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Divulgação TPDIA DO TRABALHADOR

QUESTÃO ENERGÉTICA

Data é marcada por torneio em Candiota

Região se 
despede 

de Bebeto 
Perdomo

A morte repentina do prefeito de Pedras Altas, Bebeto Perdomo, 
deixou a cidade e região entristecida.  Velório foi marcado por muita 
emoção. Amigos, familiares e autoridades se despediram do gestor.
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PEDRAS ALTAS 1PEDRAS ALTAS 1
 Em apenas cinco meses, Pedras Altas teve a  Em apenas cinco meses, Pedras Altas teve a 
perda repentina do presidente da Câmara de Vereado-perda repentina do presidente da Câmara de Vereado-
res e Vereadores, Davi Moraes (em 29 de novembro de res e Vereadores, Davi Moraes (em 29 de novembro de 
2021), e agora do prefeito Bebeto Perdomo (30 de abril). 2021), e agora do prefeito Bebeto Perdomo (30 de abril). 
A cidade ainda se recuperava da tragédia familiar envol-A cidade ainda se recuperava da tragédia familiar envol-
vendo Davi e na madrugada do último sábado recebeu vendo Davi e na madrugada do último sábado recebeu 
um novo golpe.um novo golpe.

PEDRAS ALTAS 2PEDRAS ALTAS 2
 Nos últimos anos, a pequena localidade tem  Nos últimos anos, a pequena localidade tem 
sido acometida por situações espinhosas e doloridas, sido acometida por situações espinhosas e doloridas, 
especialmente na questão política. Mais uma vez, as especialmente na questão política. Mais uma vez, as 
lideranças pedrasaltenses vão precisar ter serenidade lideranças pedrasaltenses vão precisar ter serenidade 
para encarar a situação, necessitando, inclusive, dar para encarar a situação, necessitando, inclusive, dar 
suporte e apoio ao novo prefeito, José Volnei Oliveira, suporte e apoio ao novo prefeito, José Volnei Oliveira, 
que de maneira inesperada, terá a missão de conduzir que de maneira inesperada, terá a missão de conduzir 
os destinos do município nos próximos mais de dois anos os destinos do município nos próximos mais de dois anos 
e meio.e meio.

PEDRAS ALTAS 3PEDRAS ALTAS 3
 A conjuntura de governo da cidade era formada  A conjuntura de governo da cidade era formada 
pela união de progressistas e petistas. Com o falecimen-pela união de progressistas e petistas. Com o falecimen-
to do prefeito Bebeto, a Cidade do Castelo passa a ser to do prefeito Bebeto, a Cidade do Castelo passa a ser 
governada pelo PT, que até então não possuía nenhuma governada pelo PT, que até então não possuía nenhuma 
prefeitura na região. prefeitura na região. 

POSTO EM CANDIOTAPOSTO EM CANDIOTA
 Depois de 60 anos de atividades ininterruptas,  Depois de 60 anos de atividades ininterruptas, 
o Posto São Simão, junto a BR-293, em Candiota, que o Posto São Simão, junto a BR-293, em Candiota, que 
sempre pertenceu à tradicional família Duarte, desde sempre pertenceu à tradicional família Duarte, desde 
o último dia 30 de abril está sob a direção das redes o último dia 30 de abril está sob a direção das redes 
de postos Buffon. O local, que faz parte da história de de postos Buffon. O local, que faz parte da história de 
Candiota e região, foi fundado pelo saudoso seu Adema Candiota e região, foi fundado pelo saudoso seu Adema 
Duarte e agora nos últimos tempos tinha no comando o Duarte e agora nos últimos tempos tinha no comando o 
filho Paulo. A rede Buffon já possui um posto na sede do filho Paulo. A rede Buffon já possui um posto na sede do 
município (antigo posto da Antena) e agora passa operar município (antigo posto da Antena) e agora passa operar 
com duas unidades na cidade.com duas unidades na cidade.

TÍTULO DE ELEITOR 1TÍTULO DE ELEITOR 1
 O prazo para o alistamento de eleitores e a  O prazo para o alistamento de eleitores e a 

realização de alterações no cadastro eleitoral – como realização de alterações no cadastro eleitoral – como 
atualização de endereço, inclusão de nome social e atualização de endereço, inclusão de nome social e 
mudança de zona ou seção eleitoral, entre outros – está mudança de zona ou seção eleitoral, entre outros – está 
se encerrando. Esta quarta-feira (4) é a data-limite para se encerrando. Esta quarta-feira (4) é a data-limite para 
solicitar essas operações a tempo de votar nas Eleições solicitar essas operações a tempo de votar nas Eleições 
Gerais de 2022, previstas para o dia 2 de outubro. Nesta Gerais de 2022, previstas para o dia 2 de outubro. Nesta 
quinta (5), o cadastro eleitoral será fechado para esta-quinta (5), o cadastro eleitoral será fechado para esta-
bilização, bem como para iniciar os procedimentos de bilização, bem como para iniciar os procedimentos de 
auditoria, de confecção dos cadernos de votação e de auditoria, de confecção dos cadernos de votação e de 

geração de arquivos de eleitores para as urnas. A suspen-geração de arquivos de eleitores para as urnas. A suspen-
são dos alistamentos e transferências nos 150 dias que são dos alistamentos e transferências nos 150 dias que 
antecedem o pleito está prevista na Lei nº 9.504/1997, antecedem o pleito está prevista na Lei nº 9.504/1997, 
artigo 91.artigo 91.

TÍTULO DE ELEITOR 2TÍTULO DE ELEITOR 2
 Por isso, se você precisa fazer alguma dessas  Por isso, se você precisa fazer alguma dessas 
operações, é importante não deixar para a última hora. Já operações, é importante não deixar para a última hora. Já 
nesta segunda-feira (2) o alto fluxo de demandas sobre-nesta segunda-feira (2) o alto fluxo de demandas sobre-
carregou os sistemas da Justiça Eleitoral, como o Título carregou os sistemas da Justiça Eleitoral, como o Título 
Net, tendo sido registradas algumas instabilidades. Tanto Net, tendo sido registradas algumas instabilidades. Tanto 
alterações cadastrais como novos alistamentos podem alterações cadastrais como novos alistamentos podem 
ser feitos sem sair de casa, por meio da internet, num ser feitos sem sair de casa, por meio da internet, num 
computador ou até mesmo num smartphone, acessando computador ou até mesmo num smartphone, acessando 
o Autoatendimento do Eleitor no Portal do TSE. Antes de o Autoatendimento do Eleitor no Portal do TSE. Antes de 
fazer a solicitação, é preciso que você fotografe a frente e fazer a solicitação, é preciso que você fotografe a frente e 
o verso de um documento oficial com foto (pode ser o RG o verso de um documento oficial com foto (pode ser o RG 
ou a CNH, por exemplo) e também um comprovante de ou a CNH, por exemplo) e também um comprovante de 
residência recente, como uma conta de água ou luz, ou a residência recente, como uma conta de água ou luz, ou a 
fatura do celular ou do cartão de crédito. Tire ainda uma fatura do celular ou do cartão de crédito. Tire ainda uma 
selfie segurando um documento que você apresentou selfie segurando um documento que você apresentou 
próximo do rosto.próximo do rosto.

TÍTULO DE ELEITOR 3TÍTULO DE ELEITOR 3

 Na página do Autoatendimento do Eleitor, clique  Na página do Autoatendimento do Eleitor, clique 
no serviço que você busca: Tire seu título ou Inclua seu no serviço que você busca: Tire seu título ou Inclua seu 
nome social, ou ainda, peça para Imprimir título eleitoral. nome social, ou ainda, peça para Imprimir título eleitoral. 
No Portal do TSE, ainda é possível consultar a situação No Portal do TSE, ainda é possível consultar a situação 
eleitoral e, caso seja apontada alguma pendência, você eleitoral e, caso seja apontada alguma pendência, você 
ainda pode emitir o boleto da multa eleitoral que estiver ainda pode emitir o boleto da multa eleitoral que estiver 
em aberto para a regularização do título. É importante em aberto para a regularização do título. É importante 
frisar que a regularização do documento se efetiva após frisar que a regularização do documento se efetiva após 
a compensação do pagamento da respectiva multa e, a compensação do pagamento da respectiva multa e, 
portanto, é importante que você acompanhe o andamento portanto, é importante que você acompanhe o andamento 
da solicitação. Vale lembrar ainda que, de acordo com da solicitação. Vale lembrar ainda que, de acordo com 
a legislação eleitoral, o título de eleitor é cancelado por a legislação eleitoral, o título de eleitor é cancelado por 
falecimento, duplicidade de inscrições, ausência a três falecimento, duplicidade de inscrições, ausência a três 
turnos eleitorais consecutivos, sentença judicial e não turnos eleitorais consecutivos, sentença judicial e não 
comparecimento a revisão de eleitorado. Esta última comparecimento a revisão de eleitorado. Esta última 
hipótese, no entanto, está suspensa desde 2020 por hipótese, no entanto, está suspensa desde 2020 por 
uma decisão do Plenário do TSE, diante das medidas uma decisão do Plenário do TSE, diante das medidas 
de contenção da pandemia de Covid-19.de contenção da pandemia de Covid-19.

AMBULÂNCIA EM CANDIOTAAMBULÂNCIA EM CANDIOTA
 O prefeito de Candiota, Luiz Carlos Folador, agra- O prefeito de Candiota, Luiz Carlos Folador, agra-
deceu na manhã desta terça-feira (3), ao deputado federal deceu na manhã desta terça-feira (3), ao deputado federal 
Ubiratan Sanderson (PL) e ao assessor da Prefeitura e Ubiratan Sanderson (PL) e ao assessor da Prefeitura e 
que é apoiador do deputado na cidade, Flávio Sanches, que é apoiador do deputado na cidade, Flávio Sanches, 

pelo empenho e a dedicação diária, segundo o prefeito, pelo empenho e a dedicação diária, segundo o prefeito, 
que foram fundamentais na conquista de uma ambulância que foram fundamentais na conquista de uma ambulância 
0km para o município. O veículo será destinado para o 0km para o município. O veículo será destinado para o 
Pronto Atendimento 24h, que tem como mantenedora a Pronto Atendimento 24h, que tem como mantenedora a 
Fundação Maria Anunciação Gomes de Godoy. Folador Fundação Maria Anunciação Gomes de Godoy. Folador 
assinalou que será feito um ato específico para a entrega assinalou que será feito um ato específico para a entrega 
da ambulância.da ambulância.

JURO ZEROJURO ZERO
 Segundo levantamento feito pelos operadores  Segundo levantamento feito pelos operadores 
do programa Avançar no Desenvolvimento Econômico do programa Avançar no Desenvolvimento Econômico 
– Juro Zero, quase R$ 2,2 milhões foram emprestados – Juro Zero, quase R$ 2,2 milhões foram emprestados 
para 148 micro e pequenas empresas da Região da para 148 micro e pequenas empresas da Região da 
Campanha do Estado. Os três municípios que aprovaram Campanha do Estado. Os três municípios que aprovaram 
o maior volume de recursos foram Dom Pedrito, Bagé e o maior volume de recursos foram Dom Pedrito, Bagé e 
Caçapava do Sul. Estes totalizaram uma movimentação Caçapava do Sul. Estes totalizaram uma movimentação 
de R$ 1,5 milhões, e tiveram mais de 99 contratos finali-de R$ 1,5 milhões, e tiveram mais de 99 contratos finali-
zados para contratação. Até 25 de abril, o programa Juro zados para contratação. Até 25 de abril, o programa Juro 
Zero disponibilizou mais de R$ 356 milhões em todo o Zero disponibilizou mais de R$ 356 milhões em todo o 
Estado em 14,9 mil operações. Os contratos foram forma-Estado em 14,9 mil operações. Os contratos foram forma-
lizados com organizações que solicitaram o crédito nas lizados com organizações que solicitaram o crédito nas 
cooperativas credenciadas pelo Badesul e pelo BRDE, cooperativas credenciadas pelo Badesul e pelo BRDE, 
bancos de fomento econômico do Estado responsáveis bancos de fomento econômico do Estado responsáveis 
pela operação do programa. Para acessar o recurso, as pela operação do programa. Para acessar o recurso, as 
empresas comprovaram capacidade de endividamento empresas comprovaram capacidade de endividamento 
conforme Legislação Vigente.  Em Candiota foram reali-conforme Legislação Vigente.  Em Candiota foram reali-
zadas 14 operações com R$ 192 mil e em Hulha Negra zadas 14 operações com R$ 192 mil e em Hulha Negra 
foram sete, com um volume de R$ 55,7 mil emprestados.foram sete, com um volume de R$ 55,7 mil emprestados.

INDÚSTRIA GAÚCHAINDÚSTRIA GAÚCHA
 O Índice de Desempenho Industrial gaúcho (IDI- O Índice de Desempenho Industrial gaúcho (IDI-
-RS), divulgado nessa terça-feira (3) pela Federação das -RS), divulgado nessa terça-feira (3) pela Federação das 
Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), 
registrou um ligeiro crescimento de 0,2% na passagem de registrou um ligeiro crescimento de 0,2% na passagem de 
fevereiro para março. Desde dezembro de 2021, o índice fevereiro para março. Desde dezembro de 2021, o índice 
que mede a atividade industrial passa por um período de que mede a atividade industrial passa por um período de 
oscilação em um nível relativamente elevado, 8,8% acima oscilação em um nível relativamente elevado, 8,8% acima 
do anterior ao da pandemia, em fevereiro de 2020. “A ex-do anterior ao da pandemia, em fevereiro de 2020. “A ex-
pansão da atividade industrial no encerramento primeiro pansão da atividade industrial no encerramento primeiro 
trimestre reflete a herança deixada pela recuperação que trimestre reflete a herança deixada pela recuperação que 
dominou a maior parte da segunda metade de 2021. O dominou a maior parte da segunda metade de 2021. O 
bom momento das exportações industriais e a produ-bom momento das exportações industriais e a produ-
ção ainda aquecida para atender pedidos em carteira ção ainda aquecida para atender pedidos em carteira 
explicam esse crescimento. Entretanto, na margem já explicam esse crescimento. Entretanto, na margem já 
podemos ver uma desaceleração”, diz o presidente da podemos ver uma desaceleração”, diz o presidente da 
FIERGS, Gilberto Porcello Petry.FIERGS, Gilberto Porcello Petry.

EDITORIAL

A perda de uma liderança
Apesar dos seguidos ataques, muitos deles 

pertinentes, mas alguns com intuito de distorção, a 
política é uma ciência que deve transformar a vida 
das pessoas para melhor. Na madrugada do último 
sábado (30), fomos surpreendidos com a tristeza da 
morte o prefeito de Pedras Altas, Bebeto Perdomo, 
que fazia dessa ciência a arte de proporcionar mais 
qualidade de vida ao seu povo.

Num país com tanta divisão e mexido pela 
radicalização no modo e fazer política, Bebeto era 
daquelas lideranças políticas que se demora a 

construir. Ele ainda estava em construção, porém 
sua capacidade de agregar, de juntar – verbo pouco 
praticado na política brasileira e mundial nos tempos 
atuais, fazia dele um desses líderes 
diferenciados.

A sua ascensão era evidente, 
mesmo sendo prefeito do menor 
município da Zona Sul do RS e um 
dos menores do Estado e do Brasil. 
Aquele enfarte interrompeu uma 
trajetória, que já era bonita, mas que 
projetava alguém que tinha muito 
a contribuir ainda, especialmente 
numa região carente em todos os 
sentidos, inclusive de condutores com as caracte-

rísticas de Bebeto.
Não a toa, pela precocidade e por aquilo que 

representava, sua morte está sendo tão sentida. 
Pedras Altas, que 
se recente de tragé-
dias, idas e vindas, 
precisa se resignar 
mais uma vez, juntar 
os pedaços dilace-
rados pelo dor desta 
perda, seguir em 
frente e quem sabe 
se transformar na 
Gramado dos Pam-

pas como projetava Bebeto. 

Divulgação TP

Num país com tanta divisão e 
mexido pela radicalização no 
modo e fazer política, Bebeto 

era daquelas lideranças 
políticas que se demora a 

construir. Ele ainda estava em 
construção (...)

"
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 O presidente da Associação Trabalho e Progresso, no uso de suas atri-
buições que o Estatuto da entidade lhe confere, CONVOCA Assembleia Geral 
Ordinária, no dia 2 de junho de 2022, tendo por local a sede do Assentamento 
Conquista da Madrugada (zona rural de Candiota), em primeira chamada às 10h 
e em segunda, às 10h30, com a seguinte ORDEM DO DIA: 1) Eleição e posse 
da nova diretoria; 2) Assuntos Gerais.

Candiota, 2 de maio de 2022
Edgar Bordignon

Presidente

ASSOCIAÇÃO TRABALHO E PROGRESSO

Projeto da UTE Ouro Negro já tem licença prévia ambiental, busca a licença 
de instalação (LI) e já possui autorização para o uso da água

QUESTÃO ENERGÉTICA

Apesar de carvão poder 
participar de leilões de energia, 
chances de venda são remotas

OMinistério de Minas 
e Energia (MME) 
publicou no último 

dia 14 de abril, a Portaria 
Normativa com as Diretri-
zes dos Leilões de Compra 
de Energia Elétrica Prove-
niente de Empreendimentos 
Novos de Geração, denomi-
nados Leilão A-5 e A-6, de 
2022. Ou seja, leilões para 
que os empreendimentos 
estejam em operação em 
cinco anos (A-5) e em seis 
anos (A-6). Os leilões estão 
programados para ocorreu 
em 16 de setembro pró-
ximo.
 Conforme a porta-
ria, poderão participar dos 
certames empreendimentos 
eólicos, fotovoltaicos, ter-
melétricos (dentre eles, o 
carvão mineral) e hidrelé-
tricos, conforme condições 
defi nidas pela normativa. 
Os empreendedores interes-
sados deverão cadastrar os 
projetos na EPE, por meio 
do Sistema AEGE, e enviar 
os documentos necessários 
para habilitação na Empre-
sa de Pesquisa Energética 

(EPE) até às 12h do dia 11 
de maio de 2022. 

Em conversa com o 
responsável pelo projeto da 
Usina Termelétrica (UTE) 
Ouro Negro, o ex-prefeito 
de Pedras Altas, Silvio 
Marques Dias Neto, ele foi 
de certa maneira cético em 
relação aos certames. 

A UTE Ouro Negro 
é um projeto a carvão mi-
neral para ser instalado na 
divisa entre Pedras Altas e 
Candiota, com capacidade 
de 600MW/h. Já possui 
licença prévia (LP) am-
biental e também para o 
uso da água junto a Agência 
Nacional de Águas (ANA) 
e, portanto, pode se habili-
tar aos leilões, sendo que 
Sílvio confirmou que a 
empresa já se movimenta 
para a habilitação. Entre-
tanto ele considera muito 
difícil a venda de energia 
em função das condições 
desfavoráveis em relação 
às outras fontes. Aliás, 
por duas vezes já, a Ouro 
Negro se habilitou, porém 
os preços praticados pelo 

Arquivo TPMW/h a carvão não são 
viáveis e sequer o projeto 
participou efetivamente 
dos certames. “Estamos 
em processo de cadastro 
na EPE, mas o cenário é o 
mesmo, não muito favorá-
vel”, expõe. 

A his tór ia  agora 
com esses novos leilões se 
repete. Sílvio defende e as 
forças políticas em defesa 
do carvão têm lutado neste 
sentido, que a solução para 
as usinas termelétricas a 
carvão é o leilão separado 
por região e fonte. “Sempre 
que os empreendedores e 
os representantes políticos 
se reúnem com o ministro 
de Minas e Energia, são 
informados que esse tipo 
de leilão está sendo gestado 
pelo Ministério. Mas, até o 
momento não passou de re-
tórica”, lamenta ele, ainda 
acreditando que este mode-
lo sairá do papel para poder 
viabilizar a UTE Ouro 
Negro e outros empreendi-
mentos como a UTE Nova 
Seival e uma nova fase da 
UTE Pampa Sul.

Câmara de Vereadores de Pedras AltasCâmara de Vereadores de Pedras Altas

NOTA DE PESARNOTA DE PESAR

 Com Imenso pesar o  Com Imenso pesar o Poder Legislativo Municipal Poder Legislativo Municipal vem prestar suas vem prestar suas 
condolências à toda população pedrasaltense, em especial aos familiares  e condolências à toda população pedrasaltense, em especial aos familiares  e 
amigos do prefeito amigos do prefeito 

Luiz Alberto Soares Perdomo (Bebeto)Luiz Alberto Soares Perdomo (Bebeto)
pelo seu falecimento ocorrido no dia 30 de abril.pelo seu falecimento ocorrido no dia 30 de abril.

 Em razão do falecimento do prefeito Luiz Alberto Soares Perdomo, será  Em razão do falecimento do prefeito Luiz Alberto Soares Perdomo, será 
ponto facultativo na Câmara de Vereadores de Pedras Altas, no dia 2 de maio ponto facultativo na Câmara de Vereadores de Pedras Altas, no dia 2 de maio 
de 2022.de 2022.

Arildo Madruga MedeirosArildo Madruga Medeiros
PresidentePresidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Câmara de Candiota
CARTA CONVITE  Nº 001/2022

EXTRATO DE EDITAL
A Câmara Municipal de Vereadores do Município de Candiota torna público para 
conhecimento dos interessados que na data, horário e local abaixo indicados, 

com obediência ao disposto na Lei n. º 8.666/93 e legislações complementares, através da 
CPL – Comissão Permanente de Licitações da Casa, fará realizar Licitação na modalidade 
de CARTA CONVITE, do tipo MENOR PREÇO, visando selecionar a proposta mais vantajosa 
destinada a Contratação de empresa do ramo, para a prestação de Serviços  de Manutenção 
e Assessoria Técnica ao Ambiente de Informática da Câmara, visando manter em condições 
de utilização o Parque Tecnológico do  Poder Legislativo Municipal
ABERTURA:  13 de maio de 2022, às 14h 00min, no Plenarinho  da Câmara Municipal de 
Candiota, Rua 20 de Setembro, n° 711 – Vila Operária, Candiota – RS.
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Tristeza e 
comoção 

marcaram 
despedida 
do gestor 

progressista

Região lamenta a morte 
do prefeito de Pedras Altas, 

Bebeto Perdomo

LUTO

A Cidade do Castelo 
está em luto desde a 
madrugada de sábado 

(30) com a morte repentina 
do prefeito da cidade, Luiz 
Alberto Soares Perdomo, o 
Bebeto, de 57 anos recém 
completados no dia 26 de 
abril. 

O CTG Sentinela de 
Pedras Altas, local onde 
ocorreu o velório, ficou 
pequeno diante de tantas 
pessoas, entre amigos, fa-
miliares, munícipes e auto-
ridades que compareceram 
para uma última despedida 
e homenagem a Bebeto, 
bastante querido e conhe-
cido pelas lutas em prol do 
município e região.

Durante a tarde, o 
corpo de Bebeto, que era 
natural de Herval, também 
foi velado na Câmara da-
quela cidade para as des-
pedidas dos hervalenses. 

Logo após, um cortejo a pé 
seguiu em direção ao Ce-
mitério da Irmandade, para 
o sepultamento. No caixão, 
uma faixa com seu time do 
coração e grande paixão, o 
Esporte Clube Internacional. 
Ele deixou a esposa Viviane 
Peixoto, as filhas Catarina, 
13 anos, e Luiza, 15 anos, 
além do enteado Maurício.

O gestor cumpria 
agenda em Alegrete, tendo 
participado do lançamento 
da pré-candidatura a deputa-
do estadual de Lúcio do Pra-
do e faleceu no Hospital de 
Caridade Santa Casa de Ale-
grete após ter sido atendido 
e encaminhado pelo Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu). Segundo 
apurado pelo jornal, ele esta-
va em uma confraternização 
pela pré-candidatura quando 
se sentiu mal e recebeu os 
primeiros atendimentos.

Pouco antes das elei-
ções de 2020, Bebeto havia 
sofrido um infarto seve-
ro quando fazia campanha 
eleitoral no interior do mu-
nicípio. Já recuperado do 
infarto, na ocasião, pegou 
Covid-19, fato que o deixou 
com algumas sequelas.

LUTO OFICIAL – A Prefei-
tura de Pedras Altas decre-
tou luto oficial por sete dias 
no município e na segunda-
-feira (30), não houve ex-
pediente no Executivo. A 
Câmara de Vereadores e 
Vereadoras, que tem a frente 
o progressista Arildo Ma-
druga, em nota, lamentou a 
morte do prefeito da cidade 
e decretou ponto facultativo 
na segunda-feira, ocasião 
em que não ocorreu a sessão 
ordinária. 
 Na vizinha cida-
de, Pinheiro Machado, o 

Executivo que tem a frente 
o também progressista Ro-
naldo Madruga, adiou as co-
memorações de aniversário 
de 144 anos da cidade que 
estavam programadas para 
o dia 30, sendo transferidas 
para o dia 7 de maio. Em 
sua página no Facebook, 
manifestou: “Meu grande 
amigo, perdemos um grande 
líder”, disse Ronaldo.
 Na cidade de Her-
val, onde Bebeto iniciou 
a trajetória política, a Pre-
feitura também decretou 
luto por três dias em home-
nagem a memória do ex-
-vereador e ex-vice-prefeito 
da cidade.
 O velório e sepul-
tamento de Bebeto Perdomo 
foi acompanhado também 
pelo prefeito de Hulha Ne-
gra, Renato Machado e pelo 
vice, Igor Canto. Muito aba-
lado, Renato não conseguiu 

Última agenda de Bebeto foi na pré-candidatura de 
Lúcio do Prado a deputado estadual, em Alegrete

fazer nenhum pronuncia-
mento em homenagem ao 
amigo progressista.
 Segundo apura-
do pelo TP, uma reunião 
ocorreu na manhã do dia 30 
no Executivo, que já tem a 
frente como prefeito, o vice 
de Bebeto, Volnei Oliveira 
(PT), que após o falecimento 
de Bebeto, se manifestou de 
forma emocionada nas redes 
sociais. “Com muita tristeza 
essa notícia nos abala, vai 
deixar saudades meu amigo. 
Nossas lembranças ficarão 
marcadas para sempre, é di-
fícil nesse momento de dor 
acreditar no que aconteceu, 
mas vamos buscar forças 
uns nos outros para seguir 
em frente, e acima de tudo, 
com todas as nossas forças, 
vamos dar continuidade 
a esse exemplar trabalho 
que você nos proporcionou 
(...)”, escreveu.

TRAGÉDIAS – Os anos de 
2021 e 2022 têm sido difí-
ceis para a pequena Cidade 
do Castelo. Em menos de 
seis meses o município per-
deu as autoridades dos car-
gos mais elevados da cidade, 
o presidente da Câmara e o 
prefeito.
 No dia 29 de no-
vembro de 2021 a cidade 
ficou em luto após o fale-
cimento do presidente da 
Câmara, Davi Moraes (Pro-
gressistas), vítima de um 
assassinato, na propriedade 
onde morava no interior do 
município. Passados cinco 
meses e algumas horas, a 
cidade entra novamente em 
luto pelo falecimento do 
prefeito Bebeto Perdomo. 
 Nas duas ocasiões 
ocorreram grandes perdas 
na cidade, verdadeiras tragé-
dias que acabam mudando a 
conjuntura política.

Em Pedras Altas, despedida do gestor ocorreu 
no CTG Sentinela de Pedras Altas

Bebeto deixou um enteado, duas filhas e a esposa Vivi
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Nos últimos anos, Bebeto fazia parte do Progressistas

Bebeto Perdomo contabilizou
 26 anos de vida pública

O prefeito de Pedras Al-
tas, Bebeto Perdomo, 
falecido no último 

sábado (30), dedicou a maior 
parte da sua vida a carreira 
política e vida pública, onde 
iniciou aos 31 anos e conta-
bilizou 26 anos de atuações. 

Após quatro manda-
tos de vereança em Herval, 
sua cidade natal pelo PDT 
(1997-2000; 2001-2004; 
2005-2008; 2009-2012), 
Bebeto assumiu como vice-
-prefeito na gestão de Ildo 

Sallaberry, em 2013, pelo 
PPL, trabalhando durante 
três anos e três meses para os 
hervalenses e acompanhando 
as demandas do município. 

Já possuindo forte 
ligação com a vizinha cidade 
de Pedras Altas, durante 10 
anos dividiu a vida entre a 
carreira política em Herval 
e a família que já residia na 
Cidade do Castelo, fato que 
o levou a concorreu ao Exe-
cutivo em 2016 e se eleger 
pelo PSB ao lado de Giovane 

TRAJETÓRIA

Friedrich, mas permaneceu 
quase todo mandato atuan-
do sozinho após a saída do 
vice-prefeito por motivos 
pessoais.

 Já pelo Progressistas, 
se reelegeu em 2020 com 
mais de 74% dos votos, tendo 
como vice, Volnei Oliveira 
(PT). Recentemente, também 
foi cogitado a concorrer a 
deputado estadual.

Ainda, Perdomo foi 
presidente do Consócio Ex-
tremo Sul e atualmente era 
vice-presidente do Consórcio 
Público Intermunicipal de 
Desenvolvimento Econômi-
co, Social e Ambiental dos 
Municípios da Bacia do Rio 
Jaguarão (Cideja).

 A Prefeitura de 
Herval, que tem a frente do 
Executivo o prefeito Ildo 
Sallaberry, do qual Bebeto 
Perdomo foi vice-prefeito 
anteriormente, fez referên-
cia a dedicação de Bebeto, 
mesmo já prefeito de Pedras 
Altas. Em nota, o município 
em que o gestor contabili-
zou mais anos na carreira 
política, explanou: “Nunca 

se esqueceu de Herval. Be-
beto sempre esteve presente 
em pautas, eventos e ações 
da Prefeitura, por possuir 
grandes amigos e carinho 
enorme com a população. 
Hoje, Bebeto se despede da 
comunidade pedrasaltense, 
hervalense e da região sul, 
deixando sua importante 
contribuição para o desen-
volvimento da nossa região 
e a sua marca de dedicação, 
trabalho e humanidade”. 

VIDA PESSOAL – O Tri-
buna do Pampa conversou 
com o radialista Santos Ho-
mero Azambuja Costa, 56 
anos, que se criou com Bebe-
to em Herval e o considerava 
irmão de coração. Ele contou 
ao jornal um pouco sobre o 
passado do hoje ex-gestor 
pedrasaltense.
 Filho de pais se-
parados, Iara Soares – que 
reside em Pelotas em uma 
casa de idosos e do mecânico 
já falecido Gilberto Perdomo, 
Bebeto foi criado pelos avós, 
também já falecidos, Alberto 
Perdomo (Cavanhaque) e a 

vovó Leonor, em Herval. De 
sangue, tem um irmão, An-
tônio Cesar Soares Perdomo 
(Tunico).
 Nas séries iniciais, 
Bebeto estudou na escola 
Santana, de freiras e con-
cluiu o ensino médio na São 
João Batista. Logo após se 
formou em eletromecânica 
pela ETFPel, em Pelotas. 

Trabalhou no norte do país 
na área e depois retornou a 
Herval, durante o governo de 
Marco Aurélio, para assumir 
o setor de eletrificação rural 
do município. 
 A primeira vez que 
concorreu a vereador não 
se elegeu, mas após passou 
no concurso da Companhia 
Estadual de Energia Elétrica 
(CEEE), onde atuou por 
alguns anos em Santa Vitó-
ria do Palmar até retornar a 
cidade natal, tendo se desli-
gado agora pouco antes da 
privatização pelo Plano de 
Demissão Voluntária.
 Bebeto, ao lado 
de Santos Homero, do qual 
possuía apenas 1 ano e 23 
dias de diferença, atuou com  
filmagens da Bebeto Produ-
ções e possuiu a Danceteria 
Alternativa por oito anos. 
Atualmente ainda pertence a 
família, porém se utilização, 
o prédio do segundo local de 
festividades, a Filder Eventos.

Bebeto quando ainda era vereador em Herval Ao lado do amigo e irmão Santos Homero  (C)
na Danceteria Alternativa, em Herval

Em Prefeitura, Bebeto iniciou a trajetória ao lado de
 Ildo Sallaberry, como vice-prefeito de Herval

Nos últimos anos, Bebeto (C), participou, ao lado dos demais gestores da região, 
do evento Melhores do Ano, realizado pelo TP, o qual possuía bastante proximidade
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Com muito orgulho, 
Bebeto vestia a camiseta 

demonstrando amor 
por Pedras Altas

Celso Caetano (E) fez uma declaração ao amigo. 
Na foto, junto ao ex-secretário Leonério Miranda

Bebeto (C), com o presidente Arildo, demais vereaadores e funcionários, 
enfatizando a união e equilíbrio que existia na cidade

LUTO

Manifestações de carinho, afeto 
e tristeza marcaram redes sociais

Desde os primeiros mo-
mentos após a notícia 
de sua morte se espa-

lhar, não pararam as manifes-
tações de carinho e afeto tanto 
no meio político como nas 
comunidades. A notícia tam-
bém foi publicada nos meios 
de comunicação estaduais. 
As Prefeituras e Câmaras 
da região também emitiram 
notas de pesar, assim como 
o Cideja pelo passamento do 
vice-presidente do Consórcio.
 O Tribuna do Pam-
pa colheu algumas manifesta-
ções de amigos e autoridades 
como forma de última ho-
menagem ao gestor bastante 
querido na região, inclusive 
pela própria equipe do TP, o 
qual já possuía relação próxi-
ma pelo período em que foi 
prefeito de uma das cidades de 
circulação impressa do jornal.

- Mauricio Faria Peixoto 
– enteado - “Hoje se foi um 
cara muito especial, que não 
gostava de lanche, mas não 
podia ver ninguém comen-
do que já perguntava ‘tem 
coração de galinha’, ‘posso 
provar?’; hoje se foi um cara 
muito especial, que me levou 
a primeira vez num estádio de 
futebol pra ver um GREnal e 
ficou na torcida do Grêmio 
mesmo sendo o colorado mais 
fanático que eu conhecia; hoje 
se foi um cara muito especial, 
que me ensinou a fazer uma 
das coisas que ele mais ama-
va, pescar, né ‘el campeon?’.  
Hoje se foi um cara que não 
podia viajar que me trazia um 
presente, na maior parte das 
vezes era uma camisa polo 

com uma cor bem chamativa 
que se eu usava era muito 
pouco kk. Se foi um cara que 
me ensinou que a gente deve 
frear, buzinar, mas nunca 
correr o risco de machucar um 
passarinho ou outro animal na 
estrada; se foi o cara que me 
deu os dois maiores presentes 
da minha vida, as minhas 
duas irmãs, e pode ter certeza 
que eu vou cuidar muito bem 
delas como eu sei que tu quer 
que eu faça! Poxa nego, hoje 
a gente pediu um lanche, e 
não tinha coração, mas tu 
não entrou por aquela porta 
da frente quase derrubando 
tudo, como tu sempre fazia, 
por que nego?!” 

- Secretário de Saúde, Cel-
so Caetano - “BEBETO É, 
FOI E SEMPRE SERÁ O 
CARA!!!! Muitos vão se 
perguntar por que desse tí-
tulo, vou explicar. Desde 
que cheguei em Pedras Altas 
sempre ouvi que a cidade era 
dividida, podia passar elei-
ção após eleição que sempre 
ficava um lado feliz e outro 
descontente. Tive a oportuni-
dade de entrar no governo do 
Bebeto (forasteiro) ainda no 
primeiro mandato em 2017 
e aos poucos fui conhecendo 
o modo dele trabalhar, apren-
dendo e também procurando 
auxiliar com ideias e ele em 
todas as vezes que falava di-
zia a eleição acabou as 17hs, 
agora todos somos um só ob-
jetivo LEVAR O NOME DA 
NOSSA PEDRAS ALTAS 
PARA REGIÃO, ESTADO, 
BRASIL E O MUNDO. [...] 
E o Forasteiro conseguiu 
fazer em 5 anos e 4 meses 
muito mais em Pedras Altas 
do já tinha sido feito em seus 
anos de emancipação [...] A 
capacidade que ele tinha de 
articular e ir em busca de re-
cursos para nossa Pedras Altas 
era surpreendente, um político 
diferenciado, um político da 
boa política, um político que 
sempre queria a política de 
prestação de serviços para 
nossa comunidade. [...] O 
Bebeto fez o impossível, para 
quem conhece política com 
muita habilidade ele uniu 
direita e esquerda (PP e PT) 
para muitos inimaginável, 
e assim conseguiu unir em 

uma eleição que foi reelei-
to com 78,19% dos votos, 
elegeu a maioria na Câmara 
os 9 vereadores da base, por 
um só objetivo O BEM E 
O PROGRESSO DA NOS-
SA PEDRAS ALTAS e essa 
união vai ter que continuar, 
pois existe um bem maior e 
que devemos cumprir e reali-
zar nesses últimos anos desse 
segundo mandato, realizar 
os projetos em respeito ao 
CARA que deu a vida para 
esta cidade. Ao meu compa-
nheiro Volnei Oliveira caberá 
a ti a condução desse proces-
so, tenho certeza que com a 
equipe que terás na mão não 
será difícil, mas as pedras no 
caminho irão aparecer e terão 
de ser retiradas para continuar 
o curso, boa sorte nessa jor-
nada. É meu amigo Bebeto 
Perdomo, foste um cara que 
entrasse e saísse da minha 
vida como meteoro [...], pas-
samos muitas coisas, agora 
quem vai me mandar whats 
perguntando alguma coisa às 
5h da manhã (e depois tu me 
perguntava se eu estava com 
problema de insônia que eu 
já respondia, que a pergunta 
era só pra ele ganhar tempo 
e não esquecer), kkkkk, mas 
infelizmente fosse antes e 
dessa vez não estava junto 
pra tentar te ajudar. ATÉ UM 
DIA, DE UM FORASTEIRO 
E AMIGO PARA OUTRO 
FORASTEIRO.”

- Secretário de Agricultura 
– Kako Moreira – “Muito 
difícil escrever palavras para 
ti meu amigo! Pois todos que 
te conheceram como pessoa 

e prefeito devem ter sentido 
essa dificuldade de achar 
palavras para dizer adeus ou 
até breve. Sentiremos muito 
tua falta, mas agora precisas 
descansar, vai com a certe-
za de que cumpriu com teu 
legado. Só tenho a te dizer 
OBRIGADO por tudo que 
proporcionou em minha vida 
e podes ter certeza de que 
as palavras de cobranças, 
conselhos e aquele Parabéns 
por algo vão ser o norte para 
seguir em frente e transformar 
a NOSSA PEDRAS ALTAS 
em uma referência e um lugar 
bom para viver, A MUDAN-
ÇA NÃO PODE PARAR. 
Vai em paz e vai cuidando 
de arrumar um lugar para 
pescarmos, porque um dia nos 
reencontramos.”

- Prefeito de Hulha Negra, 
Renato Machado – Visivel-
mente abalado, o prefeito 
de Hulha negra e amigo de 
Bebeto desejou sentimentos 
a família e ao povo de Pedras 
Altas. “Acompanhei meu 
amigo até o último momento, 
prefeito Bebeto, amigo para 
todos os assuntos, pessoais 
e das gestões públicas, uma 
grande perda para Pedras 
Altas e para os municípios do 
Cideja, mas em especial pra 
nós de Hulha Negra. Nossas 
pautas também eram bandei-
ras do Bebeto. Estou falando 
de mim e do meu município, 
mas com os demais não era 
diferente. Nos conehcemos há 
muito anos atrás, em Herval e 
fiz este amigo, companheiro, 
parceiro, agregador, fiel e 
inteligente, com quem fiz 
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grande caminhada política 
e aprendi muito que sempre 
em primeiro lugar é nosso 
município, nosso povo. Me 
deram oportunidade para 
falar do meu amigo  de corpo 
presente e não consegui, meu 
sentimento era maior do que 
eu. Partiu meu amigo! Tenho 
certeza que Deus têm um lu-
gar pra ele de gestão no céu. 
Um beijo no coração daqueles 
que tem o mesmo sentimento 
que eu. DESCANSA EM 
PAZ MEU AMIGO!!!!”.

- Deputado federal Afonso 
Hamm – Em nota de pesar, o 
deputado progressista se ma-
nifestou sobre o falecimento 
do prefeito predrasaltense. 
“Estamos consternados com 
a perda repentina do nosso 
querido amigo, Bebeto Perdo-
mo, prefeito de Pedras Altas. 
Meu parceiro na política e na 
amizade. Um homem digno 
de todas as homenagens. 
Guerreiro que estava sempre 
pronto para qualquer batalha. 
Homem sereno, honrado e 
amigo de todos. Firme em 
suas decisões e que muito 
contribuiu para o desenvol-
vimento da região Sul. Deixa 
um grande legado. Meus 
profundos sentimentos a sua 
esposa Vivi, filhas, familiares, 
amigos, comunidade de Pe-
dras Altas, Herval e de todos 
os municípios da Zona Sul e 
região da Campanha que sem-
pre tiveram o Bebeto como 
uma referência de homem e 
político sério, leal e ético.”

- Luiz Carlos Folador – pre-
feito de Candiota – O presi-

dente do Cideja e na Capital 
Nacional do Carvão também 
prestou homenagem. “De 
sorriso fácil e um coração 
enorme. Gestor de excelên-
cia. Dono de uma coragem 
gritante e uma força fora do 
normal. Foste para junto de 
Deus cedo demais, querido 
amigo e prefeito Bebeto 
Perdomo. Que Deus te receba 
com muito amor e de braços 
abertos. Aos familiares e 
amigos, nossos sinceros vo-
tos de pesar. O município de 
Pedras Altas perde um grande 
ser. Estamos impactados com 
a notícia.”
- Senador Luiz Carlos 
Heinze – O progressista que 
poucos minutos antes do 
falecimento esteve junto com 
Bebeto em Alegrete, fez uma 
manifestação e se deslocou a 
Pedras Altas. “É com imensa 
tristeza que recebo a notí-
cia do falecimento do meu 
amigo e prefeito de Pedras 
Altas, Bebeto Perdomo. Uma 
grande perda. Nunca estamos 
preparados para a partida de 
alguém. Neste momento de 
dor pedimos a Deus que ilu-
mine sua alma e dê conforto 
para toda sua família.”

- Azonasul – A Associação 
dos Municípios da Zona Sul 
(Azonasul), lamentou a morte 
do prefeito Bebeto Perdomo. 
“Ele era incansável lutando 
pelas pautas de sua Pedras 
Altas, um grande amigo, com-
panheiro para todas as em-
preitadas em favor de nossa 
região”, disse o presidente da 
Azonasul, Douglas Silveira, 
prefeito de Cerrito, em nome 
dos demais gestores.

- Famurs – Em nota, a Fede-
ração dos Municípios do Rio 
Grande do Sul (Famurs) ex-
pôs que o sábado amanheceu 
muito triste pelo falecimento 
do prefeito de Pedras Altas. 
“Bebeto Perdomo sempre 
esteve conosco nas atividades 
da Famurs. Perdemos um 
amigo. Lamentamos pro-
fundamente”, disse Eduardo 
Bonotto, presidente da Fa-
murs e prefeito de São Borja, 
declarando luto e lamentando 
a perda do colega e amigo.

Pescaria era uma paixão de Bebeto. Momento foi lembrado, 
principalmente, pelo enteado Maurício e pelo secretário Kako

Folador (E) e Bebeto participaram de muitas
 pautas em favor dos municípios pelo Cideja
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A força de vontade se esconde pelo contentamento de estar “confortável” 
com a situação momentânea. O futuro? Quem se liga no futuro? Deixar para de-
pois, pode ser o principal erro.  No meu ponto de vista, penso que o que passa 
na frente pode ser perfeito e ultrapassar as expectativas ou na pior das hipóteses, 
pode ser uma grande experiência. Tudo que se vive é válido.

O fato é que aproveitar o presente para despertar o futuro deve fazer parte 
dos planos de cada um.

O que vem à frente, nunca teremos certeza, pode ser uma trilha cristalina e 
sem percalços, mas há grande chance de encontrarmos uma pista de corrida com 
os obstáculos altos, que nos forçará a usar um grande impulso para superá-los.

Brindar o sucesso é importante, no entanto, é perceptível que para che-
garmos aonde queremos é preciso correr o mais rápido possível, ou pelo menos, 
estar ciente que não existe outro culpado em caso de fracasso. Apenas caminhar 
pode não ser o suficiente.

São várias categorias de sucesso: Amor, trabalho, bens, saúde, etc.
O sucesso não depende de um bolso cheio (é óbvio que facilita) e sim, de 

uma mente tranquila que carrega neurônios pensantes ou no mínimo, esforçados. 
São muitos deles querendo ajudar, basta parar e pensar.

O futuro proprietário do sucesso deixa visível no brilho de seus olhos a sua 
determinação. Não como necessidade, mas como meta.

Eu insisto em dizer que deve estar na possibilidade de cada um, sem exa-
geros que possam vir com decepção na primeira falha, no primeiro contratempo. 
O famoso passo maior que as pernas.

Salte o mais alto que conseguir, grite o mais alto que precisar e ame sem 
pressa de acabar.

A visão de um novo e belíssimo dia deve estar voltado para um ponto es-
pecífico que te leva ao caminho pretendido. Pode ser que não seja o único, nem 
tampouco o mais fácil, o que interessa é a direção desejada. O tempo dirá o que 
é certo ou errado e que há muitas viabilidades distribuídas por aí, basta saber 
que fez o que queria fazer, sem empurrões ou obrigação.

Seu desejo, seus sonhos, suas regras. Isso é o que mais importa.
“Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar num sonho que 

se tem, que seus sonhos nunca vão dar certo ou que você nunca vai ser alguém”. 
Renato Russo.

Se é o que quer, não desista, e não perca as oportunidades de conquista. 
Se arrepender por tentar não gerará consequências desagradáveis, mas se deixar 
passar, pode ser que outro ocupe o lugar que poderia ter sido seu, mesmo sem 
saber se realmente seria. Não houve tentativa. 

Avance na direção do seu sonho e mostre ao medo a cor da sola do seu 
sapato, com certeza ele tremerá com toda determinação que será emanada de 
seus poros. Mostre quem é que manda, seja o ator principal que mata o vilão no 
primeiro capítulo, coloque mais vírgulas no roteiro e torne-se o autor de sua história.

Perguntinha: Qual seu pensamento sobre o futuro?Comenta lá no site 
https://www.tribunadopampa.com.br/colunas/tribuna-livre/

Obrigado por ler até aqui e até a próxima.

Seja autor de sua históriaSeja autor de sua história
* Cristian Canto

* cristian.canto83@outlook.com

O MUNDO ESTÁ O MUNDO ESTÁ 
CADA VEZ MAIS CADA VEZ MAIS 

DIGITALDIGITAL

MAS O JORNAL MAS O JORNAL 
IMPRESSO ETERNIZA IMPRESSO ETERNIZA 

MOMENTOSMOMENTOS
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Hãnique chega para ser o lugar 
da moda feminina em Candiota

4 a 6 de maio de 2022

Será inaugurada nesta 
quinta-feira (5), a partir 
das 18h, no centro de 

Candiota, nas esquinas das 
ruas Francisco Assis do Pi-
nho e Acácio das Neves, a 
mais nova butique de moda 
feminina da cidade, a Hãni-
que - Elegância no vestir.
 A frente do novo 
negócio está a empreen-
dedora Marluza Pacheco 
Marques Dias, que é ca-
sada com o empresário 
e ex-prefeito de Pedras 
Altas, Sílvio Marques Dias 
Neto. Marluza tem raízes 
na região, apesar de nos 
últimos anos estar morando 
em Porto Alegre. Além de 
ser casada com Sílvio (que 
projeta a construção de uma 
nova usina termelétrica na 
região, a Ouro Negro), ela 
é pinheirense. 

COISA SÉRIA - Segundo a 
empresária, em 2020, com o 
início da pandemia, em uma 
brincadeira com amigas em 
Porto Alegre, ela resolveu 
se aventurar em abrir uma 
loja virtual, que se chamava 
Bella Maryah. “Como a 
pandemia e o isolamento 
se fizeram presentes em 
nosso cotidiano, migramos 

para uma propriedade rural 
e dei seguimento nas ven-
das on line (por internet)”, 
assinala, lembrando que 
conquistou várias clientes 
em municípios diferentes, 
como Pelotas, Canguçu, 
Arroio Grande, Pinheiro 
Machado, Candiota, Hulha 
Negra, Bagé e São Gabriel.
 A brincadeira fu-
giu do controle e virou 
coisa séria, pois, lembra 
ela, a demanda por pedidos 
aumentou. “Com o fim do 
isolamento e por outros 
fatores empresariais deci-
dimos inovar e nos manter 
mais próximos da região e 
então a Bella Maryah que 
era uma loja virtual passou 
a ser tornar uma loja física 
e aí se originou a Hãnique.
 A empresária ci-
tou, para resumir a inicia-
tiva, uma frase do escritor 
Estee Lauder, sempre, se-
gunda ela, repetida pelo seu 
marido. “Eu nunca sonhei 
com o sucesso. Eu sempre 
trabalhei para conquistá-
-lo”.

CANDIOTA  –  Confor-
me Marluza, a escolha de 
Candiota para instalar a 
loja, tem a ver pelo fato 

da cidade estar se transfor-
mando e ela acreditar que 
será no novo polo industrial 
da Metade Sul do RS. “Por 
essa razão a Hãnique esco-
lheu que sua matriz seja na 
Capital do Carvão. Ana-
lisando o cenário percebi 
que Candiota tem pessoas 
de muito bom gosto e então 
a Hãnique escolheu que a 
matriz fosse na cidade”, 
destaca. 
O interior da loja foi todo 
também pensado dentro de 
um conceito local, inclusi-
ve que Marluza fez questão 
de citar, a elegância dos 
móveis especialmente de-
senhados e confeccionados 
pela empresa candiotense 
PSG Móveis Planejados.

MODA – A Elegância no 
vestir é mais que um slogan 
para a Hãnique, é um con-
ceito. Na loja será possível 
encontrar Tigrara, Richini, 
Viber e Maria Valentina, 
entre outras marcas famo-
sas.
 A parte de calça-
dos femininos em breve 
estará disponível também. 
“Nossa ideia é um lugar 
diversificado para mulheres 
modernas e que gostam de 

calçar e estar na elegância 
e na moda atual”, projeta 
Marluza.

ATENDIMENTO - A loja 
estará aberta de segunda à 
sábado. Durante a semana 
o horário de atendimento 
será das 9h àss 12h e das 
14h às 18h30. Aos sábados 
o atendimento será das 9h 
às 12h e das 14h às 16h30. 
 Contudo, explica 
ela, a Hãnique traz um novo 
conceito em atendimento, 
que será 24h em qualquer 
dia, bastando chamar, que a 
loja será aberta ou alguém 
da loja estará presente no 
local indicado pela cliente. 
“E assim nos manteremos 
conectadas”, aposta Mar-
luza.

No último domingo (1º), Dia do Trabalhador, foi re-
alizado um Tornei de Futebol 7 em comemoração a data no 
bairro  Seival, em Candiota.  Promovido pela Secretaria de 
Cultura do município, que tem a frente Diego Lima, o torneio, 
aberto para todos os bairros e interior, contou com quatro 
equipes concorrendo na categoria feminina: Santa Rosa, 
Benfica, Guarany e Atlético Força Feminina, e sete equipes 
no masculino: Santa Rosa, Liverpool, Simca, Transporte 
Ferradura, AC Barbearia, Gurizada da John e Garra Jovem. 

Ônibus foram disponibilizados para as equipes par-
ticiparem dos jogos que aconteceram no campo do Grêmio 
Esportivo Santa Rosa. “Essa foi uma forma de homenagear 
todos os trabalhadores. O futebol está em ascensão, temos 
cada vez mais equipes atuantes, tanto masculinas como femi-
ninas, por isso entendemos ser uma boa forma de comemorar 
a data. Ficamos muito felizes por poder proporcionar esses 
eventos tanto para os jogadores como para a comunidade 
que vai prestigiar. Se torna um momento especial e só posso 
agradecer toda minha equipe”, disse o secretário Diego Lima.

Torneio marca comemorações do 
Dia do Trabalhador em Candiota

CONFRATERNIZAÇÃO

Divulgação TP

No feminino, o Santa Rosa conquistou a vitória

Marluza iniciou 
com vendas pela 

internet durante a 
pandemia, tendo 

evoluído para 
abertura de uma 
loja física agora

Equipes Vencedoras

 *Feminino
1°Lugar: Santa Rosa
2° Lugar: Guarany

3° Lugar: Atlético Força Feminina 
Masculino:

1° Lugar: Liverpool
2° Lugar: SIMCA

3° Lugar: Gurizada da John*

No masculino, vitória ficou com o Liverpool

Prefeito Folador (D), acompanhou os jogos junto ao 
secretário Diego Lima e o coordenador Jonas Moraes


