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SEVA 50 ANOSSEVA 50 ANOS

 A Sociedade Esportiva Vila Airton (SEVA),  A Sociedade Esportiva Vila Airton (SEVA), 
tradicional equipe de futebol de Candiota, fará um tradicional equipe de futebol de Candiota, fará um 
Dia Festivo neste sábado (9) para comemorar os 50 Dia Festivo neste sábado (9) para comemorar os 50 
anos da agremiação. A partir das 14h30, no Campo anos da agremiação. A partir das 14h30, no Campo 
do Tarumã, tem uma partida de futebol e foto histórica do Tarumã, tem uma partida de futebol e foto histórica 
dos atuais e ex-jogadores. Em seguida terá visitação à dos atuais e ex-jogadores. Em seguida terá visitação à 
sede social revitalizada e troféus históricos. Para fechar sede social revitalizada e troféus históricos. Para fechar 
a programação, a partir das 19h, acontece no CTG a programação, a partir das 19h, acontece no CTG 
Luiz Chirivino, um jantar seguido de noite comemora-Luiz Chirivino, um jantar seguido de noite comemora-
tiva de aniversário, mostra fotográfica e depoimentos tiva de aniversário, mostra fotográfica e depoimentos 
em vídeos, além de entrega de troféus a destaques, em vídeos, além de entrega de troféus a destaques, 
convidados especiais, antigos presidentes, familiares convidados especiais, antigos presidentes, familiares 
e fundadores. Na foto, o time que atuou entre os anos e fundadores. Na foto, o time que atuou entre os anos 
1970 e 1980.1970 e 1980.

DEPOIMENTOS EM PINHEIRODEPOIMENTOS EM PINHEIRO
 O Sindicato dos Municipários de Pinheiro  O Sindicato dos Municipários de Pinheiro 
Machado (Simpim), como já exposto aqui nas edições Machado (Simpim), como já exposto aqui nas edições 
anteriores, tem reclamado da falta de diálogo com anteriores, tem reclamado da falta de diálogo com 
o Executivo. Num gesto, a Prefeitura enviou ofício o Executivo. Num gesto, a Prefeitura enviou ofício 
à entidade nesta sexta-feira (8). Por outro lado, em à entidade nesta sexta-feira (8). Por outro lado, em 
interpretação desta coluna, o Simpim cobrou indireta-interpretação desta coluna, o Simpim cobrou indireta-
mente posicionamento dos vereadores e vereadoras mente posicionamento dos vereadores e vereadoras 
do município, ao postar depoimentos de apoio de um do município, ao postar depoimentos de apoio de um 
vereador de Piratini e de uma vereadora de Pelotas.vereador de Piratini e de uma vereadora de Pelotas.

SAQUE FGTS 1SAQUE FGTS 1
 A Caixa Federal disponibilizou desde esta des- A Caixa Federal disponibilizou desde esta des-
ta sexta-feira (8), em seu site, uma área para consulta ta sexta-feira (8), em seu site, uma área para consulta 
sobre o saque extraordinário de até R$ 1 mil do Fundo sobre o saque extraordinário de até R$ 1 mil do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Os primeiros de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Os primeiros 
a serem beneficiados pela medida são os nascidos a serem beneficiados pela medida são os nascidos 
em janeiro, que terão o recurso liberado no dia 20 de em janeiro, que terão o recurso liberado no dia 20 de 
abril. O calendário do saque extraordinário do FGTS abril. O calendário do saque extraordinário do FGTS 
foi estabelecido de acordo com o mês de nascimento foi estabelecido de acordo com o mês de nascimento 
do trabalhador. do trabalhador. 

SAQUE FGTS 2SAQUE FGTS 2
 Os saques começam em 20 de abril, para  Os saques começam em 20 de abril, para 
nascidos em janeiro, e vão até 15 de junho, para nascidos em janeiro, e vão até 15 de junho, para 
nascidos em dezembro. Segundo a Caixa, cerca de nascidos em dezembro. Segundo a Caixa, cerca de 
R$ 30 bilhões serão liberados para aproximadamente R$ 30 bilhões serão liberados para aproximadamente 
42 milhões de trabalhadores com direito ao saque. O 42 milhões de trabalhadores com direito ao saque. O 
dinheiro ficará disponível até 15 de dezembro, quando dinheiro ficará disponível até 15 de dezembro, quando 
voltará para a conta vinculada do FGTS. “O valor do voltará para a conta vinculada do FGTS. “O valor do 
saque é de até R$ 1 mil por trabalhador, considerando saque é de até R$ 1 mil por trabalhador, considerando 
a soma dos saldos disponíveis de todas as suas contas a soma dos saldos disponíveis de todas as suas contas 
do FGTS. O crédito do saque extraordinário será feito do FGTS. O crédito do saque extraordinário será feito 
em Conta Poupança Social Digital, aberta automatica-em Conta Poupança Social Digital, aberta automatica-
mente pela Caixa em nome dos trabalhadores”, informa mente pela Caixa em nome dos trabalhadores”, informa 
o banco. O pagamento ocorrerá por meio do aplicativo o banco. O pagamento ocorrerá por meio do aplicativo 
Caixa Tem, usado para o pagamento de benefícios Caixa Tem, usado para o pagamento de benefícios 
sociais e trabalhistas nos últimos anos.sociais e trabalhistas nos últimos anos.

SAQUE FGTS 3SAQUE FGTS 3
 O dinheiro será depositado numa conta pou- O dinheiro será depositado numa conta pou-
pança digital, podendo ser transferido posteriormente pança digital, podendo ser transferido posteriormente 
para uma conta corrente por meio do celular. O limite para uma conta corrente por meio do celular. O limite 
é o mesmo para cada trabalhador, independentemente é o mesmo para cada trabalhador, independentemente 
do número de contas que ele tenha.do número de contas que ele tenha.

TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS PELO CELULAR 1TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS PELO CELULAR 1
 A Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran)  A Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) 
laçou a Venda Digital, que possibilita preencher e as-laçou a Venda Digital, que possibilita preencher e as-
sinar a documentação para transferência de veículos sinar a documentação para transferência de veículos 
por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito 
(CDT). O Detran RS aderiu ao sistema federal e essa (CDT). O Detran RS aderiu ao sistema federal e essa 
opção já está disponível no Estado para pessoa física opção já está disponível no Estado para pessoa física 
que tem veículo com documentação exclusivamente que tem veículo com documentação exclusivamente 
digital, ou seja, saído de fábrica ou transferido depois digital, ou seja, saído de fábrica ou transferido depois 
de 4 de janeiro de 2021. Para realizar a transação ele-de 4 de janeiro de 2021. Para realizar a transação ele-
tronicamente, tanto o novo quanto o antigo proprietário tronicamente, tanto o novo quanto o antigo proprietário 
precisarão ter cadastro prata ou ouro no gov.br.precisarão ter cadastro prata ou ouro no gov.br.

TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS PELO CELULAR 2TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS PELO CELULAR 2
 Para o procedimento é necessário ter o apli- Para o procedimento é necessário ter o apli-
cativo Carteira Digital de Trânsito (CDT) no celular e cativo Carteira Digital de Trânsito (CDT) no celular e 
logar com o gov.br. O vendedor preenche a Autorização logar com o gov.br. O vendedor preenche a Autorização 
para Transferência de Propriedade do Veículo em meio para Transferência de Propriedade do Veículo em meio 
digital (ATPV-e), informando o CPF do comprador. O digital (ATPV-e), informando o CPF do comprador. O 
adquirente é notificado, assina digitalmente, depois o adquirente é notificado, assina digitalmente, depois o 
vendedor também assina e a autorização vai para o vendedor também assina e a autorização vai para o 
sistema da Senatran. Para concluir o processo, o novo sistema da Senatran. Para concluir o processo, o novo 
proprietário deve levar o veículo para ser vistoriado pelo proprietário deve levar o veículo para ser vistoriado pelo 
Detran. Finalizado esse procedimento, a comunicação Detran. Finalizado esse procedimento, a comunicação 
de venda ocorre de forma automática. É necessário de venda ocorre de forma automática. É necessário 
pagar as taxas previamente para poder realizar a vis-pagar as taxas previamente para poder realizar a vis-
toria. A guia de arrecadação do DetranRS (GAD) pode toria. A guia de arrecadação do DetranRS (GAD) pode 
ser emitida no site www.detran.rs.gov.br ou retirada em ser emitida no site www.detran.rs.gov.br ou retirada em 
qualquer Centro de Registro de Veículos Automotores qualquer Centro de Registro de Veículos Automotores 
(CRVA). (CRVA). 

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA EM PEDRASPRESIDENTE DA ASSEMBLEIA EM PEDRAS

 O prefeito de Pedras Altas, Bebeto Perdomo,  O prefeito de Pedras Altas, Bebeto Perdomo, 
recebeu juntamente com o novo proprietário do Cas-recebeu juntamente com o novo proprietário do Cas-
telo de Assis Brasil, Luiz Carlos Segat, o deputado telo de Assis Brasil, Luiz Carlos Segat, o deputado 
estadual e presidente da Assembleia Legislativa do estadual e presidente da Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do Sul, Valdeci Oliveira. O parlamentar, Rio Grande do Sul, Valdeci Oliveira. O parlamentar, 
natural de Santa Maria, assim como a família Segat, natural de Santa Maria, assim como a família Segat, 
estava cumprindo sua agenda na região e se colocou estava cumprindo sua agenda na região e se colocou 
à disposição da Prefeitura para demandar recursos à disposição da Prefeitura para demandar recursos 
públicos para o município. O prefeito, por sua vez, públicos para o município. O prefeito, por sua vez, 
agradeceu a visita e apresentou a demanda principal agradeceu a visita e apresentou a demanda principal 
para o futuro desenvolvimento do município de Pedras para o futuro desenvolvimento do município de Pedras 
Altas, as obras do acesso asfáltico da ERS-608. Estive-Altas, as obras do acesso asfáltico da ERS-608. Estive-
ram presentes o vice-prefeito José Volnei, o vereador ram presentes o vice-prefeito José Volnei, o vereador 
Diego Marques e a secretaria de Assistência Social e Diego Marques e a secretaria de Assistência Social e 
Inclusão Viviane Peixoto.Inclusão Viviane Peixoto.

DOMINGO DE RAMOSDOMINGO DE RAMOS
 Neste domingo (10), é Domingo de Ramos.  Neste domingo (10), é Domingo de Ramos. 
As paróquias católicas São José, de Hulha Negra, e As paróquias católicas São José, de Hulha Negra, e 
Sagrado Coração de Jesus, de Candiota, convidam as Sagrado Coração de Jesus, de Candiota, convidam as 
comunidades a cortar e pendurar ramos verdes nas comunidades a cortar e pendurar ramos verdes nas 
portas e janelas das casas. O Domingo de Ramos é portas e janelas das casas. O Domingo de Ramos é 
uma data móvel celebrada pelos cristãos no domingo uma data móvel celebrada pelos cristãos no domingo 
anterior à Páscoa. Nesse dia, que não é feriado, inicia-anterior à Páscoa. Nesse dia, que não é feriado, inicia-
-se a Semana Santa. A celebração lembra a entrada -se a Semana Santa. A celebração lembra a entrada 
de Jesus em Jerusalém, dia em que ele foi recebido, de Jesus em Jerusalém, dia em que ele foi recebido, 
segundo as tradições cristãs, como o filho de Deus.segundo as tradições cristãs, como o filho de Deus.

IMÓVEL EM HULHAIMÓVEL EM HULHA
 Passou por aprovação da Câmara de Hulha  Passou por aprovação da Câmara de Hulha 
para ser enviada ao Executivo, a indicação do vereador para ser enviada ao Executivo, a indicação do vereador 
Diego Rodrigues (Progressistas), para que a Prefeitura Diego Rodrigues (Progressistas), para que a Prefeitura 

adquira um imóvel localizado na rua Josemar Games, adquira um imóvel localizado na rua Josemar Games, 
nº 358. O vereador justificou explicando que conversou nº 358. O vereador justificou explicando que conversou 
com o prefeito Renato Machado algumas vezes sobre com o prefeito Renato Machado algumas vezes sobre 
a questão e que a sinalização foi positiva quanto a um a questão e que a sinalização foi positiva quanto a um 
estudo da situação, pois no campo de cima, atrás da estudo da situação, pois no campo de cima, atrás da 
casa das pessoas, tinha uma sanga e que foi plantada casa das pessoas, tinha uma sanga e que foi plantada 
soja, que a água não tem onde represar e vai para soja, que a água não tem onde represar e vai para 
a casa das pessoas, destruindo móveis. Rodrigues a casa das pessoas, destruindo móveis. Rodrigues 
disse ter feito uma análise e esta ser a única forma de disse ter feito uma análise e esta ser a única forma de 
resolver, comprar a casa, desmanchar e instalar uma resolver, comprar a casa, desmanchar e instalar uma 
tubulação fluvial para que a água entre na rede pela tubulação fluvial para que a água entre na rede pela 
rua de trás.rua de trás.

COOPAMPA PREMIA PRODUTORESCOOPAMPA PREMIA PRODUTORES

 Na última quinta-feira (7), a Cooperativa de  Na última quinta-feira (7), a Cooperativa de 
Produção Agropecuária do Pampa Gaúcho (Coopam-Produção Agropecuária do Pampa Gaúcho (Coopam-
pa), localizada em Candiota, realizou a premiação e pa), localizada em Candiota, realizou a premiação e 
entrega dos troféus de 1° lugar em Melhor Qualidade de entrega dos troféus de 1° lugar em Melhor Qualidade de 
2021 em contagem padrão em placas (CPP) referente 2021 em contagem padrão em placas (CPP) referente 
à contaminação bacteriana do leite cru, contagem de à contaminação bacteriana do leite cru, contagem de 
células somáticas (CCS) e Maior Produção de 2021. células somáticas (CCS) e Maior Produção de 2021. 
Os ganhadores foram: Solange de Abreu (Melhor CPP); Os ganhadores foram: Solange de Abreu (Melhor CPP); 
Isaac Barbosa (Melhor CCS); Maiores litragens - 1° Isaac Barbosa (Melhor CCS); Maiores litragens - 1° 
lugar: Célio Horz com 96.791 litros; 2° lugar: Valdocir lugar: Célio Horz com 96.791 litros; 2° lugar: Valdocir 
Stanga com 91.361 litros e 3° lugar: Ana Cláudia Spie-Stanga com 91.361 litros e 3° lugar: Ana Cláudia Spie-
gel com 90.717 litros.gel com 90.717 litros.

MÁSCARAS EM HULHA NEGRAMÁSCARAS EM HULHA NEGRA
 Um decreto assinado na quinta-feira (7), pelo  Um decreto assinado na quinta-feira (7), pelo 
prefeito Renato Machado, tornou facultativo o uso de prefeito Renato Machado, tornou facultativo o uso de 
máscaras de proteção contra a Covid-19 em ambien-máscaras de proteção contra a Covid-19 em ambien-
tes abertos e fechados em Hulha Negra, exceto em tes abertos e fechados em Hulha Negra, exceto em 
ambientes hospitalares e demais locais de serviços ambientes hospitalares e demais locais de serviços 
de saúde, públicos ou particulares. A exceção também de saúde, públicos ou particulares. A exceção também 
se aplica aos servidores de instituições, públicas ou se aplica aos servidores de instituições, públicas ou 
particulares, que atendam crianças menores de cinco particulares, que atendam crianças menores de cinco 
anos. A medida considerou os altos níveis de vacina-anos. A medida considerou os altos níveis de vacina-
ção completa em Hulha Negra e os baixos números ção completa em Hulha Negra e os baixos números 
de casos de Covid-19 no município.de casos de Covid-19 no município.

BAGÉ SKATE CONTESTE BAGÉ SKATE CONTESTE 
 Quem gosta de skate deverá voltar os olhares  Quem gosta de skate deverá voltar os olhares 
para a Rainha da Fronteira neste sábado (9). O mu-para a Rainha da Fronteira neste sábado (9). O mu-
nicípio sediará a Bagé Skate Conteste 2022, o maior nicípio sediará a Bagé Skate Conteste 2022, o maior 
campeonato de skate do Estado na categoria amador. campeonato de skate do Estado na categoria amador. 
O evento, uma organização da Associação Bageense O evento, uma organização da Associação Bageense 
de Skate (ABSKT) com o Sesc, apresentação da de Skate (ABSKT) com o Sesc, apresentação da 
Monster Energy, Extremo Sul e Tempest Skateboar-Monster Energy, Extremo Sul e Tempest Skateboar-
ding, estando programado para iniciar às 10h na Pista ding, estando programado para iniciar às 10h na Pista 
Pública de Skate de Bagé. Segundo Lucas Gonçalves, Pública de Skate de Bagé. Segundo Lucas Gonçalves, 
da ABSKT, a expectativa é de um grande evento, pois da ABSKT, a expectativa é de um grande evento, pois 
as premiações são as maiores já presenciadas para as premiações são as maiores já presenciadas para 
um campeonato amador. um campeonato amador. 

VEÍCULOS ANTIGOS EM BAGÉVEÍCULOS ANTIGOS EM BAGÉ
 Quem é apaixonado por carros antigos vai  Quem é apaixonado por carros antigos vai 
voltar os olhares para a cidade de Bagé neste fim voltar os olhares para a cidade de Bagé neste fim 
de semana, dias 9 e 10 de abril. Mais uma edição do de semana, dias 9 e 10 de abril. Mais uma edição do 
Encontro Internacional de Veículos Antigos será pro-Encontro Internacional de Veículos Antigos será pro-
movida na cidade. O evento é promovido pelo Clube movida na cidade. O evento é promovido pelo Clube 
Clássicos Bagé e Prefeitura Municipal. A estrutura Clássicos Bagé e Prefeitura Municipal. A estrutura 
contará com carros de época, praça de alimentação, contará com carros de época, praça de alimentação, 
cervejas artesanais, shows e diversas outras atrações, cervejas artesanais, shows e diversas outras atrações, 
na Praça da Estação, no Largo do Centro Administra-na Praça da Estação, no Largo do Centro Administra-
tivo.tivo.

Divulgação TP



Números foram apresentados ao presidente da República esta semana pelo prefeito Folador

Divulgação  TP

POLÍTICA/OPINIÃO 9 a 13 de abril de 2022 33

Um dos assun-
tos que geraram mais 
debates nos últimos 
dias foi o tapão que 
Will Smith deu durante 
a cerimônia do Oscar, 
maior premiação do 
cinema, quando se en-
caminhava para rece-
ber o prêmio. Ontem, a 
“Academia” decidiu que 
como pena não parti-
cipará das cerimônias 
de entrega do Oscar 
nos próximos dez anos. 

Numa livraria de um dos shoppings de Porto 
Alegre um livro que conta detalhes da vida de Will 
Smith estava em evidência, sinal de muitos ficaram 
interessados em saber mais a respeito de um ator que 
foi capaz de tão inesperado gesto.

Certa vez a faculdade de psicologia da Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul convidou alunos 
do Colégio Rosário de Porto Alegre para entrevistas vi-
sando encontrar o perfil psicológico dos alunos daquela 
instituição. Um dos pais deveria acompanhar cada 
filho. Eu fui acompanhando minha filha. Me pergunta-
ram que virtudes eu gostaria que ela tivesse e entre 
as que eu respondi como uma das mais importantes 
coloquei a “tolerância”. Que nota de 1 a 10 gostaria que 
tivesse a tolerância de sua filha? – 9, respondi. Se me 
perguntassem hoje responderia 9 de novo.

É que não se deve exigir de um ser humano 
que seja perfeito, é minha opinião. Assim, para todas 
as melhores virtudes eu gostaria que alguém tivesse o 
grau máximo de 9. Até na honestidade? – Sim, quando 
você está tratando com cafajestes da última laia pos-
sível é melhor que alguma sutileza de malandragem 
ou quem sabe de safadeza exista em você. Se não 
houver, você vai se dar mal.

A “Academia” que penaliza o ator com exclusão 
de dez eventos é a mesma Academia recheada de 
produtores, diretores e atores, entre outros, que colo-
cam para o mundo filmes de violência física, mental, 
psicológica de todos os tipos todos os dias. Violência 
nos filmes é normal e são tapões, assassinatos, ge-
nocídios. Há filmes em que mais de um é morto por 
minuto de exibição.

Não sei quantos tabefes Will Smith já deu ou 
levou nos filmes que fez. Mas devem ter sido muitos. 
Se existe um lugar onde um “tapão” nem deveria 
causar impacto era na cerimônia do Oscar. Faz parte 
do dia-a-dia dos atores. Não faz muito uma diretora 
de fotografia foi assassinada no set onde filmava por 
um disparo de uma arma que estava com balas de 
verdade quando deveria estar com balas de mentira. 
Não foi a primeira a morrer de violência no set.

Duas coisas a ressaltar. A primeira é que a 
violência, por mais que justa pareça a quem executa, 
não vai pegar bem no meio social. A segunda, melhor 
é não fazer por merecer levar um tapão num evento 
tão relevante. Finalmente, não tenho dúvidas de que 
ambos se comportaram de forma errada, um provocou, 
outro bateu. Eu daria cartão vermelho aos dois.

Marco Antônio 
Ballejo Canto

TolerânciaTolerância

Bebeto Perdomo – prefeito de Pedras Altas ao fazer 
referência sobre a não continuidade da pavimentação 
asfáltica da ERS-608.
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“Esse 
atraso nas 

obras é 
revoltante”

QUESTÃO ENERGÉTICA

Ainda ignorando potencial do 
carvão, Brasil importou por 

Candiota, quase R$ 1,3 bilhão 
de energia do Uruguai em 2021

Quando foi inaugu-
rada a Subestação 
Candio ta  1 ,  em 

2015, pertencente a CGT 
Eletrosul, a ideia inicial 
era que o Brasil exportasse 
energia para o Uruguai, por 
meio de uma conversora na 
cidade de Melo. 
 P a s s a d o s  s e t e 
anos, a realidade é total-
mente outra. Por ali, entre 
janeiro e outubro de 2021, 
segundo dados divulgados 
pelo jornal Valor Econô-
mico, o Brasil comprou 
266 milhões de dólares 
em energia, oq eu conver-
tido na cotação da última 
quinta-feira (7), representa 
quase R$ 1,3 bilhão. A alta 
de importação em relação a 
2020 foi 3.784%.  
 Ao todo, a impor-
tação de energia elétrica no 
período custou ao governo 
brasileiro 2 bilhões de 
dólares. O aumento da im-
portação foi em função da 
crise energética que o país 
passou. A falta de chuvas 
levou o Brasil a comprar 
mais energia de países 
como Argentina e Uruguai. 
O ritmo de importação tem 
diminuído com a chegada 
das chuvas e consequente 
aumento dos reservatórios 
das hidrelétricas brasilei-
ras. 

O maior valor de 
compra de energia elétrica 
importada aconteceu em 
outubro de 2021, quando 
o Brasil comprou 344 mi-
lhões dos países vizinhos. 

Com a escassez hí-
drica, a Argentina passou a 
ser detentora de 33,1% do 
total de energia importada. 
O Uruguai, 13,1%. Entre-
tanto, apesar de o Paraguai 
não ter registrado aumento 
de exportação de energia 
elétrica para o Brasil, é o 
que mais vende ao país, 
com 53,8%.

BOLSONARO – Esta se-
mana, em audiência articu-
lada pelo prefeito de Bagé, 
Divaldo Lara (PTB), o 
prefeito de Candiota, Luiz 
Carlos Folador (MDB), 
apresentou ao presidente 
da República, Jair Bolso-

naro (PL), os números das 
importações, chamando 
a atenção presidencial de 
que o carvão mineral tem 
potencial para produzir 
energia paga em reais e não 
dólares, além de um custo 
muito mais barato, gerando 
emprego e renda no país.

Além disso, Folador 
mostrou a Bolsonaro, que 
esteve em Bagé nesta sexta-
-feira (8), que o custo va-
riável unitário (CVU) por 
megawatt/hora do carvão 
candiotense é muito barato 
quando comparado com as 
demais fontes térmicas de 
energia, como o gás natural 
e o óleo diesel.

O  CVU da  UTE 
Pampa Sul está em R$ 
77,19 o MW/h, o da Usina 
de Candiota (Fase C) em 
R$ 95,32. Já usinas como 
Canoas, a diesel, tem CVU 
de R$ 698,14 e Araucária, 
a gás, com CVU de R$ 
706,35 o MW/h.

Ainda, Folador mos-
trou ao presidente, que o 
CVU da energia comprada 
do Uruguai, dependendo do 
bloco, a mais de R$ 2,2 mil.

O prefeito bageen-
se também se manifestou 
durante a audiência. “A 
Campanha Gaúcha tem 

Pela Subestação Candiota 1 entra no Brasil a energia importada do Uruguai

sofrido desabastecimento 
de energia, importando do 
Uruguai e da Argentina. 
Com a implementação de 
mais usinas na região de 
Candiota, que é rica em 
carvão, teremos mais de 
10 mil empregos gerados 
e uma produção que nos 
permitir colaborar com o 
abastecimento energético 
de todo o país”, disse Di-
valdo.

Segundo Folador, 
Bolsonaro se interessou 
pela pauta e imediatamen-

te passou os documentos 
apresentados para um as-
sessor especial da Presi-
dência.

No próximo dia 12, 
acontece uma audiência 
no Ministério de Minas 
e Energia (MME), com o 
ministro Bento Albuque-
que, quando vai se tratar na 
prorrogação das atividades 
da Usina de Candiota, per-
tencente a CGT Eletrobras 
até 2040 e também sobre 
a mineração de fosfato em 
Lavras do Sul.

Marcos Lopes/Especial TP

Folador 
entregou 

documentação 
esta semana 

para o 
presidente no 

Palácio do 
Planalto, em 

Brasília
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Presidente da República visita obras 
da radioterapia e barragem em Bagé
O presidente da Re-

pública, Jair Bol-
sonaro (PL), visitou 

o Rio Grande do Sul nesta 
sexta-feira (8). Acompa-
nhado da primeira-dama 
Michele e do vice-presi-
dente Hamilton Mourão 
(Republicanos).

A agenda presiden-
cial começou pela ma-
nhã em Pelotas, quando 
ele inaugurou as obras do 
Contorno de Pelotas nas 
BRs 116 e 392. Depois, a 
comitiva, composta entre 
outras autoridades pelo 
prefeito de Bagé, Divaldo 
Lara (PTB) e pelo deputado 
federal bageense Afon-
so Hamm (Progressistas), 
rumou para a Rainha da 
Fronteira, desembarcando 
no aeroporto Comandante 
Kraemer já de tarde.

Na ocasião, Bolso-
naro participou da entrega 
das obras da unidade de 
radioterapia do Hospital do 

Câncer, junto a Santa Casa. 
As obras do espaço estão fi-
nalizadas e devem receber, 
em breve, aparelhagem de 
alta tecnologia importada 
dos Estados Unidos. 

O presidente lem-
brou que perdeu o pai aos 
68 anos, que teve câncer. 
“O câncer não pode espe-
rar. Então, esta obra aqui, 
que teve, obviamente, a 
aceitação do governo, mi-
nistério, salvará vidas e 
poupará muitos sacrifícios 
no tocante ao deslocamen-
to”, disse.

O ministro da Saú-
de, Marcelo Queiroga, ci-
tou investimento de mais 
R$ 4,6 bilhões em assis-
tência oncológica por ano. 
“O programa de expansão 
de radioterapia do SUS 
[Sistema Único de Saúde] 
entregou 56 soluções como 
estas, 40 delas no governo 
do presidente Bolsonaro”, 
disse.

VISITA PRESIDENCIAL

A unidade de radio-
terapia recebeu investimen-
to de R$ 10 milhões e vai 
fazer parte de um complexo 
que integra a Santa Casa 
da cidade, que já realiza 
quimioterapia. A estrutura 
tem 800 metros quadrados 
e poderá receber 120 pa-
cientes por dia.

O médico oncolo-
gista Lucas Mello de Frei-
tas explicou que os pacien-
tes com câncer agora terão 
tratamento mais completo. 
“Isso vai ser muito impor-
tante para os nossos pacien-
tes, porque vai facilitar. 
Muitas vezes a gente tem 
que encaminhar os pacien-
tes para Porto Alegre para 
os procedimentos, quando 
não tem capacidade técnica 
em Pelotas”, disse. “E aqui, 
em Bagé,  teremos esse 
aparelho com o software, 
em vez de encaminhar para 
outros municípios, vamos 
fazer aqui na nossa cida-

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 7/4/2022ORDINÁRIA 7/4/2022

EXPEDIENTE EXTERNOEXPEDIENTE EXTERNO
195/2022 – Do Poder Executivo – 195/2022 – Do Poder Executivo – 
Ofício Gab. nº 043/2022, informando Ofício Gab. nº 043/2022, informando 

à Câmara de Vereadores, em cumprimento a exigên-à Câmara de Vereadores, em cumprimento a exigên-
cias legais, que a Prefeitura Municipal possui condições cias legais, que a Prefeitura Municipal possui condições 
orçamentárias para arcar com as despesas e meios orçamentárias para arcar com as despesas e meios 
que garantam a pavimentação da Rua Pedro Rabione que garantam a pavimentação da Rua Pedro Rabione 
Sacco, Quadra B.Sacco, Quadra B.
196/2022 – Da Cooperativa Industrial e Comercial 196/2022 – Da Cooperativa Industrial e Comercial 
de Carnes e Derivados Ltda – de Carnes e Derivados Ltda – Ofício nº 001/2022, Ofício nº 001/2022, 
solicitando ao Poder Legislativo a interrupção da tra-solicitando ao Poder Legislativo a interrupção da tra-
mitação do Projeto de Lei Municipal nº 017/2022, que mitação do Projeto de Lei Municipal nº 017/2022, que 
versa sobre a revogação da Lei Municipal nº 914/2007.versa sobre a revogação da Lei Municipal nº 914/2007.
197/2022 – Do Poder Executivo – 197/2022 – Do Poder Executivo – Decreto nº Decreto nº 
2.554/2021, tornando facultativo o uso de mascaras no 2.554/2021, tornando facultativo o uso de mascaras no 
Município de Hulha Negra e dando outra providências.Município de Hulha Negra e dando outra providências.

EXPEDIENTE INTERNOEXPEDIENTE INTERNO
  

INDICAÇÕESINDICAÇÕES
Da vereadora TANIRA RAMOS DOS SANTOS Da vereadora TANIRA RAMOS DOS SANTOS 

MARTINS - MARTINS - 198/2022 - Solicita ao Poder Executivo a 198/2022 - Solicita ao Poder Executivo a 
colocação de bancos nos canteiros centrais da Avenida colocação de bancos nos canteiros centrais da Avenida 
Getúlio Vargas, preferencialmente nas proximidades Getúlio Vargas, preferencialmente nas proximidades 
das agências bancárias. 199/2022 - Solicita ao Poder das agências bancárias. 199/2022 - Solicita ao Poder 
Executivo a substituição de lâmpadas queimadas ou Executivo a substituição de lâmpadas queimadas ou 
danificadas no sistema de iluminação pública da Ave-danificadas no sistema de iluminação pública da Ave-
nida Getúlio Vargas.nida Getúlio Vargas.
Do vereador LUIZ GUSTAVO NUNES DIAS - Do vereador LUIZ GUSTAVO NUNES DIAS - 200/2022 200/2022 
- Solicita ao Poder Executivo a realização de obras de - Solicita ao Poder Executivo a realização de obras de 
patrolamento e encascalhamento no Assentamento patrolamento e encascalhamento no Assentamento 
Nova Querência. 201/2022 - Solicita ao Poder Executivo Nova Querência. 201/2022 - Solicita ao Poder Executivo 
a realização de obras de patrolamento e encascalha-a realização de obras de patrolamento e encascalha-
mento nas estradas da Serra da Hulha, nas proximida-mento nas estradas da Serra da Hulha, nas proximida-
des da residência do Sr. Zulmarino. 202/2022 - Solicita des da residência do Sr. Zulmarino. 202/2022 - Solicita 
ao Poder Executivo a realização de obras de patrola-ao Poder Executivo a realização de obras de patrola-
mento e encascalhamento no Assentamento Capivara mento e encascalhamento no Assentamento Capivara 
A. 203/2022 - Solicita ao Poder Executivo a realização A. 203/2022 - Solicita ao Poder Executivo a realização 
de obras de patrolamento e encascalhamento na Es-de obras de patrolamento e encascalhamento na Es-
trada do Baú. 204/2022 - Solicita ao Poder Executivo trada do Baú. 204/2022 - Solicita ao Poder Executivo 
a realização de obras de patrolamento e encascalha-a realização de obras de patrolamento e encascalha-
mento no Corredor dos Portela.mento no Corredor dos Portela.
Do vereador DIEGO GARCIA RODRIGUES - Do vereador DIEGO GARCIA RODRIGUES - 205/2022 205/2022 
- Solicita ao Poder Executivo a construção de uma praça - Solicita ao Poder Executivo a construção de uma praça 
no Bairro Floresta. 206/2022 - Solicita ao Poder Execu-no Bairro Floresta. 206/2022 - Solicita ao Poder Execu-

tivo a realização de limpeza na praça da academia de tivo a realização de limpeza na praça da academia de 
saúde do Bairro Floresta. 207/2022 - Solicita ao Poder saúde do Bairro Floresta. 207/2022 - Solicita ao Poder 
Executivo a aquisição de um imóvel localizado na Rua Executivo a aquisição de um imóvel localizado na Rua 
Josemar Games, na altura do número 358.Josemar Games, na altura do número 358.
Do vereador RONALDO PEREIRA DA SILVA - Do vereador RONALDO PEREIRA DA SILVA - 
208/2022 - Solicita ao Poder Executivo a realização de 208/2022 - Solicita ao Poder Executivo a realização de 
obras de patrolamento e encascalhamento no Corre-obras de patrolamento e encascalhamento no Corre-
dor dos Ritta. 209/2022 - Solicita ao Poder Executivo dor dos Ritta. 209/2022 - Solicita ao Poder Executivo 
a construção de redutores de velocidade na Avenida a construção de redutores de velocidade na Avenida 
Getúlio Vargas. 210/2022 - Solicita ao Poder Executivo Getúlio Vargas. 210/2022 - Solicita ao Poder Executivo 
a substituição de lâmpadas queimadas ou danificadas a substituição de lâmpadas queimadas ou danificadas 
no sistema de iluminação pública do Corredor dos Ritta. no sistema de iluminação pública do Corredor dos Ritta. 
211/2022 - Solicita ao Poder Executivo a realização 211/2022 - Solicita ao Poder Executivo a realização 
de reforma na ponte da Colônia Nova Esperança, nas de reforma na ponte da Colônia Nova Esperança, nas 
proximidades da residência do Sr. Walter Düek.proximidades da residência do Sr. Walter Düek.
Do vereador JORGE ANTÔNIO MOREIRA COELHO Do vereador JORGE ANTÔNIO MOREIRA COELHO 
- - 212/2022 - Solicita ao Poder Executivo a substituição 212/2022 - Solicita ao Poder Executivo a substituição 
de lâmpadas queimadas ou danificadas no sistema de lâmpadas queimadas ou danificadas no sistema 
de iluminação pública das ruas da Sede do Município.de iluminação pública das ruas da Sede do Município.

Reprodução TP

TV Brasil transmitiu a visita presidencial em Bagé

de”, completou.
O médico Carlos 

Eduardo Oliveira dos San-
tos, provedor da Santa 
Casa falou sobre o funcio-
namento. “A Santa Casa é 
um hospital de referência 
regional para outras cin-
co cidades, temos UTI 
neonatal, UTI pediátrica, 
UTI adulta. Temos, hoje, 

207 leitos disponíveis para 
a população, atualmente 
80% dos leitos são ocupa-
dos pelo Sistema Único de 
Saúde.”

O prédio ainda con-
ta com sistema sustentável 
de reaproveitamento da 
água e geração própria de 
energia. A previsão é que o 
espaço atenda à população 

no segundo semestre deste 
ano.

Ainda  em Bagé , 
Bolsonaro visitou as obras 
de retomada da Barragem 
da Arvorezinha.

 Depois, a comitiva 
encerrou a passagem pelo 
RS, inaugurando o novo 
aeroporto de Passo Fundo, 
no norte do Estado.
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 Por motivos familiares, está sendo vendido 
em Candiota, um ótimo ponto comercial, localizado 
na área central da cidade, em frente ao COE. Loja 
completa de bazar e utilidades, com prateleiras e 
mercadorias. Mais informações pelo fone/whats (53) 
99957-9524 ou diretamente com a proprietária no 
local.

PONTO COMERCIAL 
À VENDA EM CANDIOTA 

* 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). 

A Justiça Eleitoral 
brasileira possui compe-
tências bem definidas, 
que poderíamos chamar 
de competências típicas 
e atípicas. Como compe-
tências atípicas, ou seja, 
aquelas que não são 
judiciais propriamente 
ditas, citemos a com-
petência administrativa 
(administração das elei-
ções), a competência 
consultiva (resposta de 
consultas formuladas por 
autoridades em geral) e a 
competência regulamentar (expedição de resoluções 
para dar concretude ao texto de lei). A competência 
típica, a seu turno, é a competência jurisdicional, no 
sentido de resolver os conflitos provenientes dos pro-
cessos eleitorais, abarcando registros de candidatura, 
propaganda eleitoral e, dentre outros, ações que po-
dem levar à cassação dos registros ou dos diplomas 
dos players eleitorais. Neste campo, um dos grandes 
problemas enfrentados pelo Direito em geral é a cres-
cente insegurança jurídica, tanto legislativa quanto 
jurisprudencial. Ocorre que a segurança jurídica é um 
direito fundamental inerente à própria noção de Direito. 
E é aí que se insere, pois, o livro “Direito Eleitoral e 
Segurança Jurídica”, de Gustavo Boher Paim.

Com apresentação de Rodrigo Lopez Zílio e 
prefácio de Gabriela Rollemberg, a obra escrita lida 
com a crise decorrente da falta de segurança jurídica 
no Direito Eleitoral, o que poderia ser verificado, por 
exemplo, na ausência de estabilidade legislativa, na 
ausência de codificação ou, ao menos, de sistematiza-
ção e consolidação da legislação eleitoral. Já quanto à 
jurisdição,dentre outras hipóteses, a insegurança jurí-
dica à qual alude o estudo estaria posta nas hipóteses 
de mudanças abruptas de entendimentos jurispruden-
ciais, em afronta à confiabilidade do Direito Eleitoral. 

O estudo, que é de muita envergadura, parte 
de um pressuposto demasiado adequado, isto é: 
diante da insegurança jurídica, tida como cristalina, 
imprescindível a atuação da doutrina, que precisa 
cada vez mais se desenvolver, exercendo seu papel 
questionador e gerador de condutas aptas a permitir 
que se alcance a segurança jurídica de tão importante 
matéria. A esse respeito, a obra se insere, com muitos 
méritos, naquilo que o Professor Lenio Streck chama 
de “constrangimento epistemológico. Noutras palavras, 
“a doutrina precisa doutrinar”. E Paim, ao absorver tais 
premissas, marca um “golaço”. 

Ao Direito Eleitoral compete, com seu conjunto 
de normas, viabilizar que o resultado eleitoral reflita a 
vontade livre e soberana dos eleitores. Daí que esse 
ramo do Direitoé da essência da democracia, visto 
que esta pressupõe, minimamente, a realização de 
eleições livres, periódicas e sem vícios, dimensão 
que se revela na importância do controle das eleições, 
o qual tem, em sua vertente contenciosa, papel de 
imprescindível destaque para o fortalecimento demo-
crático e para a lisura dos pleitos. Contudo, alerta o 
autor, para que tal objetivo seja desempenhado com 
a necessária galhardia, são imperiosos a construção 
e o desenvolvimento de um Direito Eleitoral e de um 
Direito Processual Eleitoral que viabilize tutelas ade-
quadas, tempestivas e efetivas, aptas a propiciarem 
a realização do ideal democrático. 

Para que se possa falar em um Estado Demo-
crático, não podemos prescindir da realização de elei-
ções periódicas, livres e impermeáveis, tanto quanto 
possível, a vícios e fraudes eleitorais. Considerando, 
todavia, que o Direito Eleitoral conforma as regras 
do jogo democrático-eleitoral, viabilizando o controle 
jurisdicional das eleições, não é com insegurança que 
esse caminho deve ser trilhado, sob pena de não se 
alcançar o próprio ideal de garantia de eleições livres 
e justas. É por essas e outras, então, que a obra de 
Gustavo Paim, tal como consta na apresentação es-
crita por Rodrigo Zílio, é “pedra fundamental do tema 
(...) na doutrina especializada nacional” e, como consta 
no prefácio de lavra de Gabriela Rollemberg, “um tijolo 
para a construção de bases mais sólidas nessa apai-
xonante área do Direito”. As palavras são merecidas. 
E a leitura, penso, é obrigatória. 

* Guilherme Barcelos

Direito Eleitoral Direito Eleitoral 
e Segurança Jurídica e Segurança Jurídica 

HULHA NEGRA

Vereadores buscam 
soluções para melhorias 

quanto ao funcionamento 
do projeto Chamar 192

Nesta semana, uma reu-
nião entre o prefeito 
de Hulha Negra, Re-

nato Machado, a presidente 
do Legislativo Tanira Ramos 
(PTB) e os vereadores Luis 
Gustavo Nunes Dias (Pro-
gressistas), Jorge Coelho 
(PDT), Getúlio Porto (PDT) 
e Ronaldo Pereira (Progres-
sistas), teve como pauta a 
saúde no município.

De acordo com pu-
blicação dos vereadores 
em suas páginas oficiais 
foram expostos ao prefeito 
reclamações de moradores 
quanto ao projeto Chamar 
192 Samu, implantado no 
município desde o dia 7 de 
março. “O encontro foi pro-
posto pelos vereadores Jorge 
Coelho e Luis Gustavo Dias 
tendo em vista as inúme-
ras reclamações recebidas 
da comunidade, devido ao 
Centro de Atendimento In-
tegrado de Saúde (Cais), o 
hospital, permanecer fecha-
do após às 17h, e segundo 
a população, o Chamar 192 
não estar atendendo a con-
tento a população hulhane-
grense”, disse Tanira Ramos.

Em nota, a Prefeitura 
de Hulha Negra informou 
que o prefeito Renato Ma-
chado convidou os vereado-
res interessados em partici-
par de uma reunião com a 7ª 
Coordenadoria Regional de 
Saúde (CRS) a fim de soli-
citar mais informações sobre 
o funcionamento do progra-
ma Chamar 192 Samu. O 
prefeito sugeriu ainda uma 
agenda, em Porto Alegre, na 
Secretaria Estadual de Saúde 
(SES) com a titular da Pasta. 

AUDIÊNCIA PÚBLICA 
– Os vereadores Diego Ro-
drigues e Ronaldo Pereira 
(Progressistas) protocolaram 
um requerimento solicitando 
a realização de Audiên-
cia Pública na Câmara de 
Vereadores, na próxima 
quinta-feira (14), com a 
presença do Poder Execu-
tivo e a comunidade, para 

tratar assuntos referentes ao 
Programa Chamar 192.

RECLAMAÇÕES – Já há 
algumas semanas, passados 
alguns dias da implantação 
do serviço, surgiram algu-
mas reclamações e histó-
rias nas redes sociais. Pelo 
menos duas chegaram até 
o jornal. Um dos casos foi 
de um senhor que sentiu um 
mal súbito em um domingo 
e diante do não atendimento 
do 192, foi encaminhado 
para Bagé em um veículo 
particular. O segundo caso, 
é de um acidente em um 
jogo de futebol, onde um dos 
atletas machucou a perna e, 
novamente, em  razão do 
não atendimento do canal de 
regulação do Chamar 192, 
foi encaminhado para Bagé 
em uma camionete também 
particular.
 Ainda com rela-
ção ao sistema, moradores 
que não serão identificados 
pelo TP se manifestam. 
“O atendimento só não era 
pior devido ao esforço dos 
funcionários. Após esta mu-
dança ficou precário” e “Eu 
liguei duas vezes para o 192 

e não fui atendido” estão 
entre as reclamações e ma-
nifestações. 

CHAMAR 192 – O projeto 
Chamar 192 – Samu, da 
Secretaria Estadual de Saú-
de (SES),começou no dia 7 
de março em Hulha Negra 
e conta com o Serviço de 
Atendimento Móvel de Ur-
gência (Samu). 
 O programa visa 
possibili tar assistência 
qualificada nos casos de 
urgência e emergência de 
saúde em horários em que 
o Centro de Atendimento 
Integrado em Saúde (CAIS 
– Hospital) não está em 
atendimento. As ligações 
devem ser realizadas para 
o 192, onde profissionais 
verificam a urgência do 
chamado, acionando então 
o município para transporte 
do paciente acompanhado 
de profissional qualificado. 
 O serviço deve 
funcionar de segunda a 
sexta-feira, das 17h às 7h30. 
Sábados, domingos e fe-
riados, o serviço é 24h. Os 
demais atendimentos per-
manecem das 8h às 17h na 

Secretaria de Saúde e pelo 
telefone (53)3249-1019.
 Cabe lembrar que 
com o Chamar 192, em caso 
de remoção do paciente e 
acompanhante para a cidade 
referência, Bagé, o retorno 
deve ser por conta própria, 
não havendo mais o mesmo 
serviço realizado antes, 
onde o paciente era levado 
para consultar em Bagé e 
depois de liberado a equipe 
de Hulha Negra retornava 
para buscar.
 A Secretaria de 
Saúde orienta usar o serviço 
em casos de dores no peito 
de aparecimento súbito, 
crises convulsivas (ataques 
e convulsão), situação de 
intoxicação ou envene-
namento, surto psicótico, 
queimaduras graves, traba-
lho de parto com situação de 
risco, perda de consciência 
(desmaio), queda aciden-
tal, acidentes/traumas com 
vítimas, sangramento e 
hemorragias, crise hiper-
tensiva, e outras situações 
consideradas de urgência 
ou emergência, com risco 
de morte, sequela ou sofri-
mento intenso.

Uma reunião com a 7ª CRS foi sugerida para falar sobre o tema

Divulgação TP
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Academia Alta Performance by Josi investiu alto na construção de uma piscina 
e num ambiente totalmente adaptado. Local completou um mês de funcionamento

SAÚDE

Candiota tem Escola de Natação de 
excelência e com método consagrado

A educadora f ís ica 
Josiane Castro dos 
Santos, a Josi, e o 

seu marido, Fábio Grala, o 
Fabinho, se assustaram ainda 
mais com a pandemia de Co-
vid-19, iniciada em março de 
2020. Eles haviam realizado 
um investimento alto e a crise 
sanitária mundial colocou 
em risco, além da vida de 
todos nós, o empreendimento 
deles.
 O casal havia reu-
nido os recursos necessários, 
comprando o prédio onde 
está instalada a Academia 
Alta Perfomance by Josi e 
também para construção de 
uma piscina e toda a estru-
tura para na época abrir uma 
escola de natação.
 Passada a frustração 
e todas as dificuldades que a 
pandemia impôs, notadamen-
te para o setor de academias, 
que passaram um bom perí-
odo fechadas, finalmente foi 
aberta no último dia 7 de mar-
ço, a Escola de Natação da 
Academia Alta Performance.

METODOLOGIA – Nesta 

J. André TP

quinta-feira (7), a escola 
completou um mês de fun-
cionamento. Ideia ousada 
para uma cidade de 10 mil 
habitantes, Josi disse que 
tudo está acontecendo den-
tro das expectativas. “Está 
totalmente dentro daquilo 
que previmos e projetamos”, 
assinala.
 A escola é cre-
denciada da Metodologia 
Gustavo Borges - consagrado 
nadador brasileiro, que parti-
cipou de quatro Olimpíadas 
e conquistou duas medalhas 
de prata. “A metodologia 
possui todo um processo 
pedagógico e lúdico de edu-
cação através da natação. 
Está sendo fantástico, as 
pessoas estão adorando as 
técnicas utilizadas. A grande 
maioria que veio fazer uma 
aula experimental, acabou se 
matriculando depois”, come-
mora Josi, que é, juntamente 
com o professor Guilherme 
Machado de Araújo, instrutor 
credenciada da Metodologia, 
já sendo preparada uma ter-
ceira professora para minis-
trar as aulas. 

Ainda, ela explica que a 
escola está organizada para 
receber pessoas de todas as 
idades, inclusive bebês (a 
partir dos seis meses) e até 
pessoas que possuem noção 
de natação.

AMBIENTE – Num ambiente 
pensado profissionalmente 
e com todos os elementos 
necessários para o aprendi-
zado da natação, a piscina é 
totalmente adaptada, além de 
ser aquecida, mantendo sem-
pre uma temperatura ideal e 
agradável para a prática da 
natação.
Além disso, o ambiente é 
fechado, amplo, possui ves-
tiários adequados e todo 
um cuidado especial com a 
limpeza e higienização.
 Além da natação 
propriamente dita, há aulas 
de hidroginástica. Pessoas in-
teressadas em fazer uma aula 
experimental ou conhecer 
mais sobre a metodologia e 
o local, podem contatar pelo 
fone/whats (53) 99104-4864.

EXPERIÊNCIA – Formada 

Crianças aprendem a nadar se divertindo Josi comemora um mês de atividades da escola de natação

em Educação Física pela 
Universidade da Região 
da Campanha (Urcamp) e 
com várias especializações 
na área, Josi começou a dar 
aulas em Candiota há 22 
anos, lá pelos idos do ano 
2000, quando improvisou 
uma academia no Clube 

de Lassance e também ex-
tinta Academia do Valmir 
(Cougo).

Em 2006, ela abriu 
sua própria academia na en-
tão casa dos pais Hemetério 
e Eloni (hoje sua casa, mas 
segue sendo academia), na 
Vila Operária. 

Mais recentemente, 
a mãe da pequena Fernanda 
inaugurou a academia de 
musculação no centro da 
cidade, onde então construiu 
a piscina. “A ideia de uma 
piscina sempre perseguiu eu 
e o Fabinho e conseguimos 
concretizar”, comemora.

Equipe da Academia Alta Performance
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A situação gerou até a destruição de parte da calçada de entrada do CTG Candeeiro do Pago. CGT Eletrosul promete providências 

Longas filas de caminhões se formam no local

J. André TP

Entrada do CTG Candeeiro do Pago está com desníveis grandes pelo trânsito pesado

Caminhoneiro pede melhor 
estrutura em estacionamento 

na Usina de Candiota

INFRAESTRUTURA

Um caminhoneiro que 
carrega cal desde o 
Uruguai até a Usi-

na de Candiota (Fase C), 
entrou em contato com o 
jornal esta semana para, 
segundo ele, externar uma 
situação que se arrasta há 
muito tempo, qual seja, a 
precariedade do local onde 
os caminhões aguardam 
para descarregar, locali-
zado nos fundos da terme-
létrica.
 Segundo ele - que 
o Tribuna do Pampa pre-
feriu não expor a identidade 
e que há mais de dois anos 

faz o transporte de cal para 
Candiota -, a situação gera 
uma série de transtornos, 
inclusive prejuízos para os 
transportadores. Ele relata, 
assinalando falar em nome 
dos colegas também, que 
os caminhões atolam, além 
de muitas vezes entortar os 
suspensores das carretas 
(mecanismo que permite 
soltar do cavalinho). 
 Também, o moto-
rista reclama que a área do 
estacionamento é cortada 
por uma linha de postes 
de energia, que dificultam 
muito as manobras, além 

de existir no local dois 
montes de pedras, buracos 
e poças de água. Além 
disso, ele relata que dentro 
do estacionamento não há 
iluminação. “Nosso pedido 
é para o bem, para melhorar 
para todos”, disse.
 Por fim, segundo o 
motorista, a situação ruim 
do estacionamento, faz com 
que os caminhões usem a 
entrada do CTG Candeeiro 
do Pago para aguardarem o 
descarregamento e isso ao 
longo do tempo afundou a 
calçada pelo trânsito pesa-
do, deixando o local, que 
é muito frequentado pela 
comunidade de Candiota, 
com vários desníveis.

CONTRAPONTO – Em 
nota enviada pela asses-
soria de Comunicação da 
CGT Eletrosul, a estatal 
promete que irá averiguar 
a situação, além de provi-
dências. “Em atenção à so-
licitação do Jornal Tribuna 
do Pampa, informamos 
que a CGT Eletrosul atua 
para manter continuamente 
o local em boas condições 
para o que se propõe. Entre-
tanto, com as chuvas fortes 
observa-se uma degradação 
do terreno e, por conse-
guinte, acaba ocasionando 
a situação relatada. Cabe 
destacar que a CGT Eletro-
sul em nenhum momento foi 
procurada pelas empresas 

Divulgação TP

Imagem mostra um atoleiro no estacionamento

transportadoras para tra-
tar do assunto. Adicional-
mente, comunicamos que 

a CGT Eletrosul irá tomar 
todas as medidas necessárias 
para deixar o local em boas 

condições, como já o faz 
frequentemente”, assinala 
a nota.
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O funcionalismo de Candiota, reunido em assembleia O funcionalismo de Candiota, reunido em assembleia 
do Sindicato dos Municipários (Simca), rejeitou pela una-do Sindicato dos Municipários (Simca), rejeitou pela una-
nimidade dos presentes, a proposta enviada pelo Executivo nimidade dos presentes, a proposta enviada pelo Executivo 
para reajuste salarial da categoria.para reajuste salarial da categoria.

Na tarde da última quarta-feira (6), momentos antes Na tarde da última quarta-feira (6), momentos antes 
da assembleia, o prefeito Luiz Carlos Folador (MDB), da assembleia, o prefeito Luiz Carlos Folador (MDB), 
postou em suas redes sociais, o ofício, assinado por ele e postou em suas redes sociais, o ofício, assinado por ele e 
pelo secretário de Finanças, José Carlos Granato, contendo pelo secretário de Finanças, José Carlos Granato, contendo 
a proposta da Prefeitura. “A proposta apresentada, por parte a proposta da Prefeitura. “A proposta apresentada, por parte 
do nosso Executivo, foi de 12,54%. Destes, 10,54% faz do nosso Executivo, foi de 12,54%. Destes, 10,54% faz 
relação ao IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), relação ao IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), 
e 2% de ganho real. No ano de 2020, o aumento concedido e 2% de ganho real. No ano de 2020, o aumento concedido 
foi de 4,5%. Os valores serão pagos já no mês maio, com foi de 4,5%. Os valores serão pagos já no mês maio, com 
ação retroativa a março. Ao nosso funcionalismo, o nosso ação retroativa a março. Ao nosso funcionalismo, o nosso 
respeito e reconhecimento”, afirmou o prefeito.respeito e reconhecimento”, afirmou o prefeito.

Prefeitura de Candiota vai 
manter proposta de 12,54%

SERVIÇO PÚBLICO

Depois de um ano congelados, 
prefeituras da região avaliam 

reajustes salariais do funcionalismo
Passada a validade da Lei Complementar nº 173/2021, 

que vedou o reajuste salarial para o funcionalismo 
público em todos os níveis, as prefeituras da região se 

movimentam para que em 2022 se possa alcançar reposições 
e se possíveis aumento real.
 Pedras Altas foi a única cidade que já efetuou o 
pagamento. Candiota, Hulha Negra e Pinheiro Machado 
ainda estão em aprovação ou definição.

Em assembleia, Sinca rejeitou a proposta

Divulgação TP
O presidente do Simca, Marcelo Belmudes, disse ao O presidente do Simca, Marcelo Belmudes, disse ao 

TPTP, que cerca de 100 funcionários estiveram na assembleia , que cerca de 100 funcionários estiveram na assembleia 
e não aceitaram a proposta. Ele exaltou a quantidade de e não aceitaram a proposta. Ele exaltou a quantidade de 
presentes, dizendo que há muito não se via uma mobiliza-presentes, dizendo que há muito não se via uma mobiliza-
ção assim. ção assim. 

Na manhã de quinta, ele esteve pessoalmente na re-Na manhã de quinta, ele esteve pessoalmente na re-
dação do jornal para explicar melhor os motivos da rejeição. dação do jornal para explicar melhor os motivos da rejeição. 
O sindicalista ressaltou que a primeira proposição do Sindi-O sindicalista ressaltou que a primeira proposição do Sindi-
cato foi uma reposição de 20,33%, índice apontado por um cato foi uma reposição de 20,33%, índice apontado por um 
estudo encomendado pela entidade junto ao Departamento estudo encomendado pela entidade junto ao Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese). “Demonstrando que estamos abertos a negociação, (Dieese). “Demonstrando que estamos abertos a negociação, 
diminuímos nossa pedida em relação à inicial para 15,74%. diminuímos nossa pedida em relação à inicial para 15,74%. 
Nossa nova reivindicação leva em consideração a inflação Nossa nova reivindicação leva em consideração a inflação 
deste ano e do ano passado 10,54 e 5,20%, respectivamente”, deste ano e do ano passado 10,54 e 5,20%, respectivamente”, 
lembrando que em 2021 não houve reajuste em função de lembrando que em 2021 não houve reajuste em função de 
uma lei federal. “Esperamos que o Executivo se sensibilize uma lei federal. “Esperamos que o Executivo se sensibilize 
e venha para a mesa de negociação”, frisou Marcelo.e venha para a mesa de negociação”, frisou Marcelo.

Marcelo ainda assinalou que o funcionalismo não Marcelo ainda assinalou que o funcionalismo não 
reivindicou nenhum reajuste no vale-alimentação, porque reivindicou nenhum reajuste no vale-alimentação, porque 
considera que o aumento dado no ano passado pelo atual considera que o aumento dado no ano passado pelo atual 
governo já está dentro das possibilidades da Prefeitura e governo já está dentro das possibilidades da Prefeitura e 
também é avaliado pela categoria como um bom valor.também é avaliado pela categoria como um bom valor.

O jornal fez contato nesta sexta-feira (8) com o O jornal fez contato nesta sexta-feira (8) com o 
secretário de Finanças do município, José Carlos Granato, secretário de Finanças do município, José Carlos Granato, 
quando afirmou que o índice oferecido ao funcionalismo é quando afirmou que o índice oferecido ao funcionalismo é 
o de 12,54%, tendo se chegado ao limite das possibilidades o de 12,54%, tendo se chegado ao limite das possibilidades 
do Executivo. Muito provavelmente esta posição deve ser do Executivo. Muito provavelmente esta posição deve ser 
comunicada ao Simca, sendo que o projeto de lei com o comunicada ao Simca, sendo que o projeto de lei com o 
índice proposto já foi protocolado nesta sexta mesmo no índice proposto já foi protocolado nesta sexta mesmo no 
Legislativo para apreciação dos vereadores e vereadoras.Legislativo para apreciação dos vereadores e vereadoras.

Em Pinheiro Machado, Prefeitura 
estuda possibilidade de reposição

Ao anunciar esta semana o pagamento da primeira Ao anunciar esta semana o pagamento da primeira 
parcela do 13º salário do funcionalismo para o mês de junho parcela do 13º salário do funcionalismo para o mês de junho 
próximo, a Prefeitura de Pinheiro Machado também assi-próximo, a Prefeitura de Pinheiro Machado também assi-
nalou que a equipe financeira está trabalhando na questão nalou que a equipe financeira está trabalhando na questão 
de definir um índice para oferecer à categoria.de definir um índice para oferecer à categoria.

Nos últimos dias, se estabeleceu certo impasse entre Nos últimos dias, se estabeleceu certo impasse entre 
o prefeito Ronaldo Madruga e o presidente do Sindicato dos o prefeito Ronaldo Madruga e o presidente do Sindicato dos 
Municipários (Simpim), Márcio Duarte Garcia. O Sindicato Municipários (Simpim), Márcio Duarte Garcia. O Sindicato 

reclama de falta de diálogo com a entidade e tem feito esta reclama de falta de diálogo com a entidade e tem feito esta 
cobrança publicamente, além de lembrar que faz cinco anos cobrança publicamente, além de lembrar que faz cinco anos 
que não há reajustes. que não há reajustes. 

Nesta sexta-feira (8), o prefeito Ronaldo postou um Nesta sexta-feira (8), o prefeito Ronaldo postou um 
ofício enviado ao Simpim, onde se  reitera que a Prefeitura ofício enviado ao Simpim, onde se  reitera que a Prefeitura 
está estudando a reposição, mas para isso precisa avaliar está estudando a reposição, mas para isso precisa avaliar 
todos os cenários para não comprometer a saúde financeira todos os cenários para não comprometer a saúde financeira 
do município.do município.

Prefeitura de 
Hulha Negra 
estuda índices 

de reajuste
Passados três meses do término de validade da Lei Passados três meses do término de validade da Lei 

Complementar Federal nº 173/2020 que congelava aumentos Complementar Federal nº 173/2020 que congelava aumentos 
de salários devido à pandemia de Covid-19 até 31 de dezem-de salários devido à pandemia de Covid-19 até 31 de dezem-
bro de 2021, o reajuste do funcionalismo de Hulha Negra bro de 2021, o reajuste do funcionalismo de Hulha Negra 
ainda não foi definido.ainda não foi definido.

Em entrevista ao Tribuna do Pampa, o prefeito Renato Em entrevista ao Tribuna do Pampa, o prefeito Renato 
Machado disse que a pauta está sendo trabalhada internamen-Machado disse que a pauta está sendo trabalhada internamen-
te há quase dois meses, mas não informou nenhuma proposta te há quase dois meses, mas não informou nenhuma proposta 
ou fez qualquer estimativa. Ele gesticulou que como prefeito ou fez qualquer estimativa. Ele gesticulou que como prefeito 
gostaria de proporcionar o maior aumento de salário possível. gostaria de proporcionar o maior aumento de salário possível. 
“Temos que chegar a um acordo que seja bom para os dois “Temos que chegar a um acordo que seja bom para os dois 
lados, tanto para os servidores como para o município. Como lados, tanto para os servidores como para o município. Como 
prefeito gostaria de dar o maior aumento de salário possível, prefeito gostaria de dar o maior aumento de salário possível, 
mas tenho que ser justo com o município, para que possa ser mas tenho que ser justo com o município, para que possa ser 
cumprido o pagamento da folha no prazo correto e em dia cumprido o pagamento da folha no prazo correto e em dia 
como sempre fizemos”, afirmou.como sempre fizemos”, afirmou.

O prefeito, na ocasião da entrevista, afirmou que o O prefeito, na ocasião da entrevista, afirmou que o 
pagamento do mês de março já estava em conta especial pagamento do mês de março já estava em conta especial 
desde o dia 20. “Sempre pagamos antes do fim do mês, raras desde o dia 20. “Sempre pagamos antes do fim do mês, raras 
exceções ocorreram por motivos técnicos. Por volta do dia exceções ocorreram por motivos técnicos. Por volta do dia 
20 o valor da folha já se encontra na conta especial para o 20 o valor da folha já se encontra na conta especial para o 
repasse aos servidores, proporcionando segurança para o repasse aos servidores, proporcionando segurança para o 
servidor que vai receber seu salário em dia, como para mim servidor que vai receber seu salário em dia, como para mim 
como gestor”, destacou.como gestor”, destacou.

Renato explicou que a análise para o reajuste é de-Renato explicou que a análise para o reajuste é de-
corrente do baixo retorno em impostos. “Vamos viver o ano corrente do baixo retorno em impostos. “Vamos viver o ano 
de 2023, o próximo, de forma bem diferente, quase como de 2023, o próximo, de forma bem diferente, quase como 
durante a pandemia. O frigorífico Marfrig/Pampeano, no ano durante a pandemia. O frigorífico Marfrig/Pampeano, no ano 
de 2021, trabalhou com um negativo de R$ 50 milhões. Ele de 2021, trabalhou com um negativo de R$ 50 milhões. Ele 
é o maior fornecedor de retorno de ICMS para o município é o maior fornecedor de retorno de ICMS para o município 
de Hulha Negra. Para 2023 não teremos nenhum centavo”, de Hulha Negra. Para 2023 não teremos nenhum centavo”, 
expôs o prefeito, justificando que “tudo que for firmado agora expôs o prefeito, justificando que “tudo que for firmado agora 
e não puder ser cumprido em 2023 vai ficar com déficit, e não puder ser cumprido em 2023 vai ficar com déficit, 
preciso equilibrar as contas. Estamos analisando para ver o preciso equilibrar as contas. Estamos analisando para ver o 
que é possível proporcionar ao servidor dentro do que o mu-que é possível proporcionar ao servidor dentro do que o mu-
nicípio possa cumprir com responsabilidade. Queremos fazer nicípio possa cumprir com responsabilidade. Queremos fazer 
o melhor, reajuste terá, mas nossa preocupação é melhorar o o melhor, reajuste terá, mas nossa preocupação é melhorar o 
salário com o valor disponível ao fim do mês”.salário com o valor disponível ao fim do mês”.

INDICAÇÕESINDICAÇÕES –  – Cabe lembrar que foram aprovadas e envia-Cabe lembrar que foram aprovadas e envia-
das ao Executivo no início de fevereiro, três indicações do das ao Executivo no início de fevereiro, três indicações do 
vereador Volnei Domingo Manfron (PT), para revisão geral vereador Volnei Domingo Manfron (PT), para revisão geral 
dos servidores públicos municipais, assegurada pelo artigo dos servidores públicos municipais, assegurada pelo artigo 
37 da Constituição Federal, reajuste quanto ao Piso Nacional 37 da Constituição Federal, reajuste quanto ao Piso Nacional 
do Magistério, conforme o artigo 5º da Lei nº 11.738/2008 e do Magistério, conforme o artigo 5º da Lei nº 11.738/2008 e 
o reajuste no vale-alimentação pago aos servidores.o reajuste no vale-alimentação pago aos servidores.

As solicitações de estudos são para pagamento re-As solicitações de estudos são para pagamento re-
troativo a 1º de janeiro de 2022 em virtude da ausência do troativo a 1º de janeiro de 2022 em virtude da ausência do 
aumento nos anos de 2020 e 2021 quando estava em vigor a aumento nos anos de 2020 e 2021 quando estava em vigor a 
Lei Complementar Federal nº 173/2020. O vereador explicou Lei Complementar Federal nº 173/2020. O vereador explicou 
ao jornal na época, ter feito um levantamento com outros ao jornal na época, ter feito um levantamento com outros 
municípios “e a maioria proporcionou um reajuste em torno municípios “e a maioria proporcionou um reajuste em torno 
de 12 e 13%, porém ao fazer cálculos quanto as perdas dos de 12 e 13%, porém ao fazer cálculos quanto as perdas dos 
servidores nos dois anos, é possível se chegar a um reajuste servidores nos dois anos, é possível se chegar a um reajuste 
de 15%”, propôs Manfron. de 15%”, propôs Manfron. 

Pedras Altas já concedeu reajuste 
de salário e vale-alimentação

Em fevereiro, foi aprovado no Legislativo, um conjunto Em fevereiro, foi aprovado no Legislativo, um conjunto 
de projetos de lei enviados pelo Executivo, de valorização ao de projetos de lei enviados pelo Executivo, de valorização ao 
funcionalismo público municipal.funcionalismo público municipal.

Na oportunidade foram aprovados quatro projetos de Na oportunidade foram aprovados quatro projetos de 
leis: o de número 1624, que dispõe sobre o reajuste do valor leis: o de número 1624, que dispõe sobre o reajuste do valor 
do auxilio alimentação; 1625 – que estabelece o índice para do auxilio alimentação; 1625 – que estabelece o índice para 
a revisão geral anual dos vencimentos e dos subsídios dos a revisão geral anual dos vencimentos e dos subsídios dos 
servidores públicos, dos proventos dos aposentados e das servidores públicos, dos proventos dos aposentados e das 
pensões e concede aumento real; o 1626, que dispõe sobre a pensões e concede aumento real; o 1626, que dispõe sobre a 
concessão de abono pecuniário; e o 1627 – que alterou o Plano concessão de abono pecuniário; e o 1627 – que alterou o Plano 
de Carreira do Magistério com o pagamento Piso Nacional do de Carreira do Magistério com o pagamento Piso Nacional do 
Magistério nos valores de 2021, em razão do impasse jurídico Magistério nos valores de 2021, em razão do impasse jurídico 
em relação ao aumento dado em 2022, aprovado pelo presi-em relação ao aumento dado em 2022, aprovado pelo presi-

dente Jair Bolsonaro.dente Jair Bolsonaro.
Conforme dados divulgados pela Prefeitura, o pacote Conforme dados divulgados pela Prefeitura, o pacote 

de projetos totalizou investimentos que ultrapassaram os R$ 3 de projetos totalizou investimentos que ultrapassaram os R$ 3 
milhões. “Essas medidas vão beneficiar todos os funcionários milhões. “Essas medidas vão beneficiar todos os funcionários 
públicos municipais e é uma demonstração de reconhecimento públicos municipais e é uma demonstração de reconhecimento 
pelo trabalho prestado pelos funcionários públicos. Isso traz pelo trabalho prestado pelos funcionários públicos. Isso traz 
um benefício não apenas para o funcionário público, mas para um benefício não apenas para o funcionário público, mas para 
toda a sociedade”, argumentou Bebeto.toda a sociedade”, argumentou Bebeto.

Na ocasião, foi concedida revisão geral de 10,16%, abo-Na ocasião, foi concedida revisão geral de 10,16%, abo-
no pecuniário de R$ 4.098 mil, ganho real para cada servidor no pecuniário de R$ 4.098 mil, ganho real para cada servidor 
de R$ 225, aumento no vale alimentação de R$ 134, passando de R$ 225, aumento no vale alimentação de R$ 134, passando 
para R$ 534 mensais e pagamento do piso do Magistério para R$ 534 mensais e pagamento do piso do Magistério 
referente a 2021.referente a 2021.
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Silvana Antunes TP

Vários serviços relacionados ao cartório Eleitoral foram realizados na cidade 

Nesta semana, com 
início na terça-feira 
(5) e conclusão nesta 

sexta-feira (8), a equipe do 
Cartório Eleitoral da 142ª 
zona de Bagé, esteve com 
instalações junto ao COE, 
em Candiota, fornecendo 
atendimentos. Foram dis-
ponibilizados, entre outros 
serviços, a realização do 
primeiro título, regulariza-
ção junto a Justiça Eleitoral 
e transferência de domi-
cílio.

Para o atendimen-
to foi exigido identidade 
(RG), comprovante de re-
sidência atualizado e ori-
ginal, carteira de vacina da 
Covid-19 ou exame PCR e 
alistamento militar (para 1º 
título – homens maiores de 
18 anos).

O Tribuna do Pampa 
conversou com a responsá-
vel pelos atendimentos em 

Candiota durante o período, 
Ana Marlize Beck Saraçol 
que relatou que a maior 
procura nos atendimentos 
fazia referência a troca 
de domicílio ou primeiro 
título. Ela lembra, porém, 
que apesar do término de 
atendimento presencial na 
cidade, há disponibilidade 
também pela internet, pelo 
site do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), no link de 
autoatendimento do eleitor 
(https://www.tse.jus.br/
eleitor/autoatendimento-
-do-eleitor/#/).

O jornal também 
conversou com duas pes-
soas que aguardavam aten-
dimento. A jovem Natiele 
Ferrares, 16 anos, procurou 
o atendimento para tirar a 
primeira via do título de 
eleitor. “Acho importante, 
pois assim vou poder votar 
e dar minha opinião. É o 

meu futuro, em seguida vou 
fazer faculdade e a política 
está em tudo em nossa 
vida”, afirmou.

Já o funcionário pú-
blico aposentado Carlos 
Adão Marques Abreu, 65 
anos, procurou o serviço 
para fazer transferência 
do título do município de 
Bagé para Candiota. “Estou 
morando na cidade, pois é 
importante estar com tudo 
regularizado, apto para as 
próximas eleições. Quero 
dar meu voto”, disse ele 
ao jornal. 

Além do telefone 
do Cartório Eleitoral - (53) 
32421330 -, que tem como 
chefe Antonia da Rosa Al-
banus, atendimentos ao 
eleitor podem ser feitos via 
WhatsApp pelos telefones 
(53) 9.99929667 ou (53) 
9.99929636. O prazo para 
regularização é 4 de maio.

Somente na manhã de sexta-feira foram 110 pessoas atendidas

Mais de 350 atendimentos são registrados 
pelo Cartório Eleitoral em Candiota

SERVIÇO PRESENCIAL

Natiele Ferraes, 17 anos, foi fazer o primeiro título
(Máscara foi retirada a pedido do jornal para a fotografia)

Carlos Abreu, 65 anos, foi fazer transferência do título
(Máscara foi retirada a pedido do jornal para a fotografia)
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Pedágio teve por objetivo arrecadar 
valores para a festividade

9 a 13 de abril de 2022

Aprovados cursos para 
serem ofertados pela UAB  

em Pinheiro Machado

 Com o apoio da comu-
nidade, empresas instaladas no 
município, poder público e comér-
cio local, o grupo de voluntários 
SOS Ama Candiota realiza no 
próximo dia 17 de abril, domingo 
de Páscoa, uma grande festa para 
as crianças do município na praça 
central Dario Lassance. Haverá 
distribuição de cachorro quente, 
pipoca, refrigerante, algodão doce 
e a chegada do coelhinho, além de 
brinquedos, entre outras atrações.
 O grupo de voluntários é 
formado por 15 pessoas, morado-
ras de Candiota, que com o obje-
tivo de proporcionar a alegria das 
crianças candiotenses, promove 
ações em datas comemorativas, 
como Natal, Dia da Criança e 
Páscoa, onde realiza arrecadações 
junto à comunidade, empresas e 
comércio local, para realizar as 

ações nos dias comemorati-
vos. 
 O grupo participou da 
festa de 30 anos do município 
vendendo roda de carreta e 
pastel e realizou um pedágio 
solidário, próximo a escola 
Odete Lazzare Correa, arreca-
dando fundos para a festa de 
Páscoa. 
 A coordenadora do 
SOS Ama Candiota, Tainize 
Ramos, junto aos demais in-
tegrantes do grupo, agradece 
a colaboração da comunidade. 
“No primeiro pedágio arreca-
damos R$ 930,15, e doações 
como farinha, açúcar e doces. 
Ainda estamos aceitando do-
ações e quem quiser colaborar 
pode entrar em contato pelo 
telefone (53) 999503195”, 
finaliza Tainize.

GRADUAÇÃO

Divulgação TP

Três cursos serão ofertados inicialmente

SOS Ama Candiota promove 
festa de Páscoa dia 17 

Foram aprovados para 
serem ofertados à co-
munidade pinheiren-

se, através da Universidade 
Aberta do Brasil (UAB), os 
cursos de licenciatura em 
Pedagogia pela Universi-
dade Federal do Rio Gran-
de (FURG), licenciatura 
em Letras/Português pela 
Universidade Federal do 
Pampa (Unipampa) e Espe-
cialização Docência para a 
Educação Tecnológica pelo 
Instituto Federal de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia 
Sul-riograndense (IFSul).

Segundo conteúdo 
divulgado pela Prefeitura 
de Pinheiro Machado, as 
inscrições ainda não foram 
abertas, mas os interes-
sados poderão contatar a 
coordenadora do Polo UAB 
Pinheiro Machado, pro-

fessora Ana Luisa Amaro 
Fernandes, pelo telefone 
(53) 999945854, pela pá-
gina da a Universidade no 
Facebook ou diretamente 
no Polo UAB, que está 
instalado na escola Manoel 
Lucas Prisco, para buscar 
mais informações.

Os cursos são gratui-
tos e o governo municipal 
optou neste momento por 
cursos na área da educação 
em razão de haver demanda 
no mercado de trabalho e do 
município já possuir a in-
fraestrutura necessária para 
esses cursos. “A universi-
dade em Pinheiro Machado 
garante que os pinheirenses 
cursem ensino superior, sem 
precisar arcar com despesas 
de transporte. No futuro 
poderão ser ofertados outros 
cursos, como por exemplo 

matemática, educação físi-
ca, entre outros”, ressaltou 
a coordenadora.

PÓS-GRADUAÇÃO - Será 
ofertada através da FURG 

uma pós-graduação em 
Gestão Pública para ser-
vidores públicos ativos 
ou inativos de qualquer 
esfera (federal, estadual ou 
municipal).

AÇÃO SOCIAL

Uma coisa é você achar que está no caminho 
certo, outra é achar que o seu caminho é o único. Nun-
ca podemos julgar a vida dos outros, porque cada um 
sabe da sua própria dor e renúncia. (Paulo Coelho).

 A perda de nossos sentidos de bondade está 
relacionada na maioria das vezes, com o que vemos 
ou sentimos de outras pessoas.Por que fazer por ele 
se não haverá retorno? Precisamos que haja sempre 
uma recompensa sobre nossas nobrezas, e isso de-
penderá do que o outro pensa em relação à devolução 
ou pagamento dessa dívida criada apenas em nossa 
cabeça. Concordo que gratidão é um ato moral, mas 
se fizermos algo a alguém esperando homenagem de 
agradecimento, então, melhor não fazer. Então serei 
insensível? Talvez... quem poderá julgar?

Em que momento perdemos nosso instinto de 
humildade? Que passo na história nos deixou tão 
abalados psicologicamente que nos faz pensar em 
coisas ruins sobre quem faz coisas que achamos ruins. 
Qual vírgula nos enviou para o lado errado fazendo 
com que qualquer um possa ser um juiz que condena 
qualquer ato de qualquer pessoa sem nem ao menos 
conhecê-la?

Ah, sim! A internet facilitou tudo. Escondo-me 
atrás de um pseudônimo e tudo bem, sou o rei da 
sabedoria, o dono da verdade. Não é apenas isso...

Somos ávidos para julgar e lentos para acolher. 
(Augusto Cury)

Não é admissível julgar alguém, isso é uma 
abstração. Cada pessoa observa o mundo a partir 
de seu ângulo. É como se cada um de nós tivesse 
uns óculos que impusessem essas lentes para toda 
relação existente (e até, quando olhamos para dentro 
de nós mesmos).

É como se ao julgar o ato alheio, tirássemos 
um peso inexistente das costas nos colocando num 
patamar de superioridade sem sequer saber a verda-
deira razão.

Do meu ponto de vista, cada percepção traz 
uma nova interpretação: nesse caso, posso me es-
forçar muito para compartilhá-la, no entanto, será 
conforme a minha narrativa. O outro não terá a mesma 
visão, não absolutamente, talvez se esforce muito para 
equilibrar os pensamentos, mas nunca será igual.

Sem perceber, estamos ficando iguais àqueles 
que julgamos, talvez, até piores. Dormir pensando em 
alguém que nem sabe que você existe, é sim, olhar 
para o abismo, é deixar que o monstro interno preju-
dique nossa alma, é sofrer sem necessidade.

O fato é que fazer parte do tribunal “humano” 
e ficar contente por fazer parte de um julgamento de 
qualquer um que “erre”, parece ser bem agradável, 
contudo, quando estivermos sentados no banco dos 
réus, estaremos preparados para sermos julgados?

A escritora Karen Berg define com precisão 
uma forma de não julgarmos os indivíduos: “Antes de 
julgar alguém, tente caminhar uma milha com os seus 
sapatos. Você pode simplesmente mudar de ideia”.

É o simples fato de se colocar no lugar do outro 
e entender que as alegrias e principalmente as triste-
zas afetam de maneira diferente a cada ser, e princi-
palmente, chegar à conclusão de que se o outro faz 
diferente e é feliz, o problema é único e exclusivo dele.  

No fim, cada um sabe o que há dentro de si. 
Dores e alegrias são componentes de cada ser, não 
cabe a nós julgarmos o que é certo ou errado.

Obrigado por ler até aqui e até a próxima.

Nobres julgadoresNobres julgadores
* Cristian Canto

* cristian.canto83@outlook.com

O MUNDO ESTÁ CADA O MUNDO ESTÁ CADA 
VEZ MAIS DIGITALVEZ MAIS DIGITAL

MAS O JORNAL IMPRESSO MAS O JORNAL IMPRESSO 
ETERNIZA MOMENTOSETERNIZA MOMENTOS
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Por dentro dos Legislativos
HULHA NEGRA

*O vereador Getúlio Porto (PDT), disse 
que está em uma luta constante referente 
ao bairro Floresta, onde colaborou para 
colocar a academia ao ar livre. Além disso, 
o vereador ressaltou que destinou 50% da 
sua emenda impositiva para a construção 
de uma praça e seu cercamento, mas que 
o vereador Diego Rodrigues (Progres-
sistas), entrou com um requerimento do 
mesmo pedido para a construção da praça 
no mesmo bairro do munícipio. Porto disse 
que isso é falta de caráter, pois ele não 
interfere no pedido de seus colegas. 
*O vereador Volnei Manfron (PT), falou 
sobre o reajuste do vale dos servidores 
públicos, pois entre 2020 e 2021 não houve 
aumento. Porém, ele acredita que o poder 
Executivo conceda um bom aumento para 
os funcionários, pois são eles que realizam 
os trabalhos no munícipio. 
*A vereadora e presidente da Câmara 
Tanira Martins (PTB), falou que no úl-
timo dia 24 participou de uma reunião no 
gabinete do prefeito juntamente com o 
vice-prefeito, Igor Canto, para receber o 
comandante regional da Brigada Militar 
que é responsável pela Fronteira Oeste, 
coronel Mário Luz. Na oportunidade, a 
vereadora relatou as condições de segu-
rança pública no munícipio, alertando que 
a criminalidade está crescendo cada vez 
mais na cidade, relembrando a tentativa 
de assalto no caixa eletrônico no banco 
Banrisul, e, na Cooperativa. Além disso, 
Tanira ressaltou que muitas ocorrências 
não são registradas e por este motivo 
Hulha Negra sempre aparece com os 
índices baixos. Ela disse que em alguns 
casos, as pessoas não querem se des-
locar até o município de Candiota para 
registrar a denúncia. Falou também sobre 
a Audiência Pública no munícipio de Dom 
Pedrito, onde a pauta foi a energia elétrica 
fornecida pela empresa Equatorial. Na 
oportunidade, a vereadora destacou que 
as reclamações foram as mesmas, como 
a falta de energia constante, demora na 
resposta dos questionamentos e demora 
para reestabelecer a energia. A presidente 
disse que isso é preocupante, levando em 
consideração que a zona rural é muito 
prejudicada. Para finalizar, falou sobre o 
descontentamento da comunidade em 
razão da Unidade Básica de Saúde 9UBS) 
do município ficar fechada após às 17h30, 
pois o espaço funciona como o hospital 
da cidade. 
*O vereador Luiz Gustavo Dias (Pro-
gressistas), falou sobre sua ida até Porto 
Alegre para participar da reunião com 
a empresa Equatorial junto com alguns 
colegas vereadores. Falou que há um 
grande desentendimento da empresa que 
assumiu o trabalho há aproximadamente 
oito meses, ressaltando que estão cien-

Divulgação TP

Prefeito e secretário de Obras estiveram 
reunidos com produtores rurais

RURAL

Parceria público-
privada vai permitir 

recuperação de estrada 
em Pedras Altas

Os produtores rurais da 
localidade do Passo 
do Mello, interior de 

Pedras Altas, estiveram reu-
nidos com o prefeito Bebeto 
Perdomo e com o secretário 
de Obras Vagner Castro Acos-
ta, para dialogar parcerias 
público-privadas para a re-
cuperação da estrada vicinal 
no Passo do Mello, a partir 
do Farol. 

A expectativa é que 
propriedades da localidade in-
vistam em novas alternativas 
de produção, pois estradas em 
boas condições abrem cami-
nho para chegada de insumos, 
asseguram o escoamento da 
safra e do rebanho. 

A proposta de parceria 
recebeu sinalização positiva 
do chefe do Executivo. “Jun-
tos, poder público e iniciativa 
privada, dão uma resposta 
muito mais rápida na execu-
ção das ações que tem como 
foco, oferecer maior qualida-
de no tráfego de veículos e 
máquinas para que o produ-
tor rural garanta a chegada 
de insumos, produza, escoe 
a produção e se locomova 
com muito mais agilidade”, 
afirmou o prefeito. 

De acordo com a reu-
nião a prefeitura irá disponibi-
lizar toda a sua infraestrutura 
de máquinas e os produtores 
rurais da localidade vão dis-
ponibilizar dois caminhões 
caçamba para auxiliar na 
recuperação da estrada. O 
Executivo realizará serviços 
de patrolamento, drenagem, 
colocação de bueiros, casca-
lhamento com compactação 
e rolo. 

Segundo os produ-
tores rurais Eduardo Mota 
e Joacir da Silva (foto) que 
possuem propriedades na lo-
calidade, é a primeira vez que 
é buscada um diálogo para 
parcerias que visam melhorar 
as condições de trafegabilida-
de. Também explicaram que a 

nova forma de produzir está 
transformando a realidade da 
região. “Estamos com soja e 
pecuária de alta produtivida-
de. O prefeito nos atendeu e 
dentro das possibilidades do 
município se colocou à dis-
posição e aberto aos investi-
mentos que queremos fazer”, 
disseram. 

Ao final do encontro, 
o prefeito Bebeto Perdomo 
ressaltou que as parcerias 
público-privada para melhoria 
da infraestrutura rural são fun-
damentais. “Vamos trabalhar 
em parceria. Somente desta 
forma que vamos conseguir 
chegar com as estradas mais 
próximo do definitivo. Essa 
ação conjunta resulta em um 
ganho coletivo”, acredita.

tes dos problemas enfrentados. O vereador 
destacou que a empresa foi comprada em 
estado crítico e que não estavam preparados 
para atender as demandas da falta de ener-
gia elétrica. Além disso, Dias destacou as 
reclamações que estão recebendo referente 
ao hospital de Hulha Negra. Falou da reunião 
com o prefeito e demais vereadores, dizendo 
que acredita que esse assunto será solucio-
nado com êxito. Agradeceu o secretário de 
Obras pelo belo trabalho feito em algumas 
estradas, mas afirmou que alguns trajetos 
ainda precisam de reparo. 
*O vereador Jorge Coelho (PDT), também 
falou sobre a energia elétrica e sobre a 
Audiência Pública. Disse que sabe que o 
serviço de energia fornecida não é muito 
bom, mas ressaltou que nunca chegou a 
este ponto de algumas pessoas passarem 
mais de 10 dias sem energia elétrica em 
suas casas. Falou sobre a participação na 
reunião com o prefeito, que teve como pauta 
o Chamar 192 Samu. O vereador relatou que 
questionou algumas pessoas sobre o atendi-
mento realizado e disse que recebeu várias 
reclamações. Coelho sugeriu a contratação 
de mais um enfermeiro para o hospital, pois 
assim, quando um profissional for acompan-
har o paciente até Bagé, o outro realiza o 
atendimento no hospital. 
*O vereador Diego Rodrigues (Progres-
sistas), pediu desculpa para o vereador 
Getúlio Porto, afirmando que visitou o bairro 
Floresta e também avistou a necessidade de 
uma praça no local. Por este motivo, fez o 
requerimento do projeto sem saber que Porto 
já havia realizado o mesmo. Além disso, falou 
que é preciso achar uma solução e melhorias 
para o atendimento do Samu. Disse que se 
admirou ao ver o vereador Jorge Coelho falar 
na tribuna que é preciso dialogar antes com o 
prefeito, por serem representantes do povo, 
pois muitas vezes Coelho foi avistado se di-
rigindo com vários eleitores até a Secretaria 
de Obras para reivindicar algo, sem dialogar 
antes com o secretário. Também, falou que 
está sendo muito criticado por protocolar um 
pedido de Audiência Pública que será real-
izada no próximo dia 14. Rodrigues disse que 
acredita que será uma oportunidade para a 
comunidade tirar suas dúvidas. Afirmou que 
já levou suas reivindicações ao prefeito, mas 
até o momento não obteve resultados. Por 
este motivo, quer que a população tire suas 
próprias conclusões dando ideias e críticas 
para que o serviço possa melhorar. 

Na tarde desta sexta-
-feira (8) o delegado de 
polícia Cristiano Ribeiro 
Ritta, titular da Delegacia 
de Candiota, confirmou a 
reportagem do Tribuna do 
Pampa que está sendo in-
vestigado um possível caso 

de abuso em Hulha Negra.
Uma ocorrência foi 

registrada e estão sendo re-
alizados os procedimentos 
legais com relação ao caso, 
inclusive exame de perícia. 
Ritta, porém, disse ao jornal 
que idade, local onde ocorreu 

SEGURANÇA

Polícia Civil investiga 
denúncia de abuso 

sexual em Hulha Negra
o suposto crime e outros 
detalhes ainda não podem 
ser divulgados, já que a 
denúncia ainda precisa ser 
confirmada.

O Conselho Tutelar  
da cidade informou estar 
acompanhando o caso.
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Comunidade continua enfrentando problemas pela qualidade do trecho da saída da cidade até o britador
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Arquivo TP

PEDRAS ALTAS

Continuam cobranças para 
continuidade das obras da ERS-608

Prefeito Bebeto Perdomo esteve mais uma vez no Daer, em Pelotas

Oatraso nas obras da 
ERS-608 é revol-
tante. Desta forma 

se manifestou o prefeito 
de Pedras altas, Bebeto 
Perdomo, com relação a 
não continuidade nas obras 
da rodovia. 

Em vídeo realizado 
após reunião com o supe-
rintendente regional do 
Departamento Autônomo 
de Estradas de Rodagem 
(Daer), em Pelotas, en-
genheiro Jorge Oleques 
Junior, o gestor pedrasal-
tense expôs a falta de uma 
resposta efetiva e verdadei-
ra do Daer com relação às 
obras inacabadas dos 11km 
da ERS-608 e o término do 
restante das obras. 

Segundo  Bebe to 
Perdomo, “desde dezembro 
do ano passado não avan-
çou em nada o conserto dos 

Rodovia apresentou problemas na camada asfáltica

Reprodução TP

péssimos serviços realiza-
dos nos 11 km e muito me-
nos com relação ao restante 
das obras. Dificilmente o 
prazo estipulado para fina-
lização dos trabalhos será 
seguido. A meta do governo 
era concluir as obras até o 

final deste ano. É revoltan-
te”, afirmou Bebeto. 

RELEMBRE – Em janeiro 
deste ano, o trecho entre o 
pórtico de entrada da cida-
de até o britador apresentou 
defeitos de execução. Ante-

riormente, uma comitiva do 
município já havia reivin-
dicado providências junto 
ao Daer, que prometeu 
fiscalizar a empresa execu-
tora. Na ocasião, uma nota 
enviada pela assessoria de 
Comunicação, esclarecia 

que já foram feitas corre-
ções semelhantes há dois 
meses antes, ou seja, no-
vembro de 2021, mas que 
uma equipe iria até o local 
para averiguar o pavimento 
e acompanhar as soluções.
 Cabe também res-

saltar, que no início de 
maio de 2021, o TP di-
vulgou o início das obras 
no trecho de 11km, com a 
colocação da primeira ca-
mada de base asfáltica, que 
tinha previsão de conclusão 
em cerca de 90 dias.


