
Pág. 6

Silvana Antunes TP

Pág. 12

Goleira 
candiotense 
disputa o 
Brasileiro sub-
20 de futebol

Venda Avulsa: R$ 5,00Edição 1.417  - 7 a 10 de maio de 2022

Pinheiro Machado, Bagé, Pedras Altas, Candiota e Hulha Negra

Acesse: www.tribunadopampa.com.br

Loja inaugurada

HULHA NEGRA

Arquivo Pessoal/Especial TP

GOVERNO

Volnei Oliveira 
assume em 

Pedras Altas

Lei regulamenta 
ocupação de espaços 
na nova rodoviária

D
iv

ul
ga

çã
o 

TP

Pág. 3

Após a morte do prefeito Bebeto Perdomo, 
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SÉTIMO DIA BEBETOSÉTIMO DIA BEBETO
 Acontece neste sábado (7), as missas de  Acontece neste sábado (7), as missas de 
sétimo dia de falecimento do prefeito de Pedras Altas, sétimo dia de falecimento do prefeito de Pedras Altas, 
Bebeto Perdomo. A primeira celebração será na igreja Bebeto Perdomo. A primeira celebração será na igreja 
católica São Manoel, em Pedras Altas, às 15h. Depois, católica São Manoel, em Pedras Altas, às 15h. Depois, 
às 18h, na Paróquia São João Batista, em Herval.às 18h, na Paróquia São João Batista, em Herval.

RODOVIA BEBETO PERDOMO 1RODOVIA BEBETO PERDOMO 1
 Bebeto Perdomo, que morreu no último sába- Bebeto Perdomo, que morreu no último sába-
do 30, vítima de um infarte, ‘brigou’ até seus últimos do 30, vítima de um infarte, ‘brigou’ até seus últimos 
dias para que a ERS-608, no trecho que liga Pedras dias para que a ERS-608, no trecho que liga Pedras 
Altas a Pinheiro Machado (BR-293), para que fosse Altas a Pinheiro Machado (BR-293), para que fosse 
asfaltada ou que pelos tivesse melhor trafegabilidade. asfaltada ou que pelos tivesse melhor trafegabilidade. 
Como ele dizia, é o direito de ir e vir da comunidade Como ele dizia, é o direito de ir e vir da comunidade 
de Pedras Altas que não está sendo respeitado. Nesta de Pedras Altas que não está sendo respeitado. Nesta 
semana, o deputado estadual Pedro Pereira (PSDB), semana, o deputado estadual Pedro Pereira (PSDB), 
de forma justa, propôs, por meio de um projeto de lei, de forma justa, propôs, por meio de um projeto de lei, 
que o trecho da estrada seja batizado de Rodovia Luiz que o trecho da estrada seja batizado de Rodovia Luiz 
Alberto Perdomo Soares (Bebeto Perdomo). ““A morte Alberto Perdomo Soares (Bebeto Perdomo). ““A morte 
do nosso querido Bebeto deixou todos nós tristes, es-do nosso querido Bebeto deixou todos nós tristes, es-
tarrecidos. Ele era um grande amigo e batalhou muito tarrecidos. Ele era um grande amigo e batalhou muito 
pelo desenvolvimento de Pedras Altas e da região. pelo desenvolvimento de Pedras Altas e da região. 
Nada mais justo que homenageá-lo. Tenho a certeza Nada mais justo que homenageá-lo. Tenho a certeza 
absoluta, que essa é a vontade dos moradores do absoluta, que essa é a vontade dos moradores do 
município. É uma homenagem justíssima, pois ele foi município. É uma homenagem justíssima, pois ele foi 
incansável na luta pela pavimentação da estrada”, de-incansável na luta pela pavimentação da estrada”, de-
clarou Pedro Pereira (na foto à esquerda com Bebeto).clarou Pedro Pereira (na foto à esquerda com Bebeto).

RODOVIA BEBETO PERDOMO 2RODOVIA BEBETO PERDOMO 2
 Como escreveu a jornalista Gislene Farion,  Como escreveu a jornalista Gislene Farion, 
num comentário na postagem do jornal sobre o as-num comentário na postagem do jornal sobre o as-
sunto, para a homenagem ser completa, o ideal é sunto, para a homenagem ser completa, o ideal é 
que a obra seja terminada, com um asfalto de boa de que a obra seja terminada, com um asfalto de boa de 
qualidade nos seus 35km, pois este era o sonho de qualidade nos seus 35km, pois este era o sonho de 
Bebeto.Bebeto.

ANIVERSÁRIOS EM CANDIOTAANIVERSÁRIOS EM CANDIOTA

 Esta semana, os dois prefeitos que mais  Esta semana, os dois prefeitos que mais 
mandatos têm na história de Candiota, Odilo Dal Molin mandatos têm na história de Candiota, Odilo Dal Molin 
(1993-1996 e 2001-2004) e Luiz Carlos Folador (2009-(1993-1996 e 2001-2004) e Luiz Carlos Folador (2009-
2016 e 2021-2024), fizeram aniversários. Taurinos, ad-2016 e 2021-2024), fizeram aniversários. Taurinos, ad-
versários políticos no passado e agora correligionários versários políticos no passado e agora correligionários 
do MDB, Odilo completou 75 anos na quinta-feira (5) do MDB, Odilo completou 75 anos na quinta-feira (5) 
e Folador 54 anos nesta sexta-feira (6).e Folador 54 anos nesta sexta-feira (6).

TRATOR EM CANDIOTA 1TRATOR EM CANDIOTA 1

 Falando em Folador, na manhã desta quinta- Falando em Folador, na manhã desta quinta-
-feira (5), ele, o vice-prefeito Paulinho Brum e o -feira (5), ele, o vice-prefeito Paulinho Brum e o 
secretário de Agropecuária e Agricultura Familiar, secretário de Agropecuária e Agricultura Familiar, 

Claudivan Brusque, realizaram a entrega de um trator Claudivan Brusque, realizaram a entrega de um trator 
e uma carreta agrícola após a assinatura de um termo e uma carreta agrícola após a assinatura de um termo 
de cessão de uso para a Associação de Pequenos de cessão de uso para a Associação de Pequenos 
Produtores Rurais de Candiota. Conforme especifica Produtores Rurais de Candiota. Conforme especifica 
o convênio, o trator e a carreta serão exclusivamente o convênio, o trator e a carreta serão exclusivamente 
utilizados pelos associados para atender às necessi-utilizados pelos associados para atender às necessi-
dades no fomento e na racionalização das atividades dades no fomento e na racionalização das atividades 
agropecuárias, tendo por base a produção de leite, mel, agropecuárias, tendo por base a produção de leite, mel, 
peixes, hortaliças, frutas e grãos e também visando peixes, hortaliças, frutas e grãos e também visando 
aumentar o desenvolvimento e incremento de renda aumentar o desenvolvimento e incremento de renda 
aos pequenos agricultores familiares e assentados na aos pequenos agricultores familiares e assentados na 
área rural do município.área rural do município.

TRATOR EM CANDIOTA 2TRATOR EM CANDIOTA 2
 Participaram do ato o presidente da Associa- Participaram do ato o presidente da Associa-
ção, Marcio de Lima e produtores associados. Para ção, Marcio de Lima e produtores associados. Para 
Folador é dever da gestão incentivar os produtores. Folador é dever da gestão incentivar os produtores. 
“Queremos cada vez mais sermos um braço forte de “Queremos cada vez mais sermos um braço forte de 
apoio ao nosso meio rural. São eles que também mo-apoio ao nosso meio rural. São eles que também mo-
vem a nossa cidade. Desejo que façam um ótimo uso vem a nossa cidade. Desejo que façam um ótimo uso 
e que possa ajudar no necessário os equipamentos. e que possa ajudar no necessário os equipamentos. 
Parabéns a todos os trabalhadores do nosso campo”, Parabéns a todos os trabalhadores do nosso campo”, 
assinala.assinala.

CESSÃO ONEROSA 1CESSÃO ONEROSA 1
 Com o apoio de autoridades e parlamentares  Com o apoio de autoridades e parlamentares 
durante a 23ª Marcha a Brasília em Defesa dos Mu-durante a 23ª Marcha a Brasília em Defesa dos Mu-
nicípios, o Congresso Nacional aprovou o Projeto de nicípios, o Congresso Nacional aprovou o Projeto de 
Lei (PLN) 3/2022, que repassara R$ 7,67 bilhões para Lei (PLN) 3/2022, que repassara R$ 7,67 bilhões para 
Estados e municípios. Os valores são referentes às Estados e municípios. Os valores são referentes às 
arrecadações em leilões dos volumes excedentes da arrecadações em leilões dos volumes excedentes da 
cessão onerosa da Petrobras em áreas não concedidas cessão onerosa da Petrobras em áreas não concedidas 
do pré-sal. Do valor total do crédito, R$ 4,67 bilhões do pré-sal. Do valor total do crédito, R$ 4,67 bilhões 
serão destinados aos Estados, R$ 334 milhões para o serão destinados aos Estados, R$ 334 milhões para o 
Estado do Rio Janeiro e R$ 2,6 bilhões serão reparti-Estado do Rio Janeiro e R$ 2,6 bilhões serão reparti-
dos entre os municípios brasileiros. A área técnica de dos entre os municípios brasileiros. A área técnica de 
Receitas Municipais da Famurs calculou a estimativa Receitas Municipais da Famurs calculou a estimativa 
de quanto será o repasse para cada município gaúcho. de quanto será o repasse para cada município gaúcho. 
Os valores podem ser conferidos no anexo abaixo.Os valores podem ser conferidos no anexo abaixo.

CESSÃO ONEROSA 2CESSÃO ONEROSA 2
 Conforme o texto, fica limitada a aplicação  Conforme o texto, fica limitada a aplicação 
de recursos recebidos por Estados e municípios para de recursos recebidos por Estados e municípios para 
despesas previdenciárias ou de investimentos. As despesas previdenciárias ou de investimentos. As 
despesas previdenciárias não se limitam ao ente, mas despesas previdenciárias não se limitam ao ente, mas 
também a todos as pessoas jurídicas de direito público também a todos as pessoas jurídicas de direito público 
e privado integrantes de sua administração direta ou e privado integrantes de sua administração direta ou 
indireta. O PLN foi aprovado na última quinta-feira indireta. O PLN foi aprovado na última quinta-feira 
(28/4), no encerramento da Marcha a Brasília. Durante (28/4), no encerramento da Marcha a Brasília. Durante 
a abertura do evento, o presidente da República, Jair a abertura do evento, o presidente da República, Jair 
Bolsonaro, já havia anunciado o crédito aberto pelo Bolsonaro, já havia anunciado o crédito aberto pelo 
governo federal. No Painel do Congresso, os parlamen-governo federal. No Painel do Congresso, os parlamen-
tares reforçaram o projeto e os esforços para votá-lo tares reforçaram o projeto e os esforços para votá-lo 
imediatamente.imediatamente.

CESSÃO ONEROSA 3CESSÃO ONEROSA 3
 Para os municípios da região de cobertura  Para os municípios da região de cobertura 
impressa do jornal Tribuna do Pampa, serão repassa-impressa do jornal Tribuna do Pampa, serão repassa-
dos cerca de R$ 2,1 milhões. Candiota, Hulha Negra dos cerca de R$ 2,1 milhões. Candiota, Hulha Negra 
e Pedras Altas recebem R$ 209.827,00 cada um, e Pedras Altas recebem R$ 209.827,00 cada um, 
Pinheiro Machado vai receber R$ 279.769,00 e Bagé Pinheiro Machado vai receber R$ 279.769,00 e Bagé 
R$ 1.189.017,00.R$ 1.189.017,00.

PARQUE EÓLICO EM PINHEIRO 1PARQUE EÓLICO EM PINHEIRO 1
 O jornal Minuano, de Bagé, noticiou esta  O jornal Minuano, de Bagé, noticiou esta 
semana que o secretário-Executivo do Conselho de semana que o secretário-Executivo do Conselho de 
Defesa Nacional (CDN), ministro do Gabinete de Se-Defesa Nacional (CDN), ministro do Gabinete de Se-
gurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, gurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, 
assinou ato que dá autoriza de forma prévia que a assinou ato que dá autoriza de forma prévia que a 
empresa Rio Energy possa obter a posse de imóveis empresa Rio Energy possa obter a posse de imóveis 
rurais localizados na faixa de fronteira, nos municípios rurais localizados na faixa de fronteira, nos municípios 
de Pinheiro Machado e Piratini, por meio de cessão de Pinheiro Machado e Piratini, por meio de cessão 
de uso, visando a implantação de projeto de energia de uso, visando a implantação de projeto de energia 
eólica denominado Complexo Eólico Pinheiro Macha-eólica denominado Complexo Eólico Pinheiro Macha-
do. A medida representa mais uma etapa do projeto. do. A medida representa mais uma etapa do projeto. 
Augusto Heleno é secretário-executivo do Conselho Augusto Heleno é secretário-executivo do Conselho 
de Defesa Nacional (CDN), colegiado que assessora de Defesa Nacional (CDN), colegiado que assessora 
o presidente Jair Bolsonaro, do PL, em assuntos de o presidente Jair Bolsonaro, do PL, em assuntos de 
defesa e soberania. Ele é o responsável por liberar defesa e soberania. Ele é o responsável por liberar 
projetos previstos para áreas da denominada faixa de projetos previstos para áreas da denominada faixa de 
fronteira, região que compreende uma largura de até fronteira, região que compreende uma largura de até 
150 quilômetros.150 quilômetros.

PARQUE EÓLICO EM PINHEIRO 2PARQUE EÓLICO EM PINHEIRO 2
 Ainda de acordo com o jornal bageense, em  Ainda de acordo com o jornal bageense, em 
janeiro, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental janeiro, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental 

(Fepam) emitiu a licença prévia (LP) que atesta a (Fepam) emitiu a licença prévia (LP) que atesta a 
viabilidade ambiental da implantação do Complexo viabilidade ambiental da implantação do Complexo 
Eólico Pinheiro Machado, localizado no limite entre os Eólico Pinheiro Machado, localizado no limite entre os 
municípios de Piratini e Pinheiro Machado. O empreen-municípios de Piratini e Pinheiro Machado. O empreen-
dimento, composto pelos parques eólicos Asperezas, dimento, composto pelos parques eólicos Asperezas, 
Curral de Pedras e Torrinhas, prevê a instalação de 174 Curral de Pedras e Torrinhas, prevê a instalação de 174 
aerogeradores e é de responsabilidade da empresa Rio aerogeradores e é de responsabilidade da empresa Rio 
Energy. A aprovação do projeto para a instalação das Energy. A aprovação do projeto para a instalação das 
estruturas e dos aerogeradores estará vinculada ao estruturas e dos aerogeradores estará vinculada ao 
atendimento das condições e restrições estabelecidas atendimento das condições e restrições estabelecidas 
no licenciamento prévio. As intervenções e obras, servi-no licenciamento prévio. As intervenções e obras, servi-
ços de terraplenagem, instalação de canteiros de obra, ços de terraplenagem, instalação de canteiros de obra, 
áreas de manobra, acessos e apoio operacional, entre áreas de manobra, acessos e apoio operacional, entre 
outras atividades, somente poderão ser executadas a outras atividades, somente poderão ser executadas a 
partir da licença de instalação (LI).partir da licença de instalação (LI).

R$ 100 MIL PARA CANDIOTAR$ 100 MIL PARA CANDIOTA

 O secretário de Cultura, Esporte e Juventude  O secretário de Cultura, Esporte e Juventude 
de Candiota, Diego Lima, entregou, esta semana, ao de Candiota, Diego Lima, entregou, esta semana, ao 
prefeito Folador, uma emenda de R$ 100 mil conquis-prefeito Folador, uma emenda de R$ 100 mil conquis-
tada por meio do deputado Márcio Biolchi (MDB). O tada por meio do deputado Márcio Biolchi (MDB). O 
recurso deverá ser investido na área do esporte edu-recurso deverá ser investido na área do esporte edu-
cacional, na recreação e no lazer. O prefeito Folador cacional, na recreação e no lazer. O prefeito Folador 
disse que o recurso chegou em boa hora. disse que o recurso chegou em boa hora. 

ESCAVADEIRA EM HULHA 1ESCAVADEIRA EM HULHA 1

 Na manhã desta quinta-feira (05), o deputado  Na manhã desta quinta-feira (05), o deputado 
estadual Luiz Fernando Mainardi (PT) realizou a en-estadual Luiz Fernando Mainardi (PT) realizou a en-
trega de uma escavadeira hidráulica ao município de trega de uma escavadeira hidráulica ao município de 
Hulha Negra, na presença do prefeito Renato Machado Hulha Negra, na presença do prefeito Renato Machado 
(PP). O maquinário é oriundo de uma emenda parla-(PP). O maquinário é oriundo de uma emenda parla-
mentar da bancada gaúcha no Congresso, indicação mentar da bancada gaúcha no Congresso, indicação 
do deputado Paulo Pimenta em parceria com Mainardi, do deputado Paulo Pimenta em parceria com Mainardi, 
e articulado pelos vereadores do PT Volnei Manfron e articulado pelos vereadores do PT Volnei Manfron 
e Hugo Teixeira. “Nós priorizamos Hulha Negra para e Hugo Teixeira. “Nós priorizamos Hulha Negra para 
receber este equipamento para fazer as obras no muni-receber este equipamento para fazer as obras no muni-
cípio, principalmente para as comunidades assentadas, cípio, principalmente para as comunidades assentadas, 
que necessitam de uma máquina para fazer os açudes que necessitam de uma máquina para fazer os açudes 
e garantir uma boa convivência com o problema da e garantir uma boa convivência com o problema da 
estiagem”, afirmou Mainardi. estiagem”, afirmou Mainardi. 

ESCAVADEIRA EM HULHA 2ESCAVADEIRA EM HULHA 2
 O prefeito Renato Machado reiterou a impor- O prefeito Renato Machado reiterou a impor-
tância do maquinário para o município. “Quero agra-tância do maquinário para o município. “Quero agra-
decer ao deputado Mainardi e ao deputado Pimenta, decer ao deputado Mainardi e ao deputado Pimenta, 
que através das necessidades dos trabalhadores do que através das necessidades dos trabalhadores do 
nosso município, atenderam nossa demanda. Com nosso município, atenderam nossa demanda. Com 
certeza a escavadeira vai nos ajudar muito na hora certeza a escavadeira vai nos ajudar muito na hora 
mais necessária, que é a hora da estiagem”, concluiu. mais necessária, que é a hora da estiagem”, concluiu. 
Também participaram do ato o assessor do deputado Também participaram do ato o assessor do deputado 
Paulo Pimenta, Paulo Parera, Ildo Pereira, da direção Paulo Pimenta, Paulo Parera, Ildo Pereira, da direção 
nacional do MST, e Sérgio Almeida, coordenador da nacional do MST, e Sérgio Almeida, coordenador da 
Cooperativa BioNatur.Cooperativa BioNatur.

Divulgação TP
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Segundo gestor, não deverá ocorrer alterações no primeiro escalão de governo

Na semana pas-
sada nem lembrei de 
tratar do tema “trabalho”. 
Quatro anos e pouco 
após encerrar meu tem-
po no Ministério do Tra-
balho, voltei ao prédio 
onde trabalhei por dé-
cadas não mais de uma 
vez por ano, as coisas 
do cotidiano dos traba-
lhadores pararam de 
fazer parte importante 
na minha vida. Nestes 
quatro anos, o tratamento dado pelas autoridades 
brasileiras, do executivo e do legislativo, foi de quase 
total abandono.

Tempo de ideias liberais onde o trabalhador não 
deve precisar do Estado para se proteger da ganância 
dos donos do capital, do dinheiro. Os liberais juram que 
o ser humano não vão escravizar outro ser humano. 
No Brasil, como no mundo, o ser humano podendo vai 
escravizar o semelhante.

O dinheiro que será investido para gerar riqueza 
está nas mãos de 1% a 2% da humanidade. Deixar a 
maioria do povo ao livre arbítrio é algo inconsequente, 
irresponsável. Daí a necessidade de uma Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT que também esteja a serviço 
dos interesses da maioria dos humanos e os protejam 
da ganância das minorias. A CLT não deve conter um 
conjunto de Leis que subjuguem os poucos donos do 
capital aos muitos que tem a força do trabalho. O con-
junto destas Leis deve promover o equilíbrio.

Acha que 2% é pouco. Em Hulha Negra seriam 
130 pessoas investindo atualmente e convocando 
trabalhadores para juntos produzirem riquezas. Vai 
achar 130?

No dia do trabalho aconteceram atos de pouca 
relevância. Os que pensam ser da “direita”, do dinheiro, 
preferiram dedicar mais algumas ofensas ao Supremo 
Tribunal Federal, o que se deve chamar de manobra 
diversionista. Muda o foco. Os que pensam ser de 
“esquerda” parece não ter muito para emocionar as 
maiorias. 

O fato é que o povo parece estar em depressão. 
A maioria que nas pesquisas aponta Lula não acredita 
que Lula seja o melhor para o Brasil, mas acredita que 
Lula será melhor que Bolsonaro. Os líderes políticos 
da nação têm pouca credibilidade e não encontram um 
cidadão entre eles que pareça confiável.  Então, vamos 
escolher entre os conhecidos.

Haverá mais trabalho, mais salário e renda quan-
do o povo acreditar que pode mais. Daí a necessidade 
de um presidente que se comunique de forma otimista, 
amigável, empreendedora e conciliadora. Quem quer 
que seja eleito não terá o voto de mais da metade dos 
brasileiros se dividirmos sua votação pelo total de votos, 
incluindo nulos, brancos e ausentes.

O próximo presidente deve olhar para os ser-
vidores públicos como aliados do governo e do povo 
brasileiro. O governo federal gasta muito mais de juro da 
dívida que com remunerações de todos os servidores 
públicos a serviço do país. Servidores que não recebe-
ram reajuste deste governo e que com a inflação estão 
mais pobres que quando o governo começou.

Marco Antônio 
Ballejo Canto

O dia do trabalhoO dia do trabalho

Volnei Oliveira – atual prefeito de Pedras Altas ao falar sobre 
sua forma de gestão frente ao Executivo após o falecimento 
do prefeito Luiz Alberto Soares Perdomo, o Bebeto.

Divulgação TP

“Tive a 
honra de 
ter o melhor 
professor”

NOVO GESTOR

Após morte de Bebeto, 
Volnei Oliveira assume a 

Prefeitura de Pedras Altas

Trabalho de continuidade. 
É assim que o agricultor 
José Volnei da Silva Oli-

veira (PT), 45 anos, descreve 
como deverá ser o mandato 
à frente da Prefeitura de Pe-
dras Altas após a repentina 
morte do então prefeito Luiz 
Alberto Soares Perdomo, 
no último dia 30. Naquele 
momento, Volnei automa-
ticamente deixou o cargo 
de vice-prefeito da Cidade 
do Castelo e passou a ser o 
chefe do Executivo, trazendo 
novamente o partido para o 
comando de um município 
da região. 

Segundo ele, o senti-
mento foi de profunda tristeza 
pela perda do companheiro 
político e amigo Bebeto. 
“Essa enorme missão está 
agora nas minhas mãos e 
entendo que todo o trabalho 
já iniciado deve ter conti-
nuidade. Pedras Altas é um 
município próspero, que vem 
se destacando na região e 
deve continuar sua trajetória 
de crescimento”, garantiu o 
novo prefeito. 

Para Volnei, que já 
foi vereador e presidente do 
Legislativo pedrasaltense, a 
prioridade é cumprir o plano 
de governo aprovado nas 
últimas eleições por mais de 
78% dos eleitores do municí-
pio. “Vamos continuar nessa 
busca para atender da melhor 
forma possível a nossa co-
munidade, sempre ouvindo 
a população e as lideranças, 
além de manter a harmonia 
conquistada até hoje entre os 
poderes Executivo e Legis-
lativo e entre as instituições 
constituídas no município”, 
disse.

Em relação à possí-
veis mudanças, fez questão 
de elogiar a qualidade da 
atual equipe de trabalho e 
valorizar o que já vem sendo 
realizado no município. “Não 
vamos fazer nenhuma mo-
dificação no momento, pois 
temos uma excelente equipe 
que está unida em busca da 
concretização do plano de 
trabalho já iniciado e vamos 
seguir assim para melhorar 
cada vez mais”.

Diante das tantas 
responsabilidades do novo 
cargo, Volnei falou sobre a 
necessidade de que todos 
sejam pacientes no início 
desse ciclo para que ele possa 
se apropriar do andamento 
das rotinas administrativas 
e destacou o legado deixado 
pelo companheiro. “Pedras 
Altas sem dúvida nenhuma 
perdeu um dos maiores ad-
ministradores que esta cidade 
já teve. Bebeto foi o prefeito 
com mais disposição para en-
frentar os grandes problemas, 
valorizou o funcionalismo 
público, foi incansável na 
captação de recursos, corajo-
so e agregador, e com certeza 
como gestor vai deixar mar-
cas que a região terá viva por 
muitos anos. Tive a honra de 
ter o melhor professor e agora 
conto com uma equipe capa-
citada para colocar em prática 
minhas ideias e seguir adiante 
com as já previstas no nosso 
plano de governo”.

PERFIL – José Volnei da Sil-
va Oliveira, 45 anos, é natural 
de Constantina, município lo-
calizado a cerca de 350 quilô-
metros de Porto Alegre. Filho 
de João Maria de Oliveira e 

Volnei Oliveira passa a ser o chefe do Executivo 
pedrasaltense até o final de 2024

Ascom/Prefeitura de Pedras Altas

Catarina da Silva Oliveira, é 
casado com Rosane de Freitas 
e pai de quatro filhas. 
 Entre os anos de 97 
e 99, Volnei, a esposa e as 
duas filhas mais velhas con-
quistaram um lote no assen-
tamento Regina – localidade 
pertencente a Herval antes 
da emancipação de Pedras 
Altas. Foi lá que começou a 
se dedicar à bacia leiteira e ao 
plantio de alimentos. 
 Com espírito cons-
trutivo e grande interesse pe-
las causas coletivas, em 2012 
foi eleito pelos pedrasaltenses 
como vereador suplente e 

assumiu a titularidade pouco 
tempo depois. Em 2016, foi 
eleito para seu segundo man-
dato e presidiu a Câmara de 
Vereadores entre 2019 e 2020 
– quando ganhou destaque 
pela seriedade, capacidade 
de diálogo e compromisso 
com o interesse público. Na 
sequência, foi indicado pelo 
Partido dos Trabalhadores 
(PT) para compor a chapa de 
Bebeto Perdomo (Progres-
sistas) e obteve a aprovação 
de mais de 78% dos eleitores 
para ocupar o cargo de vice-
-prefeitoda Cidade do Castelo 
até 2024. 
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Mais um passo 
foi dado para 
que, de fato, 

nova rodoviária 
comece a operar

Projeto foi aprovado por uanimidade entre os vereadores presentes

Inaugurado há cerca de 
cinco meses, mais um 
avanço foi registrado nes-

ta semana para que o prédio 
da nova rodoviária de Hulha 
Negra comece a servir para 
o devido fim. Passou pela 
Câmara de Vereadores e Ve-
readoras de Hulha Negra o 
PL 019/2022 que “Autoriza 
o poder Executivo a firmar 
contrato administrativo para 
a concessão de uso gratuito 
de imóvel do município e 
demais disposições legais”. 
 O projeto, de auto-
ria do Executivo, foi apro-
vado por unanimidade dos 
vereadores na última quinta-
-feira (5), durante a sessão 
ordinária. Estavam presentes 
a vereadora e presidente da 
Casa, Tanira Ramos, que 
não vota, somente em caso 
de empate, e os vereadores 
Getúlio Porto, Diego Rodri-
gues, Volnei Manfron, Dalvir 
Zorzi, Luís Gustavo Dias, 
Ronaldo Pereira e Jorge 
Coelho.

PROJETO DE LEI – O PL 
019/2022 “Autoriza o pode 
Executivo a firmar contrato 
administrativo para a conces-
são de uso gratuito de imóvel 

do município e demais dis-
posições legais”. O artigo 
primeiro explica que o pro-
jeto é para permissão de uso 
de forma gratuita do espaço 
para venda de passagens para 
o funcionamento da Rodo-
viária de Hulha Negra, com 
vigência de 10 anos a contar 
da data de assinatura.

Ao concessionário, 
cabe a responsabilidade de 
manter em funcionamento, 
conservação e limpeza do 
guichê de passagens, depó-
sito de bagagens e sala do 
Daer. 

O projeto também 
autoriza o Executivo a re-
alizar concessão de uso de 
parte do imóvel do prédio 
da Estação Rodoviária a ter-
ceiros, mediante pagamento 
de preço público através de 
processo licitatório. Serão 
disponibilizados para ins-
talação de lojas, escritórios 
e áreas de alimentação para 
melhor oferta a partir de 
um preço mínimo fixado. 
A concessão terá vigência 
de cinco anos podendo ser 
prorrogado por igual período 
e a manutenção do prédio 
será por conta do Executivo. 

Em justificativa, o 

documento assinado pelo 
prefeito de Hulha negra, 
Renato Machado, em 5 de 
abril, diz que a gratuidade 
do espaço ao concessionário 
ocorre em razão da baixa 
receita com venda de passa-
gens para que haja cobrança 
de aluguel. 

ESCLARECIMENTOS – Es-
teve presente no plenário 
Hugo Canto o concessioná-
rio da rodoviária de Hulha 
Negra, Amilcar Loguércio, 
o Mica. Ele compareceu a 
sessão a pedido da Casa para 
que algumas dúvidas fossem 
sanadas pelos edis.
Entre os pedidos de esclare-
cimentos para entendimento 
dos parlamentares estava a 
limpeza do prédio e horários 
de ônibus, bem como horá-
rios de funcionamento. 
 O vereador Volnei 
Manfron destacou que há 
anos Loguércio possui a 
concessão e a liberação para 
tramitação do projeto era 
para colocar a rodoviária em 
funcionamento em prédio 
novo. Ele, porém questionou 
como irá ficar o serviço pres-
tado a comunidade.
 Na sequência, o 

Aprovado projeto que autoriza 
uso gratuito de espaço da nova 
rodoviária por concessionário

HULHA NEGRA

Reprodução TP

vereador Ronaldo Madruga 
perguntou se iria ter funcio-
nário responsável para cuidar 
dos serviços, como abertura 
e fechamento do prédio. 
 Getúlio Porto disse 
achar importante o debate e 
o avanço. Quanto a limpeza, 
fechamento e outras ques-
tões, frisou acreditar que será 
fácil de resolver por meio 
de uma decisão colegiada 
após ocorrer a licitação e 
os demais espaços serem 
ocupados.
 O vereador Jorge 
Coelho também manifes-
tou quanto ao horário de 
funcionamento do prédio, 
lembrando que dificilmente 
alguém com bar vai querer 
fechar cedo.  A limpeza da 
área de circulação principal 
também foi destaque da fala 
do vereador. 
 Diego Rodrigues 
sugeriu que aguardassem a 
chegada das demandas, pois 
estava ocorrendo debate de 
algo que não era concreto. 
Ele sugeriu que a limpeza 
fique por conta da Prefeitura 
pelo fato do prédio ser públi-
co.
 O concessionário 
Amilcar Loguércio explicou 

que seguem as tratativas 
para ampliação das linhas 
de ônibus. Já quanto ao novo 
prédio, ele diz acreditar que 
em um primeiro momento o 
melhor a ser feito é um con-
domínio entre ele e os que 
ocuparem os espaços comer-
ciais. “Pra mim é interessan-
te que as linhas aumentem, 
ao contrário do que dizem, 
não tenho motivo algum para 
querer que fiquem poucas. 
Há poucos dias, em contato 
com a responsável regio-
nal, repassei horários atuais. 
Uma linha da Planalto do 
meio dia seria importante en-
trar na cidade, são quase 20 
pessoas que descem na faixa. 
Hoje ela fica fechada nos ho-
rários que não tem ônibus. Se 
tiver ônibus de hora em hora 
não fecha nunca. Presto um 
serviço público e penso que 
devemos nos reeducar para 
dar condições. Quanto ao 
novo prédio, eu não decido 
nada, o prédio é público, 
simplesmente sou conces-
sionário. A Prefeitura que 
faz licitação, mas para minha 
surpresa está demorando 
muito. As pessoas estão me 
cobrando, mas não tenho 
nada em mãos. Acredito que 

o melhor é a criação de um 
condomínio, onde cada um 
vai ter responsabilidades”, 
explicou.
 Outro ponto de 
debate e questionado pela 
vereadora Tanira Ramos faz 
referência a área de box para 
os ônibus, onde o comen-
tário era de que a estrutura 
não comporta um veículo em 
termos de altura. Na ocasião, 
Tanira questionou se foi feita 
uma medição no local. Com 
relação a isso, Loguércio 
explicou que segundo in-
formado a ele, a estrutura 
somente comporta ônibus 
comum, mas que um ônibus 
duplo, com mais altura, não 
poderia entrar no box.
 Em contribuição, o 
vereador Diego Rodrigues 
disse que quando o prédio 
ainda estava em construção, 
visitou a obra. “Questionei 
a altura da parte onde ficam 
os ônibus e foi chamada a 
equipe de engenharia para 
verificação. Sobrava apenas 
7cm de acordo com a altura 
de ônibus  e dei a sugestão 
para rebaixar, o que foi fei-
to na época e agora ta com 
20cm sobrando acima do 
ônibus”, expôs. 

Silvana Antunes TP

Altura da área dos boxes também foi motivo de debate 
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* Doutorando em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de 
Direito Público (IDP/DF), Mestre em Direito Público pela Unisinos/RS, Pós-
graduado em Direito Constitucional (ABDCONST) e em Direito Eleitoral 
(Verbo Jurídico), Graduado em Direito pela Urcamp/RS, Membro Fundador 
da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (ABRADEP), Membro 
da Comissão de Direito Eleitoral da OAB-DF, Professor da Pós-graduação 
em Direito Eleitoral da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), 
Advogado, Sócio Fundador da Barcelos Alarcon Advogados (Brasília-DF). 

O dia 03 de maio pas-
sado marcou os 199 anos 
da abertura dos trabalhos da 
Assembleia Geral Constituin-
te e Legislativa, de 1823, cujo 
fruto, apesar do despotismo 
demonstrado pelo jovem 
Imperador Pedro I no seio 
daqueles acontecimentos, re-
presentaria a primeira Cons-
tituição da história do Brasil, 
a Constituição de 1824. Já o 
título desta coluna reproduz 
belo livro produzido em con-
junto pela Câmara dos Depu-
tados, pelo Senado Federal, pelo Instituto Brasileiro de 
Museus, pelo Museu Imperial e pela Fundação Armando 
Álvares Penteado por conta da comemoração dos 190 
anos do mesmo acontecimento. O Museu Imperial, 
instituição criada pelo Presidente Getúlio Vargas em 
1940, saiu pontualmente de Petrópolis e foi à Câmara 
e ao Senado para documentar, a partir de um notável 
acervo, as origens da nossa Independência e da nossa 
primeira Constituição. 

Após uma sessão preparatória em 17 de abril, a 
Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Império 
do Brasil instalou-se solenemente no dia 03 de maio de 
1823, com a fala inaugural do Imperador. Foram eleitos 
para a Assembleia noventa deputados, distribuídos por 
quatorze províncias, dos quais seis não tomaram assento 
nem foram substituídos. O Centro-sul foi representado 
por quarenta e três membros, sendo que a província mais 
representativa foi Minas Gerais, com vinte deputados, 
enquanto São Paulo contou com nove, Rio de Janeiro 
com oito e Rio Grande do Sul com quatro. O Nordeste 
contou com quarenta e quatro deputados, sendo que as 
províncias campeãs em representação foram Pernam-
buco, com treze, e Bahia, com onze. O Centro-oeste 
contou com três representantes, dois por Goiás e um 
pelo Mato Grosso. 

Do ponto de vista da representação profissional, 
havia vinte e seis bacharéis, vinte e dois magistrados, 
dezenove sacerdotes e sete militares, além de médicos, 
proprietários rurais e funcionários públicos. O número de 
profissionais vinculados com o Direito não deve surpreen-
der, afinal, os processos revolucionários e constitucionais 
da época já indicavam essa tendência. O grupo, todavia, 
não deve ser considerado como coeso e com interesses 
comuns ou de classe bem definidos. 

Já quanto ao perfil ideológico dos Constituintes, 
os registros permitem identificar posições extremas, 
ultraconservadoras, de um lado, e liberais-radicais ou 
mesmo jacobinas, de outro. Além dos extremos, havia um 
centro de largo espectro, que englobava conservadores 
e liberais. As posições doutrinárias e as atitudes políticas 
nem sempre eram coerentes entre si, nem mesmo muito 
nítidas em diversos casos. A despeito do conhecimento 
que se tinha das diferentes correntes políticas e filosó-
ficas que circulavam na Europa e do intenso debate 
travado por meio de panfletos e na imprensa periódica, 
muitas tomadas de decisão se davam em função de re-
ferências mais concretas e menos teóricas, como o maior 
ou menor poder do Imperador e a autonomia provincial. 

Conforme avançavam os trabalhos na Assem-
bleia, caiu o governo de José Bonifácio de Andrada e 
Silva, em 17 de julho de 1823, assim como pipocaram 
notícias acerca do restabelecimento do absolutismo 
monárquico em Portugal, fatos que aumentaram a tem-
peratura política no país, em geral, e no Rio de Janeiro, 
especificamente. 

A crescente dissociação entre Assembleia e Impe-
rador motivada pelas desconfianças mútuas, o aumento 
do antilusitanismo, que acabou por forçar Dom Pedro I a 
retirar do governo provisório dois ministros nascidos em 
Portugal, e uma crise militar entre a guarnição do Rio de 
Janeiro e deputados que haviam criticado a tropa levou 
ao golpe, ao primeiro golpe político e militar da história 
do Brasil, quiçá. A Constituinte foi fechada no dia 12 de 
novembro, vários deputados foram presos, inclusive os 
irmãos Andrada e Silva, e ficou no ar a promessa do 
Imperador de dar ao país uma Constituição “duplicada-
mente liberal” em relação ao projeto em tramitação na 
Assembleia. 

A primeira Constituição brasileira seria outorgada 
apenas em 25 de março de 1824, tendo abarcado, sob 
a intransigente supervisão do Imperador, como dito por 
Afonso Arinos, fortes influências das partes iniciais da 
Constituição francesa de 1791, das partes dispositivas 
da Constituição francesa de 1795 e dos aspectos formais 
da Constituição francesa outorgada por Luís XVIII na 
época da Restauração. 

* Guilherme Barcelos

O Império em Brasília O Império em Brasília PINHEIRO MACHADO

Executivo sanciona lei 
que institui carteira 

social para pessoas com 
condições especiais

Buscando dar mais 
conforto, dignidade 
e segurança para as 

pessoas que estão em tra-
tamento quimioterápico, 
radioterápico e também 
para pessoas em tratamento 
de hemodiálise e pessoas 
com autismo, o prefeito de 
Pinheiro Machado, Ronal-
do Madruga sancionou a 
lei que institui a Carteira 
Social para as pessoas nes-
sas condições.
 Com a car teira 
social, os pacientes pode-
rão exigir um atendimento 
preferencial em repartições 
públicas e privadas.  Como 
explica o proponente da 
ação, o vereador Cássio Câ-
mara (Progressistas), na Lei 
os pacientes em tratamento 
contra o câncer, que fazem 
hemodiálise e que possuem 
autismo possuem direitos, 
mas muitas vezes precisam 
apresentar diversos docu-
mentos para comprovar que 
estão em tratamento para 
ter direito a atendimentos 
prioritários.
  “Com a Carteira 
Social as pessoas terão faci-
lidade no atendimento e não 
precisarão a cada consulta 
levar diversos documentos 
para comprovar que estão 
em tratamento. Em diversos 
municípios já é utilizada a 
Carteira Social e agora os 
pinheirenses também pode-
rão contar essa facilidade”, 
comemora.
 O vereador relata, 
que a ideia de propor a 

Proposta de criação das carteiras 
foi feita pelo vereador Cássio

Raíssa Vargas/Especial TP
lei surgiu após receber o 
relato de um morador que 
comentou sobre a dificulda-
de que ele passava por não 
ter a carteira social, pois, 
todas vezes que mudavam 
horários de atendimento ou 
algum atendente, ele tinha 
que novamente levar todos 
documentos, para compro-
var que estava em tratamen-
to de hemodiálise. “Já com 
a certeira social na mão, o 
atendente já vai saber que 
a pessoa está fazendo trata-
mento de saúde. A carteira 
dá condições mais humanas 
para as pessoas”, frisa.
 A Secretária de 
Assistência Social, Crian-
ça, Mulher e Idoso, Vivian 
Alves destaca que a se-
cretaria abraçou a inicia-
tiva junto com o vereador 
Cássio. “Ele nos procurou 
para apresentar a ideia, es-
tamos nos organizando para 
dar início a confecção das 
carteiras, com certeza será 
uma ótima iniciativa para 
quem precisa”, afirmou.

COMO FUNCIONARÁ - A 
Carteira Social será dis-
ponibilizada para pessoas 
diagnosticadas com câncer 
e estejam em tratamento 
quimioterápico ou radio-
terápico, para pessoas em 
tratamento de hemodiálise 
e pessoas com Autismo.

Quem tiver interesse 
poderá ir até a Secretaria de 
Assistência Social, Crian-
ça, Mulher e Idoso em data 
ainda a ser divulgada para 

se cadastrar. Cada pessoa 
terá direito de cadastrar 
três responsáveis, ou seja, 
acompanhantes a qual terá 
sua carteira válida por dois 
anos. 

Para a confecção da 
carteira é necessário que 
o responsável providencie 
atestado médico atualiza-
do, que comprove estar a 
pessoa em tratamento de 
quimioterapia ou radiote-

rapia, no caso de paciente 
oncológico; Laudo médico 
para o Autismo; compro-
vantes de tratamento de 
hemodiálise.  

A Carteira Social 
deverá ser renovada a cada 
dois anos, tanto para pa-
cientes como para acompa-
nhantes. No caso de acom-
panhantes e pacientes que 
possuem Autismo, esta 
carteira é permanente.

Ação de criação da carteira foi proposta pelo vereador Cássio Câmara

7 a 10 de maio de 2022
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Silvana Antunes TP

EMPREENDEDORISMO

Hãnique inaugura em 
Candiota em alto estilo

Amais nova butique 
feminina de Candiota 
inaugurou na noite 

desta quinta-feira (5) em 
clima de muita alegria e 
confraternização, como é a 
proposta do empreendimen-
to, já relatado em matéria 
publicada aqui no jornal na 
última edição.

Regado a bebidas, 
petiscos e ao som de um 
saxofone tocado ao vivo, 
a inauguração contou com 
presença de diversos con-

vidados, especialmente mu-
lheres de Candiota e região, 
que vieram conhecer o mais 
novo ponto de moda loca-
lizado no centro da cidade, 
na rua Francisco Assis do 
Pinho, 198.

A proprietária Marlu-
za Pachecho Dias Marques, 
juntamente com sua família, 
recebeu a todos com muito 
carinho e elegância. Veja 
alguns cliques feitos pela 
reportagem do TP, que tam-
bém prestigiou o evento. 
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Amanda Mieres junto a pequena Antônia

Adriana Fotografias/Especial TP

DIA DAS MÃES

“Eu precisava da Antônia, ela chegou 
para que eu pudesse evoluir e entender 
mais sobre o amor”, diz Amanda Mieres
Neste domingo (8) se 

comemora uma im-
portante data, o Dia 

das Mães, que homenageia 
anualmente a figura familiar 
materna, a mãe e a materni-
dade. A data de comemoração 
varia de acordo com o país, 
no Brasil, ocorre no segundo 
domingo do mês de maio. 
 Além do sentimento 
envolvido pelo que a figura 
materna representa na vida 
das pessoas pelo seu dom e 
capacidade de gerar uma vida, 
costuma ser um momento 
de confraternização e união 
familiar.
 Anualmente, para 
lembrar a data e desejar um 
Feliz Dia das Mães a todas as 
mães assinantes e leitoras do 
jornal, sejam de sangue ou de 
coração, o TP costuma con-
tar uma história. Neste ano, 
conheça a de Amanda Dutra 
Mieres, 29 anos, e da filha 
Antônia Dutra, de apenas 8 
meses, de Hulha Negra. Com 
muita sinceridade, Amanda 
falou das dificuldades e pen-
samentos de uma grande parte 

de mulheres nos dias atuais.

A MATERNIDADE – Em 
entrevista ao TP, Amanda, 
que é mãe sozinha, contou 
que a chegada da Antônia 
aconteceu de forma inespera-
da. “Quem me conhece sabe 
que eu dizia que não queria ser 
mãe e que não teria filhos, mas 
aconteceu, a Antônia chegou, 
foi difícil, vinha tratando uma 
depressão e quando recebi a 
notícia da gravidez passei por 
um processo de aceitação”, 
contou.
 A mãe solo da An-
tônia, que mora com a mãe 
e o padrasto, falou sobre as 
dificuldades durante estes 
oito meses. Questionada pelo 
jornal, ela contou que o pai 
da menina não quis assumir a 
responsabilidade de pai e ela 
preferiu não causar traumas 
a filha. “Não tenho problema 
em falar sobre isso, pelo con-
trário. Não quero entrar na 
Justiça para receber um valor 
‘x’ e minha filha ser obrigada 
a ter na vida dela alguém que 
não quis ela. Dei prioridade 

a saúde mental dela, ela tem 
muito amor, muito carinho 
em nossa volta. Acredito que 
Deus sabe de todas as coisas”.
 Por outro lado ela 
fala da importância da família 
e amigos. “Tenho muita ajuda 
da minha mãe, que está sem-
pre presente e eu não tenho 
palavras para descrever tudo 
que isso representa pra mim 
e para a Antônia. Minhas ir-
mãs de sangue e a de coração 
também são muito presentes, 
me ajudam muito. Amigos se 
afastaram, mas os verdadeiros 
ficaram mais unidos e é o 
que importa pra nós”, disse 
Amanda.
 Ela também falou 
acerca da romantização exis-
tente ao redor da maternidade. 
“A maternidade é linda, mas 
não é fácil. As pessoas ro-
mantizam a maternidade, mas 
ela te faz sentir as melhores 
e as piores sensações. Tu 
sente um amor, um carinho, 
uma admiração e um orgulho 
inexplicável. Cada passo de 
desenvolvimento eu choro 
de emoção e ao mesmo tem-

po sinto muito medo. Antes 
sentia medo só por mim, mas 
agora é por dois”, expõe.
 Ela ainda acrescenta 
um desafio relacionado à 
maternidade para ela. “Agora 
começou a introdução ali-
mentar, mas a Antônia ainda 
mama bastante no peito. De 
início não foi fácil, eu chorava 
com esse momento, há muita 
romantização deste momento 
que para a mãe não é fácil. 
Mas agora eu amo nosso 
momento juntas, que estou 
alimentando e passando o 
afeto que ela precisa. Hoje é 
o melhor momento do meu 
dia”, relata Amanda.
 A mãe da Antônia 
finaliza sua história dizendo 
acreditar que cada um tem 
uma missão para cumprir. 
“Acredito que eu precisava 
da Antônia para evoluir como 
ser humano e entender mais 
sobre o amor. Tento, às vezes 
falho, pois ser mãe é uma 
aprendizagem dia após dia, 
mas quero dar sempre meu 
melhor. Quero que ela cresça 
e seja uma mulher guerreira, 

forte emocionalmente, inde-
pendente. A vida exige que 

nós mulheres sejamos fortes”, 
desejou. 
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Profissionais da região falam 
sobre a aprovação do piso 
salarial da enfermagem

A  Câmara dos Depu-
tados e Deputadas 
aprovou na última 

quarta-feira (4), por 449 
votos a 12, a criação do piso 
salarial de enfermeiros (as), 
técnicos (as) e auxiliares de 
enfermagem e parteiras (os) 
(PL 2564/20). A proposta 
deve seguir para sanção pre-
sidencial, mas ainda depende 
de acordo sobre fontes de 
financiamento.
 A reportagem do 
TP conversou, após a apro-
vação, com profissionais 
da área na região, que co-
memoraram a conquista da 
categoria.

DEPOIMENTOS - A en-
fermeira concursada da 
Prefeitura de Hulha Negra, 
Emanueli Freitas Lopes 
Brito, analisa que a aprova-
ção do projeto representa o 
reconhecimento do esforço 
e dedicação dos profissionais 
da saúde no atendimen-
to durante a pandemia de 
Covid-19. Ela lembra que 
esses profissionais estavam 
na linha de frente, muitas 
das vezes deixando filhos 
e familiares em casa pra 
cuidar e dar suporte na dor 
do próximo. Ela lembra que 
pandemia também vitimou 
muitos desses profissionais, 
que compõem 70% da força 
de trabalho da área da saúde. 
“Verdadeiros heróis e heroí-
nas e eu espero de coração 
que o governo possa garantir 
melhores condições salariais 
da nossa categoria”, assinala 
a enfermeira que se especia-
lizou na área de vacinação. 
“Me sinto realizada em ser 
vacinadora, porque a pande-
mia me mostrou que chegar 
com a esperança de dias me-
lhores e que essa pandemia 
vai ter um fim - mesmo que 
a passos lentos - é extrema-
mente gratificante”, disse
 Para a técnica em 
enfermagem concursada da 
Prefeitura de Pedras Altas 
e ex-vereadora da cidade, 
Lucélia Boetege, o projeto, 
mesmo que tardio, porque 
estava há muito tempo no 
Congresso, traz um senti-
mento e justiça para uma 
categoria de trabalhadores, 
que segundo ela, muitas 
vezes segura o piano na 
área de saúde. “Infelizmente 
precisou ter uma pandemia 
desta proporção, para que en-
xergassem o quão importante 
são esses profissionais”, des-
taca. Oferecendo a conquista 
a eles, ela lembrou dos mi-
lhares de colegas da área de 
enfermagem que perderam a 
vida e não tiveram a chance 
de verem este sonho do piso 
realizado. “Finalmente este 
projeto foi desengavetado. 

Estou muito feliz, minha gra-
tidão. Amo minha profissão, 
o meu trabalho. Amo cuidar 
das pessoas”, frisou a profis-
sional que atua no interior de 
Pedras Altas e foi a primeira 
pessoa a receber a vacina da 
Covid-19 no município.  
 Na avaliação da 
responsável técnica (RT) do 
Pronto Atendimento 24h de 
Candiota, enfermeira Maia-
ra Braga, a aprovação do 
projeto foi uma grande vitó-
ria para enfermagem. “Fo-
ram anos lutando por esse 
piso salarial e por esse reco-
nhecimento. Durante o pior 
momento dessa pandemia, 
mostramos o nosso com-
prometimento ao cuidar de 
nossos pacientes de maneira 
humanizada, muitas vezes 
nos colocando em risco. Mas 
fazíamos da melhor forma 
possível porque escolhemos 
essa missão. Nosso dom é 
o cuidar do próximo com 
dedicação e zelo.  Buscamos 
nada mais, nada menos, que 
nossos direitos dignos en-
quanto profissionais. Mais 
um passo foi dado e estamos 
felizes”, pondera ela.
 A enfermeira con-
cursada da Prefeitura de 
Pinheiro Machado e coorde-
nadora Vigilância em Saúde, 
Marina Scheer dos Santos, 
analisa que a aprovação é 
uma grande vitória da cate-
goria. “Já faz 30 anos que a 
enfermagem luta pelo piso 
salarial e a carga horária 30 
horas (ainda não votada). In-
felizmente, acredito que com 
a pandemia, tenha aumenta-
do a visibilidade da categoria 
e os senadores e deputados 
decidiram seguir o projeto 
e as votações. Digo infeliz-
mente, pois historicamente a 
enfermagem sempre foi uma 
grande categoria comprome-
tida com o cuidado e a saúde. 
Com o piso salarial, acredito 
que diminuirá as diferenças 
salariais dentro da classe em 
todo país, sendo mais igua-
litário e assim diminuindo a 
excessiva carga de trabalho 
de muitos colegas precisam 
fazer para ter uma renda 
mensal melhor”, aponta.

PISO APROVADO - O 
projeto aprovado pelos de-
putados define como salá-
rio mínimo inicial para os 
enfermeiros o valor de R$ 
4.750, a ser pago nacio-
nalmente pelos serviços de 
saúde públicos e privados. 
Nos demais casos, haverá 
proporcionalidade: 70% do 
piso dos enfermeiros para 
os técnicos de enfermagem; 
e 50% para os auxiliares de 
enfermagem e as parteiras.
 O texto prevê ain-
da a atualização monetária 

SAÚDE

anual do piso da categoria 
com base no Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
(INPC) e assegura a manu-
tenção de salários eventu-
almente superiores ao valor 
inicial sugerido, independen-
temente da jornada de traba-
lho para a qual o profissional 
tenha sido contratado.
 A votação da pro-
posta foi acompanhada de 
perto por representantes da 
categoria, que também parti-
ciparam pela manhã de uma 
sessão solene no Plenário 
em homenagem à Semana 
Brasileira da Enfermagem.
 Carmen Zanotto 
estimou que a proposta tem 
impacto de R$ 50 milhões 
ao ano na União, mas não 
calculou os gastos dos entes 
públicos e do setor privado. 
Ela afirmou que o Congresso 
vai viabilizar recursos para 
garantir o piso salarial.
 “Já tramitam nas 
duas Casas diversas propos-
tas que ampliam receitas ou 
desoneram encargos; além 
da ampliação de recursos a 
serem repassados pelo Fun-
do Nacional de Saúde para 
reforçar as transferências aos 
entes federados”, explicou.
 Carmen Zanotto 
destacou que a pandemia 
de Covid-19 evidenciou 
ainda mais a importância 
de valorizar os profissionais 
de saúde. “A enfermagem, 
juntamente com outros pro-
fissionais de saúde, esteve na 
linha de frente no combate 
à transmissão da Covid-19, 
arriscando a própria a vida, 
e participa ainda de forma 
efetiva na vacinação dos 
brasileiros”, afirmou.

O texto aprovado 
pela Câmara 

Federal esta semana 
define o valor de 

R$ 4.750 como 
salário mínimo 
inicial para os 
enfermeiros

MOBILIZAÇÃO - O depu-
tado Bohn Gass (PT-RS) 
ressaltou que é necessário 
manter a mobilização dos 
enfermeiros para garan-
tir que não haja veto do 
presidente da República. 
“Esta mobilização precisa 
continuar para que, votado 
no dia de hoje, o piso para a 
enfermagem não tenha por 
parte de [Jair] Bolsonaro o 
veto, já que Bolsonaro tem 
vetado questões importan-
tes”, disse.
 O líder do governo, 
deputado Ricardo Barros 
(PP-PR), destacou que o 
governo está empenhado 
em buscar fontes de finan-
ciamento para o piso salarial 
e que uma opção pode ser a 
legalização dos jogos de azar 
no País. “São R$ 16 bilhões 
que estão aguardando a fonte 
de recursos, e nós estamos 
trabalhando demoradamente 
e insistentemente na busca 
de recursos para garantir 
que as conquistas sejam 
efetivas”, declarou.

CONTRÁRIO - O projeto 
teve o voto favorável da 
ampla maioria da Casa. 
Apenas o Novo declarou 
voto contrário. O líder do 
partido, deputado Tiago 
Mitraud (MG), criticou a 
proposta por ter alto impacto 
orçamentário. “Este projeto 
vai acabar com a saúde 
brasileira porque vamos ver 
as santas casas fechando, 
leitos de saúde fechando e 
os profissionais que hoje 
estão aqui lutando pelo piso 
desempregados porque os 
municípios não conseguirão 
pagar esse piso”, afirmou.

Emanueli Brito é enfermeira em Hulha Negra

Marina Scheer atua em Pinheiro Machado

Maiara Braga é RT do PA de Candiota

Lucélia Boetege foi a primeira a ser vacinada 
contra a Covid-19 em Pedras Altas, onde atua
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Feira já conta com a confirmação de diversos participantes. 
A exposição ocorrerá no Galpão do produtor, na praça central e contará com mateada

J. André TP

Feira de Artesanato, Cultura 
e Gastronomia acontece neste 
fim de semana em Candiota

COMÉRCIO

A praça central de Can-
diota, a Dario Las-
sance, sediará neste 

fim de semana, dias 7 e 8, 
uma Feira de Artesanato, 
Cultura e Gastronomia. As 
exposições serão no Galpão 
do Produtor e já estão con-
firmados 39 participantes 
de diversas cidades, como 
Herval, Bagé, Pinheiro Ma-
chado, Candiota, Pedras 
Altas, Hulha Negra, Pelotas 
e Capão do Leão, incluindo 
assentamentos.
 O projeto foi ideali-
zado pela artesã de Candiota 
Noranei Borges Ortiz, com o 
objetivo de unir artesãos da 
cidade, interior e municípios 
vizinhos. “Além de gerar o 

desenvolvimento do artesa-
nato, melhora a qualidade 
de vida dos artesãos com 
a implantação efetiva das 
feiras uma vez por mês em 
cada município. Teremos 
mais desenvolvimento do 
artesanato e dos níveis cul-
tural, profissional, social e 
econômico”, explicou.
 Ortiz ainda destaca 
o fomento ao empreendedo-
rismo. “É necessário promo-
ver e divulgar o artesanato na 
região e Rio grande do Sul, 
pois é uma oportunidade de 
geração de trabalho e renda, 
pois grande parte dessas 
pessoas encontra no artesa-
nato, uma forma de garantir 
a própria sobrevivência e 

manutenção do bem-estar 
dos seus familiares. Através 
destes trabalhos também 
conseguimos destacar as 
vocações regionais, a pre-
servação das culturas locais 
e talentos manuais, aliado 
ao fomento ao empreende-
dorismo e oportunidade de 
exposição de produtos para 
um público mais amplo, além 
do familiar”, conclui Nora
 O evento ocorre das 
9h às 17h30 no sábado. Para 
o domingo, também está pro-
gramada uma mateada com 
distribuição de água quente e 
erva mate, em parceria com a 
Rádio Interativa, com a reali-
zação de bingo e show com 
o Grupo De Pouca Prosa. 

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

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

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

  ORDINÁRIA 5/5/2022ORDINÁRIA 5/5/2022

EXPEDIENTE INTERNOEXPEDIENTE INTERNO
INDICAÇÕESINDICAÇÕES

Da vereadora TANIRA RAMOS DOS Da vereadora TANIRA RAMOS DOS 
SANTOS MARTINS - SANTOS MARTINS - 244/2022 - So-244/2022 - So-

licita ao Poder Executivo a substituição das tampas das licita ao Poder Executivo a substituição das tampas das 
bocas de lobo que estão quebradas ou danificadas nas bocas de lobo que estão quebradas ou danificadas nas 
ruas da Sede do Município. 245/2022 - Solicita ao Poder ruas da Sede do Município. 245/2022 - Solicita ao Poder 
Executivo a realização de obras de patrolamento e encas-Executivo a realização de obras de patrolamento e encas-
calhamento na Rua Apolinário Lopes. 246/2022 - Solicita calhamento na Rua Apolinário Lopes. 246/2022 - Solicita 
ao Poder Executivo a realização de limpeza e corte de ao Poder Executivo a realização de limpeza e corte de 
grama na Avenida Capitão Hugo Canto.grama na Avenida Capitão Hugo Canto.
Do vereador GETÚLIO PORTO - Do vereador GETÚLIO PORTO - 247/2022 - Solicita ao 247/2022 - Solicita ao 
Poder Executivo a realização de obras de patrolamento e Poder Executivo a realização de obras de patrolamento e 
encascalhamento na Rua Oscar Porto, no Bairro Floresta. encascalhamento na Rua Oscar Porto, no Bairro Floresta. 
248/2022 - Solicita ao Poder Executivo a realização de 248/2022 - Solicita ao Poder Executivo a realização de 
limpeza geral no Bairro Floresta.limpeza geral no Bairro Floresta.
Do Vereador VOLNEI DOMINGO MANFRON - Do Vereador VOLNEI DOMINGO MANFRON - 248/2022 248/2022 
- Solicita ao Poder Executivo a realização de estudo para - Solicita ao Poder Executivo a realização de estudo para 
viabilizar a instalação de placas solares de energia nos viabilizar a instalação de placas solares de energia nos 
prédios públicos.prédios públicos.
Do Vereador RONALDO PEREIRA DA SILVA - Do Vereador RONALDO PEREIRA DA SILVA - 249/2022 249/2022 
- Solicita ao Poder Executivo a realização de obras de - Solicita ao Poder Executivo a realização de obras de 

recuperação do asfalto das avenidas Getúlio Vargas e recuperação do asfalto das avenidas Getúlio Vargas e 
Capitão Hugo Canto. Capitão Hugo Canto. 

PEDIDOS DE INFORMAÇÕESPEDIDOS DE INFORMAÇÕES
Do vereador DIEGO GARCIA RODRIGUES - Do vereador DIEGO GARCIA RODRIGUES - 250/2022 250/2022 
- Solicita ao Poder Executivo informações sobre verba - Solicita ao Poder Executivo informações sobre verba 
financeira destinada à Coopcarnes nos Exercícios de financeira destinada à Coopcarnes nos Exercícios de 
2013 ou 2014, por intermédio da Secretaria de Desenvol-2013 ou 2014, por intermédio da Secretaria de Desenvol-
vimento Rural.vimento Rural.

DESPACHO ÀS COMISSÕES TÉCNICASDESPACHO ÀS COMISSÕES TÉCNICAS
Projeto de Lei Municipal nº 029/2022 - Autor: PODER Projeto de Lei Municipal nº 029/2022 - Autor: PODER 
EXECUTIVO -EXECUTIVO - Assunto: Autoriza o Poder Executivo a Con- Assunto: Autoriza o Poder Executivo a Con-
tratar Servidor para a Secretaria Municipal de Educação e tratar Servidor para a Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura. Situação: BAIXA PARA AS COMISSÕES.Cultura. Situação: BAIXA PARA AS COMISSÕES.
Projeto de Lei Municipal nº 030/2022 - Autor: PODER Projeto de Lei Municipal nº 030/2022 - Autor: PODER 
EXECUTIVO - EXECUTIVO - Assunto: Autoriza o Poder Executivo a Assunto: Autoriza o Poder Executivo a 
Prorrogar a Contratação de 01 Professor de Anos Iniciais. Prorrogar a Contratação de 01 Professor de Anos Iniciais. 
Situação: BAIXA PARA AS COMISSÕES.Situação: BAIXA PARA AS COMISSÕES.

VOTAÇÃO DE REQUERIMENTOSVOTAÇÃO DE REQUERIMENTOS
Requerimento nº 253/2022 - Autor: TANIRA RAMOS Requerimento nº 253/2022 - Autor: TANIRA RAMOS 
DOS SANTOS MARTINS. DOS SANTOS MARTINS. Assunto: Solicita licença Assunto: Solicita licença 
para ausentar-se do Município nos dias 03 e 04 e maio para ausentar-se do Município nos dias 03 e 04 e maio 
do corrente, para participar de reuniões no DAER/RS-do corrente, para participar de reuniões no DAER/RS-
-Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem e -Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem e 
na Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação na Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação 
Mineral, na cidade de Porto Alegre. A licença de que trata Mineral, na cidade de Porto Alegre. A licença de que trata 

o presente requerimento é com o fornecimento de meia o presente requerimento é com o fornecimento de meia 
diária e com fornecimento de transporte veicular. diária e com fornecimento de transporte veicular. 

VOTAÇÃO DE PROJETOSVOTAÇÃO DE PROJETOS
Projeto de Lei Municipal nº 021/2022 - Autor: PODER Projeto de Lei Municipal nº 021/2022 - Autor: PODER 
EXECUTIVO - EXECUTIVO - Assunto: Autoriza a Aquisição de Equipa-Assunto: Autoriza a Aquisição de Equipa-
mentos e/ou Serviços de Manutenção para o Parque de Ilu-mentos e/ou Serviços de Manutenção para o Parque de Ilu-
minação Pública do Município com Pagamento Parcelado. minação Pública do Município com Pagamento Parcelado. 
Projeto de Lei Municipal nº 023/2022 - Autor: PODER Projeto de Lei Municipal nº 023/2022 - Autor: PODER 
EXECUTIVO - EXECUTIVO - Assunto: Autoriza o Poder Executivo a Fir-Assunto: Autoriza o Poder Executivo a Fir-
mar Contrato Administrativo para Concessão de Uso Gra-mar Contrato Administrativo para Concessão de Uso Gra-
tuito de Imóvel do Município e demais disposições legais. tuito de Imóvel do Município e demais disposições legais. 
Projeto de Lei Municipal nº 024/2022 - Autor: PODER Projeto de Lei Municipal nº 024/2022 - Autor: PODER 
EXECUTIVO - EXECUTIVO - Assunto: Autoriza o Poder Executivo a abrir Assunto: Autoriza o Poder Executivo a abrir 
Crédito Adicional Especial no Orçamento Vigente e dá Crédito Adicional Especial no Orçamento Vigente e dá 
outras providências. outras providências. 
Projeto de Lei Municipal nº 025/2022 - Autor: PODER Projeto de Lei Municipal nº 025/2022 - Autor: PODER 
EXECUTIVO - EXECUTIVO - Assunto: Autoriza o Poder Executivo a Assunto: Autoriza o Poder Executivo a 
Incluir Programa do PPA, LDO, Orçamento Vigente, a Incluir Programa do PPA, LDO, Orçamento Vigente, a 
abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento e dá outras abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento e dá outras 
providências.providências.
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Espaço para os lojistas começou a ser montada na sexta-feira (6)

Feira de Oportunidades 
contará com cerca de 40 

estandes em Hulha Negra

Acontece neste sá-
bado (7), no largo 
da biblioteca Nóris 

Paiva, em Hulha Negra, a 
1ª Feira de Oportunidades. 
O evento, realizado pela 
Câmara de Vereadores e 
Vereadoras, tem por objeti-
vo o fomento ao comércio 
e serviços locais, sendo 
realizado das 10h às 17h.
 Cerca de 40 ins-
crições foram realizadas, 
entre comércios e serviços. 
Em entrevista ao Tribuna 
do Pampa, a presidente do 
Legislativo, Tanira Ramos 
(PTB) disse que a Feira é 
um projeto piloto e que as-
sim como outras atitudes já 
tomadas, visa uma aproxi-
mação entre a comunidade 
e o Poder Legislativo.
 “Queremos tornar 
as ações e trabalhos da 
Câmara, assim como trami-
tação de projetos e sessões 
especiais transparentes, 
bem como homenagens e 
reconhecimento a pessoas 
que vem ajudando a cons-
truir o município, como na 
festa de aniversário de 30 
anos da cidade. Toda equi-
pe da Câmara está engajada 
neste evento, acreditamos 
que será um dia de muitas 
comercializações, além de 
festivo”, afirmou.
 A presidente ainda 
destacou a importância 
do fomento ao comércio. 
“Esta feira, nada mais é do 
que uma forma de aproxi-
mação e de oportunizar as 
pessoas a comercialização 
dos seus produtos, em uma 
negociação direta de quem 
produz para quem quer 
adquirir, deixando o pro-
duto mais barato quanto a 
impostos para produtores 
individuais. Quanto ao 
lojista, para dar mais visibi-
lidade e levar seus produtos 
em um local abrangente 
sem nenhum custo”, disse 
Tanira, já adiantando que 

COMÉRCIO

em maio terão início as 
sessões itinerantes, com 
realizações no interior do 
município, saindo de den-
tro da Casa Legislativa e 
até as comunidades.

ESTANDES – A Feira de 
Oportunidades contará com 
oferta de produtos diver-
sificados, desde roupas a 
calçados, artesanato e ser-
viços, visando atender a um 
público diversificado. 
São participantes: Click dá 
Marcy, Brechó Grupo de 
Jovens Igreja Família de 
Deus, Tiago Facas, Papela-
ria Arte e Cia Personaliza-
dos, Criativa Gráfica e Pa-
pelaria , Artesanato Mimos 
e Regalos, Artesanato Ateliê 
Artes & Sonhos, Cantinho 
do Artesanato, Mimus Kids, 
Luxo Moda Íntima, Elizama 
Utilidades, Correria Flor do 
Pampa, Dona Joana Laços e 
Mimos, Tortas/Rapaduras 
Simone Tort, Doces da Ione, 
Doces/bolos/tortas Cacau & 
Canela, Pães/ bolos Jéssica 
Maurente, Rúbia Cucas e 
Artesanatos,  Sabor Divinal, 
Tatuagem Anderson Garcia; 

Agroindústrias Tia Zane, 
Sinuelo e Zago; produtores 
Santo, Odair e Quelen.
 Na praça de ali-
mentação, oferta de Ricardo 
Pastel, Rosana - hot dog/
lanches, Churrasquinho do 
Jaques, Porto Beer Candiota 
e Kombeer Chopp Artesanal 
Bagé.
 Também estarão 
presentes Senac, Coopersul, 
Sicredi, Osirnet, Academia 
Sintonia do Corpo e Emater 
como apoiadora na organi-
zação. 

ATRAÇÕES – O evento 
também contará com atra-
ções para animar o público 
participante da feira. Uma 
mateada com apresenta-
ções artísticas como Mesa 
de Bar, Getúlio Porto e 
Lívia Coelho animarão os 
presentes.
 
SORTEIOS – A Feira tam-
bém contará com sorteios 
de diversos brindes oferta-
dos por empresas abrilhan-
tarão o evento, tais como: 
uma assinatura trimestral 
do jornal Tribuna do Pam-

Por dentro dos Legislativos

HULHA NEGRA
*O vereador Getúlio 
Porto (PDT), falou so-
bre as reuniões que par-
ticipou na Assembleia 
Legislativa, onde esteve 
presente o deputado es-
tadual Eduardo Loureiro 
(PDT). Falou também 
sobre o carvão mineral de 
Hulha Negra, mostrando 
o mapa das jazidas e 
relembrando a pesquisa 
feita pela Companhia de 
Pesquisa de Recursos 
Minerais (CPRM) de 1980 
a 1982, onde há uma área 
de aproximadamente dois 
mil hectares. O vereador 
enfatiza a importância do 
assunto, e destaca a pos-
sibilidade de geração de 
emprego para o município 
e região. 
*O vereador Jorge Coel-
ho (PDT), reforçou a par-
ticipação nas reuniões na 
Assembleia Legislativa, 
e destacou a importância 
do carvão no município 
e o atendimento que 
receberam da equipe da 
CPRM. Parabenizou a 
equipe da Secretaria de 
Assistência Social, pelo 
trabalho realizado em 
relação aos títulos dos 
eleitores.  Além disso, 
destacou o belo trabalho 
que a Secretaria está de-
senvolvendo na cidade. 
*O vereador Luís Gus-
tavo (Progressistas), 
também falou das agen-
das em Porto Alegre, e 
citou que o sonho do mu-
nicípio é ter uma Usina. 
Lamentou a morte do 

prefeito de Pedras Altas, 
Bebeto Perdomo, e tam-
bém do produtor rural de 
Hulha Negra que faleceu 
na última semana. Dese-
jou força às famílias, e 
conforto nesse momento 
difícil. 
*A vereadora e presi-
dente da Câmara Tanira 
Martins (PTB), falou que 
foram até Porto Alegre 
em busca de uma nova 
análise no carvão do mu-
nicípio, e afirmou que 
já foram informados do 
caminho a ser seguido 
agora. Citou a explora-
ção do carvão, e até de 
uma usina.  Além disso, 
falou sobre a reunião 
no DAER, referente ao 
transporte intermunicipal 
e a necessidade de linhas 
de ônibus que atendam 
os moradores e trabalha-
dores do município. Disse 
que há uma rodoviária 
nova que ainda não está 
em uso, e que é preciso 
o retorno das linhas de 
ônibus quando o espaço 
começar o funcionamen-
to. Informou que neste 
sábado (7), haverá uma 
Feira de Oportunidades 
no espaço da Biblioteca 
da comunidade. 
*O vereador Diego Ro-
drigues (Progressis-
tas), lamentou a morte 
do prefeito de Pedras 
Altas, Bebeto Perdomo e 
destacou sua pessoa e o 
trabalho desenvolvido no 
município. Parabenizou 
os trabalhadores pelo 
seu dia. 

pa, uma maquiagem do 
Studio de Beleza Cíntia 
Borges, duas cuias da Ma-
tearia Borges, uma bomba 
automática para galão de 
água da Ana Paula Gás, um 
vale gasolina de R$ 100 do 
WS Combustíveis, uma la-
vagem da LavaCar Tchua, 
um lanche a escolha e um 
refrigerante da Lancheria 
dos Amigos, um corte de 
cabelo do JJ cabeleireiro, 
um fardo de biscoitinho da 
Padaria Kloppemburg, um 
vale compras de R$ 50 da 
Loja Revelação, um vale 
almoço livre do Restau-
rante Puro Sabor, um vale 
almoço casal da Churrasca-
ria do Jaques, uma cadeira 
de praia do JP Materiais de 
Construção, uma tatuagem 
do Anderson Garcia, um 
procedimento de cabelo da 
Cláudia Ramos Cabeleirei-
ro, um kit colonial Mercado 
Trakin, uma película e uma 
capinha da TickCel, um kit 
beleza, uma taça da Sorve-
teria Mundial, um kit talher 
da Sorveteria Mundial e 
três guardanapos da Isabel 
Custódia.
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Comissão de Bagé definiu para o dia 17 de maio a audiência pública

MOBILIZAÇÃO

Bagé sediará audiência 
pública para debater crise 

energética na região
Os problemas de que-

das de energia ou 
interrupção prolon-

gada no fornecimento de 
energia elétrica novamente 
entra em pauta na região. 
A comissão de Educação, 
Cultura, Direitos Humanos 
e Segurança do Legislativo 
de Bagé, que trata da defesa 
do consumidor definiu para 
a terça-feira (17), às 18h, a 
audiência pública que vai 
discutir os problemas en-
volvendo a energia elétrica 
na região da Campanha. A 
proposição é dos vereadores 
bageenses Caio Ferreira 
(PDT), Lélio Lopes (Leli-
nho) e Marlon Monteiro, 
ambos do PT.
 Segundo Lelinho, 
que vem tratando do tema 
desde o início das quedas de 
luz nas zonas rural e urbana, 
esta será uma oportunidade 
para pedir melhorias no se-
tor energético. “Quem mora 
pra fora ou até mesmo no 
centro de Bagé está sentindo 
na pele o resultado da má 
gestão da Equatorial. Esta é 
a oportunidade de defender 
quem está sendo prejudica-
do, que são nossos pequenos 
produtores, comerciantes, 
empresários e população em 
geral. É hora de pedir expli-
cações e exigir melhorias 
para a região”, afirmou. 
 Os vereadores en-
volvidos já estiveram em 
outros debates sobre o mes-
mo tema e agora tornam 
Bagé um foco da discussão 
na região. A comissão que 
definiu a Audiência é com-
posta pelas vereadoras Cá-
ren Castêncio (presidente) 
e Beatriz Souza, além dos 
vereadores Ramão Bogado, 
o Bocão e Cleber Carvalho, 
que foram favoráveis à pro-
posição.
 Para a audiência 
pública, serão convidados 
representantes da Equatorial 
Energia, Ministério Público, 
deputados estaduais das 
comissões em Defesa do 
Consumidor e também de 
Serviços Públicos, prefei-
tos e vereadores da região, 
Procon, Sindicato Rural, 

Associação de Moradores e 
população em geral.

CAMAQUÃ - O vereador 
Lelinho informou que a Equa-
torial assegurou fazer novos 
investimentos e contratar 
mais profissionais, em audi-

ência pública realizada em 
Camaquã, ocasião em que o 
vereador esteve representan-
do Bagé e região durante o 
debate. Segundo o vereador, 
a palavra dada pelos represen-
tantes da Equatorial precisa 
ser cumprida. “Eles se com-

prometeram com a contrata-
ção de pessoal e também em 
investimento no maquinário e 
isso é urgente. É uma questão 
que se arrasta há muito tempo 
e a população urbana e ru-
ral está muito prejudicada”, 
afirmou.

Situação enfrentada por Bagé e região também foi exposta em Camaquã
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Nesta semana, Paola viajou com equipe do Juventude para disputar o Brasileiro sub-20

Paola Pereira 
integra a 
equipe de 
futebol do 
Juventude

Candiotense disputa o Brasileiro 
sub-20 feminino em São Paulo

ESPORTE

Visando uma carreira 
brilhante no esporte, 
a candiotense Paola 

Pereira de Pereira, 18 anos, 
trocou a rotina de Candiota 
pelos treinos diários na equi-
pe do Juventude, de Caxias 
do Sul.

Filha de Valdeci de 
Fátima Pereira e Hercilio 

Vicente Domingues, a atleta 
contou ao jornal que a rotina 
de treinos é bastante fechada 
no Juventude. Ela também 
destacou que seu objetivo 
é evoluir na carreira. “Es-
tar jogando no Juventude 
representa um sonho sendo 
realizado, pois já passei por 
alguns times com o mesmo 

Divulgação TP

objetivo, crescer. Agora, o 
foco está sendo evoluir, me-
lhorar cada dia mais. Todo 
treino futuro pode ser me-
lhor do que o que passou”, 
afirmou Paola.

Na segunda-feira (2), 
Paola Pereira viajou com a 
equipe das Esmeraldas e a 
delegação do Verdão, como 
é chamado o Juventude, para 
Santana de Paranaíba (SP). 
A equipe começou a disputar 
o Campeonato Brasileiro 
Feminino sub-20. A estreia 
ocorreu na terça (3), às 14h, 
contra o Corinthians, no 
estádio Gabriel Marques 
Silva. São 27 atletas inscritas 
na competição, no entanto, 
apenas 20 viajaram até São 
Paulo e Paola estava na lista. 
Confira: goleiras - Livia e 
Paola; zagueiras - Eduarda 
Miranda, Katriny, Luana, 
Eduarda e Priscila; laterais - 
Bruna, Rovana e Gabi Rech; 
meias - Bianca, Michele, Le-
tícia, Larissa, Sara e Mylene; 
atacantes - Camily, Isadora, 
Lari Duarte e Nikoli.

INÍCIO NO ESPORTE – A 
goleira contou a reportagem 
do Tribuna do Pampa que 
sempre foi ligada ao futebol, 
mas que a paixão pelo esporte 
ocorreu quando começou a 
participar da equipe feminina 
de Candiota, a João Emílio. 
“A equipe disputava gauchões 
e levava as atletas que podiam 
para outras equipes maiores”, 
contou. 
 A carreira de Paola, 
antes do Juventude, se dividiu 
entre equipes de campo e fut-
sal, como o Barcelona, Cristal, 
Guarany e Tubarão Vermelho.
 Questionada como 
foi a descoberta da posição 
em campo, ela contou ter 
surgido após uma sugestão 
do treinador. “Eu já atuava 
como goleira no futsal, depois 
passei para o campo jogando 
na linha, após, meu treinador 
disse pra eu arriscar pegar no 
gol, já que eu atuava no futsal 
antes. Desde então eu amo 
ficar entre essas duas traves 
e realizar os jogos como a 
vilã ou a salvadora, porque 
ser goleiro é um ou outro, só 
depende do resultado (risos)”, 
relatou.

TRAJETÓRIA – A goleira 
candiotense relembra estar 
jogando na equipe do Cristal, 
de Pelotas, no futsal, quando 
surgiu a oportunidade com o 
Juventude. Ela contou já ter 
desistido do futebol de campo. 
“Havia tentado fazer teste em 
uma equipe maior e não tive 
êxito. Já tinha decidido não 
voltar para o campo, assim 
para não me prejudicar nas 
ações do futsal. Certa manhã 
surgiu essa oportunidade de 
vir para o Juventude, apare-
ceu exatamente na hora certa, 
mas nisso tudo eu já tinha 
desistido, e agora? qual a 
escolha? fui na lógica de que 
recém tinha 18 anos e poderia 
arriscar mais um pouco. Corri 
atrás da papelada e dois dias 
depois embarquei para Caxias 
do Sul, fiz avaliações, passei, 
e agora estou aqui jogando 

o brasileiro sub-20 em São 
Paulo”, contou.

MOMENTOS MARCANTES 
– O TP perguntou a Paola 
se ela poderia destacar mo-
mentos marcantes ligados ao 
esporte durante sua trajetória. 
Ela citou a convivência, além 
de alguns jogos. “Momentos 
com as meninas, as risadas, 
as resenhas, os abrações, as 
lágrimas e as raivas que pas-
samos”, diz ela.
 A atleta aproveita 
para fazer agradecimentos. 
“Agradeço a todos os meus 
treinadores, amigos e ami-
gas que sempre estiveram 
comigo, e agora mesmo de 
longe, seguem me apoiando. 
A oportunidade de jogar em 
uma equipe de Série A como 
o Juventude e um agradeci-
mento especial para o meu 
treinador Cleo de Moura, o 
cara é diferenciado, mesmo 
depois de eu ter decidido não 
jogar mais campo, ele insistiu 

no meu potencial, portanto, 
nada mais a declarar, apenas 
agradecer”, manifestou a 
goleira.

VALORIZAÇÃO – A atleta 
aproveitou o momento para 
falar sobre a valorização do 
futebol feminino. Paola res-
saltou que na região Candiota-
-Bagé ainda é necessária uma 
atenção especial. “Tudo é 
mais difícil, até um auxílio 
com ônibus para participar de 
jogos é um a luta. Quando fiz 
teste no Internacional gastei 
tudo do próprio bolso, pois a 
Prefeitura na época não dispo-
nibilizou nenhum custeio para 
incentivo. O esporte ainda 
é bastante desvalorizado na 
região de Candiota. Não vou 
dizer que em Caxias não é 
e São Paulo também, mas 
aproveito a oportunidade para 
solicitar aos gestores para que 
tenham um olhar mais atento 
para o esporte”, concluiu a 
jogadora.

Paola Pereira é goleira e tem 18 anos

Início da carreira 
foi com o técnico 
candiotense Cleo 

Moura, o qual 
Paola possui 
muita estima


