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MDB DE CANDIOTAMDB DE CANDIOTA
 O partido que go- O partido que go-
verna Candiota pela quarta verna Candiota pela quarta 
vez na história do município, vez na história do município, 
o MDB (sendo que é o que o MDB (sendo que é o que 
mais governou nesses 30 mais governou nesses 30 
anos de emancipação), re-anos de emancipação), re-
aliza neste sábado (30), sua aliza neste sábado (30), sua 
convenção municipal para convenção municipal para 
escolha da nova direção escolha da nova direção 
até abril de 2024. O evento até abril de 2024. O evento 
acontece das 13h às 17h acontece das 13h às 17h 
na sede emedebista, na rua na sede emedebista, na rua 
Francisco Assis do Pinho, Francisco Assis do Pinho, 
200, no centro da cidade. 200, no centro da cidade. 
Conforme a coluna apurou, Conforme a coluna apurou, 
o atual presidente, vereador o atual presidente, vereador 
Adriano Revelante (foto), Adriano Revelante (foto), 
deve seguir no comando do partido, porém haverá re-deve seguir no comando do partido, porém haverá re-
novação em membros da executiva e do diretório.novação em membros da executiva e do diretório.

GURI DE CANDIOTAGURI DE CANDIOTA

 Depois de muitos  Depois de muitos 
anos, Candiota voltou a ter um anos, Candiota voltou a ter um 
representante no Entrevero representante no Entrevero 
Cultural de Peões do Estado. Cultural de Peões do Estado. 
O jovem Ranieri Acosta Almeida, de 15 anos, esteve O jovem Ranieri Acosta Almeida, de 15 anos, esteve 
competindo em Palmeira da Missões no último final de competindo em Palmeira da Missões no último final de 
semana. O título não veio, mas ele fez bonito e encheu semana. O título não veio, mas ele fez bonito e encheu 
de orgulho os tradicionalistas não só de Candiota como de orgulho os tradicionalistas não só de Candiota como 
de toda a região, pois ele representou a 18ª Região de toda a região, pois ele representou a 18ª Região 
Tradicionalista na categoria Guri. Ranieri, que também Tradicionalista na categoria Guri. Ranieri, que também 
representou o CTG Candeeiro do Pago, estava acompa-representou o CTG Candeeiro do Pago, estava acompa-
nhado de parte da patronagem e prenado do CTG, além nhado de parte da patronagem e prenado do CTG, além 
de integrantes de sua família, que torceram muito durante de integrantes de sua família, que torceram muito durante 
as várias provas disputadas por ele.as várias provas disputadas por ele.

CONSELHO TUTELAR EM CANDIOTACONSELHO TUTELAR EM CANDIOTA
 Em decreto editado nesta terça-feira (26), o  Em decreto editado nesta terça-feira (26), o 
prefeito de Candiota, Luiz Carlos Folador, determinou o prefeito de Candiota, Luiz Carlos Folador, determinou o 
retorno presencial das atividades do Conselho Tutelar, retorno presencial das atividades do Conselho Tutelar, 
que estavam suspensas em função da pandemia. O ór-que estavam suspensas em função da pandemia. O ór-
gão vai funcionar de segunda a sexta, das 8h às 12 e das gão vai funcionar de segunda a sexta, das 8h às 12 e das 
13 às 17h, com todos os conselheiros, além da retomada 13 às 17h, com todos os conselheiros, além da retomada 
da escala de plantões à noite e nos fins de semana.da escala de plantões à noite e nos fins de semana.

ATENÇÃO PRODUTORES DE CANDIOTAATENÇÃO PRODUTORES DE CANDIOTA
 A Secretaria de Administração e Finanças de  A Secretaria de Administração e Finanças de 
Candiota informa aos produtores rurais que ainda não Candiota informa aos produtores rurais que ainda não 
apresentaram o talão de produtor para o Censo do ICMS, apresentaram o talão de produtor para o Censo do ICMS, 
que os mesmos devem comparecer no Setor de Talões de que os mesmos devem comparecer no Setor de Talões de 
Produtor da Prefeitura até esta quinta-feira (28 de abril).Produtor da Prefeitura até esta quinta-feira (28 de abril).

REJEITADO EM CANDIOTA 1REJEITADO EM CANDIOTA 1
 O projeto de lei de autoria da vereadora Luana  O projeto de lei de autoria da vereadora Luana 
Vais (PT), que pretendia modificar a escolha da indicação Vais (PT), que pretendia modificar a escolha da indicação 
de estágios tanto na Prefeitura quanto na Câmara de de estágios tanto na Prefeitura quanto na Câmara de 
Candiota, acabou sendo rejeitado pela maioria governista, Candiota, acabou sendo rejeitado pela maioria governista, 
quando foi à votação nesta segunda-feira (25) no plenário quando foi à votação nesta segunda-feira (25) no plenário 
do Legislativo. A votação foi cinco votos contrários e três do Legislativo. A votação foi cinco votos contrários e três 
a favor. A proposição, que já é lei em outras cidades, a favor. A proposição, que já é lei em outras cidades, 
como Herval e Bagé para ficar em exemplos aqui na como Herval e Bagé para ficar em exemplos aqui na 
região, previa que os candidatos a uma vaga de estágio região, previa que os candidatos a uma vaga de estágio 
se inscrevessem previamente e passassem por uma se inscrevessem previamente e passassem por uma 
prova classificatória antes de serem efetivados (processo prova classificatória antes de serem efetivados (processo 
seletivo).seletivo).

REJEITADO EM CANDIOTA 2REJEITADO EM CANDIOTA 2
 A vereadora lamentou a rejeição em suas redes  A vereadora lamentou a rejeição em suas redes 
sociais, dizendo que a ideia era diminuir a indicação e sociais, dizendo que a ideia era diminuir a indicação e 
influência política nesses casos. “Fizemos uma enquete, influência política nesses casos. “Fizemos uma enquete, 
falamos com professores e estudantes para propor esta falamos com professores e estudantes para propor esta 
igualdade na concorrência. Muitas vezes o jovem não igualdade na concorrência. Muitas vezes o jovem não 
quer saber que partido está no governo e sim quer uma quer saber que partido está no governo e sim quer uma 
oportunidade de fazer o seu estágio. Mas infelizmente oportunidade de fazer o seu estágio. Mas infelizmente 
foi rejeitado”, queixou-se. Agora, conforme o regimento foi rejeitado”, queixou-se. Agora, conforme o regimento 
interno da Câmara, a proposta só poderá ser reapresen-interno da Câmara, a proposta só poderá ser reapresen-
tada no ano que vem.tada no ano que vem.

VENCIMENTOS IPVA 2022VENCIMENTOS IPVA 2022

 O calendário de pagamento do Imposto sobre  O calendário de pagamento do Imposto sobre 
a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA 2022) a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA 2022) 
chegou a última etapa. Os veículos com placas com final chegou a última etapa. Os veículos com placas com final 
1 e 2 tiveram como data limite a segunda-feira (25). O 1 e 2 tiveram como data limite a segunda-feira (25). O 
vencimento dos números seguintes ocorre ao longo da vencimento dos números seguintes ocorre ao longo da 
semana, encerrando-se na sexta-feira, 29 de abril. Os semana, encerrando-se na sexta-feira, 29 de abril. Os 
proprietários de veículos que ainda não realizaram o pa-proprietários de veículos que ainda não realizaram o pa-
gamento do imposto devem ficar atentos para os prazos, gamento do imposto devem ficar atentos para os prazos, 

pois a sistemática mudou em relação aos anos anteriores. pois a sistemática mudou em relação aos anos anteriores. 
Agora, todos os vencimentos ocorrem na última semana Agora, todos os vencimentos ocorrem na última semana 
do mês de abril, garantindo, assim, um período maior do mês de abril, garantindo, assim, um período maior 
para o cidadão quitar o tributo. Quem optou pelo parce-para o cidadão quitar o tributo. Quem optou pelo parce-
lamento do tributo em seis vezes, desde janeiro, segue lamento do tributo em seis vezes, desde janeiro, segue 
com calendário de parcelas aberto até junho.com calendário de parcelas aberto até junho.

PRISÃO EM PINHEIROPRISÃO EM PINHEIRO
 Na manhã da última segunda-feira (25), a Polícia  Na manhã da última segunda-feira (25), a Polícia 
Civil de Pinheiro Machado, com apoio da Brigada Militar, Civil de Pinheiro Machado, com apoio da Brigada Militar, 
prendeu, preventivamente, um indivíduo suspeito de prendeu, preventivamente, um indivíduo suspeito de 
cometer roubo a pedestre na cidade. Na ocasião, no do-cometer roubo a pedestre na cidade. Na ocasião, no do-
mingo de Páscoa, enquanto se dirigia ao trabalho, a vítima mingo de Páscoa, enquanto se dirigia ao trabalho, a vítima 
foi atacada pelo suspeito, que a agarrou pelos cabelos e foi atacada pelo suspeito, que a agarrou pelos cabelos e 
passou a chutá-la, até que ela soltasse a bolsa. Por fim, o passou a chutá-la, até que ela soltasse a bolsa. Por fim, o 
indivíduo ainda derramou cachaça sobre a vítima, a fim de indivíduo ainda derramou cachaça sobre a vítima, a fim de 
humilhá-la. O caso chocou bastante a comunidade local. humilhá-la. O caso chocou bastante a comunidade local. 
O suspeito foi reconhecido pela vítima, a qual confirmou O suspeito foi reconhecido pela vítima, a qual confirmou 
a identidade dele. A ordem judicial foi emitida pelo Poder a identidade dele. A ordem judicial foi emitida pelo Poder 
Judiciário de Pinheiro Machado após representação da Judiciário de Pinheiro Machado após representação da 
autoridade policial, a delegada Alexandra Carolina Perez autoridade policial, a delegada Alexandra Carolina Perez 
Sosa, e cumprida na manhã desta segunda. Após trâ-Sosa, e cumprida na manhã desta segunda. Após trâ-
mites legais o suspeito foi encaminhado para o Presídio mites legais o suspeito foi encaminhado para o Presídio 
Regional de Bagé.Regional de Bagé.

ESTRADAS EM PEDRASESTRADAS EM PEDRAS
 As equipes da Secretaria de Obras da Prefeitura  As equipes da Secretaria de Obras da Prefeitura 
de Pedras Altas aproveitaram o feriado prolongado de Ti-de Pedras Altas aproveitaram o feriado prolongado de Ti-
radentes para realizar a manutenção das estradas rurais. radentes para realizar a manutenção das estradas rurais. 
O município possui mais de mil quilômetros de malha O município possui mais de mil quilômetros de malha 
viária rural, fator que exige trabalho especial do poder viária rural, fator que exige trabalho especial do poder 
público. Recentemente, as equipes estão trabalhando público. Recentemente, as equipes estão trabalhando 
em duas frentes de trabalho. Uma fazendo a manutenção em duas frentes de trabalho. Uma fazendo a manutenção 
da estrada na região da Biboca e comunidades vizinhas. da estrada na região da Biboca e comunidades vizinhas. 
Outra frente de é na estrada da Santa Casa, no corredor Outra frente de é na estrada da Santa Casa, no corredor 
do Passo do Mello. “Vários produtores estão colhendo e do Passo do Mello. “Vários produtores estão colhendo e 
precisam de estradas de qualidade para escoamento da precisam de estradas de qualidade para escoamento da 
safra, por isso o trabalho continua”, assinala o prefeito safra, por isso o trabalho continua”, assinala o prefeito 
Bebeto Perdomo.Bebeto Perdomo.

MARCHA DOS PREFEITOSMARCHA DOS PREFEITOS

 O prefeito de Candiota e presidente do Consórcio  O prefeito de Candiota e presidente do Consórcio 
Público Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Público Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, 
Social e Ambiental dos Municípios da Bacia do Rio Jagua-Social e Ambiental dos Municípios da Bacia do Rio Jagua-
rão (Cideja), Luiz Carlos Folador (MDB), está participando rão (Cideja), Luiz Carlos Folador (MDB), está participando 
em Brasília, da 23ª Marcha dos Prefeitos e Prefeitas, em Brasília, da 23ª Marcha dos Prefeitos e Prefeitas, 
promovida pela Confederação Nacional dos Municípios promovida pela Confederação Nacional dos Municípios 
(CMN).(CMN).
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EDITORIAL
A Defensoria Pública 
está ao lado do povo

É preciso ter muito claro, sem qualquer dúvida, 
de que a Defensoria Pública do Estado (DPE), espe-
cialmente a gaúcha, é uma instituição de Estado e que 
está à serviço do povo. Aliás, a DPE/RS está ao lado 
fundamentalmente das pessoas que mais necessitam 
de amparo e na maioria das vezes possuem pouca 
ou nenhuma condição de serem representadas em 
alguma pendenga judicial ou extrajudicial.

Em Candiota, especificamente, com o advento 
do impasse sobre os imóveis que pertencem à CGT 
Eletrosul nas vilas Operária e Residencial, a interven-
ção, por iniciativa da Prefeitura local, da DPE/RS, está 
sendo providencial para que se garanta um mínimo 
de tranquilidade numa situação tão complexa.

A entrada da Defensoria e a condução das 
negociações com a estatal federal, trouxe de ime-
diato a suspensão de 
um leilão injusto e que 
teria consequências im-
previsíveis do ponto de 
vista social, econômico 
e urbano para Candiota, 
quando cerca de 400 
imóveis seriam leilo-
ados por valores avil-
tantes. Sua presença 
estabeleceu o diálogo e a certeza – e disso não se 
pode duvidar, de que o melhor caminho está sendo 
trilhado neste processo tão difícil e que mexe direta-
mente com a vida de centenas de pessoas numa das 
coisas mais sagradas, que é a moradia.

Como o próprio defensor Alexandre Brandão 
tem falado repetida vezes, ninguém é obrigado a 

nada, entretanto é cristalino que 
a DPE/RS está cuidando nesse 
e nos outros milhares de casos 
que ela encampa por este Rio 
Grande afora, dos interesses 
das pessoas envolvidas. Não 
é possível ter um milímetro de 
dúvida nisso.

Por fim é necessário rea-
firmar mais uma vez a confiança 

que se tem na DPE/RS, pois em tempos sombrios, de 
negação da política e das instituições da República, é 
fundamental compreender que movimentos bruscos 
e equivocados neste sentido é desserviço e falta de 
entendimento político daquilo que estamos vivendo.

Sua presença estabeleceu o 
diálogo e a certeza – e disso não 
se pode duvidar, de que o melhor 

caminho está sendo trilhado 
neste processo tão difícil e que mexe 
diretamente com a vida de centenas 
de pessoas numa das coisas mais 

sagradas, que é a moradia

"
"
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Ex-secretária de Educação de 
Bagé, Adriana Lara, visitou o TP

Pré-candidata 
liberal também 

defende a 
extração 

do carvão 
mineral com 

responsabilidade 
ambiental

ELEIÇÕES 2022

Educação e mulher são 
bandeiras da pré-candidata a 

deputada estadual Adriana Lara
No fim da semana pas-

sada, a ex-secretária 
de Educação de Bagé, 

Adriana Lara (PL), visitou o 
Tribuna do Pampa para fa-
lar sobre sua pré-candidatura 
a deputada estadual do Rio 
Grande do Sul. Professora 
há 32 anos e militante na 
política há 25, com man-
datos ou trabalhos pelos 
bastidores, ela diz vivenciar 
um momento de bastante 
maturidade. “Sempre estive 
ligada a trabalhos nas áreas 
de assistência social e edu-
cação. Tenho 53 anos, três 
filhos, três netos, já estou me 
aposentando da Prefeitura de 
Bagé, mas com o sentimento 
de que tenho ainda muito 
mais para cumprir e fazer 
pela minha região e Estado. 
Estou em um momento de 
muita tranquilidade, feliz 
porque estou vendo que a 
minha pré-candidatura está 
movendo muitas pessoas 
que estão vendo a força da 
mulher e a importância da 
mulher na política. Tenho 
recebido muitas mensagens 
de apoio, o que é muito gra-
tificante pra mim. Gratidão a 
todos que tem nos recebido 
nesta caminhada”, explanou. 
 Questionada pelo 
jornal sobre a colocação do 
nome à disposição, Adria-
na Lara recorda do nome 
lançado, em 2021, como 
pré-candidata a deputada 
federal, fazendo dobradinha 
com o irmão Luís Augusto 
Lara como estadual, porém 
com a impossibilidade do 
irmão, mudou a posição. 
“Com o advento que acon-
teceu com meu irmão, uma 
injustiça, quem acompanhou 

todo processo sabe que ele 
não teve nenhum tipo de 
crime de improbidade, que 
foi uma decisão política do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) contra ele por conta da 
briga do PTB na época com 
o Supremo e aconteceu uma 
perseguição política. Em 
razão disso, mudei de posi-
ção pra vir a estadual, pois 
também poderei contribuir, 
além de garantir a cadeira 
do Lara na Assembleia Le-
gislativa, que pra nós é muito 
importante”, explicou.
 A pré-canditada 
disse que a política é o ins-
trumento usado para servir a 
população e relatou estar vi-
sitando cidades onde o irmão 
Luís Augusto tem respeito e 
prestígio. “O Lara é atuante 
há 26 anos na região, pois 
não é deputado de época de 
eleição, ele sempre ajudou 
as pessoas durante todo seu 
mandato. É um trabalho que 
se consolida pela permanên-
cia de estar atendendo as 
pessoas e entendemos que re-
cuperar essa cadeira que foi 
tirada do Lara injustamente é 
questão de honra e justiça”.

TROCA DE PARTIDO – 
Recentemente, Adriana Lara 
deixou o Partido Trabalhista 
Brasileiro (PTB) e se filiou 
ao Partido Liberal (PL), par-
tido atual do presidente da 
República, Jair Bolsonaro. 
Solicitada a falar sobre os 
motivos que a levaram a dei-
xar de ser petebista para ser 
liberal, a ex-secretária citou 
a instabilidade do partido e 
alinhamento de pensamen-
tos. “Hoje não há presidente 
nacional do PTB. Houve 

um problema que atingiu os 
estados e municípios. Dos 
cinco deputados estaduais só 
um ficou no partido, tamanho 
o desconforto da briga nacio-
nal, gerando insegurança e 
inconstância. Em Bagé, por 
exemplo, éramos um partido 
forte, mas a instabilidade fez 
com que muitas pessoas dei-
xassem o partido, inclusive 
pessoas ligadas a fundação 
do PTB Bagé. Tenho muitos 
amigos no PTB, mas escolhi 
o PL, um partido que tem 
um alinhamento com meu 
pensamento, meu trabalho. 
Onyx foi um ministro que me 
ajudou a renovar toda frota 
escolar de Bagé, ajudou com 
as escolas cívico-militares. 
Escolhi o PL também pela 
força política que preciso, 
que minha região precisa e 
que é compatível com mi-
nhas idéias”, argumentou. 

BANDEIRAS – Adriana Lara 
citou suas principais bandei-
ras defendidas em prol de 
uma cadeira na Assembleia 
Legislativa - educação e 
defesa da mulher. “Além 
de seguir o legado do Lara, 
minhas bandeiras são muito 
fortes em defesa das mulhe-
res e crianças. Na educação, 
fui por cinco anos secre-
tária, onde conseguimos 
os melhores resultados do 
Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (Ideb). A 
educação pública tem que ser 
de qualidade para todos e não 
privilégio de quem tem con-
dições de pagar uma escola 
particular. Outro trabalho 
é relacionado às mulheres. 
Temos, hoje, mais de 40% 
chefes de família e precisa-

mos ter políticas públicas 
para atender estas mulheres. 
Temos que ter políticas vol-
tadas ao empreendedorismo 
e contra a violência já temos, 
mas precisam ser melhora-
das. Educação é nossa base, 
mas não vou descuidar das 
mulheres. Em Bagé, abri no 
centro da cidade um centro 
que atende 350 crianças, 
sendo muitos filhos de tra-
balhadoras do comércio, de 
diaristas. Na periferia foram 
mais 500 novas vagas na 
educação infantil. Ter vagas 
para a criança na creche e 
escola infantil é fundamental 
para toda família”, explanou.

CÍVICO-MILITARES – Ain-
da no ramo da educação, a 
pré-candidata falou sobre a 
conquista de três escolas cí-
vico-militares em Bagé, cau-
sando 100% de assiduidade 
entre os alunos e 98% de 
aprovação. “Fruto de muito 

trabalho, persistência do pre-
feito de Bagé Divaldo Lara, 
o ministro Onyx Lorenzoni e 
o presidente Jair Bolsonaro. 
Essa força política é bom pra 
Bagé e região, pois nossa 
comunidade ganha. Tivemos 
0% de evasão, o que indica 
que esta escola é diferente, 
que os alunos não saem, os 
pais não tiram e os alunos 
não desistem. Todos estamos 
e passagem nos cargos públi-
cos que ocupamos e quando 
tu deixa um legado como 
este para tua comunidade, é 
a melhor lembrança, quando 
o olho brilha, que tu pensa 
ter feito coisas bacanas”, 
destacou.

CARVÃO MINERAL – O 
jornal questionou a pré-can-
didata acerca de seu posi-
cionamento frente ao carvão 
mineral, importante riqueza 
não só para Candiota, mas 
para a região. Adriana Lara 

afirmou ser a favor do desen-
volvimento com a responsa-
bilidade ambiental. “Candio-
ta tem um dos instrumentos 
e proteção ambiental dos 
mais modernos do mundo. 
Estava com o prefeito Luis 
Carlos Folador em Brasília, 
juntamente com o prefeito 
Divaldo e o presidente Bol-
sonaro quando foi entregue 
o projeto de implantação da 
Nova Seival, grandioso, não 
só com extração de carvão, 
mas de aproveitamento do 
substrato e tudo que pode ser 
produzido através do carvão. 
Vivemos um grande proble-
ma de energia elétrica, com 
aumento de taxas em função 
da crise hídrica. Imagina se 
não tivéssemos atualmente 
o amparo das usinas de Can-
diota a carvão, teríamos um 
colapso grandioso. Portanto, 
defendo o carvão mineral 
assim como o fosfato em 
Lavras do Sul, pois gera de-
senvolvimento, renda, torna 
a cidade pujante”, afirmou.
 Por fim, Adriana 
Lara diz estar otimista e a 
vontade para buscar uma ca-
deira do Legislativo gaúcho. 
“Hoje, minha fala condiz 
com minha prática. Já mos-
trei na prática o que prego 
como pré-candidata. No 
período que Deus permitiu 
que eu estivesse à frente de 
um cargo público, sempre 
trabalho muito para entre-
gar resultados para a minha 
comunidade. Há consonân-
cia do que falo com o que 
pratico. Isso me deixa mais 
a vontade, pois não estou 
prometendo algo que já não 
tenha vivenciado em minha 
prática”, concluiu.

Silvana Antunes TP

Câmara de Vereadores de Pedras AltasCâmara de Vereadores de Pedras Altas
SESSÃO ORDINÁRIA 25/4/2022SESSÃO ORDINÁRIA 25/4/2022

Ata Aprovada: Ata Aprovada: 
Ata nº 12/2022 referente a sessão ordinária do dia 18 de Abril Ata nº 12/2022 referente a sessão ordinária do dia 18 de Abril 

de 2022.de 2022.

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

Projeto em Leitura:Projeto em Leitura:
Projeto de resolução 034/2022 - Projeto de resolução 034/2022 - Ementa: Dispõe sobre a concessão de diárias Ementa: Dispõe sobre a concessão de diárias 
aos vereadores e servidores da câmara de vereadores de Pedras Altas.aos vereadores e servidores da câmara de vereadores de Pedras Altas.
Autoria: Arildo Madruga Medeiros; Maria Eliana nobre Azevedo; Nádia Padilha Autoria: Arildo Madruga Medeiros; Maria Eliana nobre Azevedo; Nádia Padilha 
Venâncio.Venâncio.

Moção 0002/2022 - Moção 0002/2022 - Ementa: o vereador que esta subscreve,  requer que após, Ementa: o vereador que esta subscreve,  requer que após, 
deliberada em plenário, seja enviada uma moção de repúdio, ao Sr. Ronolfo deliberada em plenário, seja enviada uma moção de repúdio, ao Sr. Ronolfo 
Vieira Junior, governador do estado do rio grande do sul com relação a intenção Vieira Junior, governador do estado do rio grande do sul com relação a intenção 
anunciada do governo do estado do rio grande do sul,investir, R$ 49.000.000,00( anunciada do governo do estado do rio grande do sul,investir, R$ 49.000.000,00( 
quatrocentos e noventa milhões de reais) em rodovias federais . desse montan-quatrocentos e noventa milhões de reais) em rodovias federais . desse montan-

te R$261.000.000,00( duzentos e sessenta e um milhões de reais) serão em te R$261.000.000,00( duzentos e sessenta e um milhões de reais) serão em 
estradas -BR 290 e BR 116 que sabidamente serão concedidas pelo governo estradas -BR 290 e BR 116 que sabidamente serão concedidas pelo governo 
federal. Autoria: Arildo Madruga Medeiros, Diego dos Santos Marques, Ele-federal. Autoria: Arildo Madruga Medeiros, Diego dos Santos Marques, Ele-
nice Mendes da Silva, Lídia Maria de  Azevedo Soares,  Maria Eliana Nobre nice Mendes da Silva, Lídia Maria de  Azevedo Soares,  Maria Eliana Nobre 
Azevedo, Mario Teixeira de Mello, Nádia Padilha Venâncio, Viviane Maria Avila Azevedo, Mario Teixeira de Mello, Nádia Padilha Venâncio, Viviane Maria Avila 
Albuquerque,  Antônio Prestes. Votação: Aprovado por Unanimidade.Albuquerque,  Antônio Prestes. Votação: Aprovado por Unanimidade.

Indicação Nº 09/2022 - Indicação Nº 09/2022 - Ementa: Que o Poder Executivo Municipal, através Ementa: Que o Poder Executivo Municipal, através 
de sua Secretária Competente, estude a viabilidade de colocar lombadas na de sua Secretária Competente, estude a viabilidade de colocar lombadas na 
rua do loteamento morada do sol, para diminuir a velocidade de caminhões rua do loteamento morada do sol, para diminuir a velocidade de caminhões 
que por ali trafegam, e placas sinalizando a altura máxima  para os mesmos.que por ali trafegam, e placas sinalizando a altura máxima  para os mesmos.
 Autoria: Diego dos Santos Marques. Votação: Aprovado por unanimidade. Autoria: Diego dos Santos Marques. Votação: Aprovado por unanimidade.

Pedido de Providências Nº 11/2022 - Pedido de Providências Nº 11/2022 - Ementa: Que o Poder Executivo Mu-Ementa: Que o Poder Executivo Mu-
nicipal, através de sua secretaria competente, providencie uma forma de nicipal, através de sua secretaria competente, providencie uma forma de 
canalizar ou cobrir o esgoto que corre a céu aberto na Av. Gilberto Acosta, no canalizar ou cobrir o esgoto que corre a céu aberto na Av. Gilberto Acosta, no 
trecho que vai do final do calçamento até o final da rua, como forma de pre-trecho que vai do final do calçamento até o final da rua, como forma de pre-
venir proliferação de doenças. Autoria: Diego dos Santos Marques. Votação: venir proliferação de doenças. Autoria: Diego dos Santos Marques. Votação: 
Aprovado por unanimidade.Aprovado por unanimidade.
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Reprodução TP

A ideia é 
levantar a 
demanda, 

mesmo ainda 
não se sabendo 
dos valores, que 

agora serão 
reavaliados 

pela empresa

Defensoria faz pré-cadastro 
para possível financiamento 
das casas da CGT Eletrosul

CANDIOTA

O processo de ne-
gociação entre a 
CGT Eletrosul e 

Defensoria Pública do Es-
tado (DPE/RS) sobre os 
imóveis da empresa em 
Candiota (vilas Operária 
e Residencial) e São Je-
rônimo segue avançando, 
segundo declararam os de-
fensores públicos durante 
uma transmissão ao vivo 
(live) feita no fim da tarde 
desta segunda-feira (25) 
pela página de Facebook do 
prefeito de Candiota, Luiz 
Carlos Folador.
 O subdefensor Pú-
blico-Geral do Estado para 
Assuntos Jurídicos, Ale-
xandre Brandão Rodrigues 
e o defensor público diri-
gente do Núcleo de Defesa 
do Consumidor e Tutelas 
Coletivas, Rafael Pedro 
Magagnin, juntamente com 
o prefeito, esclareceram du-
rante cerca de 50 minutos, 
como andam as negocia-
ções e a ideia das pessoas 
procurarem a Procuradoria 
Geral do Município (PGM), 
para um pré-cadastro de um 
possível financiamento dos 
imóveis. A situação do pré-
-cadastro tinha gerado certa 
incompreensão de algumas 
pessoas e por isso a decisão 
de realização de uma trans-
missão ao vivo.

CONFIANÇA - Alexandre 
fez um resgate histórico 
desde o pedido de ajuda da 

Prefeitura à DPE/RS em 
meados de 2021, lembrando 
que naquela ocasião o leilão 
de venda das casas estava 
pronto para acontecer. “O 
leilão foi suspenso num ato 
de muita boa fé da empre-
sa”, destacou ele, lembran-
do que outro avanço foi a 
CGT ter aceitado reavaliar 
os valores dentro dos parâ-
metros estabelecidos pela 
Defensoria, que inclui de-
preciação, terra nua, entre 
outros itens. “Os valores 
iniciais não eram adequados 
e muito fora da realidade. 
Estabelecemos parâmetros 
para a reavaliação e a CGT 
entendeu como adequados, 
já tendo lançado o edital 
para a contratação de uma 
nova empresa para fazer a 
reavaliação dentro dos no-
vos critérios”, explica ele.

Ele lembra ainda que 
desde o início se teve o en-
tendimento de que a doação 
é algo distante e se trabalha 
com a possibilidade de ven-
da dos imóveis por valores 
justos, que agora serão 
reavaliados. “O caminho 
extrajudicial é sempre o 
melhor, menos doloroso e 
é nesse que estamos cami-
nhando. Assim como existe 
o direito de moradia das 
pessoas, também se trata 
de um patrimônio público”, 
relembra Alexandre.

Por sua vez, o defen-
sor Rafael, que lançou um 
comunicado oficial esta se-

mana para o pré-cadastro de 
um possível financiamento, 
explicou do por que desta 
dinâmica e que foi alvo de 
certa desconfiança, mas que 
agora está esclarecido. “O 
nível de estresse, tensão e 
ansiedade é muito grande 
neste caso e é natural que 
algumas coisas não sejam 
bem compreendidas”, disse, 
prometendo o melhoramen-
to da comunicação com os 
moradores.

Segundo ele, para-
lelo ao pedido de reavalia-
ção dos valores, se entrou 
em contato com a Caixa 
Econômica Federal (CEF) 
para já ir adiantando a pos-
sibilidade de um possível 
financiamento dos imóveis 
para aquelas pessoas que 

desejarem, já que o en-
tendimento é que haverá 
uma venda. Ele detalha 
que isso tudo é para não se 
perder tempo mais a frente, 
lembrando que Candiota 
não possui uma agência 
da Caixa e um processo 
de financiamento de cerca 
de 400 imóveis demanda 
muita estrutura e pessoal. 
“Com o pré-cadastro vamos 
adiantando”, explicou.

Os defensores es-
clareceram também que 
os documentos que foram 
reunidos pela DPE/RS no 
ano passado num muti-
rão feito na cidade, para 
a possibilidade (que está 
cada vez distante) de uma 
judicialização, servem para 
não se perder tempo, caso o 

Transmissão ao vivo foi bastante esclarecedora

caminho tivesse sido esse. O 
pré-cadastro de um possível 
financiamento tem a mesma 
finalidade. “Isso não signi-
fica que as pessoas estão 
contratando alguma coisa, 
até porque ainda é necessá-
rio saber os novos valores. 
Como dito é apenas para ga-
nharmos tempo, lembrando 
que ninguém será obrigado 
a nada. Reforço que con-
fiem na Defensoria e tenho 
certeza que este processo ao 
fim entrará para a história da 
DPE/RS e do município”, 
salientou Alexandre.

FOLADOR – O prefeito Fo-
lador fez questão de deixar 
claro o papel da Prefeitura 
no processo, bem como 
esclarecer algumas questões 

incompreendidas. “A DPE/
RS prontamente atendeu 
nosso chamado e temos 
trabalhado em parceria. 
As vezes há informações 
distorcidas. O Executivo 
nunca silenciou, seguimos 
sempre trabalhando. Não é 
nosso feitio ocupar o tempo 
das pessoas e fazer politica-
gem. Não estamos omissos 
e jamais estaremos”, disse.
 O prefeito ainda 
lembrou que há um caso 
semelhante ao de Candiota 
e São Jerônimo no estado 
do Pará, envolvendo a Ele-
tronorte, que é também uma 
subsidiária da Eletrobras, 
assim como a CGT Eletro-
sul. Folador destaca que 
agora em maio haverá uma 
audiência em Brasília para 
tratar desse assunto. “Esta-
mos trabalhando também 
politicamente com outras 
possibilidades, levando 
em conta especialmente as 
pessoas que não possuem 
nenhuma condição finan-
ceira de adquirir o imóvel”, 
argumentou.

PRÉ-CADASTRO – A DPE/
RS está pedindo então para 
que os moradores se diri-
jam, como já explicado, à 
Procuradoria de Candiota 
para fazer o pré-cadastro de 
interesse para um possível 
financiamento da Caixa. Os 
interessados devem compa-
recer à PGM até o dia 13 de 
maio próximo.
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Arquivo pessoal/Especial TP

A Prefeitura de Pinheiro Machado lançou na 
segunda-feira (25), o edital de abertura para realização 
de Processo Seletivo Simplificado, visando a contratação 
de pessoal para diversas áreas, com a finalidade de preen-
cher vagas existentes no quadro e formação de cadastro 
reserva (CR).

No total, serão oferecidas 16 vagas imediatas e 
mais 17 para cadastro reserva, destinadas a auxiliar de saú-
de bucal, enfermeiro, fonoaudiólogo habilitado em neces-
sidades especiais, médico intervencionista, odontólogo, 
agente de limpeza urbana, coveiro, mecânico de máquinas 
leves e pesadas, motorista, operador de máquinas, operário 
para serviços de roçado e serviços complementares, pro-
fessor - educação infantil e anos iniciais, professor anos 
finais - língua portuguesa/língua portuguesa, professor 
anos finais - língua portuguesa/língua inglesa, professor 
anos finais - língua portuguesa/língua espanhola, professor 
anos finais - matemática, professor anos finais - história, 
professor anos finais - geografia.

As inscrições poderão ser realizadas até às 23h59 
do dia 6 de maio de 2022, através do endereço http://www.
pinheiromachado.rs.gov.br/processos-seletivos-2022/.

Inscrições podem ser realizadas até o dia 6 de maio

Divulgação TP

Prefeito Ronaldo Madruga diz que 10% 
é o limite possível a ser ofertado 

Executivo pinheirense e 
Simpim retomam diálogo e 

fazem reunião conjunta
D epois de certa polê-

mica e muita recla-
mação do presidente 

do Sindicato dos Municipá-
rios de Pinheiro Machado 
(Simpim), Márcio Garcia, 
de que o Executivo não dia-
logava com a categoria por 
meio de sua representação 
sindical, ele e o prefeito 
Ronaldo Madruga sentaram 
à mesa recentemente e o 
diálogo entre as partes foi 
retomado. Juntos, ambos 
resolverem chamar uma 
espécie de assembleia com 
o todo o funcionalismo, 
que acontece na próxima 
quinta-feira (28), às 18h, 
no ginásio de esportes da 
cidade. 
 Na pauta do en-
contro está um novo plano 
de pensão e aposentadorias, 
a reposição salarial, diárias 
e vale-alimentação.
 Sobre a retoma-
da do diálogo, Márcio foi 
sucinto e disse que sempre 
considerava positivo ser re-
cebido enquanto Sindicato 
pelo Executivo. Já Ronaldo 
avalia que jamais se negou 
a dialogar, porém não tinha 
como sentar para falar de 

reposição, sem apresentar 
um índice.

SEM CONSENSO - Contu-
do, a retomada do diálogo, 
ao que tudo indica e pelo 
que o jornal apurou, não 
significará um consenso. 
 Conforme o pre-
feito, depois de um estudo 
técnico aprofundado, se 
chegou a índice de reposi-
ção de 10% para o funcio-
nalismo. “Este é o nosso 
limite. O recurso não é meu, 
é público e tenho toda uma 
população para atender e 
não apenas os servidores. 
Tenho uma população que 
precisa de infraestrutura, 
saúde, educação, estradas 
e iluminação pública. O 
recurso é um só e precisa 
ser fatiado para atender 
além das despesas discri-
cionárias, as demandas da 
comunidade”, assinalou o 
prefeito.
 Por  sua  vez ,  o 
presidente do Simpim de-
monstrou contrariedade 
a proposta dos 10%. “O 
diálogo foi restabelecido, 
mas na prática não tive-
mos avanços nas pautas. O 

Restabelecimento 
das conversações 

não significa 
consenso. 

Prefeito propõe 
10% de reposição 
ao funcionalismo 
e diz que este é o 

limite 

NEGOCIAÇÃO SALARIAL

Executivo está irredutível 
nos seus índices, que não 
cobrem nem de longe as 
perdas do servidor”, aponta 
Márcio Garcia.

NOVO PLANO – Na reu-
nião, além da reposição, 
aumento de 50% das diárias 
de campo e dos motoristas 
e um cronograma de pa-
gamento dos atrasados do 

vale-alimentação de 2017 a 
2020, também, segundo Ro-
naldo será apresentado ao 
funcionalismo e ao Simpim 
um novo plano de pensão e 
aposentadoria para o Fundo 
de Aposentadoria e Pensão 
do Servidor (FAPS).
 A ideia, explica o 
prefeito, é adequar à legis-
lação federal que permite 
aos estados e municípios 

que façam regras asseme-
lhadas às suas. “Estamos 
fazendo isso para que os 
atuais servidores fiquem nas 
regras atuais, ou seja, não 
tenham impactos sobre suas 
aposentadorias. As novas 
só incidirão sobre os novos 
concursados. Isso é manei-
ra de salvarmos os atuais, 
porque o governo federal 
possibilita as regras asse-

melhadas. Contudo, há um 
rumor de que será editada 
uma normativa para colocar 
todos no regime geral, na 
vala comum. A minha parte 
vou fazer e enviar para a Câ-
mara”, disse, afirmando que 
dará um prazo de 10 dias 
para o Simpim e a categoria 
se manifestarem, antes de 
encaminhar o projeto ao 
Legislativo.

Márcio Garcia mostrou contrariedade a proposta de 10%

Prefeitura de Pinheiro 
Machado abre processo 

seletivo para diversas áreas

Através do site da Prefeitura de Pinheiro Machado, 
no link Processos Seletivos, será possível acompanhar 
todo o andamento e também ter acesso ao link de inscrição 
do Processo Seletivo.
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Registros de estelionatos são expressivos 
nos dois períodos pesquisados

A pesquisa feita pelo Tribuna do Pampa nos ín-
dices criminais divulgados pela Secretaria de Segurança 
Pública (SSP) do Rio Grande do Sul nos primeiros três 
meses de 2022 – janeiro, fevereiro e março – mostram 
dados consideráveis relacionados a casos de estelionatos 
na região. Cabe ressaltar que os dados são ainda do período 
de pandemia das Covid-19.

 Em 2021, foram 89.798 registros de casos de 
estelionatos no Estado, sendo 22.027 somente nos três 
primeiros meses. Já em 2022, houve uma redução, no 
período, até o momento são 21.007 registros.

 Na região de cobertura impressa do TP, das cinco 
cidades, apenas Bagé e Candiota apresentaram redução de 
registros em 2022. Na primeira, foram 238 casos em 2021 
contra 2016 em 2022; já em Candiota, foram 13 registros 
contra 12 neste ano, um a menos. 

 A cidade de Pinheiro Machado manteve o núme-
ro de registros. Foram 16 nos dois anos. Já os pequenos 
municípios de Hulha Negra e Pedras Altas apresentaram 
aumento de casos. Em 2021, foi um caso de estelionato no 

Crimes de furtos estão com maiores índices

Apenas Pedras Altas apresentou aumento no número de crimes em 2022

CRIMINALIDADE

Registros criminais de 2021 e 2022 
mostram redução no número de 
crimes no Estado e região do TP

H á pouco o governo 
do Rio Grande do 
Sul divulgou esta-

tísticas criminais com base 
no número de registro de 
ocorrências com atendimen-
tos presenciais ou registros 
online. Uma tabela do De-
partamento de Planejamento 
Integrado e Observatório 
Estadual da Segurança Pú-
blica do Estado mostra uma 
pequena redução de crimes 
em um comparativo dos três 
primeiros meses do ano de 
2021 e 2022. 
 Nos indicadores 
contam dados de registros 
de homicídios, vítimas de 
homicídios, latrocínios, 
furtos, abigeato, furto de 

veículos, roubos, roubos de 
veículos, estelionatos, posse 
de entorpecentes e tráfico de 
drogas, além de dados relati-
vos a vítimas de latrocínios, 
vítimas de lesão corporal 
seguida de morte e total de 
vítimas CVLI – homicídio 
doloso de trânsito, aborto, 
induzimento ou auxílio ao 
suicídio, infanticídio, homi-
cídio decorrente de oposição 
a intervenção policial, lesão 
corporal seguida de morte, 
feminicídio consumado, ho-
micídio doloso e latrocínio.
Em 2021 foram 73.388 re-
gistros entre janeiro e março 
em todo Estado, já em 2022, 
foram 73.251, apenas 137 a 
menos. Cabe ainda destacar, 
que relativo aos 12 meses 
do ano de 2021, foi pouco 
menos de 300 mil registros 
– 299.873. Apenas houve 
aumento de registros em 
2022 no período, para os 
crimes de furto (de 25.593 
para 28.170), furto de ve-
ículo (2.174 para 2.231) e 
vítimas de lesão corporal 
seguida de morte (de sete 
para oito). Outro registro 
importante faz referência 
aos índices de CVLI que 
em 2022 já contabiliza 496 
casos neste ano.

REGIÃO – Em análise, o 

TP observou que dos cinco 
municípios de cobertura 
impressa – Bagé, Candiota, 
Hulha Negra, Pedras Altas e 
Pinheiro Machado – apenas 
a Cidade do Castelo apre-
sentou aumento de registros 
nos índices criminais nestes 
três primeiros meses do ano. 
Foram nove ocorrências em 
2021 e 12 em 2022, sendo 
a maioria de furto no pri-
meiro ano e de estelionato 
em 2022.

Já os outros municí-
pios de abrangência apre-
sentam índices em queda, 
apesar de pequenos em al-
gumas cidades. Na maior ci-
dade da região, Bagé, foram 
698 registros entre janeiro 
e março de 2021 contra 
681. O destaque é para os 
registros de furtos que estão 
em maior número, mas em 
equilíbrio entre os dois anos, 
e estelionato que apesar de 
alto apresentou uma queda 
considerável.

Candiota, Capital 
Nacional do Carvão, bai-
xou de 59 casos em 2021 (de 
janeiro a março), para 43 em 
2022. O maior registro deste 
ano é de furtos – 21 casos.

Hulha Negra reduziu 
mais de 50% o número de 
ocorrências do período. Em 
2021 foram 25 casos e em 

2022, apenas 12 até 31 de 
março. Neste ano há maior 
número de registros de casos 
de estelionato (8).

A Terra da Ovelha, 
Pinheiro Machado, também 
apresentou redução. Em 
2022 são 41 registros contra 
67 de 2021. Registros de 
furtos são em maior número 
neste ano.

POLÍCIA – Em entrevista 
ao TP, o delegado regio-
nal Luis Eduardo Benites 
disse que a criminalidade 
é muito complexa, pois o 
fato do crime não está liga-
do diretamente a um fator 
específico. Ele afirmou ter 
ocorrido uma redução de 
crimes no comparativo entre 
os dois períodos, inclusive 

Divulgação TP

de mortes violentas e delitos 
patrimoniais ou rurais, bem 
como no âmbito de violência 
de gênero. “A pandemia, por 
exemplo, pode ter diminuído 
a circulação de pessoas em 
determinados momentos, 
fato que pode ter produzido 
menos distúrbios e consu-
mo de bebida alcoólica e 
com isso uma redução de 
apreensões de veículos por 
embriaguez ao volante e 
brigas em estabelecimentos 
comerciais pela redução de 
público. Mas não tivemos 
uma paralisação completa, 
não fizemos lockdown como 
em outros países, apenas 
restrições monitoradas du-
rante um determinado tem-
po. Então continuamos com 
circulação de pessoas e por 

isso o crime também não 
parou em 2021”, explicou.
Benites ressaltou a atuação 
da polícia nesses índices. 
“Desde 2020 a Polícia Civil 
vem executando uma série 
de operações na região no 
combate ao tráfico de dro-
gas, delitos rurais, delitos 
contra as mulheres, vio-
lência de gênero. Tivemos 
quase 100% dos delitos de 
mortes violentas elucida-
dos. A impunidade que gera 
incremento de mais crimes 
não ocorreu, porque houve-
ram atuações do Estado na 
região que resultaram em 
efetivos resultados de pri-
sões, detenções e interven-
ções, fatores que acabaram 
gerando efeitos positivos em 
2022”, destacou.

município de Hulha Negra, contra oito em 2022, ou seja, 
oito vezes mais no mesmo período. Pedras Altas triplicou 
os casos, passando de um registro em 2021 para três em 
2022.

Quanto a esta questão, o delegado Luis Eduardo 
Benites lembrou a reportagem do TP, que em vista da 
pandemia de Covid-19, houve um maior processo de 
digitalização dos serviços, fornecimento de produtos e 
serviços de forma online. “Tudo gerou de forma extre-
mamente diferente. O comércio online se intensificou 
e as ações de telemarketing, vendas de internet também 
de forma gigantesca e, consequentemente, se criou outro 
ambiente para crimes, que passou a ocorrer com o início 
da pandemia e se intensificou no decorrer do tempo. An-
tigamente tínhamos estelionato com o golpe do bilhete, 
venda de mercadorias em casa e isso tudo foi substituído 
por meio do contato com as pessoas pelas redes de internet 
e documentos online. Hoje, como resultado do uso ma-
ciço das redes sociais, temos um aumento dos delitos de 
estelionato, crime que também já está sendo trabalhado e 

tratado pela polícia”, afirmou.

ESTELIONATO - O delito previsto no artigo 171 do Código 
Penal Brasileiro, é legalmente definido como “obter, para 
si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, 
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, 
ardil, ou qualquer outro meio fraudulento”. A pena é de um 
a cinco anos de reclusão e multa.

Conforme se verifica no tipo penal, o estelionato não 
exige qualquer especialidade, tanto do sujeito ativo, quanto 
do passivo, de modo que qualquer pessoa poderá ser o autor 
do crime ou poderá figurar como vítima, sendo necessário 
três elementos: fraude, vantagem ilícita e prejuízo alheio. 
Trata-se de crime doloso, pois consistente na vontade livre 
e consciente do agente em induzir ou manter alguém em 
erro, com a finalidade de obter indevida vantagem, para si ou 
para outrem, admitindo-se a tentativa, caso o agente obtenha 
êxito ao induzir a vítima ao erro, porém, quando da obtenção 
da vantagem ilícita, referida vantagem não se consume por 
circunstâncias alheias à sua vontade.

Delegado regional Luis 
Eduardo Benites disse que 

a criminalidade é complexa
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Por dentro dos Legislativos
PEDRAS ALTAS

* O vereador Diego Marques (PT) solicitou 
a construção, por parte do Executivo, de 
lombadas na rua do loteamento Morada do 
Sol para diminuir a velocidade de caminhões 
que trafegam no local, bem como de placas 
sinalizadoras. Ele explicou que a solicitação é 
em decorrência de vários casos de transtornos 
causados por caminhões e alta velocidade de 
veículos na via. Marques também solicitou a 
secretaria competente do Executivo, a canali-
zação ou cobertura do esgoto que corre a céu 
aberto na avenida Gilberto Acosta, no trecho 
do fi nal do calçamento até o fi m da rua, como 
forma de prevenir a proliferação de doenças. 
O vereador justifi cou que está sendo feita uma 
obra pela Corsan, mas que não é possível 
esperar muito tempo para ser tomada uma 
providência. Ele ressaltou o odor proveniente 
do local, fator que está prejudicando os mora-
dores. Na pauta livre o vereador agradeceu o 
apoio dos demais vereadores, pois mostramos 
união. Marques também parabenizou a escola 
Assis Brasil por seus 82 anos de fundação.
* O vereador Antônio Prestes (PT) manifes-
tou apoio as indicações de Diego Marques, 
relembrando que a matéria também foi pauta 
sua no início do ano. Ele disse ser importante 
pelo tráfego de caminhões que podem causar 
até um acidente.
* A vereadora Lídia Soares (Progressis-
tas) disse concordar com o vereador Diego 
Marques para que um acidente seja evitado. 
Ela também manifestou preocupação com o 
esgoto a céu aberto.
* A vereadora Elenice Mendes (PT) também 
manifestou apoio ao pedido de providência do 
vereador Diego Marques.
* O vereador Mário Teixeira de Mello (PT) 
agradeceu a Deus pela chuva enviada aos 
produtores que tanto precisavam, bem como 
a estiagem que favoreceu os demais produ-
tores. 
* A vereadora Viviane Veca (Progressis-
tas) disse apoiar o pedido de indicação do 
vereador Diego, lembrando que o pedido 
também já colocado pelo vereador Antônio 
Prestes é importante por ser questão de 
saúde pública. 
* A vereadora Maria Eliana (PT) manifestou 
apoio a indicação e o pedido de providên-
cias do vereador Diego Marques. Ela ainda 
destacou que os redutores e a sinalização 
deveria ser colocada também nas escolas em 

Prefeitura de Pinheiro Machado
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 03/2022

EXTRATO DO EDITAL Nº 25/2022
O Município de Pinheiro Machado/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público, 
CNPJ 88.084.942/0001-46, com sede à Rua Nico de Oliveira, 763, TORNA 
PÚBLICO que realizará PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO visando 

à formação de cadastro reserva para a contratação de pessoal por prazo determinado, 
quando houver interesse público, para provimento de funções e formação de cadastro 
reserva (CR), em caráter emergencial, para atender à excepcional necessidade temporária 
e por total interesse do serviço público para as funções de: Agente de Limpeza Urbana, 
Coveiro, Auxiliar de Saúde Bucal, Enfermeiro, Fonoaudiólogo Habilitado em Necessidades 
Especiais, Mecânico de Máquinas Leves e Pesadas, Médico Intervencionista, Motorista, 
Odontólogo, Operador de Máquinas, Operário para Serviços de Roçado e Serviços Com-
plementares, Professor - Educação Infantil e Anos Iniciais, Professor Anos Finais (Várias 
Áreas). Inscrições: R$ 40,00 (nível fundamental); R$ 60,00 (nível médio); R$ 80,00 (nível 
superior); período: das 0:00h do dia 25 de abril até às 23:59h do dia 06 de maio de 2022, 
através do site ofi cial: http://www.pinheiromachado.rs.gov.br/processos-seletivos-2022/ 
Informações no site ou pelo fone (53) 32483500. 

Pinheiro Machado, 22/04/2022
Ronaldo Costa Madruga - Prefeito Municipal

razão das crianças, lembrando que o pedido 
já foi feito ao Executivo. A vereadora também 
parabenizou a escola Assis Brasil, do qual faz 
parte do quadro. 
* A vereadora Nadia Venâncio (PT), manifes-
tou apoio a indicação do vereador Marques. 
Ela fez um desabafo de um assunto semanal 
acerca da Equatorial. Ela expôs que o interior 
segue sofrendo com falta de energia elétrica e 
com a chuva a tendência é piorar. Ela expôs 
que no assentamento Glória há família sem 
energia desde a sexta-feira (22) e que a em-
presa só diz que tem que esperar a equipe. 
Ela disse saber que há um limite de espera, 
mas que é um desrespeito com o município, 
que sabe que reuniões ocorrem para buscar 
soluções. 
* O vereador e presidente Arildo Madruga 
(Progressistas), prestou apoio as proposições 
e agradeceu o apoio a Moção feita em grupo 
para que tivesse maior representatividade. 
Ele fez referência a indicação do esgoto, um 
pedido de há bastante tempo, assim como 
dos redutores. Quanto aos caminhões ele 
disse haver um problema por ser único local 
de saída para a ERS-608 e por enquanto, até 
fi car pronta a estrada, não há muito o que ser 
feito. Relativo a Equatorial, Arildo solicitou a 
vereadora Nadia pegar os protocolos, visto 
já terem entrado contra a Equatorial, pois há 
um número de processo  e pode ser anexado, 
sendo o que pode ser feito. 
 Em aparte, o vereador Mário lembrou 
que quanto a estrada, há um projeto com 
aprovação da estrada que sai por trás do 
campo do futebol, entrar pelo Bazileu e entrar 
na região da cancha, saindo fora do esgoto e 
instalações hidráulicas.
 O presidente lembrou que há um 
projeto pronto em parceria com a CMPC, que 
depende de área desapropriada, inclusive 
com sobra para projeto habitacional. Por fi m, 
Madruga parabenizou a escola Assis Brasil 
pelos 82 anos.
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Primeiro encontro ocorreu na praça Manda Brasa. Além de Igor Canto e dos 18 
primeiros alunos, a secretária Elisete Brasil, Totonho (E), Daniel e Gavilán

Iniciativa conta com o apoio do clube Progresso, de Pelotas, e de escola de futebol bageense

Divulgação TP

Parcerias dão início a Escola de 
Futebol de Campo em Hulha Negra

27 a 29 de abril de 2022

Um sonho antigo do 
vice-prefeito de Hulha 
Negra, Igor Canto, 

está começando a tomar 
forma. Recentemente, com 
o apoio da Secretaria de 
Assistência Social de Hulha 
Negra, o clube Progresso, 
de Pelotas e uma escola de 
Bagé, tiveram início as aulas 
de futebol do projeto Escola 
de Futebol de Campo de 
Hulha Negra.

Com inscrições rea-
lizadas no Centro de Refe-

rência da Assistência Social 
(Cras) e ainda abertas, 22 
jovens nascidos entre 2005 
e 2009 já participam do 
projeto que conta com total 
apoio da Prefeitura por meio 
da cedência da estrutura ne-
cessária para a Escola.

O primeiro encontro 
para conversa e explicações 
sobre o projeto aconteceu 
na praça da cidade, a Manda 
Brasa, com a presença do 
ex-jogador do Guarany, To-
tonho Padilha e                do 

professor Daniel Miranda. 
Ainda estavam presentes 
a secretária de Assistência 
Social, Elisete Brasil, a Ma-
ninha, e Gavilán.

Em entrevista ao 
Tribuna do Pampa, Igor 
Canto explica que esta é 
uma realização de um antigo 
sonho dele. O vice-prefeito 
também falou sobre parce-
rias e objetivos. “Propomos 
inicialmente treinamentos 
aos sábados, mas pensa-
mos em ampliar os dias. A 
ideia é fazer uma oficina 
pelo Cras, mas estão sendo 
vistas as necessidades para 
essa implantação. Também 
já estamos estudando uma 
forma de expandir a esco-
la para o interior, visando 
atender o maior número pos-
sível de jovens. Iniciamos 
um convênio com o clube 
Progresso, de Pelotas, do ex-
-jogador Alcione e mantido 
por Taison Freda, jogador do 
Internacional. Participamos 
de um jogo onde misturamos Treinamento do campo de futebol 11

alunos da Escola de Futebol 
de Bagé com os de Hulha 
Negra em razão do número 
de atletas e já jogamos em 
Pelotas. Desta forma fize-
mos integração com jovens 
de outros municípios”, ex-

Está agendada para a próxima quinta-feira (28), uma 
audiência pública, a partir das 14h30, no plenário Hugo 
Canto da Câmara de Hulha Negra para tratar sobre o projeto 
Chamar 192 Samu, desenvolvimento no município na área 
e urgência e emergência. A audiência foi solicitada anterior-
mente pelos vereadores Diego Rodrigues e Ronaldo Pereira, 
mas precisou ser remarcada após a necessidade de troca de 
data. O evento tem por objetivo, o repasse de informações e 
esclarecimentos à comunidade sobre o serviço na cidade. A 
definição e confirmação do novo encontro ocorreu após uma 
reunião entre vereadores, Secretaria de Saúde, Executivo e 
Sétima Coordenadoria Regional de Saúde (7ª CRS).

A reunião foi realizada em Hulha Negra, no pólo 
da Universidade Aberta do Brasil (UAB) em decorrência 
de uma solicitação do prefeito Renato Machado após uma 
reunião realizada com vereadores, que expuseram sobre o 
descontentamento da comunidade com relação ao serviço 
Chamar 192 e também sobre a Unidade Básica de Saúde 
(UBS) permanecer fechada no período noturno como uma 
segunda opção de atendimento.

Participaram a enfermeira Milena Ferreira e a coor-
denadora Eliana Silveira, da 7ª CRS, o secretário de Saúde 
Volnei Jorge, a enfermeira Carla Ruiz e os vereadores Luis 

Audiência Pública visa esclarecer 
atuações do projeto Chamar 192 Samu

Gustavo, Jorge Coelho, Diego Rodrigues, Volnei Manfron e 
Getúlio Porto, além do prefeito Renato Machado.

Em suas redes sociais, os vereadores estão convidan-
do a comunidade para comparecer a audiência pública, sendo 
importante para que dúvidas sejam sanadas e questionamen-
tos feitos. A presidente do Legislativo, Tanira Ramos, em seu 
perfil oficial falou sobre o tema da reunião. “Argumentamos 
que o chamar 192 pode ser um complemento do serviço que 
tínhamos, mas não uma substituição do posto aberto 24horas 
como era antes. Com relação a isso, nos foi repassado que a 
Legislação não permite que o posto fique aberto somente com 
técnico e motorista e que diante de não haver essa oferta de 
médico 24 horas na cidade, o 192 é a opção recomendada. 
Quanto a demora do atendimento, foi explicado ser normal 
pela necessidade de seguir protocolos. Um ponto importante 
que nos foi repassado, é que apesar do Chamar 192 remover 
o paciente para Bagé e não ter autorização para buscar, a 
resolução 05/2018 permite que seja solicitado o transporte 
de retorno ao município se comprovada a necessidade por 
parte do paciente”, explicou.

SOBRE O CHAMAR 192 - O projeto Chamar 192 – Samu, 
da Secretaria Estadual de Saúde (SES), começou no dia 7 de 

março em Hulha Negra e conta com o Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência (Samu). O programa visa possibilitar 
assistência qualificada nos casos de urgência e emergência 
de saúde em horários em que o Centro de Atendimento Inte-
grado em Saúde (CAIS – Hospital) está fechado. As ligações 
devem ser realizadas para o 192, de segunda a sexta-feira, 
das 17h às 7h30. Sábados, domingos e feriados, o serviço é 
24h. Os demais atendimentos permanecem das 8h às 17h na 
Secretaria de Saúde e pelo telefone (53)3249-1019.

pôs Igor Canto.
Ele ainda acrescen-

tou que a expectativa é de 
que “com treinamento forte, 
ensinamentos necessários, 
preparo físico e disciplina, 
o sonho de alguns jovens 

em ser jogador profissional 
possa se tornar realidade”.

Para o próximo sá-
bado (30), estão programa-
dos vários jogos no campo 
de futebol municipal de 
Hulha Negra.

HULHA NEGRA

Divulgação TP

Reunião entre Legislativo, Executivo 
e 7ª CRS aconteceu em Hulha Negra


