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REPOSIÇÃO EM CANDIOTA 1REPOSIÇÃO EM CANDIOTA 1
 Como já noticiado pelo  Como já noticiado pelo TPTP na última edição  na última edição 
impressa, o Executivo de Candiota já remeteu para o impressa, o Executivo de Candiota já remeteu para o 
Legislativo, o projeto de lei que prevê o reajuste salarial Legislativo, o projeto de lei que prevê o reajuste salarial 
do funcionalismo público municipal. O projeto estipula do funcionalismo público municipal. O projeto estipula 
um índice de 12,54%, sendo 10,54% da inflação me-um índice de 12,54%, sendo 10,54% da inflação me-
dida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor dida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
(INPC) e mais 2% de ganho real.(INPC) e mais 2% de ganho real.

REPOSIÇÃO EM CANDIOTA 2REPOSIÇÃO EM CANDIOTA 2
 Em Assembleia Geral Extraordinária convo- Em Assembleia Geral Extraordinária convo-
cada pelo Sindicato dos Municipários de Candiota cada pelo Sindicato dos Municipários de Candiota 
(Simca), conforme divulgado, a categoria decidiu em (Simca), conforme divulgado, a categoria decidiu em 
manter sua proposta de 15,74%, recusando, portanto, manter sua proposta de 15,74%, recusando, portanto, 
o índice oferecido pela Prefeitura. A entidade vai enviar o índice oferecido pela Prefeitura. A entidade vai enviar 
uma carta aberta à Câmara, contendo a reivindicação e uma carta aberta à Câmara, contendo a reivindicação e 
solicitando aos parlamentares que negocie a abertura solicitando aos parlamentares que negocie a abertura 
de um canal de diálogo com o Executivo.de um canal de diálogo com o Executivo.

REPOSIÇÃO EM PINHEIRO 1REPOSIÇÃO EM PINHEIRO 1

 Em Pinheiro Machado segue o impasse entre  Em Pinheiro Machado segue o impasse entre 
a Prefeitura e o Sindicato dos Municipários (Simpim), a Prefeitura e o Sindicato dos Municipários (Simpim), 
que reclama da falta de diálogo do prefeito Ronaldo que reclama da falta de diálogo do prefeito Ronaldo 
Madruga com a entidade. Como estratégia, o Simpim Madruga com a entidade. Como estratégia, o Simpim 
tem lançado nas redes sociais, vídeos com políticos e tem lançado nas redes sociais, vídeos com políticos e 
dirigentes sindicais, criticando a postura e estendendo dirigentes sindicais, criticando a postura e estendendo 
apoio. Uma declaração da deputada estadual Luciana apoio. Uma declaração da deputada estadual Luciana 
Genro (PSOL) gerou revide do prefeito esta semana.Genro (PSOL) gerou revide do prefeito esta semana.

REPOSIÇÃO EM PINHEIRO 2REPOSIÇÃO EM PINHEIRO 2
 Ronaldo tem dito publicamente que ainda não  Ronaldo tem dito publicamente que ainda não 
possui um índice para oferecer à categoria, mas que possui um índice para oferecer à categoria, mas que 
o setor financeiro tem trabalhado para chegar num o setor financeiro tem trabalhado para chegar num 
número que contemple o funcionalismo. No ano pas-número que contemple o funcionalismo. No ano pas-
sado, por força de uma legislação federal, não houve sado, por força de uma legislação federal, não houve 
reposição para todos os níveis da categoria no Brasil reposição para todos os níveis da categoria no Brasil 
inteiro. Em Pinheiro Machado, por conta de uma grave inteiro. Em Pinheiro Machado, por conta de uma grave 
crise que atingiu às finanças do município, até 2021 crise que atingiu às finanças do município, até 2021 
havia atraso no pagamento salarial, bem como, há havia atraso no pagamento salarial, bem como, há 
cinco anos não há reajustes.cinco anos não há reajustes.

REPOSIÇÃO EM PINHEIRO 3REPOSIÇÃO EM PINHEIRO 3
 Na semana passada, para valorizar os verea- Na semana passada, para valorizar os verea-
dores e vereadoras da base do governo, que também dores e vereadoras da base do governo, que também 
recebem críticas do Simpim, o prefeito Ronaldo os recebem críticas do Simpim, o prefeito Ronaldo os 
recebeu em seu gabinete, quando o grupo propôs recebeu em seu gabinete, quando o grupo propôs 
uma reposição de 10% no mínimo. O prefeito disse, uma reposição de 10% no mínimo. O prefeito disse, 
na ocasião, que achava justa a reivindicação dos na ocasião, que achava justa a reivindicação dos 
parlamentares e que os estudos estavam sendo feitos parlamentares e que os estudos estavam sendo feitos 
para se chegar a um índice que não comprometa o para se chegar a um índice que não comprometa o 
equilíbrio financeiro da cidade.equilíbrio financeiro da cidade.

REPOSIÇÃO EM HULHAREPOSIÇÃO EM HULHA
 O prefeito Renato Machado disse ao  O prefeito Renato Machado disse ao TPTP re- re-

centemente, que ainda estuda um índice para oferecer centemente, que ainda estuda um índice para oferecer 
ao funcionalismo hulhanegrense.ao funcionalismo hulhanegrense.

EMENDA PARA CANDIOTAEMENDA PARA CANDIOTA
 Por solicitação do vereador licenciado e agora  Por solicitação do vereador licenciado e agora 
secretário de Assistência e Inclusão Social de Candio-secretário de Assistência e Inclusão Social de Candio-
ta, Léo Lopes (PTB); do ex-vereador e assessor da ta, Léo Lopes (PTB); do ex-vereador e assessor da 
Prefeitura de Candiota, Juliano Corrêa e do deputado Prefeitura de Candiota, Juliano Corrêa e do deputado 
federal Maurício Dziedricki (Podemos-RS), o senador federal Maurício Dziedricki (Podemos-RS), o senador 
Lasier Martins (Podemos-RS), destinou uma emenda Lasier Martins (Podemos-RS), destinou uma emenda 
de R$ 140 mil para o município. Segundo Léo, o recur-de R$ 140 mil para o município. Segundo Léo, o recur-
so será usado pela Prefeitura para a aquisição de um so será usado pela Prefeitura para a aquisição de um 
veículo e equipamentos para o Centro de Referência veículo e equipamentos para o Centro de Referência 
em Assistência Social (CRAS) de Candiota. “O veículo em Assistência Social (CRAS) de Candiota. “O veículo 
é importantíssimo para as visitas de campo da assis-é importantíssimo para as visitas de campo da assis-
tente social e para as demandas da Casa da Criança, tente social e para as demandas da Casa da Criança, 
como consultas e afins. Além disso, o veículo poderá como consultas e afins. Além disso, o veículo poderá 
ser usado para demandas diárias e atividades dos ser usado para demandas diárias e atividades dos 
idosos e projetos sociais”, destacou o secretário.idosos e projetos sociais”, destacou o secretário.

EMENDA PARA RADIOTERAPIAEMENDA PARA RADIOTERAPIA

 O deputado federal Afonso Hamm e o senador  O deputado federal Afonso Hamm e o senador 
Luís Carlos Heinze (ambos do Progressistas) estão Luís Carlos Heinze (ambos do Progressistas) estão 
indicando R$ 1 milhão e 750 mil para radioterapia do indicando R$ 1 milhão e 750 mil para radioterapia do 
Hospital do Câncer Santa Casa de Caridade de Bagé. Hospital do Câncer Santa Casa de Caridade de Bagé. 
A confirmação da emenda indicada no Orçamento Ge-A confirmação da emenda indicada no Orçamento Ge-
ral da União de 2022 foi feita durante a inauguração ral da União de 2022 foi feita durante a inauguração 
do prédio da radioterapia, na última sexta-feira (8), do prédio da radioterapia, na última sexta-feira (8), 
durante a visita do presidente Jair Bolsonaro (PL), durante a visita do presidente Jair Bolsonaro (PL), 
do vice-presidente Hamilton Mourão, do ministro da do vice-presidente Hamilton Mourão, do ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga e da primeira-dama Michelle Saúde, Marcelo Queiroga e da primeira-dama Michelle 
Bolsonaro, em Bagé. O recurso será destinado para Bolsonaro, em Bagé. O recurso será destinado para 
aquisição de um software que será utilizado para o aquisição de um software que será utilizado para o 
funcionamento do aparelho linear da Radioterapia. O funcionamento do aparelho linear da Radioterapia. O 
aparelho vai proporcionar a celeridade no atendimento aparelho vai proporcionar a celeridade no atendimento 
dos pacientes, diminuindo o número de sessões, com dos pacientes, diminuindo o número de sessões, com 
mais eficiência e reduzindo a fila no Sistema Único de mais eficiência e reduzindo a fila no Sistema Único de 
Saúde (SUS).Saúde (SUS).

CHAMAR 192 EM HULHACHAMAR 192 EM HULHA
 Enfrentando algumas dificuldades, o que é  Enfrentando algumas dificuldades, o que é 
bem natural quando o sistema é implantado, o Cha-bem natural quando o sistema é implantado, o Cha-
mar 192 – Serviço Móvel de Atendimento de Urgência mar 192 – Serviço Móvel de Atendimento de Urgência 
(Samu) de Hulha Negra, será tema de uma audiência (Samu) de Hulha Negra, será tema de uma audiência 
pública nesta quinta-feira (14), a partir das 14h30, na pública nesta quinta-feira (14), a partir das 14h30, na 
Câmara de Vereadores e Vereadoras. A proposição Câmara de Vereadores e Vereadoras. A proposição 
do debate é dos vereadores Diego Rodrigues e Ro-do debate é dos vereadores Diego Rodrigues e Ro-
naldo Pereira (ambos do Progressistas). “Aproveitem naldo Pereira (ambos do Progressistas). “Aproveitem 
a oportunidade para tirar suas dúvidas, dar opiniões a oportunidade para tirar suas dúvidas, dar opiniões 
sugestões e reivindicar”, assinalou o vereador Diego sugestões e reivindicar”, assinalou o vereador Diego 
em chamada nas suas redes sociais.em chamada nas suas redes sociais.

ÁGUA NA RESIDENCIALÁGUA NA RESIDENCIAL
 Os problemas relacionados à qualidade de  Os problemas relacionados à qualidade de 
água na Vila Residencial, em Candiota, seguem ocor-água na Vila Residencial, em Candiota, seguem ocor-
rendo, apesar da equipe do Setor de Saneamento rendo, apesar da equipe do Setor de Saneamento 
da Prefeitura estar trabalhando para uma solução há da Prefeitura estar trabalhando para uma solução há 
mais de dois meses. A coloração da água tem sido mais de dois meses. A coloração da água tem sido 
um tormento, especialmente para quem precisa lavar um tormento, especialmente para quem precisa lavar 
roupas. A Associação de Moradores e Amigos da roupas. A Associação de Moradores e Amigos da 
Vila Residencial (AMAVIR) agora está realizando um Vila Residencial (AMAVIR) agora está realizando um 
abaixo-assinado para pedir mais providências para a abaixo-assinado para pedir mais providências para a 
Prefeitura. Já foram recolhidas mais de 100 assinatu-Prefeitura. Já foram recolhidas mais de 100 assinatu-
ras. “Pedimos um plano emergencial de melhoria para ras. “Pedimos um plano emergencial de melhoria para 
tratamento e distribuição da água aqui no bairro”, disse tratamento e distribuição da água aqui no bairro”, disse 
Axel Costa, que é secretário da AMAVIR, em vídeo Axel Costa, que é secretário da AMAVIR, em vídeo 

postado nas redes sociais.postado nas redes sociais.

EXPEDIENTES PREFEITURASEXPEDIENTES PREFEITURAS
 Os órgãos públicos municipais de Candiota e  Os órgãos públicos municipais de Candiota e 
Pinheiro Machado não terão expediente nesta quinta-Pinheiro Machado não terão expediente nesta quinta-
-feira (14). Já em Pedras Altas o funcionamento é até às -feira (14). Já em Pedras Altas o funcionamento é até às 
12h. Hulha Negra terá expediente normal e só para na 12h. Hulha Negra terá expediente normal e só para na 
sexta-feira santa. Serviços essenciais seguem funcio-sexta-feira santa. Serviços essenciais seguem funcio-
nando em regime de plantão em todos os municípios.nando em regime de plantão em todos os municípios.

DEFESA DO CARVÃODEFESA DO CARVÃO

 O coordenador de Segurança e Trânsito da  O coordenador de Segurança e Trânsito da 
Prefeitura de Candiota, sargento aposentado da Briga-Prefeitura de Candiota, sargento aposentado da Briga-
da Militar, Flávio Sanches, integrou a comitiva regional da Militar, Flávio Sanches, integrou a comitiva regional 
que esteve em Brasília esta semana. Entre as agendas, que esteve em Brasília esta semana. Entre as agendas, 
ele visitou o gabinete e foi recebido pessoalmente pelo ele visitou o gabinete e foi recebido pessoalmente pelo 
deputado federal Ubiratan Sanderson (PL-RS). Com deputado federal Ubiratan Sanderson (PL-RS). Com 
a presença do presidente da Associação Brasileira do a presença do presidente da Associação Brasileira do 
Carvão Mineral (ABCM), Fernando Zancan, o principal Carvão Mineral (ABCM), Fernando Zancan, o principal 
assunto foi a defesa da maior riqueza do município. assunto foi a defesa da maior riqueza do município. 

GEOPARQUE CAÇAPAVA 1GEOPARQUE CAÇAPAVA 1

 O projeto do Geoparque em Caçapava do Sul  O projeto do Geoparque em Caçapava do Sul 
entrou na lista da Organização das Nações Unidas entrou na lista da Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) para para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) para 
receber visita de certificação. Caçapava deve receber receber visita de certificação. Caçapava deve receber 
especialistas da entidade para conferir as informações especialistas da entidade para conferir as informações 
sobre o patrimônio material e imaterial da região, a sobre o patrimônio material e imaterial da região, a 
visita ocorre depois da análise de dossiê do Geoparque visita ocorre depois da análise de dossiê do Geoparque 
enviado para a Unesco em novembro de 2021, e está enviado para a Unesco em novembro de 2021, e está 
prevista para agosto deste ano. O projeto é fruto de prevista para agosto deste ano. O projeto é fruto de 
uma parceria entre a Universidade Federal do Pampa uma parceria entre a Universidade Federal do Pampa 
(Unipampa), a Prefeitura de Caçapava do Sul e a (Unipampa), a Prefeitura de Caçapava do Sul e a 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 

GEOPARQUE CAÇAPAVA 2GEOPARQUE CAÇAPAVA 2
 De acordo com o professor do curso de Geo- De acordo com o professor do curso de Geo-
logia da Unipampa e articulador do Geoparque, Felipe logia da Unipampa e articulador do Geoparque, Felipe 
Guadagnin, a certificação pela Unesco é importante Guadagnin, a certificação pela Unesco é importante 
para promoção da Universidade e da região interna-para promoção da Universidade e da região interna-
cionalmente. Segundo ele, já existem ações ligadas cionalmente. Segundo ele, já existem ações ligadas 
ao projeto para o desenvolvimento social, educacional, ao projeto para o desenvolvimento social, educacional, 
econômico e humano de Caçapava. “Atualmente, econômico e humano de Caçapava. “Atualmente, 
executamos ações para a comunidade local: artesãos, executamos ações para a comunidade local: artesãos, 
educadores, empresários dos setores gastronômico educadores, empresários dos setores gastronômico 
e de hotelaria. Executamos ações de educação nas e de hotelaria. Executamos ações de educação nas 
escolas”, conta. Felipe também comenta a importân-escolas”, conta. Felipe também comenta a importân-
cia do Geoparque para a identidade da comunidade cia do Geoparque para a identidade da comunidade 
local. “O objetivo é o empoderamento da população, local. “O objetivo é o empoderamento da população, 
para que ela crie um sentimento de pertencimento e para que ela crie um sentimento de pertencimento e 
utilize esse patrimônio para o desenvolvimento local, utilize esse patrimônio para o desenvolvimento local, 
de renda e melhoria das condições de vida aqui em de renda e melhoria das condições de vida aqui em 
Caçapava”.Caçapava”.
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Continuidade das operações da Fase C esteve na pauta. 
Ministro promete visitar Candiota em breve
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Nem seis meses 
nos separam do pri-
meiro turno de novas 
eleições no Brasil. 

Para presidente, 
encaminha-se a pola-
rização Lula e Bolso-
naro, ainda que alguns 
tentem organizar uma 
terceira via com via-
bilidade eleitoral que 
não será Moro ou Ciro 
Gomes. Eu nem vou 
perder tempo com Ciro 
Gomes que se mantém candidato para receber a re-
muneração polpuda que recebepara “organizar” o PDT, 
coisa que nunca fez. Moro de todos os corruptos que 
serão candidatos é certamente o mais evidente desde 
que o Supremo Tribunal Federal anulou suas decisões 
por serem movidas por má-fé; decisões que interferi-
ram nas eleições de 2018 e viabilizaram a vitória do 
candidato a quem o juiz de plantão prestava serviços.

As opções serão Lula e Bolsonaro. São os 
que mais se parecem com o povo brasileiro. Para 
começo de conversa, não gostam de estudar. Este é 
o pior exemplo que poderiam dar para uma sociedade 
que vendo os dois como viáveis na disputa eleitoral 
acreditam que a educação não viabiliza obviamente 
o sucesso, afinal, Lula e Bolsonaro são expoentes 
políticos. Se eles se dão bem sem dar o devido valor 
aos seus estudos, por que estudar?

A exceção é o exemplo do burro. Lula e Bol-
sonaro são exceções. Com o perfil de ambos dificil-
mente alguém será presidente do Brasil nos próximos 
séculos. Mas um deles provavelmente será. Há uma 
diferença entre ambos, gritante. No governo, Lula 
viabilizou mais caminhos para que o povo pudesse se 
educar. Bolsonaro tem pouco a falar sobre o tema além 
de explicar como conseguiu colocar cinco ministros 
da educação incapazes a comandar o Ministério, um 
ficou pouco mais de três meses, Vélez Rodriguez, e 
outro ficou cinco dias, Carlos Decotelli.

Por outro lado, o brasileiro se pudesse ficaria 
rico ganhando na loteria. Lula e Bolsonaro viabilizaram 
suas vidas pela via política. Nada de batente conven-
cional, nem como trabalhador, nem como empresário. 
De certa forma, a política deu a eles a sorte grande.

Lula tem a vantagem de ser o pobre que veio 
do interior mais miserável para se tornar um sucesso. 
Bolsonaro passou pela Academia Militar e esteve no 
exército de onde saiu pela porta dos fundos, embora 
não tenha sido condenado, após ir para a reserva 
(aposentadoria). A vidafoigenerosa com Bolsonaro, 
o que o afasta do perfil da maioria do povo brasileiro.

No debate sobre corrupção nenhum ganhará. 
Não há quem convença o povo de que é mais honesto 
que o outro. Muitos do povo gostam de se identificar 
com quem diz que é honesto. Muitos foram para o 
PT quando este partido se dizia o “mais honesto”. Os 
mesmos viraram “bolsomínions” quando Bolsonaro 
passou a afirmar que era o mais honesto.

Por acreditar que ninguém se parece mais com 
o povo brasileiro que Lula e Bolsonaroacredito ser 
muito difícil alguém mudar este cenário.  

Marco Antônio 
Ballejo Canto

Seis mesesSeis meses

Luiz Carlos Folador – prefeito de Candiota ao falar sobre 
o carvão mineral durante reunião com o ministro de Minas 
e Energia, Bento Albuquerque, em Brasília.

Arquivo TP

“Queremos 
preservar 
o uso da 
nossa 
riqueza, 
o carvão 
mineral”

QUESTÃO ENERGÉTICA

Lideranças do carvão mineral 
participam de reunião com 
ministro de Minas e Energia

Agendada pelo depu-
tado estadual Pa-
parico Bachi (PL), 

que presidente da Frente 
Parlamentar da Mineração 
e do Polo Carboquímico 
da Região da Campanha 
na Assembleia gaúcha, 
uma importante audiência 
em Brasília ocorreu esta 
semana com o ministro de 
Minas e Energia, Bento 
Albuquerque, na sede do 
ministério. O encontro foi 
na última terça-feira (12).
Reunindo diversas lideran-
ças políticas e do setor mi-
neral e do carvão, a audiên-
cia tratou do Programa de 
Transição Energética Justa 
para o Rio Grande do Sul, 
bem como da mineração de 
fosfato para produção de 
fertilizantes agrícolas em 
Lavras do Sul. 

A reunião contou 
com a presença, além de 
Pararico, do vice-presi-
dente da Frente Parlamen-
tar em Defesa do Carvão 
Mineral no Congresso Na-
cional, deputado Afonso 
Hamm; do presidente da 
Associação Brasileira do 
Carvão Mineral (ABCM), 
Fernando Zancan, do pre-
feito de Candiota, Luiz 
Carlos Folador, do coorde-
nador da Bancada Gaúcha, 
deputado Giovani Cherini, 
diretor da Copelmi, Ro-
berto Faria; do presidente 
do Sindicato dos Mineiros 

de Candiota, Hermelindo 
Ferreira; dos vereadores de 
Candiota, Gildo Feijó, Gui-
lherme Barão e Luana Vais, 
e de Hulha Negra, Tanira 
Ramos, do vice-prefeito de 
Candiota, Paulinho Brum e 
os assessores da Prefeitura, 
Flávio Sanches e Juliano 
Correa, além dos repre-
sentante da Águia Fertili-
zantes, Luiz Carlos Clerot 
e Fernando Tallarico.
 
PROGRAMA - Na opor-
tunidade, segundo o de-
putado Afonso Hamm, foi 
destacada a  importância da 
transição justa para preser-
var a atividade da geração 
de energia firme e segura 
utilizando o carvão mine-
ral. “Além de ser uma fonte 
estratégica para geração de 
energia, é mais econômica 
para os consumidores e 
gera milhares de empre-
gos e renda”, argumenta 
Hamm. 
 Também foi tra-
tada sobre a aprovação da 
emenda 17, da Medida Pro-
visória 1078/21, de autoria 
do deputado Hamm, que 
prevê incentivos à indús-
tria do carvão mineral e a 
prorrogação dos subsídios 
por mais 15 anos a partir de 
2025 para todas as usinas 
que dependem deste recur-
so no Sul do Brasil. 
 O ministro anun-
ciou que irá visitar para 

Lideranças estiveram com o ministro Bento Albuquerque, na sede do Ministério, em Brasília

conhecer e buscar uma 
solução para a continui-
dade de operação da Fase 
C da Usina de Candiota 
(pertencente à estatal fe-
deral CGT Eletrosul), que 
termina contrato de venda 
de energia em dezembro de 
2024. Bento Albuquerque 
afirmou que o governo 
federal não tem nenhum 
preconceito com a matriz 
energética e vai concentrar 
esforços para viabilizar 
uma transição adequada 
na área de produção de 
energia.

O prefeito Folador 
comentou a audiência. 
“Queremos preservar a 
atividade da geração de 
energia segura, utilizando 
a nossa riqueza, o carvão 
mineral. Atividade que 
gera emprego e economia”, 
disse. 

O deputado Papa-
rico chamou a atenção 
para o impacto econômico 
e social, caso a Usina de 
Candiota pare de operar.  
“Precisamos de conver-
gência nas ações políticas 
nacionais, estaduais e mu-
nicipais para solucionar os 
problemas que envolvem a 
mineração – que é funda-
mental para o desenvolvi-
mento econômico e social 
na região da Campanha. 
As projeções que destacam 
o fechamento das usinas de 
carvão mineral nos preocu-

pam, tendo em vista a de-
pendência que o RS tem na 
geração de energia elétrica 
por meio desta matriz de 
produção. Neste contexto, 
precisamos estabelecer um 
programa de transição justo 
para preservar a atividade, 
proporcionar economia ao 
consumidor e continuar 
gerando emprego, renda e 
desenvolvimento econô-
mico”, salientou Paparico.

O pres iden te  da 
ABCM, Fernando Zancan, 
enfatiza que ao longo dos 
anos, todos os problemas 
relacionados à indústria do 
carvão foram resolvidos por 
meio da tecnologia, como 
no caso da emissão de CO2. 
“O gaúcho não conhece o 
patrimônio mineral e ener-
gético que tem, pagando 
uma fortuna pelo gás e 
fertilizantes importados 
que podem ser produzidos 
aqui. O projeto de desen-
volvimento de uma indús-
tria carboquímica tem um 
enorme potencial para gerar 
um produto de qualidade e 
com preço competitivo. Há 
tecnologia para isso. O Bra-
sil importa cerca de 80% 
dos fertilizantes que o setor 
do agronegócio consome. 
Projeto desta natureza pode 
aumentar o Produto Interno 
Bruto (PIB) em 4% até 
2042. Enfim, é emprego e 
renda de forma exponen-
cial”, destaca Zancan.

Divulgação TP
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Almoço do 2º Encontro vai acontecer 
no restaurante Quitandinhas

Está programado para o 
próximo sábado (16), 
em Pinheiro Machado, 

o 2º Encontro do Grupo 
Cacimbinhas City. O evento 
deve reunir cerca de 50 pes-
soas em uma programação 
composta por mateada na 
praça Angelino Goulart e 
almoço no restaurante Qui-
tandinha.

Em entrevista ao Tri-
buna do Pampa, o jornalista 
e professor universitário 
Luiz Antônio Farias Duar-
te, o Nikão Duarte, disse 
que um evento simples foi 
a solução encontrada pela 
comissão para a realização 
do 2º Encontro.  “Desde 
o ano passado a comissão 
tenta tornar realidade a re-
petição do que tão brilhan-
temente foi feito dez anos 
atrás. Após avaliar inúmeras 
alternativas, levando em 
conta o interesse previa-
mente manifestado pelos 
cacimbinhenses de todos 
os lugares, as instabilidades 
do clima, os feriados de 
2022 e o arrefecimento da 
pandemia, chegamos a esta 
programação”, afirma. 

O evento, organizado 
por Nikão Duarte e Jorge 
Souza Aguiar, administrado-
res do grupo no Facebook, 
por Silvia Helena Tavares 
Régio, Niaia Krüger Sarubbi 
Resing, Vera Maria Lima 
Da Silva Ribeiro, Rogério 
Gomes de Moura e Dorisa 
Luz, vai contar com uma 
mateada durante a manhã, 
um almoço no Quitandinhas 
e uma segunda mateada a 
tarde.

Natural de Pinheiro 
Machado, Nikão saiu da 
cidade aos 16 anos para 
estudar em São Paulo e 
atualmente reside em Porto 
Alegre. A ligação com a 
amada cidade natal, porém, 
ainda é bastante forte, tanto 
que para a continuidade de 
vínculos, foi criado o grupo 
no Facebook, Cacimbinhas 
City, com o objetivo de 
reunir conterrâneos que 
também carregam em sua 
história e pensamentos, um 

carinho especial pelo pri-
meiro nome da cidade de 
Pinheiro Machado, Cacim-
binhas.

Questionado pelo TP 
o que representa pra ele 
esse encontro, ele diz que a 
“possibilidade, virtual e real, 
de aproximação e congraça-
mento entre conterrâneos, de 
todas as gerações, por ori-
gem, afinidade e afetividade. 
Assim reafirmamos nosso 
amor à terra querida, com-
partilhamos recordações e 
podemos vislumbrar que 
formas temos de contribuir 
para o seu desenvolvimen-
to”.

CACIMBINHAS CITY – O 
primeiro encontro real do 
Grupo Cacimbinhas City 
ocorreu em 2012       e contou 
com três dias de programa-
ções, incluindo atividades 
culturais e baile no Clube 
Comercial. Como descreveu 
Nikão, “reunir conterrâneos 
e conterrâneas por origem e 
afinidade tem sido a nossa 
vocação, desde sempre, 
como recurso possibilitado 
pela tecnologia e por uma 
de suas melhores consequ-
ências, as redes sociais”.
 Ele também relatou 
que muitas pessoas integra-
ram o grupo por meio de 

contribuições informativas, 
históricas e afetivas. “Pode-
mos dizer que o afeto é o que 
nos une, nessa empreitada 
que vai além de uma déca-
da e, hoje, reúne amigos e 
amigas de várias gerações”, 
frisou.
 Sobre o segun-
do encontro em 2022, ele 
lembra que ainda se vive as 
limitações de uma pandemia 
equivalente a que enfren-
taram os antepassados há 
mais de um século, a gripe 
espanhola. “O 2º Encontro é 
possível, por estarmos num 
momento de recuo da crise 
sanitária, mas em condições 
ainda menos favoráveis do 
que há 10 anos. Por isso, o 
2º Encontro é mais modesto 
na programação, precisará 
ocorrer sob os controles ne-
cessários para a preservação 
da saúde de todos, mas com 
a mesma e justa ambição que 
motivou a criação do grupo 
e a promoção do 1º Encon-
tro: o congraçamento entre 
cacimbinhenses de todos os 
rincões!”.

TROCA DE NOME – O 
grupo Cacimbinhas City é 
conhecido por contestar a 
troca do nome da cidade, 
que ocorreu em 30 de ou-
tubro de 1915, por decisão 

Grupo que contesta troca
 de nome da cidade, realiza 

encontro em Pinheiro Machado

EVENTO

do intendente provisório 
Ney Lima Costa. Conta a 
história que a troca ocorreu 
após o senador José Gomes 
Pinheiro Machado ter sido 
assassinado no Rio de Ja-
neiro em 8 de setembro de 
1915, por Francisco Manso 
de Paiva Coimbra, que era 
um morador da região de 
Cacimbinhas. A mudança 
não foi aceita pela popula-
ção, que se rebelou contra 
o intendente que teve que 
deixar a cidade. A história é 
tema do livro “A guerra de 
Cacimbinhas”, lançado em 
2015 por Nikão Duarte.
 Segundo a histó-

ria, o nome Cacimbinhas 
se relaciona à profusão de 
mananciais existentes na 
região, que depois recebeu 
a cidade e que eram usados 
pelos tropeiros e carreteiros.
Também porque conta a 
história que a primeira igreja 
foi a capela Nossa Senhora 
da Luz das Cacimbinhas. 
Segundo a lenda, Dutra de 
Andrade teria perdido a 
visão e feito uma promessa 
de que se a recuperasse ao 
lavar os olhos nas águas 
das cacimbinhas mandaria 
construir uma capela em 
honra de Nossa Senhora da 
Luz das Cacimbinhas. O 

milagre aconteceu e a capela 
foi construída em terreno 
doado por Dutra de Andra-
de, em 10 de abril de 1851, 
que por lei nº215, de 10 de 
novembro de 1851 (apên-
dice nº1) foi criada a capela 
Curato com invocação de 
Nossa Senhora da Luz, na 
Coxilha do Veleda.
 Questionado pelo 
TP se o grupo ainda pensa 
em fazer algum movimento 
para que o município volte 
a se chamar Cacimbinhas, 
Nikão diz que o nome Ca-
cimbinhas está nos corações 
da maioria de seus habitan-
tes, como herança cultural, 
histórica e afetiva dos an-
tepassados. “Mas não ouso 
pensar em mudança, porque 
penso ser essa uma decisão 
que deve surgir dos morado-
res, saí da cidade em 1969 e 
para mim, basta estar, para 
sempre, nos nossos cora-
ções”, expôs o pinheirense, 
acrescentando também ser 
“importante dizer que amar 
Cacimbinhas não significa 
rejeitar Pinheiro Machado 
(o político). Foi um idealista 
pela República e, na sua 
época, o homem público 
gaúcho mais importante 
nacionalmente, só não tinha 
vínculo algum com nossa 
cidade”, concluiu.

Três amigos que se reencontraram em 2012: 
Nikão Duarte, Ubiratan Peres e Sérgio Dutra, companheiros 

da infância e adolescência nas décadas de 1960 e 1970

Baile do Primeiro Encontro, em 2012, no Clube Comercial

Arquivo Pessoal Nikão Duarte/Especial TP
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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). 

Quem somos nós, 
os humanos? O que pos-
sibilitou ao Homo Sa-
piens subjugar as demais 
espécies? O que nos 
torna capazes das mais 
belas obras de arte e dos 
avanços científicos mais 
impensáveis? Como con-
seguimos desenvolver 
as famosas sete artes 
reais, ou seja, a retórica, 
a lógica, a gramática, a 
aritmética, a geometria, 
a astronomia e a música, 
enquanto nossos ditos an-
tepassados se limitavam a apanhar frutas em árvores 
para subsistir? Por que somos capazes de cultuar o 
amor, o respeito, a admiração? E, ao mesmo tempo, 
de promover as mais horripilantes guerras?  Para 
Yuval Noah Harari a resposta é: nossa capacidade 
imaginativa. 

Em “Sapiens: uma breve história da humanida-
de”, Harari traça uma história da humanidade ou da 
evolução do Homo Sapiens, sustentando, para tanto, 
a existência de três grandes revoluções a esse res-
peito. São elas: a Revolução Cognitiva, a Revolução 
Agrícola e a Revolução Científica. Como passamos, 
então, de um animal insignificante na Terra à espécie 
dominante? É essa a pergunta fundamental do livro. 
E o caminhoperpassa pelos três pontos de inflexão 
tratados na obra. 

Há cerca de 3,8 bilhões de anos, em um pe-
queno planeta chamado Terra, certas moléculas se 
combinaram para formar estruturas particularmente 
grandes e complexas chamadas organismos. A história 
dos organismos é denominada biologia. Há cerca de 
70 mil anos, os organismos pertencentes à espécie 
Homo Sapiens começaram a formar estruturas ainda 
mais elaboradas chamadas culturas. Já o desenvol-
vimento subsequente dessas culturas humanas é 
denominado história. 

Foram, de acordo com o autor, justamente as 
três revoluções acima referidas, cognitiva, agrícola e 
científica, que definiram o curso da história. A Revo-
lução Cognitiva deu início à história, há cerca de 70 
mil anos. A Revolução Agrícola a acelerou, por volta 
de 12 mil anos atrás. A Revolução Científica, a seu 
turno, pode colocar um fim à história e dar início a algo 
completamente diferente. O livro conta, portanto, em 
aproximadas 400 páginas, como essas três revoluções 
afetaram os seres humanos e os demais organismos. 

O fato é que os últimos 500 anos testemunha-
ram uma série de mudanças de tirar o fôlego. A Terra 
foi unida em uma esfera histórica e ecológica. A eco-
nomia cresceu exponencialmente e hoje a humanidade 
desfruta do tipo de riqueza que só existia nos contos 
de fadas. A ciência e a Revolução industrial deram à 
humanidade poderes sobre-humanos e energia pra-
ticamente sem limites. A ordem social foi totalmente 
transformada, bem como a política, a vida cotidiana 
e a psicologia. Evoluímos muito. E o livro traça cada 
momento de grande evolução pelo qual passou a 
humanidade até desembocar no tempo presente. Do 
passado, todavia, para o futuro: onde iremos parar? O 
que queremos nos tornar? O que “queremos querer”? 

A evolução é tão grande, tão grande, que esta-
mos na iminência de cumprir a profecia de Frankens-
tein, composta pela tentativa de criação de um ser 
superior, tal como escreveu Mary Shelley em 1818. Há 
cerca de 100 mil anos, o Homo Sapiens ainda era um 
animal insignificante cuidando da sua própria via em 
algum canto da África. Nos milênios seguintes, ele se 
transformou no senhor de todo o planeta e no terror do 
ecossistema. Hoje, quiçá, está prestes a se tornar um 
deus, pronto para adquirir não só a juventude eterna 
como também as capacidades divinas de criação e 
destruição. Porém, apesar das coisas impressionantes 
de que somos capazes, continuamos sem saber ao 
certo quais são nossos objetivos e, ao que parece, 
estamos insatisfeitos, como sempre, sem saber o que 
fazer com todo esse poder. Parecemos, aliás, mais 
irresponsáveis do que nunca, jamais encontrando 
satisfação. E é aí que um questionamento derradeiro 
se faz essencial: existe algo mais perigoso do que 
deuses insatisfeitos e irresponsáveis que não sabem 
o que querem? A pensar...

* Guilherme Barcelos

Sapiens: uma breve Sapiens: uma breve 
história da humanidade história da humanidade 

QUALIFICAÇÃO

Projeto de escola agrícola 
regional é apresentado 

na Câmara de Bagé

Na manhã da última 
terça-feira (12), a 
Comissão da Educa-

ção da Câmara de Bagé, re-
cebeu membros do Consór-
cio Público Intermunicipal 
de Desenvolvimento Eco-
nômico, Social e Ambiental 
dos Municípios da Bacia do 
Rio Jaguarão (Cideja) e do 
Fórum das Águas, compos-
to por Aceguá, Candiota, 
Hulha Negra, Pedras Altas, 
Herval, Pinheiro Machado 
e Piratini. 

Na ocasião, o grupo 
trouxe o projeto de uma 
Escola Família Agríco-
la (EFA) - escola técnica 
baseada na pedagogia da 
alternância, que busca a 
interação entre o estudante 
o qual vive no campo e a 
realidade que ele vivência 
no seu cotidiano, para re-
sidentes de regiões rurais. 

O grupo que visitou 
a Câmara bageense foi 
formado pelos vereado-
res Diego Rodrigues (PP), 
de Hulha Negra; Viviane 
Veca (Progressistas), de 
Pedras Altas, do coordena-
dor pedagógico do projeto, 
professor Alex Perleberg, 
e pela ex-vereadora de 
Aceguá pelo MDB e atual 
secretária executiva do Ci-
deja, Liziane Jardim.

Durante o encontro, 

Encontro foi com a Comissão de Educação do Legislativo bageense

Divulgação TP

 Pelo presente EDITAL, o presidente do Sindicato Rural de Pinheiro Machado, no 
uso de suas atribuições legais, CONVOCA seus associados quites com a tesouraria da 
entidade para comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada em 
sua sede social na Rua Nico de Oliveira, 578 ( atendendo todos os protocolos contra 
COVID-19) , nesta cidade, no dia 29 de abril de 2022, às dezesseis horas em primeira 
convocação e, em segunda e última às dezesseis horas e trinta minutos para deliberarem 

sobre o que segue: 
ORDEM DO DIA: 1 - Prestação de Contas do ano de 2021; 2- Assuntos Gerais. 

Pinheiro Machado, 11 de abril de 2022

Michel Rosa Corrêa                        Heber da Rosa Farias
Secretário                                            Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
SINDICATO RURAL DE PINHEIRO MACHADO

os convidados destacaram 
a importância de que exista 
o apoio do município de 
Bagé na implementação do 
projeto regional.

Para a vereadora Be-
atriz Souza (PSB), a articu-
lação de política regional 
é de extrema importância 
para o desenvolvimento 
econômico e especialmente 
para a preservação ambien-
tal de determinada região. 
“Seremos parceiros para 
efetivar esta escola que irá 

gerar conhecimento e quali-
ficação de mão de obra para 
a região”, afirmou.

De acordo com a 
vereadora Cáren Castêncio 
(PT), que é a presidente da 
Comissão, a utilização da 
pedagogia da alternância 
possibilita com que exis-
tam avanços pedagógicos 
significativos para aqueles 
os quais são contemplados 
por ela.  “A constante troca 
de experiências, propiciada 
por esse método pedagógi-

co, é extremamente rele-
vante para toda a comuni-
dade escolar na qual ela é 
aplicada”, pontuou.

O vereador bagense 
Caio Ferreira (PDT) tam-
bém participou do debate.

A previsão é que 
nos próximos meses exis-
tam novos encontros para 
a discussão do assunto. 
A luta para implantar a 
EFA na antiga unidade de 
Hulha Negra da Fundação 
Estadual 

Comissão da EFA destacou importância do apoio do município de Bagé
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Jornal conversou com confeiteiras de ovos de chocolate, que contaram suas histórias e trabalhos 

PÁSCOA 2022

Mercado da produção 
do chocolate artesanal 

cresce na região

O Domingo de Pás-
coa é considerado 
mágico nas famí-

lias. É o dia da espera do 
“Coelho da Páscoa” e do 
chocolate, principalmente 
os ovos. De tamanhos e 
sabores diferenciados, os 
ovos, bombons, pirulitos e 
uma infinidade de produtos 
de chocolates, costumam 
fazer a alegria não só das 
crianças, mas de pessoas 
de todas as idades que es-
peram sempre ganhar um 
mimo.

Nas semanas que 
antecedem a data, que neste 
ano será no próximo do-
mingo (17), supermerca-
dos, propagandas nas mais 
diversas mídias e vitrines 
se voltam com motivos de 
coelhos de chocolates para 
lembrar a data. A instiga-
ção para a aquisição dos 
produtos também perma-
nece constante por parte 
dos empresários, até para 
a venda de outros tipos de 
presentes.

A economia é fo-
mentada no período, as-

Chocolate produzido em casa tem ganhado espaço nos últimos anos

sim como em outras da-
tas comemorativas, pois 
o comércio aproveita para 
alavancar as vendas. Po-
rém, um ramo que tem 
ganhado destaque ao longo 

dos anos, é o do trabalho 
autônomo. Mais pessoas 
passam a confeccionar 
produtos e comerciali-
zar chocolates artesanais.  
 O  Tribuna  do 

Pampa  conversou com 
confeiteiras de Candiota, 
Hulha Negra e Pinheiro 
Machado, que falaram so-
bre o trabalho e comercia-
lização em 2022.

Silvana Antunes TP

Silvana Antunes TP



GERAL 14 a 19 de abril de 2022 77

PINHEIRO MACHADO - Carina Gomes de Azambuja, 
34 anos, contou ao jornal que já trabalha há três anos com 
confeitaria e produção de chocolate artesanal. A confeiteira 
contou ao TP que a produção surgiu de uma necessidade 
pessoal e hoje é sua fonte de renda. “Não tinha idéia de seguir 
nos doces, mas então me vi em uma situação que precisava 
de uma mudança de vida, pois havia saído do emprego e 
trabalhava como doméstica, pois não acreditava que pudesse 
fazer outra coisa. Então, um dia resolvi fazer umas trufas 
e brigadeiros que ficaram ruins, mas mesmo assim vendi 
todos. A partir daí, comecei a fazer pesquisas, testar receitas 
e surgiram os clientes. Entrei no mundo da confeitaria, des-
cobri maravilhas feitas em chocolate e me apaixonei. Hoje 
tenho curso na área, ensino minha sobrinha que já me ajuda 
em datas comemorativas e digo que minha escolha foi ser 
confeiteira com muito orgulho e quando olho para trás só 
consigo sentir gratidão”, contou Carina.

Quanto a produção de Páscoa, ela disse que o mais 
pedido é o ovo de colher, mas que também tem trabalhado 
com festa na caixa, mini bolos, e kit para aniversário em casa.

Divulgação TP

As confeiteiras e suas histórias 
Silvana Antunes TP

Carina Azambuja trabalha há 3 anos na área

CANDIOTA - O jornal conversou com duas confeiteiras 
de chocolates para a Páscoa, Sonia Massirer Ferreira, 
da sede do município, e Emily Corrêa, do bairro João 
Emílio.
 Trabalhando com chocolate artesanal pelo 
terceiro ano, Sonia Ferreira, 39 anos, contou ao jornal 
ter começado no ramo após ter a idéia de fazer ovos de 
colher para a família. “Compramos no mercado ovos 
e achei muito caros. Conversamos eu e meu marido, 
e decidi tentar fazer para nós. Porém, pessoas mais 
próximas viram e pediram para eu fazer para eles tam-
bém, o que resultou na produção de quase 60 ovos de 
colher naquele ano. A partir daí fui fazendo pesquisas 
e a demanda de pedidos aumentando”, relatou.
 Questionada pelo jornal acerca do fator econô-
mico, Sonia conta ser importante por se tratar de uma 
renda extra. “É um período marcado pela oportunidade 
de um dinheiro a mais em nossa família”, destacou 
Sonia que disse que as principais produções são ovos 
de colher artesanal com chocolate nobre. Ela, porém, 
contou trabalhar com ovos tradicionais e barras reche-
adas.
 

 Com trabalho mais 
recente na área, a jovem de 
19 anos Emily Corrêa contou 
ao TP ter começado a fazer 
chocolate artesanal em 2020 
a partir da vontade de empre-
ender em algo que ela tivesse 
talento. “Sempre gostei muito 
de culinária e certo dia apa-
receu uma recomendação de 
vídeo no YouTube, ‘como 
ganhar dinheiro vendendo 
ovos de Páscoa’. Comecei 
a olhar vários vídeos do 
mesmo tema e fiquei super 
empolgada, foi quando pen-
sei: -  ‘Humm...porque eu não 
começo a trabalhar com cho-
colates na Páscoa?’. Contei a 
idéia para os meus pais que 
sempre me apoiaram muito 
desde o princípio. Comecei 
a estudar bastante pra poder 
dominar o assunto, aprendi 
a trabalhar com chocolate, 
receitas novas, organização, 
gastos e lucros e formas de 
vender. Dessa forma comecei 

Sonia Ferreira começou no ramo ao fazer teste para a família

HULHA NEGRA - No município, o jornal 
conversou com Camila Pereira Cougo Barreto, 
30 anos, moradora do interior do município, no 
assentamento Estância Velha. Ela contou ao jornal 
ter começado a trabalhar com chocolate artesanal 
há cinco anos. “Nossa família trabalha com tambo 
e a bacia leiteira está em crise há vários anos, 
com baixos preços. Como eu precisava tirar uma 
renda extra mensal e gostava de culinária, surgiu 
a idéia de fazer chocolate. Na primeira Páscoa 
que anunciei já fiz 65 ovos de Páscoa. As pessoas 
começaram a gostar e virou tradição, todos os 
anos trabalho com o chocolate”, contou. 
 Ainda segundo Camila, os pedidos neste 
ano foram encerrados no início da semana, sendo 
os principais pedidos por lembrancinhas evangé-

licas compostas 
por ovelhinhas, 
castiçais, cruz 
e cacho de uva, 
além dos ovos de 
colher e cestinhas 
com preços aces-
síveis. “Sabemos 
que com a crise da pandemia nem todos estão com condições 
de algo a mais, por isso comecei com antecedência a fim de 
conseguir preços bons para meus clientes”, relatou a confeiteira 
que também trabalha com pizzas para integrar a renda familiar 
e tem o sonho de construir uma cozinha para seus trabalhos.

a concretizar minhas idéias e 
desde então sigo nesse ramo 
de doceira todos os anos em 
época de Páscoa, pois sou 
apaixonada e sempre fico or-
gulhosa pelo meu trabalho”, 
contou a jovem. 
 Questionada pelo jor-
nal acerca do fator econômico 
com a produção de chocolate 
artesanal, Emily destacou que 
os lucros são ótimos. “Vale 
muito a pena. Apesar de estar-
mos vivendo tempos difíceis e 
de crise, meu objetivo inicial 
sempre foi, vender de uma 
forma que me desse lucro mas 
sempre prezando para que 
fosse um valor acessível às 
pessoas”, contou, acrescentan-
do que as principais produções 
são os ovos de colher, com um 
cardápio repleto de sabores 
para todos os gostos, além 
de cestinhas artesanais kids, 
contendo coelhos de chocolate 
e trufinhas, corações lapidados 
recheados e combos de trufas.

A opinião do consumidor
 O TP conversou com duas clientes que dizem preferir o chocolate artesanal. 
De Candiota, Ane Lopes contou ao jornal preferir os chocolates artesanais por achar 
melhores. Ela também fez referência ao valor e apresentação dos produtos. “São ma-
ravilhosos, e em comparação com os ovos de mercado o valor é melhor, sem contar 
o sabor do chocolate artesanal que não tem comparação. Vejo também uma forma 
de apoiar as pessoas que fazem uma renda extra na Páscoa. Já é o terceiro ano que 
compro com a Sônia Ferreira, e quem compra uma vez com ela vira cliente sempre, 
porque são deliciosos os ovos, trufas, e as barras recheadas então, são viciantes. 
Tudo feito com muito capricho, bem decorados os ovos de colher que dá até pena 
de comer. Sem contar no ótimo atendimento dela, sempre fazendo o melhor pelo 
cliente”, relatou Ane ao jornal.
 A reportagem também conversou com Tamiris Schneider, de Hulha Negra, 
que disse ter receio anteriormente, mas após experimentar produtos da Camila Bar-
reto gostou bastante e passou a preferir o chocolate artesanal. Ela especificou alguns 
fatores. “Primeiro o preparo, por confiar na Camila que faz tudo com muita higiene, 
atenção e produtos de qualidade, sem conservantes; segundo o sabor, pois tenho a 
oportunidade de solicitar do gosto de preferência da minha família, pois no comércio 
nem sempre encontraremos como gostamos. Capricho no trabalho é importante, é 
tudo muito bem feito, rico em detalhes que chamam a atenção da gente. O preço 
também é incomparável. Fiz uma pesquisa de preços com os comercializados em 
mercados e vou comprar um artesanal praticamente pela metade do preço. É um 
grande diferencial e desta forma estou ajudando ela como empreendedora”, contou 
Tamiris, acrescentando que se encontrou neste tipo de chocolate por “alemão gostar 
de misturar sabores e por poder adquirir um produto bem feito no interior do muni-
cípio, o que torna acessível”.

Camila Barreto também apostou 
nos chocolates com símbolos da Páscoa

Divulgação TP

Divulgação TP
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Rezar ensina e faz bem. Com esta frase os freis Rinal-Rezar ensina e faz bem. Com esta frase os freis Rinal-
do Eberle e Tiago Frey, das Paróquias Sagrado Coração de do Eberle e Tiago Frey, das Paróquias Sagrado Coração de 
Jesus, de Candiota, e São José, de Hulha Negra, convidam a Jesus, de Candiota, e São José, de Hulha Negra, convidam a 
comunidade católica dos dois municípios a acompanharem comunidade católica dos dois municípios a acompanharem 
a programação da Semana Santa 2022 nos dois municípios.a programação da Semana Santa 2022 nos dois municípios.

Confira a programação conforme as tradições cató-Confira a programação conforme as tradições cató-
licas descritas acima em cada município:licas descritas acima em cada município:
- Quinta-feira Santa: 18h, na Imaculada Conceição, em - Quinta-feira Santa: 18h, na Imaculada Conceição, em 
Candiota e às 19h, na Matriz São José, Hulha Negra.Candiota e às 19h, na Matriz São José, Hulha Negra.
- Sexta-feira Santa: 15h, na Imaculada Conceição, em Can-- Sexta-feira Santa: 15h, na Imaculada Conceição, em Can-
diota, e às 15h, na Matriz São José, Hulha Negra.diota, e às 15h, na Matriz São José, Hulha Negra.
- Sábado de Aleluia: 18h, na Santa Bárbara, em Candiota e - Sábado de Aleluia: 18h, na Santa Bárbara, em Candiota e 
às 19h, Cristo Rei, em Hulha Negra.às 19h, Cristo Rei, em Hulha Negra.
- Domingo de Páscoa: 9h, Imaculada Conceição, em Can-- Domingo de Páscoa: 9h, Imaculada Conceição, em Can-
diota e 9h, Matriz São José, em Hulha Negra.diota e 9h, Matriz São José, em Hulha Negra.

Paróquias católicas Sagrado 
Coração de Jesus e São José 

divulgam programação 

RELIGIÃO

Marcelo Garrido, do Ponto do Peixe, 
fez entregas também pela região

Divulgação TP

Chegamos na Semana Santa, o cume e ápice 
da fé cristã. Na pandemia reaprendemos a força da 
espiritualidade e da fé de cada ser humano. E assim 
nesta semana reafirmamos em Jesus Cristo, que está 
toda a nossa esperança para enfrentarmos todo este 
período de pandemia.

A abertura da Semana Santa aconteceu com o 
Domingo de Ramos (10 de abril), aonde celebramos 
a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. 
Aonde Jesus entra num jumento e o povo coloca 
ramos no chão, para acolher Jesus Cristo. A liturgia 
de ramos representa a vitória de Jesus na história e 
ao mesmo gesto de humildade do Mestre. Em nossas 
paróquias Sagrado Coração de Jesus, de Candiota, e 
São José, da Hulha Negra, celebramos no Domingo 
de Ramos com belas procissões e criatividades das 
comunidades.

Já na quinta-feira Santa celebramos o início do 
Tríduo Pascal - confronto entre a luz e as trevas, ou 
seja, da vida e da morte. Dessa maneira, o lava-pés, 
gesto de humildade e uma explicação simbólica da 
Eucaristia, como louvor a Deus e a doação no serviço 
fraterno de Deus para toda a humanidade. Além do 
mais, o gesto de que Jesus Cristo amou a humani-
dade até o fim da sua vida, ou seja, um exemplo de 
amor pelos apóstolos, pois “quem ama os irmãos 
passou da morte à vida (1 Jo, 3, 14). Também é o 
dia da instituição da Eucaristia e designa a presença 
real de Jesus Cristo nas espécies de pão e de vinho.

Na sexta-feira Santa celebramos a paixão e 
morte do Senhor Jesus, fonte de nossa salvação. A 
liturgia nos faz rezar, pensar e sentir no sofrimento de 
Jesus Cristo. Dessa maneira, o Evangelista São João 
ressalta que quando Jesus foi pregado na cruz, tinha 
sede, o soldado romano entregou vinagre e Jesus 
disse: “Tudo está consumado! ” (Jo 19, 30). Nesta 
hora, Jesus ofereceu todo o seu ser, por amor à toda 
a humanidade, Jesus Cristo morre por amor a cada 
um de nós. Dessa maneira, a Sexta-Feira Santa é um 
momento de reflexão: de como podemos valorizar 
este aspecto da entrega da vida de Jesus Cristo na 
minha vida pessoal?

No sábado Santo à noite celebramos a Vigília 
Pascal, a passagem da morte para a vida de Jesus 
Cristo. A VigíliaP incorpora os filhos de Deus na res-
surreição de Cristo. Nas várias leituras percorremos 
o caminho da Salvação desde o Antigo Testamento 
até a Ressurreição de Jesus Cristo, assim Deus atuou 
em toda a história do Antigo Testamento e em Jesus 
Cristo tem o ponto alto dessa história de Salvação.

No domingo da Páscoa celebramos o dia mais 
importante dos discípulos-missionários de Jesus 
Cristo. É o dia da Ressurreição de Jesus Cristo que 
é o fundamento da fé cristã. É um dia de contagio do 
coração, a vitória do amor de Deus, que passa pelo 
sofrimento e a morte. Deixemos que o Deus-Ressus-
citado vença dentro do nosso coração e na nossa 
vida. Assim, como a coragem de Maria Madalena, 
no primeiro dia da semana, indo ao túmulo de Jesus 
Cristo e nada encontra, volta correndo e cheia de 
alegria afirma: “o Senhor Ressuscitou!”, possa essa 
alegria e esperança, preencher nossa vida.

Que a Semana Santa possa encher o nosso 
coração de ânimo e esperança. E ao mesmo modo, 
possamos reavivar a nossa espiritualidade, com muita 
paz, harmonia, felicidade e vivência do amor de Deus.  

Feliz e abençoada Semana Santa são os 
votos do Frei Rinaldo e Frei Tiago!

Semana Santa 2022Semana Santa 2022

Procura por peixe para a 
Sexta Santa reduziu em 2022

Além do chocolate no Domingo de Páscoa, o Além do chocolate no Domingo de Páscoa, o 
peixe é uma tradição no catolicismo na Sexta-Feira peixe é uma tradição no catolicismo na Sexta-Feira 
Santa, que em 2022, será no dia 15. O Tribuna do Santa, que em 2022, será no dia 15. O Tribuna do 
Pampa conversou com o empresário Marcelo Pinheiro Pampa conversou com o empresário Marcelo Pinheiro 
Garrido, proprietário do Ponto do Peixe, em Pinheiro Garrido, proprietário do Ponto do Peixe, em Pinheiro 
Machado, que trabalha com venda de peixes de água Machado, que trabalha com venda de peixes de água 
doce a salgada há 2 anos no município com entregas doce a salgada há 2 anos no município com entregas 
também pela região.também pela região.

Em entrevista ao Em entrevista ao TPTP, Garrido contou ter co-, Garrido contou ter co-
meçado no ramo por perceber a necessidade de uma meçado no ramo por perceber a necessidade de uma 
empresa que atendesse essa área na cidade e região. empresa que atendesse essa área na cidade e região. 
“Percebi que não tinha quem fornecesse para a popu-“Percebi que não tinha quem fornecesse para a popu-
lação produtos de qualidade, que não eram encontrados lação produtos de qualidade, que não eram encontrados 
na região, somente em grandes centros como Pelotas e na região, somente em grandes centros como Pelotas e 
Rio Grande. Também que fornecesse produtos que pos-Rio Grande. Também que fornecesse produtos que pos-
sibilitassem uma alimentação mais saudável”, relatou.sibilitassem uma alimentação mais saudável”, relatou.

Questionado pelo jornal quanto a comercializa-Questionado pelo jornal quanto a comercializa-
ção em 2022, o empresário disse que apesar da procura, ção em 2022, o empresário disse que apesar da procura, 
principalmente por filé de traíra, peixe de água doce, principalmente por filé de traíra, peixe de água doce, 
houve uma redução de consumo. “As pessoas estão houve uma redução de consumo. “As pessoas estão 
procurando menos e adquirindo menos produtos atual-procurando menos e adquirindo menos produtos atual-
mente. Acreditamos que esse resultado está relacionado mente. Acreditamos que esse resultado está relacionado 
ao aumento do valor do pescado”, afirmou Marcelo.ao aumento do valor do pescado”, afirmou Marcelo.

PESCADOS

Divulgação TP
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SEVA comemora 50 anos 
de história dedicados ao futebol

O sábado (10), foi re-
servado para come-
morar os 50 anos da 

Sociedade Esportiva Vila 
Airton (SEVA) – tradicional 
equipe de futebol amador de 
Candiota.

O evento - que deve-
ria ter acontecido em 2020, 
pois a SEVA foi fundada 
no longínquo ano de 1970 
(ver história abaixo) -, foi 
sendo adiado me função da 
pandemia de Covid-19 e só 
pode se concretizar agora.

As comemorações 
tiveram um jogo festivo no 
campo Tarumã, na sede do 
município, fechando com 

um jantar no CTG Luiz 
Chirivino, uma mostra fo-
tográfica e depoimentos em 
vídeos, além de entrega de 
troféus a destaques, con-
vidados especiais, antigos 
presidentes, familiares e 
fundadores. 

Atualmente o pre-
sidente da agremiação é o 
desportista Luiz Cesar Silva 
Porciuncula. “As pessoas 
felizes lembram o passado 
com gratidão, alegram-se 
com o presente e encaram 
o futuro sem medo. Que 
alegria imensa de ser presi-
dente dessa equipe”, escre-
veu ele em sua rede social.

CANDIOTA

Divulgação TP

Várias homenagens foram realizadas na noite do último sábado (10), em jantar no CTG Luiz Chirivino

Do outro lado do arame - O time 
que alterou a geografia de um lugar

O espírito da uni-
dade nem sempre habitou 
os campos da antiga Dario 
Lassance – então distrito ba-
geense e hoje sede do muni-
cípio Candiota. As animosi-
dades nasceram com a bola, 
durante a povoação, quando 
a exploração do carvão as-
sentou raízes no município. 
À época, no local instalado 
às margens da mina, a vida 
dos trabalhadores seguia o 
curso de um arame. Para o 
outro lado, a perspectiva de 
emprego levaria habitantes 
de outras regiões. As duas 
comunidades, no entanto, 
tinham no futebol sua única 

fonte de diversão. E bastou 
um chute para a rivalidade 
esportiva iniciar o movi-
mento que deflagraria a 
integração.

Organizados entorno 
do Atlético, os mineiros se 
reuniam aos domingos. Na 
Vila Airton, loteamento 
localizado do outro lado 
da cerca que delimitava 
o bairro dos mineiros, o 
saneamento básico era inci-
piente e algumas moradias 
improvisadas; mas havia a 
vontade de interagir. Alheio 
à realidade local, em Brasí-
lia, um bageense comanda-
va a nação. Era 1970, ano 

em que, aos olhos do ge-
neral Emílio Médici, com a 
conquista do tricampeonato 
mundial, o futebol poderia 
representar um marco na 
integração do país. Concep-
ção ufanista que produziria 
grande efeito em Candiota.

Inspirados por clu-
bes que se destacavam na-
quele início de década, 
José Roberto Fagundes, 
Francisco Soares e Cesar 
Brum decidiram seguir o 
exemplo dos vizinhos mi-
neiros que habitavam o 
condomínio cercado pelo 
arame. Assim nascia o Vila 
Airton, time que se tornaria 

uma espécie de patrimônio 
da comunidade. “O que 
começou numa brincadeira, 
acabou envolvendo todo o 
bairro. Lembro que em dia 
de jogo, tudo virava tapera. 
O povo levava seus bancos 
para o campo; era uma tor-
cida apaixonada”, revela 
Fagundes.

 O primeiro unifor-
me trazia as listas verme-
lhas e brancas, do Guarany 
de Bagé. A cor era uma 
referência a outro grande 
clube: o Internacional de 
Porto Alegre. “Entre os jo-
gadores, haviam torcedores 
colorados, o que reforçou a 

identificação com o Vila. 
Mas o escudo foi concebido 
para homenagear o América 
(do Rio de Janeiro)”, expli-
ca.

 Para um dos atuais 
dirigentes do clube, Wilson 
Chaves, que na década de 
80 atuou como ponteiro 
direito do Vila, a identidade 
do time é um produto da 
obstinação de seu funda-
dor. “Lembro do seu José 
transportando os uniformes 
num carrinho de mão. Ele 
cuidava de tudo. Pintava as 
marcas do gramado e pro-
movia rifas para comprar as 
bolas e custear as despesas 

dos visitantes, que vinham 
de Bagé e Hulha Negra”, 
explica Chaves.

 O grande rival, no 
entanto, seria mesmo o 
Atlético Mineiro. “Quando 
os times se enfrentavam, 
Dario Lassance literalmen-
te parava. No início, tudo 
era rivalidade. Mas, com 
o tempo, o arame caiu, e 
o caminho se abriu para a 
amizade”, lembram os fun-
dadores.

(Texto extraído da 
revista Dentro e Fora das 
Quatro Linhas, editado pelo 
jornal Tribuna do Pampa 
em junho de 2014).

 PREFEITURA DE CANDIOTA

PE 007/2022 - Aquisição de Retroescavadeira - Convênio 
924879/2021 – INCRA dia 29/04/2022 às 10 horas. A retirada dos 

editais  e informações podem ser obtidas nos  sites www.portaldecompraspubli-
cas.com.br e  www.candiota.rs.gov.br ou pelo telefone (53) 3245-7299.

AVISO DE EDITAL

CONSÓRCIO PÚBLICO CIDEJA
AVISO DE LICITAÇÃO –   PE 001//2022 – Aquisição de 
Licença de Uso de Sistema Eletrônico de Gestão de Atas de 

Registro de Preços. Data de Abertura 29/04/2022 às 10hs.  A retirada do edital 
e informação podem ser obtidas no site www.cideja.com.br, www.portaldecom-
praspublicas.com.br ou pelo telefone (53) 3245-8020. 12/04/2022
              Pamela Medeiros                                LUIZ CARLOS FOLADOR
                  Pregoeira                                                     Presidente 
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Pelo presente Edital de Convocação, a Comissão Executiva 
Municipal do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 
de Candiota, CONVOCA todos os seus fi liados com direito a 

voto, para a Convenção Municipal a ser realizada em 30 de abril de 2022, nas 
dependências da sua sede, na Rua Francisco Assis do Pinho, n° 200 Centro  
com início às 13:00 horas e com término às 17:00 horas, para deliberar sobre 
a seguinte
ORDEM DO DIA
a) Eleição dos Membros titulares e suplentes do Diretório Municipal;
b) Eleição dos Membros titulares e suplentes da Comissão de Ética e Disciplina 
Partidária
c) Eleição do(s) Delegado(s) à Convenção Estadual, titular(es) e suplente(s);
d) Eleição, pelo Diretório Municipal eleito, dos Membros titulares e suplentes da 
Comissão Executiva Municipal e do Conselho Fiscal.

Candiota 22 de Abril de 2022
Adriano Revelante 

Presidente do MDB

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ataque de armas: No início a ofen-
siva militar russa contra a Ucrânia, falou-se 
muito do contexto histórico composto pela 
humilhação imposta à Rússia na década de 
1990, a expansão ofensiva da Organização 
do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) para o 
leste, indo até as fronteiras da Rússia em 1999 
e em 2004, os precedentes da invasão militar 
em Georgia (2008), a anexação da Crimeia 
(2014), e até o não comprimento dos Acordos 
de Minsk (2014/2015), que previam autono-
mia e eleições para as províncias rebeldes de 
Donetsk e Lugansk. Uma história complexa 
que pode ser analisada e reanalisada ainda 
por muito tempo.

No entanto, não há justifi cativas para 
tantas mortes e destruição. A invasão é um 
fato completamente diferente. Essa situação 
necessariamente aterroriza a população, 
provoca sofrimento humano, mortes entre 
civis e centenas de milhares de refugiados. 
Ninguém acreditava que chegaria a tanto, até 
que bombas começaram a explodir.

Quem esperava por isso? As diferen-
ças entre Rússia e Ucrânia são demasiada-
mente desproporcionais. Os Russos contam 
com mais de cem milhões de habitantes em 
relação a ucrânia e um exército, no mínimo, 
quatro vezes maior. Com toda essa superiori-
dade, não sei se podemos chamar de guerra.

Se partimos do princípio, as lembran-
ças que temos das guerras, principalmente a 
segunda mundial, um arrepio sobe na espinha 
e chega até os pensamentos que nos levam 
às imagens, relatos e histórias de quem mor-
reu e dos poucos que sobreviveram a essas 
brutalidades causadas pelo homem. Muito 
fi cou registrado em documentários, fi lmes, 
fotos, livros e etc.

“Quando os ricos fazem a guerra, são 
sempre os pobres que morrem.” (Jean-Paul 
Sartre)

Ataque de cores:Durante a Segun-
da Guerra Mundial (1939-1945), o racismo 
mostrou-se explícito junto a contagem de 
mortes, e essa ideia preconceituosa garantiu 
que não só os judeus fossem perseguidos, 
mas outros supostos obstáculos à “pureza ra-
cial”, como os ciganos, os defi cientes físicos, 
os homossexuais,os negros, os Maçons, os 
testemunhas de Jeová e demais “diferentes” 
a Hitler 

Os números não são precisos, mas 
estima-se que 20 milhões morreram nos 
campos de concentração. Uma grande 
parte do total estimado de 70 milhões a 85 
milhões de pessoas que morreram na guerra 
mais mortal da história moderna, a II Guerra 
Mundial, que começou há 83 anos, quando 

Ataque à história esquecidaAtaque à história esquecida
* Cristian Canto

* cristian.canto83@outlook.com

os alemães invadiram a Polônia, em 1º de 
setembro de 1939.

Semelhanças assustam, pois, além 
da própria guerra e da destruição causada 
pelos ataques da Rússia à Ucrânia, imigrantes 
negros moradores de cidades ucranianas têm 
relatado racismo de autoridades de países 
da Europa. Segundo eles, estão insultando 
essas populações e difi cultando a entrada 
delas, nos países vizinhos. Os relatos apon-
tam desde horas esperando no fi nal das fi las 
para embarcar em trens para fora da Ucrânia 
até agressões físicas. Pelo menos 660.000 
pessoas fugiram da Ucrânia nos cinco dias 
após o início da invasão da Rússia. A grande 
maioria é ucraniana, e boa parte dos migrantes 
são estudantes ou trabalhadores vindos da 
África, Ásia e Oriente Médio.

Nas redes sociais, multiplicam-se 
testemunhos de maus-tratos perpetrados por 
agentes de segurança ucranianos, impedindo 
africanos de embarcarem em trens ou ônibus 
em direção às fronteiras do país. A cor da 
pele também parece ser um pré-requisito 
para entrar na Polônia. As injustiças levaram 
a União Africana (UA) a reagir ofi cialmente na 
segunda-feira (1°).

As imagens de uma jovem nigeriana 
e seu bebê, forçados a sair de um ônibus 
na Ucrânia para deixar o lugar para outra 
pessoa, circularam em todo o mundo. Outros 
incidentes racistas vêm sendo registrados na 
fronteira com a Polônia, onde guardas de fron-
teira impedem a entrada de pessoas negras.

Podemos até fechar os olhos e pensar 
que é apenas prioridade para seus compa-
triotas e que não existe racismo, mas dentre 
as pessoas que fogem dessa maldita guerra, 
existem alemães, suecos, Irlandeses, ingleses 
e pessoas de vários outros países, no entanto, 
não se vê maiores problemas na saída deles. 

Em pleno século 21, adiferença da 
pele, continua condenando uma parte dos 
seres humanos. A história deixou profundas 
cicatrizes que sangram até hoje, porém, pa-
rece que não deixou ensinamentos para seus 
descendentes.Esperançoso, aguardo o fogo 
cessar e o diálogo reinar.

Curiosidade: Os soldados brasileiros 
(25.334) foram para a Segunda Guerra Mun-
dial em agosto de 1944, ao lado dos aliados, 
para combater em território italiano. Morreram 
durante os combates 443 soldados brasileiros. 
Eles foram enterrados no cemitério da cidade 
de Pistoia, na região da Toscana. Sabia disso? 
Comenta lá no site https://www.tribunadopam-
pa.com.br/colunas/tribuna-livre/

Obrigado por ler até aqui e até a 
próxima.



GERAL 14 a 19 de abril de 2022 1111

Divulgação TP

Artesã Nora Ortiz estima 
uma feira promissora

EMPREENDEDORISMO

Feira de artesanato deve reunir 
artesãs de diversas cidades em Candiota

Estão abertas até a próxima sexta-feira (15), as inscrições para espaços 
para a Feira de Artesanato e Cultura de Candiota, que ocorrerá nos 
dias 7 e 8 de maio, na praça Dario Lassance, no Galpão do Produtor.

 O projeto foi idealizado pela artesã de Candiota Noranei Borges 
Ortiz, com o objetivo de unir artesãos da cidade, interior e municípios vizi-
nhos. “Além de gerar o desenvolvimento do artesanato, melhora a qualidade 
de vida dos artesãos com a implantação efetiva das feiras uma vez por mês 
em cada município. Teremos mais desenvolvimento do artesanato e dos 
níveis cultural, profissional, social e econômico”, explicou.
 Cerca de 30 artesãs já estão confirmadas para o evento, de cida-
des como Herval, Pedras Altas, Pinheiro Machado, Pelotas, Bagé e Hulha 
Negra. Nora diz que a expectativa é de um ótimo evento. “A pandemia 
castigou a nossa categoria, não era possível expor os produtos, muitas 

Câmara de Vereadores de Pedras AltasCâmara de Vereadores de Pedras Altas
SESSÃO ORDINÁRIA 11/4/2022SESSÃO ORDINÁRIA 11/4/2022

-Ata Aprovada:-Ata Aprovada:
 Ata nº 10/2022 referente a Sessão ordinária do dia 04 de  Ata nº 10/2022 referente a Sessão ordinária do dia 04 de 

Abril de 2022.Abril de 2022.

Oficio DG nº 1/2022.Oficio DG nº 1/2022.
Ementa: Parecer prévio do tribunal de contas. Autoria: Tribunal de contas do Ementa: Parecer prévio do tribunal de contas. Autoria: Tribunal de contas do 
Estado. Em Leitura.Estado. Em Leitura.

Projetos em Leitura:Projetos em Leitura:
Projeto de Lei ordinária nº 1.634/2022 do Poder Executivo.Projeto de Lei ordinária nº 1.634/2022 do Poder Executivo.
Projeto de Lei  nº 02-2022 do Poder Legislativo.Projeto de Lei  nº 02-2022 do Poder Legislativo.

Proposições: Proposições: 
Pedido de Informação nº 02/2022. Pedido de Informação nº 02/2022. Ementa:  O Vereador que este subscreve, Ementa:  O Vereador que este subscreve, 
vem pelo presente solicitar que o Poder Executivo Municipal informe ao Poder vem pelo presente solicitar que o Poder Executivo Municipal informe ao Poder 
Legislativo a relação de gastos com manutenção de veículos e máquinas do Legislativo a relação de gastos com manutenção de veículos e máquinas do 
Poder Executivo Municipal, no período de 01/01/2022 à 31/03/2022, onde conste Poder Executivo Municipal, no período de 01/01/2022 à 31/03/2022, onde conste 
de forma clara e possível de ser identificado: - Nome do Prestador de Serviço;de forma clara e possível de ser identificado: - Nome do Prestador de Serviço;
- Veículo no qual foi executado o serviço; - Descrição detalhada do serviço re-- Veículo no qual foi executado o serviço; - Descrição detalhada do serviço re-
alizado; - Data em que foi prestado o serviço; - Valores gastos em cada serviço alizado; - Data em que foi prestado o serviço; - Valores gastos em cada serviço 

realizado. Autoria: Mario Teixeira de Mello. Votação: Aprovado por unanimidade.realizado. Autoria: Mario Teixeira de Mello. Votação: Aprovado por unanimidade.

Pedido de Providências nº 08/2022. Pedido de Providências nº 08/2022. Ementa: Que o Poder Executivo Mu-Ementa: Que o Poder Executivo Mu-
nicipal, através de sua Secretaria competente, providencie o patrolamento e nicipal, através de sua Secretaria competente, providencie o patrolamento e 
encascalhamento da estrada que vai da encruzilhada (quatro bocas) até o São encascalhamento da estrada que vai da encruzilhada (quatro bocas) até o São 
Diogo, bem como a limpeza e colocação de bueiros e manutenção de pontes e Diogo, bem como a limpeza e colocação de bueiros e manutenção de pontes e 
pontilhões onde se fizer necessário. Autoria: Mario Teixeira de Mello. Votação: pontilhões onde se fizer necessário. Autoria: Mario Teixeira de Mello. Votação: 
Aprovado por unanimidade.Aprovado por unanimidade.

Pedido de Providências nº 09/2022. Pedido de Providências nº 09/2022. Ementa: Que o Poder Executivo Mu-Ementa: Que o Poder Executivo Mu-
nicipal, através de sua Secretaria competente, providencie o patrolamento e nicipal, através de sua Secretaria competente, providencie o patrolamento e 
encascalhamento da estrada que vai do São Diogo, passando pela Estância do encascalhamento da estrada que vai do São Diogo, passando pela Estância do 
Paredão até a estrada do Passo dos Carros, bem como e limpeza e colocação Paredão até a estrada do Passo dos Carros, bem como e limpeza e colocação 
de bueiros e manutenção de pontes e pontilhões onde se fizer necessário. de bueiros e manutenção de pontes e pontilhões onde se fizer necessário. 
Autoria: Mario Teixeira de Mello. Votação: Aprovado por unanimidade.Autoria: Mario Teixeira de Mello. Votação: Aprovado por unanimidade.

Pedido de Providências nº 10/2022. Pedido de Providências nº 10/2022. Ementa: Que o Poder Executivo Mu-Ementa: Que o Poder Executivo Mu-
nicipal, através de sua Secretaria competente, providencie o patrolamento e nicipal, através de sua Secretaria competente, providencie o patrolamento e 
encascalhamento da estrada do Passo D’Areia, do entroncamento com a ERS encascalhamento da estrada do Passo D’Areia, do entroncamento com a ERS 
608 até a divisa com o Município de Herval, passando também pelo corredor 608 até a divisa com o Município de Herval, passando também pelo corredor 
que liga esta estrada com a “Estrada da Produção”. Autoria: Mario Teixeira de que liga esta estrada com a “Estrada da Produção”. Autoria: Mario Teixeira de 
Mello. Votação: Aprovado por unanimidade.Mello. Votação: Aprovado por unanimidade.

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.

ficaram com problemas financeiros e esse projeto é de resgate e incentivo. 
Esta é apenas a primeira feira e acredito que será um verdadeiro sucesso”, 
disse a artesã.
 Ortiz ainda destaca o fomento ao empreendedorismo. “É ne-
cessário promover e divulgar o artesanato na região e Rio grande do Sul, 
pois é uma oportunidade de geração de trabalho e renda, pois grande parte 
dessas pessoas encontra no artesanato, uma forma de garantir a própria 
sobrevivência e manutenção do bem-estar dos seus familiares. Através 
destes trabalhos também conseguimos destacar as vocações regionais, 
a preservação das culturas locais e talentos manuais, aliado ao fomento 
ao empreendedorismo e oportunidade de exposição de produtos para um 
público mais amplo, além do familiar”, conclui Nora.
 Contatos podem ser feitos pelo telefone (53) 9.99488334.
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Evento foi uma organização do prendado da entidade tradicionalista 

J.André TP

14 a 19 de abril de 2022

PRENDADO CANDEEIRO

Jantar beneficente arrecada quase 
R$ 4 mil para o CRA de Candiota

Num clima de soli-
dariedade e alegria, 
aconteceu na noite 

desta sexta-feira (8), no 
CTG Candeeiro do Pago, 
na Vila Residencial, em 
Candiota, um jantar be-
neficente para o Centro 
de Reabilitação e Apoio 
(CRA), que atende pessoas 
com deficiência (PcD). 

O evento foi pro-
movido pelo prendado da 
entidade tradicionalista 
como parte das ações so-
ciais realizadas pelo Guri 
Farroupilha, Ranieri de 
Almeida, que vai disputar 
em Palmeira das Missões 
o título estadual.

Na presença dos 
prefeitos de Candiota, Luiz 
Carlos Folador, e de Hulha 
Negra, Renato Machado, a 
diretora do Departamento 

Apresentação dos alunos e alunas do CRA emocionou os presentes

Cultural do Candeeiro, Va-
léria Munhoz, juntamente 
com patrão Michel Feijó e 
o prendado, disse que foi 
muito gratificante realizar o 
evento, especialmente pela 
receptividade do comércio 
local. Agradeceu muito ao 
prendado, que segundo ela, 
pegou junto para realizar 
este jantar. “Gratidão a 
todos que ajudaram e tor-
naram realidade”.

O prefeito Renato 
Machado afirmou estar 
muito feliz em poder fazer 
parte daquele momento, 
lembrando que Hulha Ne-
gra tem 22 alunos assistidos 
pelo CRA.  “Tivemos todo 
apoio do prefeito Folador 
para atender eles aqui”, 
afirmou.

O prefeito candio-
tense confirmou a infor-

mação de que a sede do 
CRA será removida da Vila 
Operária para ocupar o pré-
dio do então Clube de Las-
sance, no centro da cidade, 
que será reformado com 
uma verba de R$ 300 mil 
(emenda parlamentar do 
deputado Afonso Hamm), 
além de contrapartida da 
Prefeitura. “Agradeço a 
comunidade candiotense 
por este evento”, disse.

A diretora do CRA, 
Fabiana Vieiro, agradeceu 
ao CTG, as prendas e peões. 
“São 28 anos de história do 
CRA. Estou muito gratifi-
cada com as boas notícias. 
Nos sentimos muito hon-
rados. As nossas crianças 
não podem mais ficarem 
segregadas. Elas precisam 
de visibilidade e esse even-
to traz isso”, enfatizou.

Os alunos e alunas 
do CRA realizaram uma 
apresentação que emocio-
nou a todos e para abri-
lhantar ainda mais o evento, 

Clima de gratidão entre os presentes foi a tônica do evento

o grupo Orgulho Gaúcho 
animou os presentes, após 
terem se deliciado com um 
belo jantar comandado pelo 
mestre bageense Jorjão, que 

teve o apoio do PTG Com-
bate do Seival.

Ao fim, foi entregue 
ao CRA um valor de R$ 
3.958,00.

Prefeitos de Candiota e Hulha Negra, Folador e Renato, prestigiaram o evento


