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Dia de oportunidades

Evento promovido pelo Legislativo reuniu muitos expositores e um ótimo público na véspera do Dia das Mães.
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MDB DE CANDIOTA 1MDB DE CANDIOTA 1
 O partido que governa Candiota pela quarta vez,  O partido que governa Candiota pela quarta vez, 
recentemente reelegeu o vereador Adriano Revelante recentemente reelegeu o vereador Adriano Revelante 
para o comanda da sigla em convenção municipal. A para o comanda da sigla em convenção municipal. A 
continuidade do presidente, não significou que não houve continuidade do presidente, não significou que não houve 
renovação na executiva e também nos departamentos renovação na executiva e também nos departamentos 
do partido. Muita gente nova está ocupando cargos im-do partido. Muita gente nova está ocupando cargos im-
portantes na estrutura partidária.portantes na estrutura partidária.

MDB DE CANDIOTA 2MDB DE CANDIOTA 2

 Também num processo de crescimento, na últi- Também num processo de crescimento, na últi-
ma semana, durante as comemorações dos aniversários ma semana, durante as comemorações dos aniversários 
do primeiro prefeito a cidade Odilo Dal Molin e do atual do primeiro prefeito a cidade Odilo Dal Molin e do atual 
Luiz Carlos Folador, o partido filiou o secretário de Obras Luiz Carlos Folador, o partido filiou o secretário de Obras 
e Serviços Públicos do município, Valdenir Dutra. Além e Serviços Públicos do município, Valdenir Dutra. Além 
dos dois prefeitos como padrinhos da filiação, a ficha foi dos dois prefeitos como padrinhos da filiação, a ficha foi 
abonada pelo vereador Gildo Feijó (foto).abonada pelo vereador Gildo Feijó (foto).

PÁROCO EM PINHEIROPÁROCO EM PINHEIRO
 O padre responsável  O padre responsável 
pela paróquia católica pela paróquia católica 
Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora da Luz, 
de Pinheiro Machado, de Pinheiro Machado, 
Elautério Conrado da Sil-Elautério Conrado da Sil-
va Júnior, ou simplesmen-va Júnior, ou simplesmen-
te padre Júnior, é muito te padre Júnior, é muito 
ativo das redes sociais, ativo das redes sociais, 
além de ser muito popu-além de ser muito popu-
lar na cidade. Com esti-lar na cidade. Com esti-
lo jovial e descontraído, lo jovial e descontraído, 
padre Júnior postou esta padre Júnior postou esta 

semana que vai retomar os estudos. Ele vai cursar pós-semana que vai retomar os estudos. Ele vai cursar pós-
-graduação de Serviço Social e Saúde Mental e Filosofia e -graduação de Serviço Social e Saúde Mental e Filosofia e 
Direitos Humanos. “Novo desafio. A mãe sempre disse: ‘O Direitos Humanos. “Novo desafio. A mãe sempre disse: ‘O 
estudo jamais tirarão de vocês’. Duas novas pós. Oremos estudo jamais tirarão de vocês’. Duas novas pós. Oremos 
e estudemos”, escreveu ele.e estudemos”, escreveu ele.

NAH RESENHANAH RESENHA

 Meu povo e minha pova, o podcast Nah Rese- Meu povo e minha pova, o podcast Nah Rese-
nha, apresentado e produzido pelos jovens pinheirenses nha, apresentado e produzido pelos jovens pinheirenses 
Hiago Souza e Gezer Tavares, em parceria com a Moon Hiago Souza e Gezer Tavares, em parceria com a Moon 

Produções, é a cada semana mais inenarrável de tão Produções, é a cada semana mais inenarrável de tão 
bom, como o Hiago costuma dizer. Semanalmente tem bom, como o Hiago costuma dizer. Semanalmente tem 
muita gente boa da terrinha sendo entrevistada, além de muita gente boa da terrinha sendo entrevistada, além de 
muito bom humor. No último episódio, eles entrevistaram muito bom humor. No último episódio, eles entrevistaram 
a lenda viva pinheirense, seu Horário da Rosa, com 102 a lenda viva pinheirense, seu Horário da Rosa, com 102 
anos, dentro de um especial comemorativo aos 144 anos, dentro de um especial comemorativo aos 144 
anos da cidade. Acompanhe pelo Youtube ou Facebook, anos da cidade. Acompanhe pelo Youtube ou Facebook, 
bastando procurar por @nahresenha. bastando procurar por @nahresenha. 

MÁSCARA EM PINHEIROMÁSCARA EM PINHEIRO
 O município de Pinheiro Machado decretou na  O município de Pinheiro Machado decretou na 
última semana, a desobrigação do uso de máscaras em última semana, a desobrigação do uso de máscaras em 
locais fechados e abertos na cidade, acompanhando locais fechados e abertos na cidade, acompanhando 
o decreto estadual editado dias antes. O uso obrigado o decreto estadual editado dias antes. O uso obrigado 
somente é exigido em unidades de saúde. A cidade foi somente é exigido em unidades de saúde. A cidade foi 
uma das últimas a adotar a medida na região. O número uma das últimas a adotar a medida na região. O número 
de casos de Covid-19 ainda é crescente em Pinheiro Ma-de casos de Covid-19 ainda é crescente em Pinheiro Ma-
chado, sendo a que mais tem apresentado novos casos chado, sendo a que mais tem apresentado novos casos 
regionalmente. No boletim de segunda-feira (9), foram 24 regionalmente. No boletim de segunda-feira (9), foram 24 
novos, totalizando 46 ativos (um deles em hospitalização). novos, totalizando 46 ativos (um deles em hospitalização). 
Mesmo que o uso de máscara seja facultativo, pelo que Mesmo que o uso de máscara seja facultativo, pelo que 
se vê, é melhor seguir usando, especialmente em locais se vê, é melhor seguir usando, especialmente em locais 
fechados.fechados.

AMIZADE EM PEDRASAMIZADE EM PEDRAS
 Luiz Carlos Segat, patriarca da família que adqui- Luiz Carlos Segat, patriarca da família que adqui-
riu recentemente o Castelo de Pedras Altas, permaneceu riu recentemente o Castelo de Pedras Altas, permaneceu 
o tempo todo no velório do prefeito Bebeto Perdomo, no o tempo todo no velório do prefeito Bebeto Perdomo, no 
CTG Sentinela de Pedras Altas, no último dia 30 de abril. CTG Sentinela de Pedras Altas, no último dia 30 de abril. 
Com carinho de pai, ele ficou junto à filha mais velha de Com carinho de pai, ele ficou junto à filha mais velha de 
Bebeto, Luisa, que completou 15 anos recentemente. Bebeto, Luisa, que completou 15 anos recentemente. 
Apesar do pouco tempo de convívio entre o prefeito e o Apesar do pouco tempo de convívio entre o prefeito e o 
advogado santa-mariense, nasceu espontaneamente ali advogado santa-mariense, nasceu espontaneamente ali 
uma amizade, que certamente seria longa, mas que foi uma amizade, que certamente seria longa, mas que foi 
interrompida com o falecimento prematuro de Bebeto, interrompida com o falecimento prematuro de Bebeto, 
que acompanhou de perto o processo de negociação que acompanhou de perto o processo de negociação 
e venda do monumento entre as famílias Assis Brasil e e venda do monumento entre as famílias Assis Brasil e 
Segat.Segat.

DIESEL 1DIESEL 1
 A Petrobras anunciou esta semana um reajuste  A Petrobras anunciou esta semana um reajuste 
de 8,87% no preço do diesel para as distribuidoras. De de 8,87% no preço do diesel para as distribuidoras. De 
acordo com a empresa, o preço do litro do combustível no acordo com a empresa, o preço do litro do combustível no 
atacado passou de R$ 4,51 para R$ 4,91, um aumento de atacado passou de R$ 4,51 para R$ 4,91, um aumento de 
R$ 0,40 desde esta terça-feira (10). Segundo a empresa, R$ 0,40 desde esta terça-feira (10). Segundo a empresa, 
esse é o primeiro reajuste do combustível em 60 dias. A esse é o primeiro reajuste do combustível em 60 dias. A 
gasolina e o GLP tiveram seus preços mantidos. Com o gasolina e o GLP tiveram seus preços mantidos. Com o 
reajuste, a mistura obrigatória de 90% de diesel A e 10% reajuste, a mistura obrigatória de 90% de diesel A e 10% 
de biodiesel passará a custar para a distribuidora R$ de biodiesel passará a custar para a distribuidora R$ 
4,42 por litro, em vez dos atuais R$ 4,06, uma alta de R$ 4,42 por litro, em vez dos atuais R$ 4,06, uma alta de R$ 
0,36. Essa é a parcela da Petrobras no preço cobrado do 0,36. Essa é a parcela da Petrobras no preço cobrado do 
consumidor, que ainda inclui custos e margens de lucro consumidor, que ainda inclui custos e margens de lucro 
das distribuidoras e dos postos de combustível, além do das distribuidoras e dos postos de combustível, além do 
ICMS.ICMS.

DIESEL 2DIESEL 2
 A empresa justifica o aumento informando que  A empresa justifica o aumento informando que 
o balanço global de diesel está sendo impactado, nesse o balanço global de diesel está sendo impactado, nesse 
momento, por uma redução da oferta frente à demanda. momento, por uma redução da oferta frente à demanda. 
“Os estoques globais estão reduzidos e abaixo das “Os estoques globais estão reduzidos e abaixo das 
mínimas sazonais dos últimos cinco anos nas princi-mínimas sazonais dos últimos cinco anos nas princi-
pais regiões supridoras. Esse desequilíbrio resultou na pais regiões supridoras. Esse desequilíbrio resultou na 
elevação dos preços de diesel no mundo inteiro, com a elevação dos preços de diesel no mundo inteiro, com a 
valorização deste combustível muito acima da valorização valorização deste combustível muito acima da valorização 
do petróleo. A diferença entre o preço do diesel e o preço do petróleo. A diferença entre o preço do diesel e o preço 
do petróleo nunca esteve tão alta”, informa a empresa do petróleo nunca esteve tão alta”, informa a empresa 
na nota divulgada à imprensa. A Petrobras informa ainda na nota divulgada à imprensa. A Petrobras informa ainda 
que suas refinarias estão operando próximo ao nível que suas refinarias estão operando próximo ao nível 
máximo e que o refino nacional não tem capacidade de máximo e que o refino nacional não tem capacidade de 
atender a toda a demanda do país. “Dessa forma, cerca atender a toda a demanda do país. “Dessa forma, cerca 
de 30% do consumo brasileiro de diesel é atendido por de 30% do consumo brasileiro de diesel é atendido por 
outros refinadores ou importadores. Isso significa que o outros refinadores ou importadores. Isso significa que o 
equilíbrio de preços com o mercado é condição necessá-equilíbrio de preços com o mercado é condição necessá-
ria para o adequado suprimento de toda a demanda, de ria para o adequado suprimento de toda a demanda, de 
forma natural, por muitos fornecedores que asseguram o forma natural, por muitos fornecedores que asseguram o 
abastecimento adequado”, explica a Petrobras na nota.abastecimento adequado”, explica a Petrobras na nota.

TORNEIO EM HULHA NEGRATORNEIO EM HULHA NEGRA
 Estão abertas as inscrições para um Torneio de  Estão abertas as inscrições para um Torneio de 

Futsal Masculino no ginásio municipal de Hulha Negra. Futsal Masculino no ginásio municipal de Hulha Negra. 
O evento acontece no dia 28 de maio, a partir das 9h. As O evento acontece no dia 28 de maio, a partir das 9h. As 
inscrições podem ser feitas através do telefone/WhatsApp inscrições podem ser feitas através do telefone/WhatsApp 
(53) 999722542, ao valor de R$ 120. O torneio promo-(53) 999722542, ao valor de R$ 120. O torneio promo-
vido por Mary Carvalho com o apoio do vereador Diego vido por Mary Carvalho com o apoio do vereador Diego 
Rodrigues e Prefeitura da cidade.Rodrigues e Prefeitura da cidade.

COORDENADOR EM HULHACOORDENADOR EM HULHA

 Durante a 1ª Feira de Oportunidades de Hulha  Durante a 1ª Feira de Oportunidades de Hulha 
Negra, promovida pela Câmara, esteve presente o coor-Negra, promovida pela Câmara, esteve presente o coor-
denador do Sistema Estadual de Cultura, Rubem Oliveira, denador do Sistema Estadual de Cultura, Rubem Oliveira, 
o Rubinho. Segundo a presidente do Legislativo, o visi-o Rubinho. Segundo a presidente do Legislativo, o visi-
tante se mostrou parceiro, viabilizando um canal direto tante se mostrou parceiro, viabilizando um canal direto 
do município de Hulha Negra com a Secretária Estadual do município de Hulha Negra com a Secretária Estadual 
de Cultura. A vereadora disse quem vem coisa boa por de Cultura. A vereadora disse quem vem coisa boa por 
aí.aí.

CONTRA O CARVÃOCONTRA O CARVÃO
 Segue a saga do atual governo do Estado con- Segue a saga do atual governo do Estado con-
tra o carvão mineral. Na terça-feira (10) aconteceu um tra o carvão mineral. Na terça-feira (10) aconteceu um 
webinar promovido pelo Estado, com a presença do go-webinar promovido pelo Estado, com a presença do go-
vernador Ranolfo Vieira Júnior, por meio das Secretarias vernador Ranolfo Vieira Júnior, por meio das Secretarias 
do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e de Relações do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e de Relações 
Federativas e Internacionais (Senfi), em parceria com a Federativas e Internacionais (Senfi), em parceria com a 
Embaixada e consulados dos Estados Unidos no Brasil. Embaixada e consulados dos Estados Unidos no Brasil. 
A pauta foi o debate de estratégias para viabilizar uma A pauta foi o debate de estratégias para viabilizar uma 
transição energética “justa”, segundo eles, focada na transição energética “justa”, segundo eles, focada na 
geração de energia limpa, porém contra o carvão mineral, geração de energia limpa, porém contra o carvão mineral, 
tão importante e primordial para o desenvolvimento de tão importante e primordial para o desenvolvimento de 
Candiota, e toda a região. Candiota, e toda a região. 

A FAVOR DO RODEIOA FAVOR DO RODEIO

 Uma matéria publicada no G1 mostra um grupo  Uma matéria publicada no G1 mostra um grupo 
de deputados estaduais de diversos partidos pilchados na de deputados estaduais de diversos partidos pilchados na 
sessão desta terça-feira (10), na Assembleia Legislativa sessão desta terça-feira (10), na Assembleia Legislativa 
do Rio Grande do Sul. Segundo o portal, eles protestam do Rio Grande do Sul. Segundo o portal, eles protestam 
contra o projeto que pretende proibir os rodeios, pro-contra o projeto que pretende proibir os rodeios, pro-
posto pelo deputado Rodrigo Maroni (PSDB). Entre o posto pelo deputado Rodrigo Maroni (PSDB). Entre o 
grupo estava o deputado Mateus Wesp (PSDB), líder da grupo estava o deputado Mateus Wesp (PSDB), líder da 
bancada do partido. Já Juvir Costela (MDB), que no fim bancada do partido. Já Juvir Costela (MDB), que no fim 
de semana postou vídeo anunciando que compareceria de semana postou vídeo anunciando que compareceria 
ao parlamento vestindo o traje típico, trouxe também ao parlamento vestindo o traje típico, trouxe também 
um laço. Estavam pilchados também os deputados Luiz um laço. Estavam pilchados também os deputados Luiz 
Marenco (PDT) e Gaúcho da Geral (PSD), Ernani Polo Marenco (PDT) e Gaúcho da Geral (PSD), Ernani Polo 
(Progressistas), Sérgio Turra (Progressistas) e Carlos (Progressistas), Sérgio Turra (Progressistas) e Carlos 
Búrigo (MDB). Desde que a notícia do projeto foi divul-Búrigo (MDB). Desde que a notícia do projeto foi divul-
gada, Maroni tem enfrentado uma enxurrada de críticas gada, Maroni tem enfrentado uma enxurrada de críticas 
de tradicionalistas nas redes sociais, e pouco apoio entre de tradicionalistas nas redes sociais, e pouco apoio entre 
os ativistas da causa animal.os ativistas da causa animal.

Joaquim Moura/AL/Especial TP
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Foi lançada na última semana, a Concorrência 
Pública 001/2022, que visa contratar uma empresa para 
o asfaltamento do acesso ao frigorífico Pampeano, desde 
a BR-293 até a planta. As propostas da maior licitação da 
história do município, serão abertas no próximo dia 7 de 
junho, às 9h, na sede da Prefeitura.

A OBRA – No total, a obra tem um custo orçado de pouco 
mais de R$ 5 milhões, sendo R$ 4,3 milhões do caixa do 
Estado (do programa estadual Avançar RS) e R$ 760 mil de 
contrapartida do município. O recurso, segundo o projeto 
é para fazer a extensão dos 2,5km desde a BR-293 até o 
pátio do frigorífico, com pista de 7m de largura e 2,5m 
de acostamento de cada lado, além de toda a sinalização 
viária horizontal e vertical.

Como já referido em reportagens anteriores, o 
Pampeano é um grande exportador de carnes para vários 
países do mundo e segundo a empresa, a obra propicia a 
abertura de novos mercados como o Japão, que é mais 
exigente, sendo que a poeira da estrada é um desses em-
pecilhos. A unidade gera, além disso, 1,5 mil empregos 
diretos para toda a região, além de ser responsável por 
50% da arrecadação de Hulha Negra.

Os recursos e desembolsos estão divididos em 

Recuperação da principal via de acesso de Candiota 
é um sonho antigo da comunidade

Lançada a maior licitação 
da história de Hulha Negra

INFRAESTRUTURA

Prefeitura de Candiota 
deve anunciar em 

breve empresa que vai 
revitalizar a MAC

Está chegando ao fim 
a Chamada Pública 
nº 001/2022, lançada 

no dia 22 de março último, 
que visa contratar os ser-
viços para o recapeamento 
asfáltico e a sinalização 
da rodovia Miguel Ar-
lindo Câmara (MAC) - a 
principal via de acesso de 
Candiota. A licitação, se-
gundo informações obtidas 
pelo TP junto à Prefeitura, 
teve a participação de duas 
empresas.
 Agora há a ex-
pectativa que dentro dos 
próximos dias, seja conhe-
cida a vencedora e que o 
prefeito Luiz Carlos Fola-
dor (MDB), assine o início 
das obras tão aguardadas 
pela comunidade local. 
Conforme o Setor de Li-
citações, já ocorreu toda a 
fase financeira do processo 
e se estava aguardando os 
prazos legais, sendo que 
nenhum recurso foi inter-
posto, já podendo ocorrer a 
homologação da licitação.

TOTAL - A obra, orçada 
em cerca de R$ 12 milhões, 

sendo R$ 10 milhões do 
governo do Estado e R$ 2 
milhões de contrapartida 
da Prefeitura de Candio-
ta, é um convênio com o 
Departamento Autônomo 
de Estradas de Rodagens 
(DAER), dentro do pro-
grama estadual Avançar 
RS, em que o município 
foi contemplado numa das 
principais reivindicações 
da comunidade local nos 
últimos anos, qual seja, 
a melhoria das condições 
de trafegabilidade da sua 
principal estrada.

Com a licitação, a 
empresa escolhida que irá 
executar os serviços de re-
cuperação total dos 14,6km 
de asfalto da via, que vão 
desde a BR-293 até a Vila 
Residencial. Pela MAC 
passa a vida econômica da 
cidade, além de ser a liga-
ção entre todos os núcleos 
urbanos.

Construída no início 
da década de 1970 pela en-
tão Companhia Estadual de 
Energia Elétrica (CEEE), 
desde então a estrada ja-
mais passou por um recu-

serviços iniciais (R$ 40,3 mil), terraplenagem (R$ 534,7 
mil), microdrenagem (R$ 310,1 mil), pavimentação asfál-
tica 1 (R$ 1,6 milhão), pavimentação asfáltica 2 (R$ 2,45 
milhão) e sinalização (R$ 101,4 mil).

DESVIO – Durante as obras, o tráfego para o Pampeano 
será feito pela estrada da antiga Fepagro, num trecho de 
4,8km. Segundo os estudos, fica impossível o trânsito pelo 
traçado em obras. 

Silvana AntunesTP

J. André TP

peração total, apenas por 
operações tapa-buracos e 
algumas revitalizações em 
pequenos trechos.

O prefeito Folador, 
no dia do anúncio do re-
curso no Palácio Piratini, 
lembrou os passos para se 
chegar até ali. “Quantas 

Vamos falar agora dos bichos que mais causam 
mortes de humanos por ano no mundo. Você já pensou em 
quais são esses animais? Aqueles que, ao mínimo conta-
to, podem nos matar?! Talvez tenha pensado em cobras, 
tubarões ou hipopótamos, mas saiba que a resposta é um 
tanto surpreendente.

O Mosquito. Sim! Eles mesmos (725.000 mortes 
por ano), talvez nesse momento você esteja perguntando 
de onde eu tirei esse absurdo, não é? São dados da OMS 
- Organização mundial de saúde. Nesse caso, direi ser um 
tanto quanto impactante saber que enquanto eu escrevo ou 
enquanto você lê, um mosquito voa em volta, zumbindo em 
nossos ouvidos. Bem, para deixar claro, os mosquitos não 
matam pela picada, mas transmitem uma série de doenças 
mortais. Malária, Zika, Febre do Nilo, Dengue e a Febre 
amarela são alguns exemplos mais conhecidos. 

Para se ter uma ideia, as cobras, um predador que 
realmente nos assusta mata em torno de 100.000 pessoas 
por ano. Quem diria que o mosquito tiraria o respeito da 
cobra?

Esse pequeno animal voador chamado mosquito, 
está sempre ávido por sugar sangue e transmitir várias 
dessas doenças. Nesse momento quem começa a reinar 
é a Dengue. O vírus da dengue é transmitido pela picada 
da fêmea do Aedes aegypti, um mosquito diurno que se 
multiplica em depósitos de água parada acumulada nos 
quintais e dentro das casas. É uma doença infecciosa febril 
aguda, que pode se apresentar de forma benigna ou grave, 
dependendo de alguns fatores, entre eles: o vírus envolvido, 
infecção anterior pelo vírus da dengue e fatores individuais 
como doenças crônicas (diabetes, asma brônquica, anemia 
falciforme).

Em alguns casos, a ausência de sintomas ou a se-
melhança com uma gripe forte, faz com que a doença passe 
despercebida e sem se dar devida importância. Então, o 
melhor a fazer é não esperar para procurar atendimento 
médico e principalmente, não esperar que ocorram com-
plicações graves que possam levar a óbito. 

Como podemos prevenir?
A melhor forma de se evitar a Dengue é combater os 

focos de acúmulo de água, locais propícios para a criação 
do mosquito transmissor da doença. Para isso, é importante 
não acumular água em latas, embalagens, copos plásticos, 
tampinhas de refrigerantes, pneus velhos, vasinhos de 
plantas, jarros de flores, garrafas, caixas d’água, tambores, 
latões, cisternas, sacos plásticos e lixeiras, entre outros.

Ainda não conseguimos acabar com o Covid e para 
complicar, a Dengue aparece para movimentar os leitos dos 
hospitais. Falando em Covid, a pandemia causada por esse 
vírus assassino, nos pegou de surpresa e com as calças 
na mão, tudo era novidade, mas se tratando de Dengue, já 
sabemos de cor e salteado como evitá-la, no entanto, pare-
ce que esquecemos que ela vai e volta. Pela média, esses 
aparentemente, inofensivos insetos voadores, nos últimos 
10 anos, mataram mais do que o Covid matou até agora. 

Não precisamos de máscaras e álcool gel para 
eliminar os focos de dengue, precisamos de mais cons-
cientização de todos. Não vire estatística, vire os potes de 
água parada.

Perguntinha: O que você faz para evitar a Dengue? 
Comenta lá no site https://www.tribunadopampa.com.br/
colunas/tribuna-livre/

Obrigado por ler até aqui e até a próxima.

Se Dengue não é novidade, Se Dengue não é novidade, 
por que ainda nos mata?por que ainda nos mata?

* Cristian Canto

* cristian.canto83@outlook.com

lutas, quantas reuniões, 
quantos suores derrama-
dos. Quanta esperança car-
regávamos. Quanta força 
tiramos de onde por vezes 
nem sabíamos. Mas, o dia 
da glória chegou”, falou 
Folador no último dia 24 
de janeiro.

Pavimentação da estrada é um objetivo antigo devido 
aos problemas estruturais que dificultam o tráfego

O processo visa contratar uma empresa para asfaltar o acesso 
ao frigorífico Pampeano a um custo de mais de R$ 5 mihões
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Feira de Oportunidades  
contabiliza mais de 40 expositores 

e público acima da expectativa

HULHA NEGRA

Oúltimo sábado (7), 
em Hulha Negra, foi 
marcado pela valori-

zação e incentivo ao comér-
cio. Aconteceu no largo da 
biblioteca Nóris Paiva, área 
central da cidade, a 1ª Feira 
de Oportunidades, realizada 
pela Câmara de Vereadores e 
Vereadoras, com o apoio da 

Emater e objetivo de fomen-
tar o comércio e serviços 
locais, além de aproximar 
a comunidade e o Poder 
Legislativo.
 Mais de 40 espaços 
para estandes foram monta-
dos, com uma diversidade 
de produtos. Lojas de ves-
tuários, calçados, flores e 

hortaliças, artesanato e gas-
tronomia variada podiam ser 
vistas por quem comparecia 
ao evento.
 Segundo a vereado-
ra e presidente do Legislati-
vo, Tanira Ramos, em torno 
de 2 mil pessoas passaram 
pela feira, superando as ex-
pectativas do projeto piloto, 

realizado de forma inédita 
no município. “Tivemos 
mais de 40 expositores, 90% 
de produtos de Hulha Negra, 
com uma imensa variação, 
segmento da agricultura 
familiar, agroindústria, ser-
viços, comércio, praça de 
alimentação. Foi um mo-
mento muito importante 
de comercialização para 
o município, ajudando no 
fomento do comércio local. 
Recebemos também pes-
soas de cidades vizinhas e 
a visita do coordenador do 
Sistema Estadual de Cultura, 
Rubem Oliveira, que possui 
experiência na questão de 
eventos e nos deu um fee-
dback positivo em razão da 
diversidade da feira, que traz 
para a região uma grande 
visibilidade do que temos a 
ofertar no município”.
 Tanira ainda des-
tacou uma grande harmonia 
durante a Feira. “Foi um dia 
maravilhoso, com atenção, 
harmonia entre expositores 
e público visitante. Foi pos-
sível mostrar a diversidade 
de produtos ofertados den-
tro do município. Portanto, 
além do grande volume de 
comercialização, a visibi-
lidade oportunizada para o 
comércio foi muito impor-
tante, de grande valia, onde 
todos abraçaram a ideia e 
encerrou como um grande 
sucesso. Acredito que o mu-
nicípio precisava e merecia 
um evento deste porte que 
merece ser continuado, pois 
enquanto Câmara, mostra-
mos ser viável”, finalizou 
a presidente, ressaltando o 
legado que pretende deixar 
durante o período a frente 
do Legislativo. “Queremos 
proporcionar uma integra-
ção entre a comunidade e 
o poder Legislativo, o que 
já se consolidou no evento 
que união comercialização, 
diversão e gastronomia”.

Tia Zane participou com a agroindústria de panifi cados

 O evento também 
contou com uma  mateada 
com apresentações artísticas 
como Mesa de Bar, Getúlio 
Porto e banda e Lívia Coe-
lho, assim como o sorteio de 
diversos brindes ofertados 
por empresas parceiras.

EXPOSITORES – O jornal 
conversou com alguns expo-
sitores por telefone, que ava-
liaram o evento. Para Elizia-
ne Outeiro, da agroindústria 
Tia Zane, de panifi cados, foi 
uma ótima Feira. “Tivemos 
uma boa comercialização, 
mas o mais importante é 
esta união, alegria. O evento 
foi gostoso, atrativo, gostei 
bastante, que venham outras 
edições”, disse Tia Zane.
 Tatieli  Crist ina 
Borges Furich, da loja Can-
tinho da Tati manifestou 
alegria pela oportunidade 
de mostrar o trabalho. “A 
iniciativa foi excelente para 
viabilizar nosso trabalho 
de forma mais expansiva. 
As vendas foram boas, não 
posso reclamar, mas o mais 
importante que isso, foi 
demonstrar meu trabalho 
artesanal e divulgar minha 
loja física. Acho que por ter 
outros eventos no mesmo dia 
na cidade e por ser no sába-

do, que o comércio trabalha, 
foi razoável. A visibilidade, 
com certeza foi muito boa, 
já penso na próxima feira. 
Agradeço a presidente da 
Câmara, Tanira e os demais 
envolvidos nessa iniciativa 
muito importante pra nós, 
unindo campo e cidade”, 
destacou.
 Marciele Branco, 
que estava com o Brechó 
Chick da Marcy e também 
representando a loja Obino, 
ressaltou que a iniciativa 
foi de grande valia para o 
município, uma vitrine para 
a comunidade. “Grandes 
talentos da culinária e arte-
sanato foram reconhecidos. 
Como consumidora pude 
experimentar produtos de 
excelente qualidade de pes-
soas que nem sabia que pro-
duziam grandes especiarias. 
E como expositora foi muito 
satisfatório, a Loja Obino já 
está no município há 7 anos 
e está oportunidade de levar 
a loja a população de uma 
forma externa foi ótima para 
divulgação de uma data tão 
especial como o Dia das 
mães. Meu Brechó também 
teve ótimos resultados e foi 
uma oportunidade de con-
quistarmos clientes novos”, 
manifestou.

Marciele expôs o Brechó da Marcy e a loja Obino Tatiele, do ramo de artesanato, apresentou seus produtos

Presidente Tanira (C), comemora os resultados da 
Feira junto aos colegas vereadores e expositores
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Próximo de completar um ano em Hulha 
Negra, produtores comemoram resultados 

de agroindústria de charque artesanal

Agroindústria Sinuelo. 
Este é o nome da pri-
meira agroindústria 

de charque de Hulha Negra. 
De propriedade de Manuel 
Domingues, o sonho da fa-
mília de resgatar produções 
antigas familiares saiu do 
papel e no dia 2 de julho de 
2021 a agroindústria come-
çou a produção.
 Localizada na Tri-
golândia, na propriedade da 
família, mesmo endereço da 
Pillar Artesanato, de Goretti 
Domingues, com traba-

lhos em peças de lã crua, a 
agroindústria Sinuelo está 
próxima de completar um 
ano de atividades com a 
oferta de charque picado, 
em manta e light, com carne 
bovina. Também está em 
curso, a fabricação de lin-
guiças.
 A produção é ar-
tesanal, com cortes a faca e 
é motivo de orgulho para a 
família. “Ver a agroindústria 
em funcionamento é um 
orgulho, uma vitória, pois 
construímos com dificulda-

EMPREENDIMENTO

des no meio da pandemia 
de Covid-19, com poucos 
recursos e agora estamos 
aqui, com um produto de 
qualidade e seguindo todas 
as exigências sanitárias”, 
disse Manoel.
 Cabe lembrar o 
apoio da Emater e Prefeitura 
de Hulha Negra por meio da 
Secretaria de Agropecuária 
em 2018, na época do então 
secretário Luis Fernando 
de Lima, para que a agroin-
dústria saísse do papel, mo-
mento em que o To visitou 

Nesta segunda-feira (9), um ofício encaminhado 
pelo Sindicato dos Municipários de Pinheiro Machado 
(Simpim), ao prefeito Ronaldo Madruga teve como pau-
ta a reforma do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos 
Servidores (Faps).

A resposta estava dentro do prazo determinado 
anteriormente pelo prefeito Ronaldo Madruga, de 10 dias, 
para o Simpim e a categoria se manifestarem, antes de 
encaminhar o projeto ao Legislativo.

Na ocasião de determinação do prazo, o prefeito 
havia explicado ao TP, que a ideia era adequar à legislação 
federal que permite aos estados e municípios que façam 
regras assemelhadas às suas. “Estamos fazendo isso para 
que os atuais servidores fiquem nas regras atuais, ou seja, 
não tenham impactos sobre suas aposentadorias. As novas 
só incidirão sobre os novos concursados. Isso é maneira 
de salvarmos os atuais, porque o governo federal possi-
bilita as regras assemelhadas. Contudo, há um rumor de 
que será editada uma normativa para colocar todos no 

Simpim faz proposições ao 
Executivo de Pinheiro Machado

a propriedade que já estava 
com a área de construção 
delimitada, aguardando o 
projeto técnico.

O PROCESSO – Domingues 
explicou de forma resumida 
o processo de produção do 
charque, desde a salga da 
carne até ficar pronto para 
comercialização. Conforme 
o produtor, “primeiro a car-
ne vai para salga em tanque 
de inox, permanecendo por 
cerca de sete dias. Após, 
passa pelo processo de res-

salga por mais dois dias até 
ir para o solário, uma peça 
de tela onde fica pendurado 
até ficar no ponto desejado. 
A partir daí, a peça passa 
para o processo de corte, 
feito de forma artesanal a 
faca em tamanhos iguais. 
Em continuidade, o charque 
já picado vai para as emba-
lagens plásticas e colocação 
de rótulo com data de fa-
bricação e de vencimento. 
Com os sacos prontos, são 
pesados e embalados à vá-
cuo”, relatou Manuel. 

Manuel Domingues é proprietário da Sinuelo ao lado da esposa Goretti. 
Eles participaram da 1ª Feira de Oportunidades de Hulha Negra

No solário, peças ficam penduradas até ficar no ponto desejado

Divulgação TP

REFORMA DO FAPS

regime geral, na vala comum. A minha parte vou fazer e 
enviar para a Câmara”.

O documento, assinado pelo presidente do Simpim, 
Marcio Duarte Garcia, diz que o Sindicato não discorda 
da grande maioria das propostas ao projeto sugerida pelo 
Executivo, mas que é necessário que alguns artigos ou 
parte deles sejam repensados, alterados ou até mesmo 
desconsiderados.

O Sindicato faz referência aos artigos 18, 24, 26 
e 43 do projeto de lei. No artigo 18, a sugestão é de que 
além de servidores da Secretaria de Saúde e magistério, 
outros cargos poderiam ter redução de tempo de idade 
mínima para alcançar a aposentadoria, por desempenhar 
funções que exigem intenso desgaste físico. O Simpim 
sugere a redução de dois anos também para operários 
da Secretaria de Obras e da limpeza e alimentação da 
Secretaria de Educação.

Quanto ao artigo 24, o Simpim pede que seja supri-
mido por entender que a pensão por morte deve cumprir 

a função de manter a dignidade econômica do cônjuge, 
que sofrerá restrições financeiras, principalmente se não 
tiver outra fonte de renda.

No que se refere ao artigo 26, a entidade sindical 
afirma que o inciso dez é prejudicial ao pensionista, pois 
se o servidor falecer e não possuir dezoito contribuições 
ou menos de dois anos de casado ou união estável, não 
garantirá a pensão até o fim da vida do pensionista se este 
não possuir mais de quarenta e quatro anos de idade. Isso, 
porque segundo o Simpim, não seria tempo necessário para 
o segurado cursar uma faculdade, bem como o pensionista 
deixar de receber pensão em uma idade mais elevada, em 
fase que restringe a entrada no mercado de trabalho.

Por fim, o Simpim diz ser necessário inserir como 
tempo de efetivo exercício nas funções de magistério o 
professor que trabalha com Atendimento Educacional 
Especializado (AEE) em Sala de Recursos, bem como de 
que a hora atividade só seja contada quando exercida na 
unidade escolar.
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Um abaixo-assinado pede providências e já reúne cerca de 200 assinaturas

ABASTECIMENTO

Água da Vila Residencial volta ser 
tema de debate pela comunidade

Há vários meses que 
os moradores da Vila 
Residencial, em Can-

diota, convivem com um pro-
blema de difícil solução em 
relação a água na localidade. 
 Com períodos de 
melhora e piora, a água, 
geralmente em pontos espe-
cíficos do bairro, apresenta 
uma coloração que varia de 
tonalidade, porém em alguns 
casos lembra um café de 
tão intensa a cor. No último 
domingo (8), o problema 
novamente se apresentou 
e houve reclamações pelas 
redes sociais, além do debate 
em relação ao assunto voltar 
à cena na comunidade.

CAUSAS - O Setor de Sanea-
mento, vinculado a Secretaria 
de Obras e Serviços Públicos 
da Prefeitura local, tem atua-
do para descobri r as causas 

do problema insistente, bem 
como, feito ações na tentativa 
de resolver, como limpeza de 
decantadores e até a instalação 
de um expurgo na parte mais 
baixa da localidade para lim-
peza da tubulação.
 O chefe do Setor, 
Paulinho Feijó, esteve na 
redação do jornal na manhã 
desta terça-feira (10), expli-
cando a situação de forma 
mais técnica e didática. Ele 
afirmou categoricamente que 
o problema não é qualidade 
da água no tratamento. 
 Portando relatórios 
emitidos pelos químicos da 
Prefeitura, Paulinho atesta 
que a qualidade da água que 
sai da Estação de Tratamento 
de Água (ETA) da Vila Re-
sidencial é com padrões de 
excelência, seja em turbidez, 
PH ou qualquer outro indica-
dor de qualidade. 

 O problema, se-
gundo ele, em grande parte 
já solucionado, quando foi 
instalado o registro de ex-
purgo na região do antigo 
zoológico, está no arraste in-
terno da tubulação. Ele lembra 
também que não há problema 
de tubulação, porque essa foi 
totalmente trocada na gestão 
do então prefeito Marcelo 
Gregório (2005-2008), pas-
sando de uma rede de amianto 
para PVC.
 Paulinho explicou 
que antes do registro de 
expurgo havia um acúmulo 
de sujeira (o chamado ar-
raste) nos canos ao longo do 
tempo nesta parte baixa da 
localidade, pois a água passa 
nesta região vinda da ETA 
para o reservatório instalado 
no antigo hotel, na parte mais 
alta da localidade. “Com os 
expurgos (limpezas) tivemos 
uma significativa melhora, 
porém em alguns locais de 
ponta (fim) de rede seguem 
ocasionalmente ocorrendo 
o arraste e a tonalidade por 
alguns momentos sendo es-
cura, até a rede limpar nova-
mente”, explica.
 Ele destaca que o 
sistema de abastecimento 
desde a ETA até as casas e 
até o reservatório no hotel 
é impulsionado por motores 
que funcionam num siste-
ma em marcha, ou seja, em 
liga- desliga, fazendo um 
vai e vem da água dentro das 
tubulações. Essa oscilação 
interna, nas pontas de rede, 

Moradores postaram fotos e vídeos com roupas em máquinas de lavar, 
que ficaram manchadas em função da coloração da água

Câmara de Vereadores de Pedras AltasCâmara de Vereadores de Pedras Altas
Sessão Ordinária - 09/05/2022Sessão Ordinária - 09/05/2022

Projetos em leitura: Projetos em leitura: 
 Projeto de Lei Ordinária nº 1636/2022 -  Projeto de Lei Ordinária nº 1636/2022 - Ementa: Altera o plano Ementa: Altera o plano 
de carreira do magistério. Autoria: Poder Executivo.de carreira do magistério. Autoria: Poder Executivo.

Projeto de Lei Ordinária nº 1637/2022 - Projeto de Lei Ordinária nº 1637/2022 - Ementa: Exclui FG do cargo em co-Ementa: Exclui FG do cargo em co-
missão de coordenador do programa municipal de educação fiscal e dá outras missão de coordenador do programa municipal de educação fiscal e dá outras 
providências. Autoria: Poder Executivo.providências. Autoria: Poder Executivo.
Projeto de Lei Ordinária nº 1638/2022 - Projeto de Lei Ordinária nº 1638/2022 - Ementa: Altera a carga horaria do cargo Ementa: Altera a carga horaria do cargo 
efetivo de engenheiro civil e dá outras providencias - Autoria: Poder Executivo.efetivo de engenheiro civil e dá outras providencias - Autoria: Poder Executivo.
Projeto de Lei Ordinária nº 1639/2022 - Projeto de Lei Ordinária nº 1639/2022 - Ementa: Regula o processo adminis-Ementa: Regula o processo adminis-
trativo no âmbito da administração pública municipal. Autoria: Poder Executivo.trativo no âmbito da administração pública municipal. Autoria: Poder Executivo.
Projeto de Lei Ordinária nº 1641/2022 - Projeto de Lei Ordinária nº 1641/2022 - Ementa: Dispõe sobre a Alíquota de Ementa: Dispõe sobre a Alíquota de 
contribuição previdenciária e dá nova redação ao inciso IV do art. 13 da Lei nº contribuição previdenciária e dá nova redação ao inciso IV do art. 13 da Lei nº 
390/2004.  Autoria: Poder Executivo.390/2004.  Autoria: Poder Executivo.

Oficio em Leitura:Oficio em Leitura:
Ementa: Ementa: A decisão refere se as contas de governo desse município exercício A decisão refere se as contas de governo desse município exercício 
de 2018. Autoria: Tribunal de Contas do Estado. de 2018. Autoria: Tribunal de Contas do Estado. 

Projeto em votação:Projeto em votação:
Projeto de resolução nº 034/2022 - Projeto de resolução nº 034/2022 - Ementa: Dispõe sobre a concessão de Ementa: Dispõe sobre a concessão de 
diárias aos vereadores e servidores da câmara de vereadores de Pedras Altas. diárias aos vereadores e servidores da câmara de vereadores de Pedras Altas. 
Aprovado pela maioria.Aprovado pela maioria.

Paulinho Feijó esteve na redação do TP prestando 
esclarecimentos sobre o assunto 

explica ele, é que provoca o 
arraste e tem sujado a água. 
“Nosso pessoal de engenha-
ria está estudando maneiras 
de resolver a situação nos 
pontos em que acontece 
isso. Estamos trabalhando de 
forma incansável na busca de 
uma solução. Mas reafirmo 
que a qualidade da água que 
sai da ETA é excelente”, 
assinala, dizendo que os 
resultados das análises estão 
afixadas na ETA para quem 
quiser verificar.
ABAIXO-ASSINADO - A 

Associação dos Moradores 
e Amigos da Vila Residen-
cial (AMAVR) vem atuando 
também no sentido de cobrar 
a Prefeitura pelas melhorias. 
Além de encontros com os 
gestores, também a entidade 
já levou a demanda para o 
Ministério Público (MP) em 
Bagé. Também, a associação 
organiza e deve entregar nesta 
sexta-feira (13), no MP ba-
geense, um abaixo-assinado. 
 Segundo o secretá-
rio da entidade, Axel Costa, 
o abaixo-assinado até esta 

terça-feira (10), já havia reu-
nido cerca de 200 assinaturas 
somente de moradores do 
bairro. O objetivo, conforme 
ele, é pressionar para que 
a Prefeitura faça um plano 
emergencial de investimentos 
para a melhoria da água.
 A vereadora Luana 
Vais (PT), que é moradora do 
bairro, abordou novamente o 
assunto na tribuna da Câmara 
nesta segunda-feira (9), dizen-
do que a situação é de saúde 
pública, cobrando do poder 
público uma solução. 

J. André TP
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Após vitória judicial, mina 
de fosfato em Lavras do Sul 

aguarda licença de instalação

JUSTIÇA

O Ministério Público 
Federal (MPF) de 
Bagé havia movido 

uma ação civil pública, com 
pedido de tutela provisória 
de urgência, contra a empre-
sa Águia Fertilizantes S.A e 
contra a Fundação Estadual 
de Meio Ambiente (Fepam). 
O MPF requeria a suspen-
são da eficácia da Licença 
Prévia Ambiental (LP) n.º 
355/2019, concedida pela 
Fepam à empresa Águia 
para implantação do projeto 
Fosfato Três Estradas, no 
município de Lavras do Sul.

O MPF viu nulidades 
procedimentais no processo 
de licença prévia, como, 
entre outros, impactos à 
pecuaristas familiares da re-
gião, os considerando como 
‘comunidades tradicionais’, 
além de não realização de 
uma audiência pública na 
área de Torquato Severo 
(Dom Pedrito), que, segundo 
o MPF, seria fortemente im-
pactada pela atividade.

O projeto Fosfato 
Três Estradas nasceu a partir 
da descoberta da primeira 
jazida de rocha fosfática 
localizada na região de Três 
Estradas, 2º distrito do mu-
nicípio de Lavras do Sul. A 
Águia iniciou os trabalhos 
de pesquisa mineral em 
2011, os quais culminaram 
na definição de um depósito 
mineral com recursos geoló-
gicos de 104 milhões de to-
neladas de minério com teor 
médio de 4% P2O5. Desde 
então, a empresa busca o li-
cenciamento ambiental para 

implantar a indústria para a 
produção de fertilizantes, 
travado recentemente pela 
ação do MPF. 

A implantação da 
indústria se reveste de mais 
importância neste momento, 
visto que o Brasil, em função 
da guerra da Ucrânia e sua 
alta dependência externa, 
está vivendo uma crise na 
importação de fertilizantes 
para o agronegócio nacional. 
O projeto inicial prevê pro-
dução de 300 mil toneladas 
por ano.

Em decisão nesta 
segunda-feira (8), o juiz 
substituto da 1ª Vara da Jus-
tiça Federal de Bagé, André 
Augusto Giordani, decla-
rou incompetente a Justiça 
Federal para julgar o caso. 
“Ante o exposto, reconheço 
a incompetência absoluta 
da Justiça Federal, por ile-
gitimidade ativa do MPF na 
presente Ação Civil Pública, 
considerando se tratar de pro-
jeto com impacto local, não 
se tratar de caso que enseje 
a aplicação das disposições 
constantes na Convenção da 
Organização Internacional 
do Trabalho e por não vis-
lumbrar interesse jurídico da 
União, de suas autarquias ou 
empresas públicas na causa. 
Por consequência, declino 
da competência para a Jus-
tiça Estadual da Comarca do 
Lavras do Sul”, assinala em 
sua decisão.

PREFEITO - O prefeito de 
Lavras do Sul, Sávio Pres-
tes, comemorou a decisão, 

no momento que  cidade 
também festeja seus 140 
anos. “O despacho do juiz 
corrobora com a defesa que 
fizemos no processo. Esta 
luta já durava quase dois 
anos. Esse é um momento 
muito feliz e essa decisão 
nos dá musculatura para 
seguirmos lutando pela mi-
neração na nossa região, 
seja o fosfato de Lavras, o 
calcário de Caçapava ou o 
carvão de Candiota”, desta-
cou o prefeito.

Ainda, o prefeito 
enalteceu que a vitória judi-
cial foi de toda a região e do 

RS. “Se uma mina de adubo 
for proibida de abrir, que não 
tem quase nenhum impacto 
ambiental, imaginem uma 
chumbo, cobre ou carvão?”, 
questiona. Sávio Prestes 
não acredita que a Justiça 
Estadual vai dar andamento 
ao processo.

Por fim, o prefeito 
prevê muitos ganhos não 
só para Lavras, mas para 
a Campanha gaúcha, com 
o aumento da geração de 
Imposto Sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS), além de Lavras 
ter sua receita multiplicada 

por sete vezes a atual, sem 
falar em todas as outras 
cadeias econômicas que 
irão surgir e ser fomentadas 
na cidade, além de 120 em-
pregos diretos na primeira 
fase e 480 indiretos. “Isso 
vai significar mais saúde, 
educação, melhores salários 
aos servidores municipais 
e mais infraestrutura para 
nossa comunidade”, aponta.

EMPRESA - Segundo a 
assessoria de Comunicação 
da Águia Fertilizantes, o 
diretor-geral da empresa, 
Fernando Talarico, tam-

bém comemorou a decisão, 
reforçando que sempre se 
teve certeza que todos os 
cuidados e exigências da 
legislação haviam sido to-
madas e cumpridas para a 
obtenção da LP. 
 Conforme a as-
sessoria, agora a empresa 
aguarda a tramitação do 
pedido de Licença de Ins-
talação (LI) junto a Fepam, 
que foi entregue em 2021, 
e assim que for obtida, se 
acredita que num prazo de 
60 dias após a liberação, já 
se comece as obras, que de-
vem durar cerca de um ano.

Empresa responsável acredita que assim que a Fepam aprovar a Licença de Instalação (LI), em 60 dias começa as obras

Projeto prevê produção inicial de 300 mil toneladas de fosfato natural por ano
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RODEIO

Ele já havia conquistado também o 1º lugar em Pedras Altas

Divulgação TP

Candiotense de 14 anos conquista 
3º lugar em gineteada em Herval

11 a 13 de maio de 2022

O fim de semana foi 
de conquista para o 
jovem de 14 anos, 

Igor dos Santos do Couto, 
morador do assentamento 
Madrugada, interior de Can-
diota. Ele foi premiado com 
o 3º lugar na Festa Campeira 
em comemoração aos 61 
anos do CTG Minuano, da 

cidade de Herval. Igor Cou-
to conquistou o título em 
gineteada vacum ao lado de 
Rominho Vieira (1º lugar) e 
Tiarles Costa (2º lugar), na 
Arena dos Gladiadores.
 O jovem que monta 
desde os 10 anos e participou 
representando o PTG Fundo 
da Grota, de Candiota, é 

filho de Lucineia Fátima do 
Santos e Júlio César Crus do 
Couto. Em entrevista ao Tri-
buna do Pampa, Igor disse 
ter sido uma grande satisfa-
ção a conquista. “Gosto de 
participar de gineteada em 
gado e estar montando junto 
com ginetes fortes e ficar em 
3º lugar é uma grande repre-

sentação pra mim”, afirmou.
 Ele, que tem como 
principais incentivadores 
os pais - que trabalham com 
tambo de leite e alambrado-, 
além dos amigos e agora o 
PTG Fundo da Grota, re-
lembra já ter participado de 
outros rodeios. “O primeiro 
rodeio que eu ganhei foi no 
assentamento Madrugada, 
em Candiota, na casa do meu 
pai, onde ganhei o 1º lugar 
da gineteada, assim como 
em Pedras Altas, onde tam-
bém conquistei o 1º lugar”, 
contou.
 O ginete, que diz 
não ter medo de montar, 
quando questionado pelo 
jornal falou de sonhos. “Fui 
patrocinado pelo meu pai 
e pelo PTG. Quero seguir 
participando das ginetea-
das, conquistando muitos 
prêmios e levar a tradição 
gaúcha. Sonho em participar 
do rodeio da Festa do Peão 
de Barretos, mas as condi-
ções financeiras dificultam 
um pouco”.
 Igor agradece e 
aproveita para solicitar 
apoio. “Agradeço ao PTG 
e ao meu pai que pagaram 
as inscrições, porque somos 
uma família pobre. Estou em 
busca de patrocinadores para 
realizar meus sonhos”, disse 
o jovem ginete.

 O TP também fa-
lou com o patrão do PTG 
Fundo da Grota, Giliard 
Abreu, que falou sobre a 
conquista de Igor e o apoio 
da entidade. “Acho impor-
tante o incentivo para man-
termos a cultura gaúcha e a 
juventude no campo, mas o 
mérito é todo dele (Igor) e 
da família por sempre esta-
rem juntos, pela coragem e 
determinação que ele tem 
e nós do Piquete Fundo da 

Grota estamos muito orgu-
lhosos dele. Nosso piquete 
que recém ta começando a 
dar os primeiros passos ter 
um guri já se destacando é 
muito gratificante. Estare-
mos sempre na torcida por 
ele”.
 No próximo dia 14 
de maio, Igor irá participar 
do 32º Aniversário do CTG 
Lanceiros da Querência 
Bernardino de Armas, no 
município de Jaguarão.

Igor Couto monta desde os 10 anos

Gonçalves Fotografias/Especial TP


