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NEGOCIAÇÃO EM PINHEIRO NEGOCIAÇÃO EM PINHEIRO 
 O Sindicato dos Municipários de Pinheiro Ma- O Sindicato dos Municipários de Pinheiro Ma-
chado (Simpim) segue reclamando publicamente de chado (Simpim) segue reclamando publicamente de 
que o Executivo local não abriu diálogo e negociações que o Executivo local não abriu diálogo e negociações 
com a entidade sobre a reposição salarial dos servi-com a entidade sobre a reposição salarial dos servi-
dores municipais. O fato gerou uma nota de repúdio dores municipais. O fato gerou uma nota de repúdio 
da Federação dos Municipários do RS (Femergs). O da Federação dos Municipários do RS (Femergs). O 
Executivo não se manifestou ainda oficialmente sobre Executivo não se manifestou ainda oficialmente sobre 
o assunto.o assunto.

NEGOCIAÇÃO EM CANDIOTANEGOCIAÇÃO EM CANDIOTA
 O Sindicato dos Municipários de Candiota  O Sindicato dos Municipários de Candiota 
(Simca), a pedido do Executivo, marcou para dia 6 de (Simca), a pedido do Executivo, marcou para dia 6 de 
abril a nova assembleia da categoria para apreciar a abril a nova assembleia da categoria para apreciar a 
proposta da Prefeitura de reposição salarial. A coluna proposta da Prefeitura de reposição salarial. A coluna 
não teve acesso ao índice que está sendo proposto.não teve acesso ao índice que está sendo proposto.
  
VEÍCULOS OFICIAIS EM HULHA VEÍCULOS OFICIAIS EM HULHA 
 Está tramitando no Legislativo hulhanegrense,  Está tramitando no Legislativo hulhanegrense, 
o Projeto de Lei Municipal nº 019/2022, de autoria do o Projeto de Lei Municipal nº 019/2022, de autoria do 
Poder Executivo, que autoriza o prefeito, vice-prefeito, Poder Executivo, que autoriza o prefeito, vice-prefeito, 
secretários, procurador (a) jurídico, servidores efetivos secretários, procurador (a) jurídico, servidores efetivos 
ou comissionados a dirigirem veículos oficiais da Ad-ou comissionados a dirigirem veículos oficiais da Ad-
ministração Pública. O projeto, que em outros lugares ministração Pública. O projeto, que em outros lugares 
gerou certa polêmica, especialmente pela dispensa em gerou certa polêmica, especialmente pela dispensa em 
algumas ocasiões do uso dos motoristas profissionais, algumas ocasiões do uso dos motoristas profissionais, 
baixou para as comissões para apreciação da Câmara. baixou para as comissões para apreciação da Câmara. 

COVID-19 EM PINHEIRO COVID-19 EM PINHEIRO 
 O município vive uma situação de alta de casos  O município vive uma situação de alta de casos 
de Covid-19 nos últimos dias, tendo sido o com maior de Covid-19 nos últimos dias, tendo sido o com maior 
índice de aumento na Zona Sul, conforme o relatório índice de aumento na Zona Sul, conforme o relatório 
semanal da Associação dos Municípios (Azonasul). semanal da Associação dos Municípios (Azonasul). 
A média diária tem sido acima dos 10 casos, sendo A média diária tem sido acima dos 10 casos, sendo 
que duas mortes foram verificadas em menos de uma que duas mortes foram verificadas em menos de uma 
semana. A Terra da Ovelha tem mais de 100 casos semana. A Terra da Ovelha tem mais de 100 casos 
ativos.ativos.

ESTACIONAMENTO EM HULHAESTACIONAMENTO EM HULHA

 Ao que tudo indica e conforme informações  Ao que tudo indica e conforme informações 
apuradas em matéria publicada nesta edição pelo apuradas em matéria publicada nesta edição pelo TPTP, , 
o prédio da nova rodoviária de Hulha Negra, inaugura-o prédio da nova rodoviária de Hulha Negra, inaugura-
do em dezembro do ano passado, em breve terá sua do em dezembro do ano passado, em breve terá sua 
finalidade alcançada - um espaço bonito e aconche-finalidade alcançada - um espaço bonito e aconche-
gante para quem irá utilizar o transporte intermunicipal. gante para quem irá utilizar o transporte intermunicipal. 
Enquanto isso não ocorre, os boxes destinados aos Enquanto isso não ocorre, os boxes destinados aos 
ônibus são usados para estacionamento de veículos.ônibus são usados para estacionamento de veículos.

OPTOMETRISTA EM CANDIOTAOPTOMETRISTA EM CANDIOTA
  

Nesta semana iniciou os atendimentos com a profis-Nesta semana iniciou os atendimentos com a profis-
sional de optometria, Sabrina Rodrigues, em Candiota sional de optometria, Sabrina Rodrigues, em Candiota 
(foto). Segundo secretário de Saúde do município, (foto). Segundo secretário de Saúde do município, 
Fabrício Moraes, o Bibi, serão 15 atendimentos por Fabrício Moraes, o Bibi, serão 15 atendimentos por 
mês, sendo que existe uma fila grande de espera para mês, sendo que existe uma fila grande de espera para 
consultas oftalmológicas. “Trouxemos uma optome-consultas oftalmológicas. “Trouxemos uma optome-
trista que vai auxiliar nessa triagem, realizando uma trista que vai auxiliar nessa triagem, realizando uma 
avaliação primária e cuidando da saúde ocular, em ca-avaliação primária e cuidando da saúde ocular, em ca-
sos necessários, evitando deslocamentos e agilizando sos necessários, evitando deslocamentos e agilizando 
demandas reprimidas”, assinalou o secretário.demandas reprimidas”, assinalou o secretário.

NOVO PTG EM CANDIOTANOVO PTG EM CANDIOTA

 A Secretaria de Cultura de Candiota recebeu  A Secretaria de Cultura de Candiota recebeu 
na manhã desta sexta-feira (1ª), o patrão do Piquete na manhã desta sexta-feira (1ª), o patrão do Piquete 
de Tradições Gaúchas (PTG) Fundo de Grota, Giliard de Tradições Gaúchas (PTG) Fundo de Grota, Giliard 
de Abreu e a secretária Rosana Ramos Idalgo. A nova de Abreu e a secretária Rosana Ramos Idalgo. A nova 
entidade foi fundada em 2019 na zona rural do muni-entidade foi fundada em 2019 na zona rural do muni-
cípio. Eles foram solicitar apoio para a confecção dos cípio. Eles foram solicitar apoio para a confecção dos 
estatutos e comunicar que o PTG está sendo filiado ao estatutos e comunicar que o PTG está sendo filiado ao 
CTG Candeeiro do Pago, da Vila Residencial, a partir CTG Candeeiro do Pago, da Vila Residencial, a partir 
deste mês. Eles já estão se organizando para participar deste mês. Eles já estão se organizando para participar 
das atividades culturais e fomento da cultura gaúcha das atividades culturais e fomento da cultura gaúcha 
de Candiota. O patrão e a secretária foram recepcio-de Candiota. O patrão e a secretária foram recepcio-
nados pelo secretário Diego Lima, pelo coordenador nados pelo secretário Diego Lima, pelo coordenador 
de Esportes, Jonas Morais, pela coordenadora de de Esportes, Jonas Morais, pela coordenadora de 
Tradicionalismo, Julia Azambuja, e pela professora de Tradicionalismo, Julia Azambuja, e pela professora de 
Educação Física, Saionara Martins.Educação Física, Saionara Martins.

PAGAMENTO EM PEDRASPAGAMENTO EM PEDRAS
 Um problema no sistema que faz o gerencia- Um problema no sistema que faz o gerencia-
mento do Portal da Transparência da Prefeitura de mento do Portal da Transparência da Prefeitura de 
Pedras Altas, acabou gerando um pequeno atraso Pedras Altas, acabou gerando um pequeno atraso 
no pagamento dos servidores municipais. Contudo, a no pagamento dos servidores municipais. Contudo, a 
empresa GovBR, responsável pelo sistema, solucionou empresa GovBR, responsável pelo sistema, solucionou 
o problema e o pagamento dos servidores públicos o problema e o pagamento dos servidores públicos 
municipais foi realizado nesta sexta-feira (1º de abril).municipais foi realizado nesta sexta-feira (1º de abril).

BEBETO FICA EM PEDRASBEBETO FICA EM PEDRAS
 O prefeito de Pedras Altas, Bebeto Perdomo  O prefeito de Pedras Altas, Bebeto Perdomo 
(Progressistas), que ainda se recupera de um pequeno (Progressistas), que ainda se recupera de um pequeno 
acidente sofrido recentemente em Porto Alegre, em acidente sofrido recentemente em Porto Alegre, em 
que torceu o tornozelo, confirmou ao que torceu o tornozelo, confirmou ao TPTP que não vai  que não vai 
renunciar ao cargo e, portanto, não será desta vez que renunciar ao cargo e, portanto, não será desta vez que 
concorrerá a deputado estadual, conforme cogitado. concorrerá a deputado estadual, conforme cogitado. 
“Vamos seguir trabalhando por Pedras Altas e tornar “Vamos seguir trabalhando por Pedras Altas e tornar 
nossa cidade ainda mais acolhedora e desenvolvida”, nossa cidade ainda mais acolhedora e desenvolvida”, 
disse.disse.

ADRIANA LARAADRIANA LARA
 Quem pediu exoneração do cargo de secretá- Quem pediu exoneração do cargo de secretá-
ria de Educação de Bagé, foi Adriana Lara, que deve ria de Educação de Bagé, foi Adriana Lara, que deve 
concorrer a deputada estadual. Inicialmente ela tentaria concorrer a deputada estadual. Inicialmente ela tentaria 
uma vaga na Câmara Federal, porém com a conde-uma vaga na Câmara Federal, porém com a conde-
nação do irmão Luis Augusto, que teve seu mandato nação do irmão Luis Augusto, que teve seu mandato 
cassado na Assembleia Legislativa e está inelegível cassado na Assembleia Legislativa e está inelegível 
até 2026, ela quem assumirá o lugar dele e tentará até 2026, ela quem assumirá o lugar dele e tentará 
manter uma cadeira no Parlamento gaúcho.manter uma cadeira no Parlamento gaúcho.

EQUATORIAL EM PEDRASEQUATORIAL EM PEDRAS
 Equipes da Equatorial Energia realizaram,  Equipes da Equatorial Energia realizaram, 
no dia 23 de março, um mutirão para melhorias no no dia 23 de março, um mutirão para melhorias no 
fornecimento de energia à região rural e industrial fornecimento de energia à região rural e industrial 
de Pedras Altas – muito atingida por problemas nos de Pedras Altas – muito atingida por problemas nos 
últimos tempos (foto). Para a execução dos serviços últimos tempos (foto). Para a execução dos serviços 
com segurança, foi necessária a execução de desliga-com segurança, foi necessária a execução de desliga-

mentos programados. As equipes estiveram presentes mentos programados. As equipes estiveram presentes 
na Estrada Cerro do Baú, Passo da Areia, entre outras. na Estrada Cerro do Baú, Passo da Areia, entre outras. 
Mais de 750 clientes foram beneficiados com substi-Mais de 750 clientes foram beneficiados com substi-
tuição de estruturas, podas e outros serviços.tuição de estruturas, podas e outros serviços.

HIPERMIX EM CANDIOTAHIPERMIX EM CANDIOTA
 No início desta semana estiveram na sede da  No início desta semana estiveram na sede da 
CGT Eletrosul, em Florianópolis, uma comitiva lidera-CGT Eletrosul, em Florianópolis, uma comitiva lidera-
da pelo prefeito de Candiota, Luiz Carlos Folador. Na da pelo prefeito de Candiota, Luiz Carlos Folador. Na 
pauta a questão da cinza para a viabilização do projeto pauta a questão da cinza para a viabilização do projeto 
de uma nova cimenteira e concreteira na cidade, a de uma nova cimenteira e concreteira na cidade, a 
Hipermix, que já adquiriu uma área ao lado da Usina Hipermix, que já adquiriu uma área ao lado da Usina 
de Candiota para erguer o empreendimento. Na opor-de Candiota para erguer o empreendimento. Na opor-
tunidade estava também o vice-prefeito Paulinho Burm, tunidade estava também o vice-prefeito Paulinho Burm, 
os vereadores Marcelo Gregório (articulador do projeto) os vereadores Marcelo Gregório (articulador do projeto) 
e Ataídes da Silva, bem como os sócios do negócio, o e Ataídes da Silva, bem como os sócios do negócio, o 
ex-jogador a seleção uruguaia e do São Paulo, Diego ex-jogador a seleção uruguaia e do São Paulo, Diego 
Lugano e empresário César Magalhães.Lugano e empresário César Magalhães.

CASA DO TURNO INVERSO EM CANDIOTACASA DO TURNO INVERSO EM CANDIOTA
Os vereadores Marcelo Gregório (PSDB) e Gildo Os vereadores Marcelo Gregório (PSDB) e Gildo 

Feijó (MDB), protocolaram um pedido ao Executivo de Feijó (MDB), protocolaram um pedido ao Executivo de 
Candiota, para que haja o retrno da Casa do Turno Candiota, para que haja o retrno da Casa do Turno 
Inverso na comunidade do Seival. O local funcionou Inverso na comunidade do Seival. O local funcionou 
quando Marcelo foi prefeito (2005-2008) e abrigava quando Marcelo foi prefeito (2005-2008) e abrigava 
crianças e adolescentes, como o nome mesmo diz, no crianças e adolescentes, como o nome mesmo diz, no 
turno inverso ao da escola, desenvolvendo inúmeras turno inverso ao da escola, desenvolvendo inúmeras 
atividades sociais, culturais e educacionais.atividades sociais, culturais e educacionais.

NOVA COLEGA NA PAMPA SULNOVA COLEGA NA PAMPA SUL

A jornalista Giovana Oliveira, de 34 anos, assu-A jornalista Giovana Oliveira, de 34 anos, assu-
me neste mês de abril a coordenação dos programas me neste mês de abril a coordenação dos programas 
de Comunicação e Educação Ambiental com os grupos de Comunicação e Educação Ambiental com os grupos 
sociais da UTE Pampa Sul. A proposta de trabalho sociais da UTE Pampa Sul. A proposta de trabalho 
dela é a continuidade do diálogo e proximidade com dela é a continuidade do diálogo e proximidade com 
as comunidades de Candiota e Hulha Negra. A função, as comunidades de Candiota e Hulha Negra. A função, 
antes, foi desempenhada por sete anos pela também antes, foi desempenhada por sete anos pela também 
jornalista, Simôni Costa. Em visita aojornalista, Simôni Costa. Em visita ao TP TP (foto) na  (foto) na 
manhã de quinta-feira (31), onde foram recepcionadas manhã de quinta-feira (31), onde foram recepcionadas 
pelo diretor e editor João André Lehr, as duas desta-pelo diretor e editor João André Lehr, as duas desta-
caram os desafios da atividade e o acolhimento com caram os desafios da atividade e o acolhimento com 
que foram recebidas pela comunidade candiotense, que foram recebidas pela comunidade candiotense, 
principalmente na comunidade de Seival, onde as principalmente na comunidade de Seival, onde as 
atividades do empreendimento estão localizadas.atividades do empreendimento estão localizadas.
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Nas últimas duas 
semanas tratei dos 30 
anos dos municípios de 
Hulha Negra e Candiota. 
Fui questionado pela 
equipe do jornal sobre 
o que fiz e se teria feito 
alguma coisa que não 
fiz. O que respondi está 
disponível no site do 
jornal. Algumas coisas 
que fizpoderiam ser co-
piadas, em parte, pelos 
prefeitos atuais como 
por exemplo promover 
amplo debate para estabelecer dificuldades, oportunida-
des e prioridades para os municípios e um planejamento 
estratégico para os próximos 20 anos. Coloquei a socie-
dade como protagonista nas decisões.

Porém, nem tudo que fiz nos doze anos que fui 
prefeito seguiram nesta linha. Mas não diria que cabe no 
“faça o que eu digo e não faça o que fiz”. Bem, quando 
fiz errado e deu errado não faça. Vou citar um exemplo.

A Biblioteca Pública de Hulha Negra não surgiu 
de uma prioridade estabelecida pela comunidade. Foi 
uma decisão minha construir a mesma. Talvez esteja em 
Hulha Negra a única biblioteca pública construída nos 
municípios emancipados nos últimos 30 anos na região. 
Levei em consideração uns versos de Lauro Trevisan, no 
poema “Ser jovem”: “se você tem a coragem dos grandes 
conquistadores, dos profetas, inventores que enxergando 
mais além, souberam ver o futuro, pondo luzes no escuro 
pra nortear os que vêm”. Eu devo ter pensado nestas 
coisas de enxergar mais além… E assim foi construída 
tal biblioteca na região central de Hulha Negra.

Não ficou pronta a tempo de eu inaugurar no final 
do terceiro mandato. A obra ficou 85 a 90% concluída e 
foi terminada no mandato seguinte com Renato Machado 
de prefeito. Não tendo sido resultado de uma vontade da 
sociedade, não tendo sido inaugurada no meu mandato, 
com publicidade zero ou próximo disso desde a inaugu-
ração, a sociedade não dá a devida atenção ao local, 
nem se apropriou do mesmo, com algumas exceções 
que sempre existem.

A exceção é o exemplo do burro ouvi outro dia. 
O idiota sempre tem uma exceção para citar querendo 
fazer parecer que a exceção é a normalidade.

Nas poucas vezes que estive na biblioteca, umas 
quatro ou cinco, nos últimos 13 anos, o local estava ab-
solutamente vazio, com um servidor, nunca o mesmo, 
com um certo ar de que “me deixaram aqui”. Nenhuma 
emoção de trabalhar em ambiente “tão seleto”.

Na última semana, o vice-prefeito me perguntou 
se eu tinha os nomes dos membros da Comissão de 
Emancipação. Sugeri: na biblioteca pública eu deixei lá 
um livro com a cópia do processo de emancipação de 
Hulha Negra. Ele foi. O livro também foi. Não se sabe 
pra onde.

Uma biblioteca que muito pouco oferece para a 
sociedade onde um livro de tal importância consegue 
ser extraviado precisa ser repensada. 

Hoje, eu colocaria os livros que ali estão nas 
bibliotecas da Escola Municipal Monteiro Lobato ou da 
Universidade Aberta do Brasil, encerraria as atividades 
de biblioteca no local e colocaria ali uma creche, muito 
bem localizada e que o município precisa muito.

Marco Antônio 
Ballejo Canto

Biblioteca?Biblioteca?

Ranolfo Viera Júnior – novo governador do RS, após a 
renúncia de Eduardo Leite, durante sua posse nesta quinta-
feira (31).

Felipe Dalla Valle/ Especial TP “Serão 
nove 
meses pela 
frente. 
O tempo 
de gestar 
uma vida”

Silvana Antunes/Especial TP

HULHA NEGRA

25ª Festa do Colono 
também não será 

realizada em 2022 

Ginásio municipal, local da festividade, está sendo utilizado para atividades esportivas
na parte interna e área externa abriga materiais e serve de estacionamento

 A maior festa de 
Hulha Negra, a Festa do 
Colono, que costuma reunir 
público de toda região no gi-
násio municipal, por mais um 
ano não será realizada. A pan-
demia de Covid-19 cancelou 
o evento que estava sendo 
organizado em 2020 com o 
fechamento do comércio e 
proibição de eventos em mar-
ço de 2020, e suspendeu em 
2021 pelos índices de conta-
minação da doença. Hoje, a 
área destinada aos estandes e 
maquinários, continua sendo 
utilizada para depósito de 
materiais e estacionamento 
de veículos.

Em entrevista ao Tri-
buna do Pampa, o prefeito 
Renato Machado lamenta 
a festividade não ser reali-
zada pelo terceiro ano con-
secutivo, mas recorda ser 
necessário além de muita 
organização, ter cuidado 
com a saúde. “É uma festa 
que requer bastante tempo 
de organização. Termina uma 
festa e logo o vice-prefeito 
Igor Canto, presidente da 
comissão, já inicia a organi-
zação da próxima. Como não 
aconteceu nos dois últimos 
anos e a pandemia ainda está 
com algumas restrições, não 
existe a possibilidade de rea-
lização da festa em um curto 
espaço de tempo”, afirmou.

O gestor, por outro 
lado, está otimista para que 
a 25ª edição do evento seja 
realizada em 2023. “Como 
tudo se encaminha para o 
fim da pandemia, até mesmo 
em função das vacinas e a 
desobrigatoriedade do uso 
de máscara em local aberto, 
estamos esperançosos para 
que a festa possa ser realizada 
em 2023. Aprendemos, com 
dor, a sobreviver e viver com 
a pandemia, agora temos que 
ver como sair dela”, destacou 
Renato.

ÚLTIMA FESTA – O último 

evento, marcado pela gastro-
nomia típica, shows e expo-
sições, ocorreu pela última 
vez em 2019, na 24ª edição, 
reunindo cerca de 15 mil pes-
soas no ginásio municipal. A 
Corte de Soberanas foi com-
posta por Vitória Rampelloto 
(rainha), Bruna da Silva (1ª 
princesa) e Paula Morgana 
Wagner (2ª princesa).

MÁSCARA – O governo do 
Rio Grande do Sul liberou a 
máscara em locais abertos e 
alguns municípios já libera-
ram também em ambientes 
fechados. Em Hulha Negra a 

Festa do Colono foi cancelada 
mais uma vez em razão das 
incertezas da pandemia e más-
cara continua sendo obriga-
tória em ambientes fechados. 
Conforme o prefeito Renato, 
não há previsão de liberação 
da proteção. “A porta da frente 
da Prefeitura foi aberta no dia 
21 de março após quase dois 
anos fechada. Não liberamos 
a máscara em locais fechados 
e ainda nem temos previsão de 
quando isso irá ocorrer. Estão 
sendo analisados os decretos, 
índices de contaminados para 
depois tomar alguma medi-
da”, explicou.

Nova rodoviária deve 
entrar em operação após 

aprovação de lei municipal
Inaugurado em 22 de de-

zembro de 2021, passa-
dos mais de três meses, 

o prédio da nova rodoviária 
de Hulha Negra, denomi-
nada Luiz Peres Alves, 
ainda não está sendo utili-
zada pela comunidade. Isso 
porque ainda falta a finali-
zação de questões legais 
que permitam a abertura 
do prédio.

Em entrevista ao 
Tribuna do Pampa ,  o 
prefeito de Hulha Negra, 
Renato Machado, explicou 
que uma lei municipal se-
ria enviada ao Legislativo 
definindo a forma de fun-
cionamento do local. “Nos 
reunimos com o Amilcar 
Loguércio, concessionário 
da rodoviária e nossa tra-
tativa vai ser diretamente 
com o Departamento Autô-
nomo de Estradas de Roda-

gem (Daer), enviando a do-
cumentação e uma lei para a 
Câmara de Vereadores, pois 
nós precisamos  repassar 
ao Estado de que forma 
vai funcionar a rodoviária, 
bem como o bar e lancheria, 
as lojas e os guichês, que 
deve ser tudo por licitação. 
Inicialmente achamos que 
poderíamos fazer de forma 
rápida, mas não. Um estu-
do estava sendo feito pelo 
departamento jurídico, para 
dentro de um curto prazo 
esta lei estar aprovada”, 
explicou o prefeito.

O gestor diz estimar 
que os usuários possam 
começar a utilizar o prédio 
ainda neste mês de abril. 
Ele frisou que a maior 
preocupação faz referência 
a manutenção do espaço. 
“Quem vai cuidar do pré-
dio? É o município ou os 

Silvana Antunes/Especial TP

Prédio está pronto e inaugurado

locatários? Tudo isso está 
sendo estudado de forma 
legal para que haja o cui-
dado necessário com o pré-
dio”, concluiu. O projeto 
contempla sala de bilhete-
ria, sala de bagagem, setor 
administrativo, banheiros 

masculinos e femininos, 
três salas para estabele-
cimentos comerciais com 
vitrines em vidro e praça 
de alimentação interna 
com ambiente de mesas, 
cozinha e dispensa, e área 
externa, com cobertura.
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Homens e mulheres 
participam do 
curso em busca 
de qualificação 

profissional

Curso de solda capacita 
profissionais em Hulha Negra

Foi proporcionado para 
quem é inscrito no 
Cadastro Único, em 

Hulha Negra, um curso 
profissionalizante de solda. 
Realizado pela Prefeitura 
de Hulha Negra, por meio 
da Secretaria de Assis-
tência Social e o projeto 
Capacitando para o Futuro, 
o curso conta com a partici-
pação de 20 alunos, sendo 
10 no turno da tarde e 10 
no turno da noite.

Além de recursos 
municipais, a realização do 
curso, ministrada pelo Ser-
viço Nacional de Aprendi-
zagem Industrial (Senai), 
foi viabilizada o repasse de 
R$ 20 mil em emendas im-
positivas, sendo R$ 10 mil 
do vereador Luis Gustavo 
Nunes Dias, o Baixinho 
(Progressistas) e R$ 10 mil 
do vereador Jorge Coelho, 
o Coruja (PDT).

A o  Tr i b u n a  d o 
Pampa, a secretária de 
Assistência Social Elisete 

Brasil, a Maninha, agrade-
ceu os vereadores e falou 
sobre a importância do 
curso para o município. 
“Este é um curso que se 
buscava há bastante tempo, 
visto ser difícil conseguir 
que a unidade do Senai 
chegue ao município e ser 
imprescindível em razão 
de não haver um local que 
possibilitasse o curso. So-
licitamos aos vereadores 
e eles atenderam nosso 
pedido por perceberem a 
importância para a comu-
nidade a demanda existente 
de interessados”, relatou. 

Maninha também 
ainda lembrou na oferta de 
emprego. “Tivemos bastan-
te procura por interessado 
em razão de ser um curso 
de capacitação profissiona-
lizante que costuma ofertar 
muitas vagas de emprego. 
Com isso, pensamos em 
proporcionar a capacita-
ção para nossos jovens e 
adultos de forma que fosse 

QUALIFICAÇÃO

incluído no currículo e 
possibilitasse uma melhor 
competitividade no mer-
cado de trabalho. Estamos 
felizes em poder trazer esse 
curso de solda para o muni-
cípio, afirmou a secretária, 
acrescentando que a pasta 
já trabalha para que seja 
ministrado um curso de 
caldeiraria no município.

O professor do Se-
nai, Márcio Wollmann, 
explicou as principais di-
ferenças entre o processo 
mig/mag. “O curso de sol-
dagem no processo mig/
mag é bastante utilizada 
no processo industrial por 
questão de praticidade e 
não requerer grandes áreas, 
tanta habilidade manual ou 
um grande horário de cur-
so, podendo utilizar pouco 
espaço em ambiente fecha-
do. Em questão de produti-
vidade, hoje se fala muito 
neste processo de soldagem 
que leva este nome em 
razão da alta velocidade 
de soldagem e com custo 
muito baixo. Já o curso de 
eletrodo revestido que está 
se extinguindo, se trabalha 
bastante no campo, em 
áreas abertas, que permite o 
trabalho em áreas de vento, 
por exemplo, porém possui 
baixa produtividade. Hoje é 
usada mais em grandes tu-
bulações e em máquinas”, 
exemplificou. 

O TP  conversou 
com Juliane Mena, de 34 
anos, que está fazendo 
o curso. A dona de casa 
disse que buscou o curso 
para se qualificar e buscar 
uma nova oportunidade de 

Prestigie as sessões ordinárias todas as quintas-feiras a partir das Prestigie as sessões ordinárias todas as quintas-feiras a partir das 
14h. Assista presencialmente ou pela internet, através do site14h. Assista presencialmente ou pela internet, através do site

www.camarahulhanegra.rs.gov.brwww.camarahulhanegra.rs.gov.br

Câmara de Vereadores de Hulha NegraCâmara de Vereadores de Hulha Negra
ROTEIRO DA SESSÃOROTEIRO DA SESSÃO

  ORDINÁRIA 31/03/2022ORDINÁRIA 31/03/2022

EXPEDIENTE INTERNO EXPEDIENTE INTERNO 

INDICAÇÕESINDICAÇÕES
Da vereadora TANIRA RAMOS DOS Da vereadora TANIRA RAMOS DOS 

SANTOS MARTINS - SANTOS MARTINS - 165/2022 - Solicita ao Poder Execu-165/2022 - Solicita ao Poder Execu-
tivo a realização de obras de patrolamento e encascalha-tivo a realização de obras de patrolamento e encascalha-
mento nas estradas da Estação Santo Antônio-Pampeano. mento nas estradas da Estação Santo Antônio-Pampeano. 
166/2022 - Solicita ao Poder Executivo a realização de 166/2022 - Solicita ao Poder Executivo a realização de 
limpeza nas margens do córrego que atravessa a Sede do limpeza nas margens do córrego que atravessa a Sede do 
Município. 167/2022 - Solicita ao Poder Executivo a realiza-Município. 167/2022 - Solicita ao Poder Executivo a realiza-
ção de obras de patrolamento e encascalhamento nas ruas ção de obras de patrolamento e encascalhamento nas ruas 
do Bairro Floresta.do Bairro Floresta.
Do vereador DIEGO GARCIA RODRIGUES - Do vereador DIEGO GARCIA RODRIGUES - 168/2022 - 168/2022 - 
Solicita ao Poder Executivo a construção de redutores de Solicita ao Poder Executivo a construção de redutores de 
velocidade na Rua Pedro Rabione Sacco, nas proximidades velocidade na Rua Pedro Rabione Sacco, nas proximidades 
da Creche Municipal. 169/2022 - Solicita ao Poder Executivo da Creche Municipal. 169/2022 - Solicita ao Poder Executivo 
a construção de redutores de velocidade na Rua Laudelino a construção de redutores de velocidade na Rua Laudelino 
da Costa Medeiros, entre as ruas Pedro Rabione Sacco e da Costa Medeiros, entre as ruas Pedro Rabione Sacco e 
Dirceu Araújo.Dirceu Araújo.
Do vereador LUIZ GUSTAVO NUNES DIAS - Do vereador LUIZ GUSTAVO NUNES DIAS - 170/2022 - So-170/2022 - So-
licita ao Poder Executivo a realização de limpeza nas valas licita ao Poder Executivo a realização de limpeza nas valas 
da Rua Laudelino da Costa Medeiros, entre as ruas Pedro da Rua Laudelino da Costa Medeiros, entre as ruas Pedro 
Rabione Sacco e Álvaro Lopes Brasil. 171/2022 - Solicita Rabione Sacco e Álvaro Lopes Brasil. 171/2022 - Solicita 

ao Poder Executivo a realização de obras de patrolamento ao Poder Executivo a realização de obras de patrolamento 
e encascalhamento no Assentamento Estância Velha, no e encascalhamento no Assentamento Estância Velha, no 
Corredor do Sr. Dirceu.Corredor do Sr. Dirceu.
Do vereador VOLNEI DOMINGO MANFRON - Do vereador VOLNEI DOMINGO MANFRON - 172/2022 - 172/2022 - 
Solicita ao Poder Executivo a colocação de lixeira na Rua Solicita ao Poder Executivo a colocação de lixeira na Rua 
Paulo Roberto Baldez, nas proximidades da Escola Monteiro Paulo Roberto Baldez, nas proximidades da Escola Monteiro 
Lobato.Lobato.
Do vereador JORGE ANTÔNIO MOREIRA COELHO - Do vereador JORGE ANTÔNIO MOREIRA COELHO - 
173/2022 - Solicita ao Poder Executivo a colocação de placa 173/2022 - Solicita ao Poder Executivo a colocação de placa 
indicativa de local de carga/descarga na Avenida Getúlio indicativa de local de carga/descarga na Avenida Getúlio 
Vargas, nas proximidades do estabelecimento de número Vargas, nas proximidades do estabelecimento de número 
1.342. 174/2022 - Solicita ao Poder Executivo a realização 1.342. 174/2022 - Solicita ao Poder Executivo a realização 
de limpeza nas valas entre as ruas João Oliveira e Osmar de limpeza nas valas entre as ruas João Oliveira e Osmar 
Cabral. 175/2022 - Solicita ao Poder Executivo a colocação Cabral. 175/2022 - Solicita ao Poder Executivo a colocação 
de placa proibindo a colocação de lixo na Rua Álvaro Lopes de placa proibindo a colocação de lixo na Rua Álvaro Lopes 
Brasil, nas proximidades da CESA.Brasil, nas proximidades da CESA.
Do vereador RONALDO PEREIRA DA SILVA - Do vereador RONALDO PEREIRA DA SILVA - 176/2022 176/2022 
- Solicita ao Poder Executivo a realização de obras de pa-- Solicita ao Poder Executivo a realização de obras de pa-
trolamento e encascalhamento no Corredor dos Ritta, na trolamento e encascalhamento no Corredor dos Ritta, na 
Serra da Hulha. 177/2022 - Solicita ao Poder Executivo a Serra da Hulha. 177/2022 - Solicita ao Poder Executivo a 
colocação de redutores de velocidade na Avenida Getúlio colocação de redutores de velocidade na Avenida Getúlio 
Vargas. 178/2022 - Solicita ao Poder Executivo a substitui-Vargas. 178/2022 - Solicita ao Poder Executivo a substitui-
ção de lâmpadas queimadas ou danificadas no sistema de ção de lâmpadas queimadas ou danificadas no sistema de 
iluminação pública do Corredor dos Ritta, na Serra da Hulha.iluminação pública do Corredor dos Ritta, na Serra da Hulha.

DESPACHO ÀS COMISSÕES TÉCNICASDESPACHO ÀS COMISSÕES TÉCNICAS

Projeto de Lei Municipal nº 019/2022 - Autor: PODER Projeto de Lei Municipal nº 019/2022 - Autor: PODER 
EXECUTIVO - EXECUTIVO - Assunto: Autoriza o Prefeito, Vice-Prefeito, Assunto: Autoriza o Prefeito, Vice-Prefeito, 
Secretários, Procurador Jurídico, Servidores Efetivos ou Secretários, Procurador Jurídico, Servidores Efetivos ou 
Comissionados a dirigirem veículos oficiais da Administração Comissionados a dirigirem veículos oficiais da Administração 
Pública Municipal como instrumento de trabalho e dá outras Pública Municipal como instrumento de trabalho e dá outras 
providências. Situação: BAIXA PARA AS COMISSÕES.providências. Situação: BAIXA PARA AS COMISSÕES.
Projeto de Lei Municipal nº 020/2022 - Autor: PODER Projeto de Lei Municipal nº 020/2022 - Autor: PODER 
EXECUTIVO -EXECUTIVO - Assunto: Autoriza o Poder Executivo a abrir  Assunto: Autoriza o Poder Executivo a abrir 
Crédito Adicional Especial no Orçamento Vigente e dá outras Crédito Adicional Especial no Orçamento Vigente e dá outras 
providências. Situação: BAIXA PARA AS COMISSÕES.providências. Situação: BAIXA PARA AS COMISSÕES.
Projeto de Lei Municipal nº 021/2022 - Autor: PODER EXE-Projeto de Lei Municipal nº 021/2022 - Autor: PODER EXE-
CUTIVO - CUTIVO - Assunto: Autoriza a Aquisição de Equipamentos Assunto: Autoriza a Aquisição de Equipamentos 
e/ou Serviços de Manutenção para o Parque de Iluminação e/ou Serviços de Manutenção para o Parque de Iluminação 
Pública do Município com Pagamento Parcelado. Situação: Pública do Município com Pagamento Parcelado. Situação: 
BAIXA PARA AS COMISSÕES.BAIXA PARA AS COMISSÕES.
Projeto de Lei Municipal nº 022/2022 - Autor: PODER EXE-Projeto de Lei Municipal nº 022/2022 - Autor: PODER EXE-
CUTIVO -CUTIVO - Assunto: Autoriza o Poder Executivo a Prorrogar o  Assunto: Autoriza o Poder Executivo a Prorrogar o 
Prazo de Contratação de 01 Professor Anos Finais - História.Prazo de Contratação de 01 Professor Anos Finais - História.
Situação: BAIXA PARA AS COMISSÕES.Situação: BAIXA PARA AS COMISSÕES.

Divulgação TP

Curso de solda está sendo realizado na unidade móvel do Senai, com instalação 
em frente a Prefeitura de Hulha Negra. Vereadores Luis Gustavo e Jorge Coelho, 
que repassaram emendas impositivas, acompanharam a secretária Elisete Brasil

emprego. “O curso é ótimo 
e de alta qualidade. Não 
estamos com dificuldade, 
pois o professor explica 

passo a passo. Tivemos 
aulas teóricas com toda 
a explicação completa e 
agora estamos na pratica, 

inclusive já estamos sol-
dando mig e mag e depois 
teremos curso de eletrodo”, 
disse Juliana. 

Prefeito Renato Machado e primeira-dama Darlene, acompanharam o início do curso

Juliane Mena está fazendo o curso e busca qualificação
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* Doutorando em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de 
Direito Público (IDP/DF), Mestre em Direito Público pela Unisinos/RS, Pós-
graduado em Direito Constitucional (ABDCONST) e em Direito Eleitoral 
(Verbo Jurídico), Graduado em Direito pela Urcamp/RS, Membro Fundador 
da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (ABRADEP), Membro 
da Comissão de Direito Eleitoral da OAB-DF, Professor da Pós-graduação 
em Direito Eleitoral da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), 
Advogado, Sócio Fundador da Barcelos Alarcon Advogados (Brasília-DF). 

Qual a relação 
entre mentira e po-
lítica, entre mentira 
e eleições? E como 
o legislador brasileiro 
lida com o problema 
da mentira no espec-
tro político-eleitoral? 
Pois bem. Em “Crime 
e Mentira na Política” 
(Fórum, 2016), Fer-
nando Gaspar Neisser 
realiza uma rica análise 
dos crimes eleitorais que 
propõem o controle de 
conteúdo na propaganda eleitoral, tudo sob a ótica de 
sua pertinência dentro do sistema criminal eleitoral, 
da sua necessidade e, ainda, da sua eficácia quanto 
à proteção dos bens jurídicos tutelados. O livro, pu-
blicado em idos de 2016, ainda que tenha nascido 
antes do “estouro” do fenômeno das “Fake News”, 
representa um ótimo farol para compreendermos o 
tema, no passado, no presente e, ainda, para o futuro. 

Dividida em cinco capítulos, a obra, que é de 
muito fôlego, aborda a temática da democracia e do 
controle positivo da propaganda eleitoral, a temática 
das campanhas eleitorais à luz daquilo que prevê o 
ordenamento jurídico quanto à propaganda política 
e a temática da legitimidade e da necessidade de 
criminalização da mentira da propaganda eleitoral, 
para, após, no último capítulo do livro, perquirir acerca 
da viabilidade e da oportunidade da criminalização da 
mentida na propaganda eleitoral. 

A liberdade do exercício do direito de sufrágio 
e a legitimidade dos pleitos eleitorais são, tal como 
diz o autor, os paradigmas buscados pela tutela le-
gislativa. Os crimes eleitorais, a seu turno, possuem 
como pano de fundo a “proteção da veracidade e 
autenticidade das informações transmitidas aos 
eleitores, permitindo a formação da vontade concer-
nente ao voto de forma serena, desimpedida e sem 
a contaminação por dados falseados”.Já o principal 
parâmetro normativo abordado pelo escrito é o artigo 
323 do Código Eleitoral, que criminaliza a divulgação 
de “fatos sabidamente inverídicos” na propaganda 
eleitoral. 

Democracia é o modo de organização do corpo 
político que permite, simultaneamente, a participação 
efetiva de todos os seus membros adultos, que podem 
se candidatar e escolher representantes por meio de 
eleições livres, justas e periódicas, com ampla liberda-
de de associação e troca de informações, permitindo 
que se atinja um entendimento esclarecido sobre a 
agenda política e suas alternativas. E a eleição as-
sume na democracia, simultaneamente, os papéis 
de mecanismo de escolha e de fonte de legitimação. 

Ao mesmo tempo, o mecanismo pelo qual o 
eleitor pode conhecer os candidatos e a suas propos-
tas é a propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral, 
por sua vez, pode ser positiva ou negativa. A primeira 
é aquela que visa convencer os eleitores a votar 
em determinado concorrente. Já a segunda nasce 
simultaneamente com a propaganda política. Pode 
ser comparativa, depreciativa, ofensiva ou mentirosa, 
sendo necessário compreender os seus matizes para 
que se possa fixar os limites toleráveis. Por ser, pois, 
a propaganda eleitoral, o mecanismo através do qual 
há a união comunicativa entre candidatos e eleitores, 
é que todo e qualquer limite imposto nesse caminho 
deve ser muito bem avaliado. 

Apesar disso, tal como aponta Fernando, as 
mazelas da vida política nacional, da corrupção às 
promessas descumpridas, não raro conduzem a opi-
nião pública a defender reiteradas reformas legais, 
expandindo o escopo da ação punitiva do Estado. 
E a frutificação deste tipo de investida nem sempre 
é sã. Raramente o é, digo eu, porquanto acríticas. 
Por que punir? Quem punir? Como punir? Pergun-
tas importantes, cujas respostas nem sempre são 
perquiridas no âmago de processos legislativos com 
objeto restritivo. O livro de Neisser, eis aí o grande 
mérito da obra, é um tratado reflexivo e propositivo 
acerca destas perguntas, tendo como horizonte algo 
demasiado relevante: a democracia. 

* Guilherme Barcelos

Crime e mentira na política Crime e mentira na política 

Agenda marcada pelo deputado Paparico Bacchi (PL) ainda vai 
tratar da questão da mineração de fosfato em Lavras do Sul

Irineu Fontela/Especial TP

Audiência virtual com a procuradora da 
República em Bagé debateu  a questão da 

indústria de fertilizantes em Lavras

QUESTÃO ENERGÉTICA

Audiência no MME vai 
tratar da continuidade 

das operações da 
Usina de Candiota

No próximo dia 12 de 
abril, o deputado es-
tadual Paparico Bac-

chi vai à Brasília tratar sobre 
o plano estratégico que busca 
ampliar a produção nacional 
de fertilizantes e soluções 
para a continuidade das ope-
rações na Usina de Candiota 
(Fase C). O presidente da 
Frente Parlamentar em De-
fesa da Mineração e do Polo 
Carboquímico na Região da 
Campanha vai dialogar sobre 
as pautas pessoalmente com 
o ministro de Minas e Ener-
gia, Bento Albuquerque. 

FERTILIZANTES - Desde 
que lançou a Frente Parla-
mentar, em ato oficial na 
Câmara de Candiota em no-
vembro de 2021, o deputado 
Paparico tem intensificado 
ações que buscam poten-
cializar o desenvolvimen-
to econômico e social por 
meio do fortalecimento da 
mineração no RS. No início 
da semana, acompanhado 
pelo prefeito de Lavras do 
Sul, Sávio Prestes, o par-
lamentar intermediou uma 
audiência com a procuradora 
da República na Comarca 
de Bagé, Amanda Gualtieri, 
a respeito do projeto de 
extração de fosfato em La-
vras do Sul - matéria prima 
fundamental para produção 
de fertilizantes.

A audiência eviden-
ciou algumas dificuldades 
que o país enfrenta para 
colocar em prática o plano 

que poderá reduzir a depen-
dência externa de fertilizan-
tes. Com capacidade para 
extrair e vender 300 mil 
toneladas ao ano, podendo 
expandir para 600 mil ou 
900 mil toneladas ao ano de 
acordo com a demanda, o 
projeto para fornecer fosfato 
- apresentado pela empresa 
Águia Fertilizantes há mais 
de 10 anos - recebeu licença 
prévia da Fundação Estadual 
de Proteção Ambiental (Fe-
pam), mas enfrenta ação na 
justiça proposta pelo Minis-
tério Público Federal (MPF), 
que aponta possíveis falhas 
nos estudos ambientais. 

O deputado Paparico 
Bacchi destacou que espera 
a breve resolução da questão 
jurídica e salienta que o ex-

cesso de burocracia em torno 
da extração de minerais de-
sestimula o desenvolvimento 
econômico das comunidades 
que perdem de gerar em-
pregos e renda ao cidadão. 
“A economia do Brasil tem 
um dos alicerces principais 
na agricultura. Importamos 
80% dos fertilizantes que 
o agronegócio consome e 
o conflito na Ucrânia traz 
riscos de desabastecimento, 
pois a Rússia é o principal 
fornecedor do insumo. O 
fato evidência que é neces-
sário investir em mineração 
para estimular a produção 
nacional de fertilizantes, 
impulsionando a economia 
local, além de reduzir custos 
de importação”, destacou o 
deputado Paparico Bacchi. 

CARVÃO - A busca de so-
luções para a continuidade 
das operações da Usina de 
Candiota (Fase C), per-
tencente a CGT Eletrosul, 
que tem o encerramento do 
contrato para venda de ener-
gia em dezembro de 2024, 
será destaque na audiência 
com o ministro de Minas e 
Energia, Bento Albuquer-
que. Na ocasião, o deputado 
Paparico Bacchi vai dialogar 
sobre o estabelecimento de 
um Programa de Transição 
Energética justa para o Rio 
Grande do Sul, por meio da 
emenda nº 17 da Medida 
Provisória 1.078/21 ou do 

marco regulatório para a 
criação do programa que 
pode ser incluído no texto do 
Projeto de Lei 414/21. 

PRESENÇAS – Já confir-
maram presença para acom-
panhar o parlamentar na 
audiência em Brasília: Savio 
Prestes - prefeito de Lavras 
do Sul; Luiz Carlos Fola-
dor – prefeito de Candiota; 
Paulinho Brum - vice-pre-
feito de Candiota; Fernando 
Luiz Zancan – presidente 
da Associação Brasileira do 
Carvão Mineral (ABCM); 
Roberto Zamberlan – dire-
tor-executivo do Sindicato 
da Indústria do Calcário do 
Rio Grande do Sul; Roberto 
da Rocha Miranda de Faria 
- diretor de Novos Negó-
cios da Copelmi Mineração 
Ltda; Hermelindo Ferreira 
- presidente do Sindicato 
dos Mineiros de Candiota; 
Gildo Feijó - vereador e 
superintendente Adminis-
trativo da Companhia Rio-
grandense de Mineração 
(CRM)/Mina de Candiota; 
Juliano Corrêa – assessor da 
Prefeitura de Candiota; além 
de representante da empresa 
Águia Fertilizantes S.A. 
Também foram convidados 
para a reunião os deputados 
federais Afonso Hamm (Pro-
gressistas), Giovani Cherini 
(PL), Ubiratan Sanderson 
(União Brasil) e Alceu Mo-
reira (MDB).

Usina de Candiota tem contrato de energia até somente dezembro de 2024

Arquivo TP
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Investimentos foram 
na casa dos R$ 500 mil, 

ampliando a capacidade 
do refeitório de 30 

para 100 alunos, além 
de pintura drenagem 

e paisagismo no 
educandário

EDUCAÇÃO

Escola de Candiota ganha 
novo refeitório e reforma

Na manhã da última 
quarta-feira (30), o 
prefeito Luiz Car-

los Folador e o secretário 
municipal de Educação, 
Michel Feijó, junto a dire-
tora do educandário Gio-
vana Barella, entregaram 
à comunidade escolar um 
novo refeitório e a reforma 
da Escola Municipal de En-
sino Fundamental (EMEF) 
Neli Betemps, no bairro 
João Emílio, em Candiota. 
A atividade fechou a pro-
gramação dos 30 anos de 
emancipação do município, 
comemorado no último 
dia 24.

Com o investimen-
to, a escola ampliou a ca-
pacidade de atendimento 
no refeitório de 30 para 
100 alunos. Também uma 
nova mobília foi adquirida, 
utensílios, fogões, geladei-
ras, mesas, entre outros. As 
salas de aula também foram 

Evair de Lopes/Especial TP

renovadas com pintura, 
drenagem e paisagismo. ‘’A 
escola Neli, junto a todos os 
professores, funcionários 
e alunos, merecem todo o 
nosso carinho e atenção, 
bem como a comunidade 
do bairro João Emílio. O 
nosso compromisso de estar 
sempre presente na vida 
escolar de nossas crianças 
é renovado a cada dia. O 
meu agradecimento a toda 
equipe da Secretaria de 
Educação, capitaneada de 
forma brilhante pelo secre-
tário Michel. Da mesma 
forma aos trabalhadores 
que executaram os projetos. 
Seguiremos avançando e 
ouvindo nossos bairros. 
Aos aluninhos Guilherme 
e Melissa, eu e o Michel 
agradecemos pelo quadro 
em homenagem recebido’’, 
disse o prefeito Folador na 
ocasião. 

Para o secretário 

Michel, o momento é de 
renovar a esperança. ‘’A 
comunidade pediu e nós 
atendemos. Nossos alunos 
a partir de agora contam 
com uma nova escola. Mais 
fl orida, ampla e renovada. 
Aos professores e à diretora 
Giovana Barella, junto de 
sua equipe, o nosso agra-
decimento pela parceria. 
Ao prefeito Folador, pela 
sensibilidade de apostar 
todos os dias na educa-
ção. À minha equipe, pelo 
comprometimento diário. 
Um abraço carinhoso para 
dona Eliane, a primeira 
merendeira da escola. Ela 
também esteve conosco. A 
educação transforma e nos 
faz acreditar no amanhã”, 
comemorou ele. 

Também participa-
ram do ato a comunidade 
local, secretários munici-
pais, vereadores, imprensa 
local e o artista Ederson 

Novo refeitório vai contemplar mais que o triplo de alunos 
e alunas que o antigo local abrigava

Ato de inauguração teve a participação da comunidade escolar e da João Emílio 

Reis. O vereador Gildo 
Feijó representou a Câmara 
de Vereadores e Vereadoras, 
a professora Maria Hele-

na Barcellos o Conselho 
Municipal de Educação 
e Dante Oliveira os mo-
radores da localidade. Os 

presentes homenagearam as 
professoras Arlete Corrêa 
e Lia Camacho, falecidas 
recentemente.

Prefeito Folador junto a alguns estudantes da escola
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Prédio será ampliado em cerca de 100m² e  receberá uma remodelagem arquitetônica

Audiência pública em Dom Pedrito 
questiona Equatorial Energia sobre 

problemas de abastecimento de energia
Fernando Risch/Especial TP

Representantes de toda região se fizeram presentes

 Ocorreu no dia 31, 
em Dom Pedrito, a audiên-
cia pública para debater os 
problemas relativos ao abas-
tecimento de energia elétrica 
e atendimento ao consumidor 
feitos pela empresa Equatorial 
Energia, na Região da Cam-
panha. O encontro se deu 
através do Fórum Democrá-
tico Regional da Assembleia 
Legislativa.

A audiência foi presi-
dida pelo deputado estadual 
Luiz Fernando Mainardi (PT), 
propositor do encontro, e 
contou com a presença do 
deputado estadual Zé Nunes 
(PT), de diretores da empresa 
de energia e de prefeitos e 
vereadores de Aceguá, Bagé, 
Candiota, Dom Pedrito, Hu-
lha Negra, Pinheiro Machado, 
Pedras Altas e Lavras do Sul.

Na abertura dos tra-
balhos, o deputado Mainardi 
afirmou que o objetivo do en-
contro é buscar soluções, que 
a audiência traga resultados 
concretos, de como resolver 

os problemas específicos e 
em que prazo. “Que se tinha 
problemas com a CEEE, 
isso é inegável, mas o que 
estamos vendo agora não tem 
precedente em nosso estado. 
Não viemos aqui para jogar 
pedras, mas para solucionar 
os problemas da população. 
E são muitos os problemas”, 
afirmou.

Zé Nunes reiterou que 
a missão na audiência é cons-
truir um caminho em que o 
povo possa viver e trabalhar 
com tranquilidade. “Eu tive 
minha opinião no processo 
de privatização da CEEE, mas 
agora nós vivemos situações 
de desespero. Recebemos 
ligações de pessoas perdendo 
alimentos e medicamentos 
porque ficam dias sem ener-
gia, pessoas que vivem a 50, 
60km do centro da cidade”, 
concluiu.

Dentre as reclamações 
e demandas ao presidente da 
Equatorial, grande parte se 
deu pelos prejuízos no meio 

rural, principalmente dos 
produtores de leite, que, sem 
energia elétrica, têm dificul-
dade na ordenha e não po-
dem armazenar o produto na 
temperatura adequada, o que 
acarreta na perda da produção, 
além do problema na irrigação 
de lavouras, trazendo perdas 
na colheita. Outra reclamação 

ENERGIA ELÉTRICA

frequente se dá pela falta de 
atendimento pela empresa, 
que atende as demandas da 
população através de men-
sagens eletrônicas automa-
tizadas, sem contato direto 
com uma pessoa, fazendo 
com que o consumidor não 
obtenha uma resposta para 
seu problema.

Os representantes 
da empresa apresentaram 
o histórico da Equatorial e 
prestaram contas sobre todos 
os investimentos que estão 
sendo feitos e os que ainda 
serão realizados na região. 
A justificativa da empresa é 
que, além de terem recebido 
uma rede velha, o trabalho foi 

prejudicado pelos temporais 
no início do ano, que acaba-
ram afetando o reestabeleci-
mento no abastecimento. Os 
representantes responderam 
questionamentos e apresen-
taram o plano de criação de 
um Call Center para atender 
as demandas dos clientes de 
forma direta.

Deputado Mainardi foi o proponente da audiência

Unidade de Saúde Central será ampliada
CANDIOTA

A Prefeitura de Candio-
ta, por meio da Secre-
taria de Saúde, acaba 

de conquistar um recurso de 
R$ 280 mil para reformar e 
ampliar a Unidade Básica 
de Saúde (UBS) Central, na 
sede do município.

Conforme as infor-
mações repassadas ao TP 
pelo secretário de Saúde, Fa-
brício Moraes, o Bibi, vem do 
programa estadual Avançar 
na Saúde. Segundo ele, Can-
diota se habilitou na primeira 
etapa da Rede Bem Cuidar, 
já fazendo as capacitações, 
entretanto na segunda rodada 
acabou ficando de fora, após 
cadastrar a proposta de am-
pliação. “Muitas rodadas de 
conversas do prefeito Folador 
(Luiz Carlos) e minhas junto 
a secretária de Estado da Saú-
de, Arita (Bergmann), bem 
como aos vários órgãos do 

governo foram fundamentais 
para que nesta terceira etapa 
fôssemos contemplados”, 
conta Bibi.

 
AMPLIAÇÃO – O cresci-
mento da demanda, da po-
pulação e também do ofere-
cimento de serviços de saúde 
na UBS Central, motivam 
uma ampliação urgente e 
necessário, conforme explica 
o secretário. Conforme ele, 
ao longo dos anos foi sendo 
feitas adaptações e aumentos, 
porém agora já insuficientes 
porque na unidade há atendi-
mentos médicos em clínica 
geral, passando por cardio-
logia, neurologia, traumato-
logia, ginecologia, odonto-
logia, otorrinolaringologia, 
entre outras especialidades, 
além de ser exigência de se 
ter salas para enfermagem, 
vacinação e cadastro. “Há 

uma necessidade de ampliar 
o local para oferecer mais 
conforto e melhor atendi-
mento. Estamos felizes com 
a conquista do recurso”, 
destaca Bibi.

Mesmo que já tenha 
recebido ao longo do tempo 
outras obras, o novo proje-
to, conforme o secretário, 
buscou otimizar os espaços 
vagos ainda existentes na 

parte da frente e na lateral, 
além de trabalhar a questão 
arquitetônica. O projeto con-
templa 100m², com uma nova 
fachada, uma nova recepção, 
novas salas e também a re-

organização de todo espaço 
interno da UBS O secretário 
ainda adiantou que se for 
necessário, a Prefeitura irá 
colocar uma contrapartida 
para a ampliação.

J. André TPDivulgação TP

Bibi e a secretária de Saúde 
do RS, Arita Bergmann
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Sérgio Ilha Moreira faz parte do Conselho de Administração da 
Companhia Riograndense de Mineração e é conselheiro vitalício do Grêmio

Divulgação TP

*Cássio G. Lopes

FUTEBOL

Autor da ideia da 
estrela dourada na 
bandeira do Grêmio 

visitou Candiota

Na manhã do dia 21 de 
março, o TP acom-
panhou a visita dos 

membros do Conselho de 
Administração da Com-
panhia Riograndense de 
Mineração (CRM) à Mina 
de Candiota. 

No mesmo veículo 
que levou a reportagem do 
jornal estava Sérgio Ilha 
Moreira, de 81 anos. Em 
meio a conversa, além de se 
apresentar como conselheiro 
da estatal, Sérgio, ainda sem 
saber que o jornal o acom-
panhava na viatura, contou 
histórias de sua vivência no 
Grêmio Foot-Ball Portoale-
grense. “O futebol é minha 
cachaça e o Grêmio minha 
paixão”, disse.

Deputado estadual 
gaúcho entre 1970 e 1986, 
Sérgio foi importante na 
política do Estado, porém 
foi como vice-presidente do 
Grêmio, logo após o Brasil 
ter conquistado a Copa de 
1970, no México, que ele 
demarcou para sempre sua 
trajetória com a vida do fute-
bol estadual e nacional, mas 
especialmente a do Grêmio. 

Foi dele a ideia de 
homenagear o saudoso 
lateral-esquerdo gremista 
e campeão mundial pela 
seleção, Everaldo Marques 
da Silva (1944-1974). “Dei 
a sugestão ao presidente na 
época, Flávio Obino, que 
levou ao Conselho Delibera-
tivo, que aprovou”, conta ele 
com orgulho ao TP após as 
devidas apresentações entre 
ele e o diretor e editor do 
jornal e também gremista, 
João André Lehr.

A sugestão dada por 
ele e que foi aprovada na 
íntegra em junho de 1970, 
é que Everaldo fosse trans-
formado em atleta laureado 

do clube, recebesse duas 
cadeiras vitalícias no então 
estádio Olímpico e que na 
bandeira do clube se colo-
casse uma estrela dourada 
pela glória de ter conquista-
do o tricampeonato mundial 
de futebol pelo Brasil.

Fanático pelo Grê-
mio, como não poderia dei-

xar de ser, Sérgio é conse-
lheiro vitalício do clube. 
Durante um jantar na noite 
do último domingo (20), na 
Hospedaria da CRM, em 
Candiota, ele telefonou ao 
presidente Romildo Bolzan, 
o colocando em conversa 
com o prefeito Luiz Car-
los Folador e o ex-prefeito 

e atual vereador Marcelo 
Gregório (ambos gremistas).

Sérgio Ilha ainda re-
velou ao jornal que outra 
sugestão sua está sendo 
analisada neste momento 
pelo Conselho Deliberativo 
do Grêmio, que é a criação 
da maior honraria do clube, a 
Ordem do Mérito Gremista. 

Bandeira do Grêmio tem uma estrela 
dourada em homenagem a Everaldo

Eu ainda não tinha desmamado, quando tu 
me escolheste. Literalmente, tirasse-me das tetas de 
minha mãe, talvez porque me achasses bonitinho.

Levaste-me então para tua casa, me deste 
comida e bebida. E, assim, fui crescendo no meu 
novo lar, na tua companhia, te fazendo costado, te 
amando e querendo bem. 

E não havia tempo feio que impedisse de te 
receber quando chegavas em casa, pois, tu és o meu 
ídolo, minha referência, o meu dono. 

Por ti, com certeza daria a minha vida, porque 
te amo acima de tudo, independente das circuns-
tâncias. 

Porém, com o tempo, não sei o porquê, paraste 
de me dar atenção e carinho; e me atiraste aqui nessa 
encerra cercada de telhas velhas de zinco.

Sabe, já não recordo a última vez que comi 
e bebi. Minha barriga ronca há muitos dias e estou 
sedento por um pouco de água.

Estou tão magro, que os meus ossos estão 
aparecendo. Meus olhos estão mirrados e já não 
trazem mais aquele brilho de antes. 

Oh, se um dia alguém passasse por aqui e me 
tirasse dessa situação! 

Eis que ouço o barulho de um carro se aproxi-
mando. Dele escuto a batida das portas e os passos 
de pessoas se aproximando. 

Não reconheço as suas vozes, são estranhos 
e estão vindo em minha direção. Repentinamente, o 
portão de zinco se abre e vejo duas mulheres que me 
dizem: “Não tenhas medo, cãozinho. Estamos aqui 
para te ajudar”.

Devido a minha fraqueza, elas tiveram que me 
carregar até o carro. Fui levado direto para uma ve-
terinária, que me cuidou por meses até me recuperar 
completamente. 

Hoje, sou um novo cachorro e estou à espera 
de alguém que me adote. 

Obrigado, Patrícia (1), Eliane (2) e Maila (3), 
por terem me resgatado. Nunca poderei recompensar 
o que fi zeram por mim. 
1 - Patrícia Coradini (Policial Civil e Presidente do 
Núcleo de Proteção de Animais de Bagé);
2 - Eliane Hidalgo (Policial Civil); 
3 - Maila Saldanha (Veterinária).

Relatos de um cachorro resgatadoRelatos de um cachorro resgatado

Historiador e escritor

Sérgio Ilha Moreira, de 81 anos, é conselheiro da CRM e vitalício do Grêmio

Everaldo Marques da Silva 
foi lateral-esquerdo do 

Grêmio e da seleção
 brasileira, tendo 

conquistado o tri em 1970 

Divulgação TP

J. André TP



GERAL 2 a 5 de abril de 2022 99

 O CTG BATALHA DO SEIVAL por meio da atual patronagem convoca 
assembleia geral para eleição do exercicio do ano 2022/2023 para o dia 22 de 
abril de 2022 as 20hr na sede social deste CTG, localizado na Vila Operária na 
cidade de Candiota-RS.
1-  As inscrições das chapas serão recebidas na sede do CTG no dia 22/04/2022 
das 15 ás 19 horas. 2- Todos os sócios que estiverem em dia com suas obriga-
ções com a tesouraria da entidade poderão oficializar chapa para concorrer e 
estão aptos a votar na eleição.

Candiota, 01 de abril de 2022
                                                                                      Dinossane Pech

                                                                                       Patrão

CTG BATALHA DO SEIVAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL

 Responsável por 
distribuir energia elétrica 
para toda a área urbana de 
Hulha Negra e Aceguá, além 
de grandes extensões rurais 
destes dois municípios, além 
de Candiota e Bagé, a Coo-
perativa Regional de Eletri-
ficação Rural Fronteira Sul 
Ltda (Coopersul) realizou 
eleições no último dia 25 de 
março. 
 Apenas uma chapa 
concorreu, encabeçada por 
Jaci Jacinto Coelho, o Titi, 
que já estava a frente da 
entidade em dois mandatos, 
tendo sido reeleito por ampla 
maioria dos votos. A única 
chapa inscrita fez 394 votos 
de um total de 401, sendo 
sete brancos. Para a eleição 
do Conselho Fiscal foram 
dados 371 favoráveis e 27 
brancos (ver quadro com os 

nomes).
 A posse da diretoria 
que comanda a entidade até 
2026 ocorreu na tarde da 
última quinta-feira (31), no 
ginásio de esportes de Hulha 
Negra. Na oportunidade, 
o presidente reeleito pela 
terceira vez, assinalou que 

Sivaldo de Sousa/Especial TP

ao longo dos últimos anos 
muita coisa foi modificada e 
reparada. “Fizemos uma re-
novação muito grande e por 
isso que a cooperativa está 
onde está hoje, com gran-
des investimento já feitos 
e muitos que ainda virão”, 
declarou Titi durante a posse.

Ordem de abertura da licitação foi assinada pelo 
prefeito Bebeto Perdomo junto aos secretários municipais

Ofim do mês de março 
foi bastante impor-
tante para a educação 

de Pedras Altas. O prefeito 
Bebeto Perdomo assinou 
durante reunião com os 
secretários municipais de 
governo, a ordem de serviço 
de abertura de licitação para 
construção da futura creche 
do município, para atender 
as crianças pedrasaltenses 
de zero a três anos. 
 O investimento 
será com recursos próprios, 
no valor de aproximadamen-
te R$ 600 mil e fortalecerá 
os investimentos na educa-
ção infantil municipal. “É 
um dia de muita alegria para 
nós, que integramos a Secre-
taria de Educação. Além de 
assegurarmos a construção 
de uma creche, fruto do 
trabalho coletivo dos nossos 
secretários de governo e 
Central de Projetos,  agora, 
com muito planejamento 

e responsabilidade, esta-
mos assinando a ordem de 
serviço que garantirá mais 
um espaço para a educação 
infantil. Uma unidade que 
além de fortalecer o ensino 
público municipal, possibi-
litará que as mães e respon-
sáveis  façam seus afazeres 
sem precisar se preocupar 
onde deixarão suas crian-
ças”, destacou a secretária 
de Educação Cilene Tardiz. 
 O prefeito Bebe-
to Perdomo reafirmou o 
compromisso com o desen-
volvimento e a educação 
do município. “Estamos 
muito felizes com a futura 
creche, que será construída 
com recursos próprios, pois 
é um importante avanço 
para a educação do nosso 
município. Vamos criar um 
equipamento totalmente 
adequado, com ambientes, 
para proporcionar o melhor 
às crianças, como também, 

aos profissionais que vão 
atuar no espaço. Muito me 
alegra trabalhar em prol 
do avanço da nossa Pedras 
Altas. Neste segundo man-
dato, estamos empenhados 
em fortalecer todas as áreas, 
sobretudo, a educação que 
representa o futuro dessa 
e das próximas gerações”, 
afirmou o gestor.

A PROJETO – O TP con-
versou com o engenheiro 
Volmir Cunha, responsável 
pelo projeto. Segundo ele, 
a creche será construída 
junto a Escola de Educação 
Infantil Castelinho do Saber 
e contará com área total de 
mais de 225 m², contemplan-
do área de circulação, refei-
tório, banheiro masculino, 
banheiro feminino, dois fral-
dários, berçário, recreação/
convivência, administração/
sala de professores, maternal 
1 e maternal 2.

Prédio será construído com recursos próprios do município

Prefeitura de Pedras 
Altas abre licitação 
para construção de 

creche municipal

EDUCAÇÃO

Divulgação TP

 O Sindicato dos Professores e funcionários de estabelecimentos de 
Educação Municipal de Bagé – RS por seu presidente, no uso de suas atribui-
ções legais, convoca a todos os professores e servidores de escola do muni-
cípio de Bagé/RS para uma Assembleia Extraordinária da categoria, que se 
realizará no dia 19 de abril de 2022, às 18h 30min em 1ª chamada e às 19h em 
2ª chamada, o local será na AABB - Associação Atlética Banco do Brasil, Av. 
Tupi Silveira, 2398.
ORDEM DO DIA: 1. Cumprimento do Piso do Magistério; 2. Reajuste dos servi-
dores de Escola; 3. Deliberações gerais.

Eduardo Fredes Nogueira 
Presidente SINPROFEM

SINPROFEM – Sindicato dos Professores e Funcionários 
de Estabelecimentos de Educação Municipal de Bagé.

EDITAL DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA

Toma posse 
nova diretoria 
da Coopersul

ELETRIFICAÇÃO RURAL

Diretoria Executiva: Presidente: Jaci Jacinto Coe-
lho (Titi), vice-presidente: Adir Sebastião dos San-
tos (Chimbo) e secretária-geral: Adriana Werkhau-
sen.
Conselho Administrativo: Avelino Ardenghy e 
João Valdenir da Silva Outeiro (titulares), Odete da 
Silva Ribeiro e Ilvo Vahl (suplentes). 
Conselho Fiscal: Elenice Borges Ritta, Ana Be-
atriz Vilamil Balsamo Almeida e Gustavo Nunes 
Dias (titulares), Valmir do Amaram, Nalia Miguela 
da Cruz e Floro Ramos Neto (suplentes).

NOVA DIRETORIA – Gestão 2022-2026

Nova direção e Conselho Fiscal tomaram posse na última quinta-feira (31), em Hulha Negra
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Carlos Hofmeister Neto 
foi eleito presidente 
e Henrique de Souza 
Anselmo para vice

Sindicato Rural de Pedras 
Altas tem nova diretoria

A tarde da quinta-feira 
(30) foi marcada pela 
posse da nova dire-

toria do Sindicato Rural de 
Pedras Altas. Recentemente, 
a partir de apresentação de 
chapa única, os sócios elege-
ram Carlos Hofmeister Neto 
e Henrique de Souza Ansel-
mo para presidente e vice-
-presidente da entidade na 
gestão 2022-2024. Durante 
a cerimônia, também foram 
empossados secretários, te-
soureiros, Conselho Fiscal, 
suplentes e delegados. O ato 
ocorreu no Parque Rural da 
Cidade do Castelo. 

DISCURSOS – Na oportuni-
dade, Ana Cândida Azeredo, 
a Preta, se manifestou sobre 
o tempo em que esteve à 
frente da diretoria e a im-
portância de poder contar 
com um grupo que “pegou 
junto”, além da Prefeitura, 
Secretaria de Saúde, de As-
sistência Social, de Obras e 
entidades fundamentais para 
o agro como a Federação 
da Agricultura do Estado 
do Rio Grande do Sul (Far-
sul) e o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural 
(Senar). Ela sai de cena, 
mas não da história – foi a 
primeira mulher a ocupar o 
cargo de presidente do Sin-
dicato Rural de Pedras Altas 
desde os quase 21 anos de 
sua fundação. 
 Arildo Madruga, 
presidente da Câmara de 
Vereadores, ressaltou o mo-
mento político do município 
- de prestação de serviços 
qualificada e união exis-
tente entre os poderes para 
que Pedras Altas esteja em 

constante desenvolvimento. 
Parabenizou a gestão que se 
despedia do cargo, a qual 
enfrentou a pandemia e 
todos os seus desafios, além 
de colocar o Legislativo à 
disposição da nova equipe 
de trabalho para lutarem 
juntos pela categoria.

Para o prefeito Be-
beto Perdomo, o momento 
é grandioso pela importância 
do sindicalismo – não só a 
que o Sindicato Rural possui 
dentro do contexto da socie-
dade pedrasaltense, mas na 
sociedade gaúcha e na socie-
dade nacional. “Para terem 
uma ideia, há 10 anos Pedras 
Altas tinha 6 mil hectares 
de soja, hoje nós estamos 
chegando a 50 mil hectares. 
É uma nova realidade. É um 
novo momento que vivem 
esses produtores nesses no-
vos segmentos que temos 
no nosso município e eles 
têm que participar da nossa 
sociedade. Não posso dizer 
que não é comigo, que não 
gosto da política e do sindi-
calismo. A nossa vida vive 
através disso e é por isso 
que temos que pedir para se 
associarem, assim como o 
Henrique Anselmo fez com 
a ficha de associação, porque 
quando der a estiagem, a 
enchente ou qualquer pro-
blema, é no Sindicato Rural, 
na Prefeitura, na Câmara de 
Vereadores e na Farsul que 
todos vão procurar o apoio 
e obter algum retorno como 
tem sido”, lembrou.  

NOVO PRESIDENTE – Pe-
los próximos três anos, o Sin-
dicato Rural de Pedras Altas 
contará com um presidente 

GESTÃO 2022-2024

Gislene Farion/Especial TP
natural de Porto Alegre, 
mas que veio para a região 
em 1981 e por Pedras Altas 
ficou, construiu família e 
tratou de empreender. Hoje, 
com orgulho, se diz pedra-
saltense. Carlos Hofmeister 
Neto, 62 anos, é produtor 
rural, médico veterinário e 
proprietário do vinhedo que 
leva o nome do município. 
Em seu currículo, também 
traz a presidência do já ex-
tinto Conselho Regulador do 
Cordeiro Herval Premium, 
projeto regional e pioneiro 
na comercialização organi-
zada de carne de cordeiros, 
e atualmente é responsável 
pela certificação da carne de 
cordeiro Corriedale.

GESTÃO 2022-2024 – Du-
rante sua fala, Hofmeister 
fez questão de abordar as 
magias da pequena Pedras 
Altas e de todo o legado 
deixado por Joaquim Fran-
cisco de Assis Brasil. “Assis 
Brasil esteve aqui no início 
do século, em 1910, e ficou 
até seu falecimento. Depois 
disso, essa região se trans-
formou num destaque gené-
tico daquilo que era o mais 
importante do Rio Grande 
do Sul naquela época: a 
pecuária. E aquela semente 
plantada por Assis Brasil 
transformou Pedras Altas. 
Foi uma semente plantada 
por pessoas inteligentes, que 
enxergaram essa possibilida-
de e investiram, deixaram 
um legado. Agora chegou a 
vez de nós fazermos a nossa 
parte”, disse.

Na oportunidade, o 
novo presidente fez questão 
de elogiar o empenho da 

Representantes da Farsul, Senar, Prefeitura e Câmara de Vereadores participaram da cerimônia

agora antiga diretoria – que 
conseguiu manter o sindicato 
de portas abertas e prestando 
apoio à categoria mesmo 
diante da crise sanitária que 
assolou o mundo. “Destaco 
a questão da juventude que 
essa diretoria que está sain-
do conseguiu mobilizar e 
fez essa imensa renovação, 
além da participação maci-
ça das mulheres que deram 
perfeita contribuição para a 
entidade”, registrou. 

Para o próximo tri-
ênio, Hofmeister disse que 
o foco do Sindicato Rural 
estará baseado em dois pi-
lares: qualificação e empre-
endedorismo. “Temos uma 
agricultura e pecuária muito 

técnica, não há mais espaço 
para subjetividades – e aí o 
Senar, a Prefeitura, o Sindi-
cato Rural e todos nós temos 
obrigação de investir nessa 
juventude que temos hoje 
em Pedras Altas. Uma má-
quina que custa milhões de 
reais não pode ser operada 
por uma pessoa sem qualifi-
cação, precisamos dar essa 
opção tanto para pessoas que 
querem trabalho e carreira 
dentro dessa atividade como 
para os investidores, aque-
les que fazem a lavoura”, 
destacou. 

Sobre o empreende-
dorismo, o médico veteri-
nário citou a participação 
da categoria na sua diretoria. 
“Tentamos buscar algumas 
pessoas que estão chegando 
no município e que focam 
nessa questão, porque são 
coisas novas: a soja, a oli-
veira, a viticultura. Temos 
muitas potencialidades aqui 
e temos que tratar de em-
preender. Assis Brasil foi 
um empreendedor e deu no 
que deu. Temos que sair da 
zona de conforto e esse é um 
desafio de todo o produtor 
rural”, disse.Ele ainda pon-
tuou a importância de agre-
gar mais sócios ao quadro 
e que o trabalho começará 
por aí - mobilizando outros 
produtores para unir forças 

junto ao Sindicato Rural. 

PRESENÇAS – Além dos já 
citados, estiveram presentes 
na cerimônia representantes 
da Farsul, Senar, Serviço Bra-
sileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae), 
Emater-RS/Ascar, presiden-
tes dos Sindicatos Rurais 
da região, Brigada Militar e 
secretários do governo pedra-
saltense. Luiz Carlos Segat e 
a esposa, que recentemente 
se tornaram proprietários do 
histórico Castelo de Assis 
Brasil, também prestigiaram 
o ato.  

DIRETORIA – Presidente: 
Carlos Hofmeister Neto; 1° 
vice-presidente: Henrique 
de Souza Anselmo; 2° vice-
-presidente: Fabio da Silva 
Azeredo; 1ª secretária: Iza-
bel Trilho Otero Py Crespo; 
2° secretário: Eduardo Win-
ckler; 1ª tesoureira: Vanessa 
Elisa Kuntzer; 2° tesoureiro: 
Guilherme Azeredo Tessaro. 
Conselho Fiscal: Fernando 
Schroeder Lopez, Ricar-
do Bruno Correa e Carlos 
Albino Roloff. Suplentes: 
Antônio Silvano Oliveira, 
Eulália de Souza Anselmo e 
Fernando Souza Piegas. De-
legados: Carlos Hofmeister 
Neto, Paula Paiva Hofmeister 
e Elisabeth Amaral Lemos.

Nova diretoria tomou posse e responde
 pela entidade no triênio 2022-2024

Qualificação e empreendedorismo 
serão as marcas da gestão de Hofmeister
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Por dentro dos Legislativos
HULHA NEGRA

*O vereador Vol-
nei Manfron (PT), 
falou que esteve 
em Porto Alegre 
nesta semana, 
juntamente com 
o vereador Hugo 
Teixeira (PT), e com o vice-prefeito. Na oportunidade, 
o vereador informou que no próximo dia sete, a pre-
feitura está autorizada para buscar uma escavadeira 
hidráulica em Esteio. Ressaltou que essa conquista 
veio por meio da emenda parlamentar do deputado 
federal Paulo Pimenta (PT), e do deputado estadual 
Luiz Fernando Mainardi (PT). 
*O vereador Diego Rodrigues (PP), citou a audiência 
pública no município de Dom Pedrito, referente à ener-
gia elétrica. Além disso, o vereador reclamou da falta 
de atenção na região, enfatizando que Hulha Negra 
que possuí quatro localidades que são assistidas pela 
Equatorial Energia e que estão com o serviço precário. 
Além disso, Rodrigues parabenizou o município pelos 
30 anos de emancipação e disse que tem orgulho de 
morar na cidade desde sempre. 
*A vereadora Tanira Martins (PTB), disse que esteve 
presente no município de Candiota no último dia 22, 
participando de um almoço a convite do prefeito Luiz 
Carlos Folador, em homenagem ao secretário de 
Logística e Transportes Juvir Costella. A vereadora 
ressaltou que Costella foi o responsável por viabilizar 
projetos antigos como o asfalto entre o frigorífico 
Pampeano até a BR-293, em Hulha Negra e a revital-
ização da Rodovia Miguel Arlindo Câmara (MAC), em 
Candiota. Tanira informou que o secretário esteve em 
Hulha para conhecer o trecho que será contemplado 
com asfalto, e afirmou que a verba já está nos cofres 
da Prefeitura. Enfatizou a comemoração de emanci-
pação do município, realizada no dia 24, no ginásio 
Carochão. Relembrou a visita dos alunos da escola 
estadual Chico Mendes, dizendo que os vereadores 
receberam uma carta dos estudantes pedindo algumas 
melhorias. Assim, ficaram no compromisso de repas-
sarem a carta para o prefeito municipal. Falou sobre a 
falta de assistência da Equatorial Energia e destacou 
a presença dos vereadores na audiência pública. 

Arquivo TP

Em fevereiro, Candiota precisou acionar duas vezes os 
bombeiros para combater incêndio em campo

PINHEIRO MACHADO E PEDRAS ALTAS

Com inclusão de mais 
duas cidades, Bombeiros de 

Bagé, tem preocupação 
com extensão territorial 

Uma publicação do 
Diário Oficial do 
Rio Grande do Sul 

anunciou o desligamento 
dos municípios de Pedras 
Altas e Pinheiro Machado 
da área de abrangência do 
Corpo de Bombeiros de 
Pelotas para inclusão na 
área de Bagé.

Com a portaria, o 
Corpo de Bombeiros de 
Bagé, que já atende além 
do município sede, Ace-
guá, Candiota e Hulha 
Negra, teve a inclusão dos 
dois municípios desde esta 
sexta-feira 1º de abril.

Em entrevista ao 
Tribuna do Pampa, o co-
mandante de Bagé, Mario 
Cesar Vasconcelos Ritta 
afirmou haver preocupa-
ção quanto ao tempo de 
atendimento em razão das 
extensões territoriais entre 

os municípios. Ele também 
lembrou que a unidade de 
Bagé possui quatro ser-
vidores em cada guarni-
ção e dois caminhões para 
combate. “Foi feita uma 
reorganização no Estado 
e verificado que os Bom-
beiros de Bagé poderiam 
atender aqueles municí-
pios. Com certeza vamos 
ter alguma dificuldade, 
até mesmo porque nós já 
atendemos outros municí-
pios e no verão há muitas 
queimadas, fator que nos 
preocupa bastante, porém 
precisamos ver como vai 
ser no decorrer do tempo”, 
afirmou Mario Cesar.

Uma pesquisa feita 
pelo TP através do Google 
Maps mostra uma redução 
de distâncias com a troca de 
área de abrangência, visto 
a distância pela BR-293 de 

Pelotas a Pinheiro Machado 
ser de 109,6km e de Bagé 
a Pinheiro, 81,6km; já a de 
Pelotas a Pedras Altas, tam-
bém pela mesma rodovia, a 
distância é de 143,3km, en-
quanto que de Bagé a Pedras 
Altas é 100km.

Cabe lembrar o gran-
de número de queimadas re-

gistradas na região no verão 
devido a pouca chuva e o 
estágio prolongado de estia-
gem. Somente em Candiota, 
neste último verão foram 
registrados incêndios em re-
sidência e em campos, sendo 
acionados os bombeiros de 
Bagé duas vezes ao dia para 
o combate as chamas.



CONTRACAPA 12122 a 5 de abril de 2022

Divulgação TP

CANDIOTA

Instalação de expurgo é esperança de 
melhora na água da Vila Residencial

Operários do Setor de Saneamento trabalharam na
 última terça para a instalação do registro de expurgo

Há cerca de dois meses 
que a comunidade 
da Vila Residencial, 

em Candiota, vem sofrendo 
com a qualidade da água 
que sai nas torneiras. Com 
alternância em regiões da 
localidade, bem como da 
intensidade da coloração 
em tom ferruginoso, a água 
tem gerado preocupação e 
também dor de cabeça para 
a Prefeitura, que desde então 
vem buscando uma solução 
para o problema.

No fim da tarde da 
última terça-feira (29), as 
redes sociais mostraram di-
versas situações com a água 
saindo nas torneiras num 
tom bem escuro, parecendo 
um café. 

O chefe do Setor de 
Saneamento da Secretaria de 
Obras e Serviços Públicos 
da cidade, Paulinho Feijó, 
conversou com o jornal na 
ocasião e explicou o que, 
segundo ele, estava aconte-
cendo. Conforme anunciado, 
na última terça foi feito um 
procedimento em mais uma 
tentativa de melhorar a água 
da Vila Residencial. 

Segundo Paulinho, 
foi instalado na parte mais 
baixa do bairro, na região 
do antigo zoológico, um 
registro para expurgo da 
rede. “Esse dispositivo não 
havia no sistema de água 
da localidade e acreditamos 
que isso é que estava agra-
vando a tonalidade. Depois 
de orientação da engenharia, 
se resolveu sobre a instala-

ção, que acreditamos que 
vai ajudar em cerca de 90% 
na melhoria, pois faremos 
com frequência o expurgo, 
ou seja, a limpeza da rede”, 
explicou ele.

Quanto a água ter 
saído com tonalidade bem 
forte, parecendo um café 
ou petróleo como as redes 
sociais batizaram, Paulinho 
explicou que isso ocorreu 
em função de que a rede foi 
totalmente fechada na última 
terça para a realização do 
procedimento. “A rede secou 
e quando religamos, toda 
a sujeira das paredes dos 
canos acabaram indo para 
as torneiras. Temos muita 
confiança que a instalação 
do registro de expurgo vai 
ser uma solução importante 
para a melhoria”, reforçou.

Já na manhã de quar-
ta-feira (30), foi realizado o 
primeiro expurgo, ou seja, 
deixar a água correr fora por 
algum tempo com o objetivo 
de limpar a rede. 

PREFEITO – O prefeito 
Luiz Carlos Folador (MDB), 
falou com o TP esta semana, 
dizendo que está atento à 
situação da Vila Residencial, 
assim como a todos os pro-
blemas do sistema de água 
da cidade. 

Folador salientou 
que esforços e articulações 
estão sendo conduzidas 
para a melhoria. Ainda, ele 
lembrou que limpezas em 
decantadores e nas esta-
ções de tratamento de água 

Moradores se 
queixaram e 

postaram água 
escura que saiu das 
torneiras no fim da 

tarde de terça, após a 
instalação do expurgo

(ETAs) de todas as localida-
des (Operária, sede do mu-
nicípio e Residencial) estão 
sendo feitas, além de análise 
laboratorial da qualidade.

O prefeito disse que 
há uma movimentação do 
governo também para ga-
rantir recursos para a cons-
trução de uma rede adutora 
desde a Prainha até a sede 
do município, entre outras 
ações que devem ser divul-
gadas assim que estiverem 
estruturadas. 


