
Pains. A entrega foi realizado
na sede do Sindicato Rural,
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São Gabriel terá
ciclo de palestras
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Congresso reúne
1,1 mil pessoas
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Projeto beneficia
avicultura


