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MAIO LARANJA

Atividades
preventivas
começam
a ser realizadas
nas escolas
Conselho Tutelar de Pinheiro Machado deu início a uma série
de palestras visando a prevenção das crianças e adolescentes
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CANDIOTA

Nova ambulância
Silvana Antunes TP

O projeto PGM Cidadania, promovido pela Procuradoria Geral
do Município (PGM) de Candiota, é uma iniciativa para levar
atendimento jurídico diretamente na comunidade.
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e piso ao magistério
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Prefeitura, foi repassado a Fundação Maria Anunciação Gomes de Godoy
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estabelecimento. Como é possível ver à seguir, além de
tudo, com a medida, Diogo cumpre a legislação municipal,
inclusive fazendo a mais do que é exigido legalmente.

ACIAS EM PINHEIRO
A Associação Comercial, Industrial, Agropecuária
e Serviços (ACIAS) de Pinheiro Machado, presidida pelo
dinâmico e jovem empresário Jesus Benê Castro Gomes,
se prepara para completar 35 anos no próximo do mês
de agosto. A promessa é de um festa bonita na praça
Angelino Goulart para comemorar a data. Aguardemos
a novidade!
TRÂNSITO EM CANDIOTA 1
Apesar de ser ainda uma cidade bem pequena,
o trânsito, especialmente na região central de Candiota,
já começa a dar sinais de problemas, caso não seja
readequado. As ruas estreitas ajudam neste processo
e fatalmente, num futuro não muito distante, terão que
ser alargadas, obviamente causando muitos transtornos,
consequência da falta de planejamento no passado. A
maioria das ruas da sede do município tinham, quando
de terra ainda, boa largura, porém quando pavimentadas
perderam cerca de um metro em cada lado – umas até
mais que isso.

J. André TP

TRÂNSITO EM CANDIOTA 2
O coordenador de Segurança Pública e Trânsito
da Prefeitura, Flávio Sanches, disse que já está sendo
feito um estudo para amenizar a situação, especialmente
na área mais comercial da sede do município, que inclui
as ruas Francisco Assis do Pinho e Ulisses Guimarães
e todas as suas paralelas (Acácio da Neves, Assis Freitas, Manoel Lucas de Oliveira, Bráulio Farias e Albino
Almeida). Flávio afirma que o estudo prevê transformar
o trânsito nesta região em binário, ou seja, em vias de
mão única (uma vem e outra vai).

ESTACIONAMENTO EM CANDIOTA 4
Ainda sobre legislação de estacionamento, o
artigo 90 do Código de Posturas do município, em seu
parágrafo IV, assinala que é proibido estacionar veículos
em áreas verdes, praças e jardins. Muita gente descumpre essa lei e também há pouca fiscalização.
CAMPANHA DO AGASALHO EM HULHA
Reprodução TP

REVITALIZAÇÃO DA MAC 2
Neste momento, como os recursos são fruto de
um convênio entre a Prefeitura de Candiota e o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), todo
o processo será remetido para o órgão estadual para ser
analisado. Segundo o prefeito Luiz Carlos Folador, assim
que o Daer der o seu parecer, será realizado o ato de início das obras. A obra é orçada em R$ 12 milhões, sendo
R$ 10 milhões do governo do Estado e R$ 2 milhões de
contrapartida do município.

ESTACIONAMENTO EM CANDIOTA 3
A Lei Complementar nº 45/2010, que institui as
Diretrizes Urbanas de Candiota, em seu artigo 46, trata
sobre os estacionamentos de veículos. O parágrafo II
determina: As economias comerciais e serviços deverão
contar com uma vaga de estacionamento para cada
100m² (cem metros quadrados) de área construída. A
maioria dos comércios que excedem esta área, não
cumpre a legislação, tampouco há fiscalização neste
sentido.

QUEDA DO MINISTRO DE MINAS E ENERGIA 1
Acontece neste sábado (14), a partir das 14h, na
praça central de Candiota, a 2ª Feira de Adoção Animal.
O evento é promovido pela Prefeitura de Candiota, por
meio da Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária. Quem
tiver filhotes de cães e gatos para doar deve levar para a
praça e ficar com eles por lá durante a duração da feira.
Os que não forem doados voltam com os tutores e os
protetores e a Vigilância farão fotografias dos animais
para divulgação e futura adoção responsável.

Bento Albuquerque (foto) não é mais o ministro
de Minas e Energia. O decreto com a exoneração do
cargo, a pedido, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro
(PL), foi publicado no Diário Oficial da União da última
quarta-feira (11). As razões para o pedido de demissão
do almirante da Marinha, que estava no cargo desde
janeiro de 2019, não foram explicitadas, mas analistas
colocam a situação na conta das críticas presidenciais à
Petrobras, que é vinculada ao Ministério.
QUEDA DO MINISTRO DE MINAS E ENERGIA 2
Lideranças da região vinham articulando uma
visita do ministro Bento Albuquerque. Por duas ocasiões
ele havia prometido que viria à região, especialmente
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PRENDAS DE CANDIOTA
As primeiras prendas Mayrêe Moura (adulta) e
Ana Alice Garcia Garcia (mirim) estão nos preparativos
para levar o nome de Candiota e do CTG Candeeiro do
Pago para a 18ª Região Tradicionalista (RT). Elas irão
participar da Ciranda Regional de Prendas nos dias 24
e 25 de junho, na cidade de Dom Pedrito. “É muito gratificante, e uma honra, fato esse que irei fazer com muito
amor e dedicação, pois é a realização de um sonho poder
representar minha entidade e minha amada cidade. Estou contando os dias e me preparando”, afirma Mayrêe
Moura.

A vereadora e presidente da Câmara de Hulha
Negra, Tanira Ramos (PTB), publicou um vídeo em sua
página oficial no Facebook, anunciando o início da 2ª
Campanha do Agasalho realizada por seu gabinete. A
vereadora convida a comunidade a se engajar na causa
com doações de roupas, calçados e cobertas, sendo que
as entregas podem ser feitas diretamente na Câmara ou
através de ponto móvel pelo telefone (53) 99955-7878.

ESTACIONAMENTO EM CANDIOTA 1

A dificuldade de estacionamento em Candiota,
por incrível que pareça, já é uma realidade. Aliás, em
cidades de porte médio, como Bagé, por exemplo, estacionar é uma saga, mesmo tendo que pagar pela vaga.
Com visão empresarial, mas também vendo que a cidade
está necessitando desse tipo de iniciativa, o jovem empresário Diogo Revelante - proprietário do supermercado
O Sacolão – Rede Super -, localizado numa das regiões
mais movimentadas da cidade, está construindo um
amplo estacionamento particular num terreno anexo ao

QUEDA DO MINISTRO DE MINAS E ENERGIA 3
O ex-ministro fazia acenos positivos ao carvão
mineral. Primeiro foi a garantia de que a Usina Jorge
Lacerda em Santa Catarina, possa funcionar até 2040,
recebendo subsídios da Conta Consumo Combustível
(CCC). As mesmas tratativas estão sendo feitas para a
Usina de Candiota (Fase C). Também havia a possibilidade de leilões por fonte e regional, que são os únicos
que viabilizam novas usinas a carvão.

ADOÇÃO ANIMAL EM CANDIOTA
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REVITALIZAÇÃO DA MAC 1
A Prefeitura de Candiota já encerrou o processo
da Chamada Pública 001/2022, que tinha como objetivo
escolher uma empresa responsável pela execução das
obras de revitalização total da rodovia Miguel Arlindo
Câmara (MAC), com recapeamento asfáltico de toda a
via (14,6km entre a BR-293 e a Vila Residencial), restauro
dos acostamentos e sinalização vertical e horizontal.

ESTACIONAMENTO EM CANDIOTA 2
Os comerciantes em geral, até então em Candiota, não se atentavam para esta questão do estacionamento, até porque a cidade não exigia. Proporcionar um
local adequado para seu cliente estacionar o seu carro
e fazer suas compras com tranqulidade é certeza de
aumento das vendas. O contrário é verdadeiro também,
ou seja, a perda de clientela.

Candiota, para conhecer as usinas e as minas de carvão
mineral. Pelo que o TP apurou, as negociações estavam
bem avançadas para sua vinda acontecer agora neste
mês de maio, fato que se frustra com sua demissão. Para
o lugar de Bento Albuquerque, o presidente da República
nomeou Adolfo Sachsida, servidor de carreira do Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Ele ocupava a
chefia da Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos
do Ministério da Economia.
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ÁGUA EM CANDIOTA 1
A Associação dos Moradores e Amigos da Vila
Residencial (AMAVR), protocolou nesta sexta-feira (13),
junto ao Ministério Público de Bagé, um abaixo-assinado
com cerca de 200 assinaturas, segundo a direção da
entidade, pedindo providências quanto ao abastecimento de água da localidade. O documento, entregue pelo
presidente e o secretário da entidade, Anderson Teixeira
(Gariba) e Axel Costa), pede um plano emergencial de
obras à Prefeitura. Também nesta sexta, outra associação
de moradores, a de Seival (AMORS), pediu nas redes
sociais, atenção sobre a água da localidade.
ÁGUA EM CANDIOTA 2
Informações ainda não oficializadas, dão conta
que a Prefeitura está gestando um plano ousado de investimentos para aplicar no sistema de água da cidade,
que historicamente enfrenta muitos problemas. O plano
deve contar com uma consultoria especializada.

jornalismo.tribunadopampa@gmail.com
comercial.tribunadopampa@gmail.com
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PGM CIDADANIA

Procuradoria leva
atendimento jurídico
aos bairros de Candiota
Somente em Seival e João Emílio foram mais de 100 atendimentos para o perdão
de dívidas. São Simão, União e Operária são os próximos a receber o projeto

Divulgação TP

A

Procuradoria Geral do
Município (PGM) de
Candiota, por intermédio da procuradora-geral
Nathiane Vaz, está desenvolvendo um trabalho de orientação jurídica junto aos bairros. Iniciando o projeto PGM
Cidadania, a equipe esteve na
comunidade da João Emílio,
atendendo 43 moradores, no
último dia 4 de maio, sanando
as dúvidas referentes ao perdão de dívidas e recebendo a
documentação daqueles que
se enquadram nos requisitos
da Lei de remissão de dívidas.
A segunda localidade a receber o atendimento da equipe
da Procuradoria aconteceu
na última quarta-feira (11),
foi o Seival, ocasião em que
foram realizados mais de 60
atendimentos.“Em especial,
o propósito da Procuradoria
é garantir que os munícipes
tenham acesso à informação
e que sejam conhecedores
dos seus direitos, a partir da
análise jurídica e atendimento
detalhado e individualizado
sobre a situação de cada morador. Com o trabalho desenvolvido, somam mais de 100
atendimentos à população”,
afirma Nathiane.
Ainda, conforme informado pela procuradora-geral, no total, mais de 250
atendimentos já foram realizados, considerando os
atendimentos diários que são
feitos na sede da Procuradoria, a respeito da remissão de
dívidas.
O servidor e procurador do município, Hernando
Fagundes, fala sobre a importância do deslocamento
da PGM para atendimento
a população nos bairros.
“Considero o deslocamento
da equipe da Procuradoria
Jurídica aos bairros, como
aquele realizado na João
Emílio e Seival, extremamente importante para o sucesso
do programa de remissão
fiscal adotado pelo município
de Candiota. Certamente que

Divulgação TP

“Nosso
propósito
é que os
munícipes
tenham acesso
a informação
e conheçam
seus direitos”
Nathiane Vaz – procuradora-geral do município de
Candiota, se referindo ao projeto PGM Cidadania.

Eleições 2022

Foram 40 atendimentos na João Emílio

No Seival, foram realizado cerca de 60 atendimentos

essas diligências oportunizam
ao contribuinte requerer o
benefício, esclarecer dúvidas,
informar-se a respeito, sem
ter que se deslocar até a sede
do município, além de con-

tribuir para melhor divulgar
o programa”, analisa.
No próximo dia 25, a
equipe da PGM estará na sede
do Sindicato dos Municipários de Candiota (SIMCA),

das 9h às 14h, atendendo os
moradores da São Simão,
União e Vila Operária. As
demais localidades terão as
datas de atendimento divulgadas em breve.

Faltando pouco
mais de quatro meses para as eleições
é natural que continuem as movimentações visando fechar
os acordos políticos.
Principalmente no nível federal. Já se sabe
que a chapa de Lula
terá Geraldo Alckmin
como vice, sendo este
Marco Antônio
um excelente nome
Ballejo Canto
que poderia ser o presidente se o eleitor brasileiro tivesse maturidade
suficiente para escolher pessoas capacitadas para
o cargo. Alckmin foi vereador, prefeito, vice-governador e governador eleito quatro vezes para este
cargo no maior estado do país, São Paulo.
As terceiras vias não se entendem e divididas
ficam inviáveis, a cada dia com menos tempo para
decolar.
Esta semana estive conversando junto à
mesa de um bar onde um sobrinho tocava com
três pessoas que aparentemente já votaram em
Bolsonaro. Duas ligadas ao MDB bem maleáveis
quanto a escolha futura e uma mais convicta de
sua escolha de anos atrás. Esta, começou a falar
da Petrobrás e eu logo vi que a criatura não tinha
noções da composição acionária desta empresa,
mas repetia dados que recebeu sabe-se lá de quem.
Em outro momento começou a falar que uma ação
da empresa no tempo da Dilma valia centavos, outra
informação destas que aplicam por aí e as pessoas
saem repetindo. Tempo de fake news, notícias falsas
que vão proliferar nos próximos dias.
Lula repetirá o apelo emocional de uma velha
composição, agora com nova roupagem, “sem medo
de ser feliz”. Embora do ponto do ponto de vista
psicológico de como esta frase chega nas pessoas
eu tenha alguma restrição, uma vez que sempre
reiterei escrevendo neste site que toda frase deve
ser proposta como uma mensagem positiva do início
ao fim, é um elemento de apelo interessante que
já foi testado com relativo sucesso em momentos
anteriores.
Enquanto isto o presidente ataca o STF, faz
de conta que tem algum apoio para dar um golpe
de estado e fala frases de efeito para tirar o foco
do debate do que realmente importa, a inflação, o
desastroso desempenho pessoal e do governo na
pandemia, na educação, nas relações exteriores,
no desmatamento, na economia e por aí vai. Mas
continua em evidência, “falem mal, mas falem de
mim”. Evoluiu um pouquinho nas pesquisas porque
fica com a maior parte dos votos de Moro. Parece
que já chegou no limite.
Escaramuça aqui, discurso ali, os dias passam
e uma coisa parece que não mudará, a polarização
entre os dois. De um lado Lula e uma proposta de
esperança de dias melhores a ser construído com
a participação do povo. De outro, Bolsonaro que
até hoje não desceu do palanque para governar e
que se for reeleito continuará no mesmo palanque
onde está.
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SALÁRIOS

Prefeitura de Hulha Negra
garante 13,23% de reposição ao
funcionalismo e 34% ao magistério
Além disso, o vale-alimentação terá aumento de 22,18%

A

Prefeitura de Hulha Negra anunciou
nesta quarta-feira
(11), a proposta de reajuste
dos salários dos servidores
efetivos, cargos comissionados e contratados, bem
como do magistério. Para
a efetivação da reposição
salarial - que se estende
aos subsídios dos agentes
políticos (prefeito, vice,
secretários e vereadores) -,
os projetos de lei já foram
encaminhados à Câmara. A
proposta inclui a majoração
sobre o padrão de vencimentos dos servidores,
retroagindo seus efeitos
para 1º de janeiro de 2022.
PMS - O Piso Municipal de
Salário (PMS) vai passar de
R$ 516,56 para R$ 584,90,
o que representa uma majoração de 12,23%. Segundo
os técnicos da Prefeitura,
este aumento representa
a reposição inflacionária
medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) no período de janeiro de 2021 a março de
2022. O vale-alimentação
dos servidores também terá
reajuste de 22,18%, passando de R$ 16,37 para R$ 20
a cada dia trabalhado.
O prefeito Renato
Machado destaca que os
servidores públicos são os
verdadeiros responsáveis
pelo funcionamento de
todos os setores da municipalidade, parabenizando
a todos pela assiduidade e
desenvoltura.
O vice-prefeito
Marco Igor Ballejo Canto,
comenta que os servidores
devem ser cada vez mais
valorizados pela gestão, e
que junto com o prefeito,
estará lutando para novas
conquistas para os colabo-

Joanes Araujo/Especial TP

Reprodução TP

Prefeito Renato Machado ao lado do
secretário de Finanças, Zico
Proejtos baixaram para tramitação no Legislativo

radores municipais.
Renato ainda frisou
que a reposição é fruto de
um esforço e também de um
entendimento político da
municipalidade. Ele lembrou que o governo federal
congelou gastos com pessoal, saúde e educação por 20
anos; o governo do Estado
encaminhou projeto de lei
que prevê um aumento de
6% na remuneração dos
servidores do Estado, sendo
1% retroativo a janeiro e
4,951% a partir de abril.
MAGISTÉRIO - O prefeito entende que pagar o
piso nacional aos professores é um desafio para
as pequenas cidades, já
que os recursos do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação
(Fundeb) tendem a diminuir, porém é uma ação de
valorização da educação e
dos profissionais.
O governo federal anunciou reajuste de

33,24% ao Piso Nacional do Magistério (PNM).
Em Hulha Negra, segundo
confirmado pela assessoria
de Comunicação, foi concedido reajuste acima do
federal, chegando a 34%,
ou seja, 0,76% a mais que
o recomendado. “Hulha
Negra é uma das primeiras cidades da região a
garantir o piso nacional
aos professores. Apesar
das dificuldades financeiras, continuaremos com o
nosso compromisso com a
educação, pagando o piso
aos docentes e garantido
os seus direitos. O futuro
de uma nova geração passa
pela educação. E essa transformação começa na sala
de aula, com professores
mais valorizados”, garante
o prefeito.
Renato destaca ainda que a administração
tem honrado com o compromisso de valorizar os
servidores públicos. “É
preciso valorizar os profissionais da educação,
porque é através deles que

vamos desenvolver uma
educação de qualidade em
nosso município” disse o
gestor.
2023 ATÍPICO - O índice
proposto foi determinado
depois de diversos ensaios
financeiros até se definir
aquele que mais se ajusta,
segundo o governo, responsavelmente às finanças do município para os
próximos anos, evitando
comprometimento futuro.
Atualmente, a folha de pagamento representa 41,32%
da arrecadação e com a reposição passará a 49,46%,
ainda longe dos 54% de
limite determinado por lei.
“Será um ano atípico economicamente. O frigorífico
Marfrig/Pampeano, o maior
fornecedor de retorno de
ICMS para o município de
Hulha Negra, já sinalizou
que no ano passado trabalhou com índices negativos.
Então, é preciso equilibrar
as contas para proporcionar
aos nossos servidores aquilo que será possível cum-

prir com responsabilidade.
Trabalhamos sempre para
fazer o melhor, mas, nossa
preocupação é melhorar o
salário com o valor disponível ao fim de cada mês”.
Segundo o secretário de Finanças, Gélson
Luiz Oyarzabal, o Zico, o
reajuste é uma valorização
dos servidores que se reflete também na economia
do local. “O reajuste deve
ser depositado na conta dos
servidores neste mês de
maio. Este é mais um compromisso de gestão com
planejamento e acima de
tudo valorização da classe.
TRAMITAÇÃO - Em contato com o Tribuna do
Pampa, a presidente do
Legislativo, Tanira Ramos
(PTB) informou que solicitou uma reunião com o Setor de Recursos Humanos
da Prefeitura como forma
de garantir a incorporação
da reposição ainda no mês
de maio ao funcionalismo. Ela explicou que os
projetos foram recebidos
pela Câmara nesta semana
e que não seria possível
já aprovar na quinta-feira

(12). “Junto com o diretor
da Câmara, Márcio Schröder, conseguimos assegurar
o pagamento do reajuste
ainda para maio. Isso porque o prefeito solicitou
urgência na aprovação dos
projetos, mas temos prazos
e processos regimentais que
precisam ser cumpridos e
não teríamos tempo hábil
para a sessão ordinária desta semana, somente para a
próxima quinta-feira (19)”,
explicou a presidente.
REGIÃO – Na região de
cobertura impressa do TP,
Hulha Negra, em termos de
índice, é o município que
concedeu maior reajuste ao
funcionalismo (13,23%).
Em Pedras Altas, dentro
de um pacote de projetos,
foi concedida reposição
salarial de 10,16% e em
Pinheiro Machado, 10%.
Já em Candiota, o acordo
fechou em 12,54%. Bagé
ainda não concedeu reajuste ao funcionalismo. O
governo estadual concedeu
reposição de 6% aos seus
servidores e o federal, 5%,
ficando, ambos, abaixo do
índice de inflação.
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MINERAÇÃO

Deputado Paparico
comemora decisão
judicial sobre indústria
de fosfato em Lavras
O
plano estratégico
para ampliar a produção nacional de
fertilizantes, na prática,
depende do investimento
na mineração de matérias-primas como fosfato – um
dos principais componentes dos insumos agrícolas.
O presidente da Frente
Parlamentar da Mineração
e do Polo Carboquímico
na Região da Campanha,
deputado Paparico Bacchi
(PL), usou a tribuna da
Assembleia esta semana
para destacar o indeferimento do processo movido
Ministério Público Federal
(MPF) que identificou possíveis falhas na elaboração
dos estudos ambientais
necessários à emissão das
licenças de instalação e
de operação no projeto da
empresa Aguia para extração de fosfato em Lavras
do Sul.
De acordo com o
despacho do juiz substituto
da 1ª vara federal de Bagé,
André Augusto Giordani,
o processo foi indeferido
por ilegitimidade ativa do
MPF na presente ação civil
pública ao considerar que
se trata de projeto de impacto local. Desta forma, o
magistrado não vislumbrou
interesse jurídico da União,
de suas autarquias ou empresas públicas na causa.
O fato marca o
avanço para a empresa

Aguia implantar a unidade
de produção de fosfato em
Lavras do Sul, com capacidade inicial para extrair
e vender 300 mil toneladas
ao ano – o que representa
mais de 10% da demanda
estadual – com capacidade
de multiplicar a produção havendo necessidade.
“Comemoramos mais um
significativo avanço para
produzir fertilizantes no
Rio Grande do Sul. É uma
grande notícia para reduzir
aos agricultores o custo na
produção de alimentos. O
projeto, além de impulsionar o desenvolvimento
econômico na região da
campanha, é convergente
com as iniciativas do poder
público que busca evitar o
risco de desabastecimento
de fertilizantes no país,
após o início do conflito
entre Ucrânia e a Rússia
– principal fornecedor do
insumo para o Brasil”, destacou o parlamentar.
No seu discurso,
Paparico Bacchi ressaltou
que a produção nacional
de fosfato - que tem custo
médio de R$ 3,5 mil a R$
4 mil por tonelada - pode
reduzir o custo do produto
para R$ 1 mil por tonelada. “Além de trazer um
alento para produtor rural,
a iniciativa proporciona
um imediato incremento
de 7% na arrecadação de
impostos do município de

Irineu Fontela/Especial TP

Deputado discursou sobre o assunto esta
semana na tribuna da Assembleia gaúcha

Lavras do Sul, que hoje é
de 74 milhões”, afirmou o
deputado.
Sávio Prestes, prefeito de Lavras de Lavras
do Sul, ressalta o impacto
positivo que o projeto traz
para a região na geração de
emprego e renda. “Todo o
povo gaúcho ganha com
isso, na arrecadação de

impostos estaduais, no
Imposto Sobre Serviço
(ISS), no setor imobiliário,
gastronômico, hoteleiro,
turístico, etc. Considerando
a entrega do produto previsto em 300 mil toneladas,
há basicamente 100 anos de
sustentabilidade no fornecimento de fertilizantes”,
destaca Prestes.
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O que os grandes livros
ensinam sobre Justiça?
Vivemos no mundo
das informações. Jamais
a humanidade foi tão bem
informada. Sabe-se imediatamente se um trem descarrilha
em Jacarta, na Indonésia, ou
se nasce um urso panda em
algum rincão isolado da China. Porém, são informações,
e informações se sobrepõem
a todo momento – no dia
seguinte, elas já terão pouca
utilidade. Cultura é (bem)
diferente. A cultura também * Guilherme Barcelos
engloba informações, porém,
são aquelas que moldam a nossa civilização. E estas
permanecem, vez que representam alicerces. Por que
entendemos que algo é certo ou errado? Por que concordamos que algo é belo ou feio, bom ou mau? Ora,
todos temos arraigados alguns princípios que nos foram
entregues por aqueles que vieram antes de nós, que,
por sua vez, receberam da geração anterior, e assim
por diante. A própria linguagem é isso. Essa tradição é
construída pela cultura. E onde se encontra essa cultura? Em primeiro lugar, nos livros. Os livros, desde que a
humanidade aprendeu a escrever e a armazenar seus
pensamentos, compõem a mais profícua fonte de cultura.
E eles ensinam muito.
Em “O que os grandes livros ensinam sobre Justiça” (Nova Fronteira - RJ, 2019), José Roberto de Castro
Neves organiza e apresenta coletânea que reúne textos
elaborados por expoentes do universo jurídico brasileiro,
que, a partir de livros marcantes no desenvolvimento da
nossa civilização, apontam lições sobre a Justiça. Na obra
coletiva, cuja introdução acima se encontra citada em
trecho, promove-se uma jornada por alguns dos alicerces
fundamentais de nossa história e cultura, como Dom Quixote, Grande Sertão: Veredas, O Alienista, Os Miseráveis,
Antígona e Irmãos Karamazov, dentre muitos outros.
Nas “Otrasinquisiciones” Jorge Luis Borges escreveu que a história universal, quiçá, “es la historia de
unas cuantas metáforas”. Pois muitos dos grandes livros
da história trazem valiosas metáforas acerca do Direito
e da Justiça. E muitas delas estão postas nesta grande
obra contemporânea sobre a qual escrevo hoje. Trata-se,
pois, da Literatura e do Direito andando de mãos dadas.
Acredito, tal como Norman Mailer afirmou, que se perdermos o passado “perderemos muito mais do que jamais
poderemos imaginar”. Como, então, um advogado, como
eu, lê os clássicos? Certamente não descansando dos
ensinamentos da Lei.
Assim, em “Aventuras de Pinóquio”, a arrogância, o
narcisismo e o egoísmo no fazer das pessoas e das situações meros instrumentais para a realização dos próprios
desejos em confronto com a existência de mínimas regras
de convivência é uma tônica, o que denota a importância
do Direito e dos seus instrumentos de coercibilidade. Em
“Dom Quixote”, e é apenas uma das ideias, consignada
está uma lição acerca da importância da imparcialidade
judicial – “Quando acontecer de julgares algum pleito de
algum inimigo teu, afasta da tua mente a ofensa”. Já em
uma passagem de “Grande Sertão: Veredas”, o problema
da ausência do Direito surge com muita concretude “O
senhor sabe: sertão é onde manda quem é forte, com
as astúcias”. Ocorre que o Direito é a fórmula moderna
encontrada para brecar a força (a força do Direito contra
o direito da força, como disse Ruy Barbosa), sendo que
onde a força – não apenas a bruta - impera, o Direito
agoniza. De igual modo, em “O Conde de Monte Cristo”,
notadamente no julgamento de Edmond, Manseau apresenta vigorosa defesa em prol da presunção de inocência.
E diz mais, cujo alerta é temporalmente transcendental:
“a Justiça e a vingança não se confundem”. Até mesmo
questões envolvendo a interpretação jurídica podem ser
extraídas, como em “O nome da Rosa”, de Umberto Eco,
a partir de uma intersecção com “Romeu e Julieta” – “O
que chamamos de rosa, sob outra denominação, teria
outro perfume?”. E em “1984”, de Orwell, está o alerta
de que a democracia, embora as suas vicissitudes, é o
melhor caminho para a vida em sociedade, assim como
quão nocivo é um Estado totalitário, com a promoção da
relativização dos direitos fundamentais. Enfim...
Angústias e triunfos. Valores e fraquezas. Amores e
paixões. Cultura e selvageria. A literatura lida com a mais
profunda humanidade. E lida, naturalmente, também com
a Justiça. Dela, desse modo, é possível extrair reflexões
importantíssimas para quem se importa com o futuro e o
equilíbrio da sociedade e, logo, com o problema do Direito.
Eis o grande mérito da obra que dá título à coluna, cuja
leitura é seguramente indicada.
* Doutorando em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de
Direito Público (IDP/DF), Mestre em Direito Público pela Unisinos/RS, Pósgraduado 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).
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CAMPANHA NACIONAL

Conselhos tutelares iniciam
atividades preventivas alusivas
ao Maio Laranja nas escolas
Palestras, blitz e entrega de material educativo está entre as ações de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes

O

mês de maio é marcado pela conscientização sobre a
prevenção do abuso e da
exploração sexual de crianças e adolescentes, através
da campanha Maio Laranja.
A data é lembrada no dia 18
de maio, fazendo memória
à menina capixaba Araceli
Crespo, de apenas oito anos
de idade, que foi sequestrada, drogada, espancada,
estuprada e morta em 1973.
A violência sexual
de crianças e adolescentes
pode ocorrer em várias
idades, incluindo bebês. O
abuso sexual se configura
quando a criança é utilizada por adulto, ou até um
adolescente, para praticar
algum ato de natureza sexual. Já a exploração sexual
é quando eles são utilizados
com propósito de troca ou
de obter lucro financeiro
ou de outra natureza em
turismo sexual, tráfico,
pornografia, ou também em
rede de prostituição.
NACIONAL – No lançamento da campanha de
forma nacional, a ministra da Mulher, da Família
e dos Direitos Humanos
Cristiane Britto, lembrou
que “neste período, damos
uma atenção mais que especial às nossas crianças e
adolescentes. Os impactos
da violência sexual, física
ou psicológica são imensuráveis, mas podem ser
amenizados dependendo
de como a vítima será acolhida”, convidando a todos
a se engajarem na causa,
denunciando as violências
por meio do Disque 100.

Divulgação TP

“Enquanto sociedade, é
nosso dever denunciar e
estarmos atentos a quaisquer sinais que podem
identificar violência contra
crianças e adolescentes. O
silêncio só agrava a situação e impede que a criança
ou adolescente saia dessa
situação de violência”,
conclui.
REGIÃO - Na região de
cobertura impressa do Tribuna do Pampa, ações
educativas em prol da prevenção do abuso e exploração sexual já teve início
por meio de palestras em
escolas. Em Pinheiro Machado, uma ação já foi
realizada pela equipe do
Conselho Tutelar, que tem
a frente Ana Lúcia Gomes,
Carla Teixeira, Clarissa
Vais, Cristina Dias, José
Ewerton da Rosa e Ronnete
Feira, além do motorista
Fernando Teixeira.
Em entrevista ao
jornal, Cristina Dias falou
em nome do CT, explicando que um banner com o
Semáforo do Toque e panfletos foram confeccionados com explicações para
as crianças e adolescentes.
“O semáforo é bastante
interessante e uma forma
bastante didática para explicarmos para as crianças
onde elas podem e não podem ser tocadas”, explicou
Cristina.
A programação teve
início pelas escolas José
Ermírio de Moraes, localizada na Vila Umbu e
Dois de Maio, na sede do
município. Também estão
previstas a realização de

Conselho Tutelar de Pinheiro Machado já realizou as primeiras ações em escolas da cidade

visitas as outras escolas
da cidade, colocação de
cartazes com indicações
de números de telefones
para denúncias e uma blitz
educativa.
Questionada pelo
TP sobre a importância da
campanha, ela reforça que
com as palestras as crianças poderão ter acesso e
reforço a essa informação
de auto proteção. Cristina
também confirmou o acompanhamento de diversos casos na cidade, o que as deixa preocupadas. “Sempre
orientamos e solicitamos
que qualquer pessoa que
saiba da situação, que faça
a denúncia, seja através do
CT, ou Delegacia de Polícia Civil ou pelo Disque
100 para que as medidas
protetivas e cabíveis sejam
tomadas em prol das crianças e adolescentes”, afirma.
Por fim, Cristina diz
que o objetivo é que essa

conscientização não ocorra
somente neste mês de maio,
mas durante todo o ano.
“Nenhuma criança merece
ter seus direitos violados,
não só com relação ao
abuso, mas casos de maus
tratos. Por isso aproveitamos nas escolas para falar
sobre outros assuntos e
o trabalho do Conselho
Tutelar, um órgão que zela
pelos direitos, mas que não
possui direitos de polícia,
sendo as responsabilidades
da família”.
CANDIOTA – Em contato
com o Conselho Tutelar de
Candiota, que atualmente
conta com um a equipe de
conselheiros formada por
Daiana Moura Etcheverria,
Leni Lucena, Marines Bento Furich, Rafaela Parodes
Ortiz, Vera Beatriz Olave Rodrigues e Jaqueline
Bohn Vieira, foi repassado
ao jornal que atividades nas
escolas serão iniciadas na
próxima semana.
“A partir da semana que vem, estaremos
realizando atividades de
conscientização nas escolas, blitz e demais atividades alusivas a data do dia
18 de maio, juntamente
com a Secretaria de Ação
Social do município. É uma
data reflexiva, onde serve
como alerta constante. O
foco principal é alertar toda
comunidade, conscientizando sobre o abuso sexual
de crianças e adolescentes,
estabelecendo também,
um diálogo saudável com
os pequenos em relação à
proteção”, explicou a presidente Marines Furich.
S e g u n d o o C T,

assim como em todo o
país, acontece um grande
número de abusos sexuais
em Candiota. “Muitas vezes por falta de informação
estes abusos são velados,
fazendo com que somente
na vida adulta estas crianças ou adolescentes que sofreram, tomem consciência
que era abuso. Infelizmente
a maioria acontece dentro
da própria casa, ou por pessoas próximas a família”,
destacaram.
As conselheiras
também falaram da importância de abordar mais o
tema. “É muito importante
conversar com as crianças
sobre as partes íntimas do
corpo, explicar sobre os
limites do corpo, incentivar a criança a conversar
e confiar na mãe, pai, avós
ou responsáveis, saber com
quem a criança conversa,
anda ou o que está fazendo,
analisar as reações e alteração de humor e atitudes,
identificando desta forma,
os possíveis sinais de abuso. E por fim, procurar os
órgãos competentes para
auxiliar nos procedimentos
e medidas que deverão ser
tomadas”, indicaram.
PEDRAS ALTAS – Em entrevista ao TP, a conselheira tutelar Jaqueline Alvarez
disse que para ressaltar a
Campanha Maio Laranja
foram organizados panfletos para serem distribuídos
na cidade e escolas. Ela
também explicou que serão
feitas palestras e conversas
com as crianças e adolescentes para esclarecer e
alertar as crianças sobre a
Campanha Maio Laranja.

Jaqueline, que atua
ao lado dos conselheiros
Bruno Pereira Pedroso,
Daiane Oliveira Gonçalves, Thaiz Souza Gonçalves, Thalia Rodrigues
Acosta e Flavia Maria Deoscar Souza, falou também
da importância da Campanha. “Serve para alertar as
crianças, pois essa realidade que acontece muitas
vezes e infelizmente dentro
da própria casa”, destacou.
A conselheira informou que em Pedras Altas o
CT ainda não foi acionado
para acompanhar nenhum
caso de abuso, mas disse
saber da necessidade de
falar sobre o tema. “O
abuso sexual e violência
é horrível, a criança acaba
vivendo essa violência e
pensando ser normal”.
Por fim, Jaqueline
repassa algumas ações a
serem realizadas. “Acredito que devemos ser muito
claros e passar segurança
quando conversamos com
as crianças, esclarecendo
todos os fatores, explicando claramente onde
estão as partes íntimas que
não podem ser tocadas,
somente em caso de doença e levada pelos pais ao
médico, e que se caso isso
ocorra que ela não deve
ter vergonha de falar para
quem ela confia. Também
é importante orientar as
crianças a não aceitar presentes de estranhos e não
obrigá-la a abraçar e beijar
alguém que ela não queira,
pois se essa criança pode
estar vivendo um abuso, o
que vai fazer com que ela
não queira chegar perto
desta pessoa”, finalizou.
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NOVO VEÍCULO

Fundação Maria Anunciação
Gomes de Godoy recebe ambulância
da Prefeitura de Candiota
Veículo zero km foi entregue na forma de cessão de uso
Silvana Antunes TP

Ato de entrega da ambulância ocorreu com a presença de
autoridades municipais, servidores e reopresentantes de empresas

N

a quarta-feira (11),
na sede do Executivo candiotense, o
prefeito e o vice-prefeito
do município, Luiz Carlos
Folador e Paulinho Brum,
acompanhados de vereadores e secretários municipais
entregaram em forma de
cessão de uso à diretoria
da Fundação Maria Anunciação Gomes de Godoy
uma ambulância zero km,
Renault modelo 2023.
O veículo foi adquirido por meio de emenda
parlamentar no valor de
R$ 250 mil, através do
deputado federal Ubiratan
Sanderson (PL). O muni-

cípio investiu na forma de
contrapartida R$ 7 mil.
No ato de entrega, o
deputado foi representado
pelo coordenador de segurança pública e trânsito de
Candiota, Flávio Sanches,
que lembrou que a ambulância foi uma conquista
através de uma solicitação
feita ao deputado em 2021.
“Resolvemos beneficiar
a Fundação que estava
necessitando de uma nova
ambulância. Agradeço também a Secretaria de Saúde,
visto a emenda só ter sido
possível via a esta pasta,
bem como a todo o pessoal
da licitação”.

O presidente da
Fundação, Marcelo Dutra,
agradeceu o apoio de Flávio Sanches e a conquista
da ambulância. “Hoje fazemos cerca de 3 mil atendimentos mensais, sendo
muitos encaminhados para
Bagé, assim como outros
para Pelotas e até Porto
Alegre. Estamos sempre
fazendo manutenção nos
veículos, mas todos sabem
que os custos são altos, elas
já possuem mais de 10 anos
de uso e essa nova vai ser
de grande economia quanto
a manutenção e segurança
no transporte. Fica o nosso
agradecimento a todos os

Veículo foi adquirido por meio de emenda do deputado Sanderson
e contrapartida da Prefeitura de Candiota

envolvidos nessa conquista”, afirmou.
Em continuidade, o
secretário de Saúde Fabrício Moraes, o Bibi, agradeceu a Camila Severo que
iniciou o processo de recebimento da emenda junto
ao deputado assim como a
toda equipe da Saúde e Planejamento da Prefeitura.
“Com certeza todo o recurso é muito bem aproveitado
e empregado. Gostaria de
agradecer a Fundação que
é um braço da Secretaria de
Saúde. Nada é feito sozinho
e agradeço a todos neste
processo, ficamos muito
felizes por poder desen-

volver esse trabalho, que
é nossa obrigação, porém
feito com amor”, explanou
o secretário, relembrando
ações já feitas desde que
assumiu a pasta.
O prefeito da cidade,
Luiz Carlos Folador disse
que estava reunido com
muita alegria por poder
beneficiar a comunidade de
Candiota. O gestor agradeceu a equipe da Prefeitura
e empenho, principalmente
ao Flávio Sanches e o deputado Sanderson por ter
atendido a solicitação para
esta importante conquista.
No ato de entrega
também estavam presentes,

além de equipe de licitações e outros servidores, os
vereadores Adriano Revelante e Gildo Feijó, a vereadora Hulda Alves, o gerente de controle da Seival Sul
Mineração (SSM) Nelson
Kadel Júnior e gerente de
operações da SSM, José
Adolfo Carvalho Júnior.
Citado pelo secretário de Saúde, Fabrício Moraes, o presidente do Conselho Municipal de Saúde,
Paulo Cezar Goveia, que
na época do pedido fazia
parte da Fundação, disse
ao jornal que a participação
coletiva havia sido importante para a conquista.
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Nova lei sancionada pelo
Executivo gera debate
em Pinheiro Machado
A

lei nº 4443, sancionada pelo Executivo
de Pinheiro Machado
que torna obrigatória a exibição de vídeos educativos
antidrogas nas aberturas de
shows, eventos culturais e
similares na cidade gerou
amplo debate.
Uma grande parcela da população, incluindo
promotores de eventos, se
mostraram contrários a proposta do vereador Fabrício
Costa (PSB), que justificou
que os vídeos serão uma ferramenta de divulgação dos
males causados pelo uso de
entorpecentes e substancias
alucinógenas, bem como na
informação sobre o número
de telefone para denúncias.
A LEI - A Lei nº 4443 faz
referência a eventos com
público a 100 pessoas. Os
vídeos deverão ter duração
de, no máximo um minuto
e no mínimo 30 segundos,
sendo que a projeção dos
vídeos educativos deverá
ser feita em telas capazes
de permitir a visualização
de seu conteúdo por todo
o público do local onde se
realizará o evento.
A criação do vídeo
será de responsabilidade das
empresas organizadoras ou
promotoras dos eventos e as
informações a serem veiculadas nos vídeos educativos
deverão abordar os seguintes
temas, dentre outros: consequências do uso de drogas

lícitas e ilícitas; uso indevido
de medicamento; drogas e
sua relação próxima com
a violência, prostituição e
acidentes; os dependentes
de drogas e suas chances de
recuperação; a participação
da família e da comunidade;
alerta quanto aos perigos
do contato com as drogas;
divulgação de centros de
tratamento e assistência aos
usuários.
Cabe destacar que a
lei não prevê nenhum tipo
de multa ou penalização para
quem não cumprir.
PROMOTORES DE EVENTOS – O jornal conversou
com promotores de eventos
de Pinheiro Machado para
saber seus posicionamentos
quanto a pauta e de que
forma deverá impactar as
festividades. Carlos Eduardo Alvares, que promove
rodeios há 4 anos na cidade,
disse que se tiver que seguir
a lei não fará mais eventos.
“Acho muito desnecessário
isso, para nós será um custo
a mais. Já está sendo muito
difícil fazer os eventos, pois
não temos apoio de nenhum
órgão público. Faço rodeios
e bailes, gero em torno de
20 empregos, mas assim
não vou fazer mais. O custo
com telão é tanto quanto
um aluguel de espaço, só
da pra continuar seguindo a
lei se a Prefeitura custear”,
manifestou.
O TP também con-

versou com o presidente do
Clube Comercial de Pinheiro
Machado, entidade que no
momento passa por algumas
adequações quanto às legislações. Vinicius Silveira de
Oliveira disse que quando
o clube reabrir vão elaborar
festas, mas não soube dizer
com precisão se poderão
colocar imagens como descrito na lei, pois telão em
festas, segundo ele é algo
caro. “Achei desnecessário
e que adianta em nada, pois
quem vai a festa já tem muita
noção do que é droga. Um
clube para se manter já é uma
guerra e ainda imagina ter
que contratar mais imagem
em tudo que é tipo de evento.
Assim que reabrirmos vamos
elaborar as festas, mas não
saberemos se teremos condições em nossos eventos sempre ter imagem, ainda mais
depois de todo esse tempo
fechado anteriormente em
razão da Covid-19. Pinheiro
é uma cidade pequena, com
público sempre reduzido em
festas”, expôs Vinicius.
EXECUTIVO – Diante das
manifestações negativas e
não clareza quanto às fiscalizações, o TP contatou com
a assessoria de Comunicação
da Prefeitura de Pinheiro
Machado, questionando um
posicionamento e de que
forma a lei seria fiscalizada
na cidade. Em nota via assessoria, o prefeito Ronaldo Madruga disse que transformou

A proposta do
vereador Fabrício
Costa (PSB) foi
aprovada por
unanimidade

Divulgação TP

em lei um anteprojeto e que
foi aprovado por unanimidade em plenário.
LEGISLATIVO - O jornal
também conversou com
o vereador proponente,
Fabrício Costa, acerca da
repercussão negativa da
lei. Costa disse estar muito
tranquilo com a matéria.
“Foi através de sugestão
de pessoas da própria comunidade a implementação
da Lei, tendo em vista que
outros municípios no Brasil
já implementaram a mesma.
No plenário, a votação foi

por unanimidade, mostrando
que a ideia foi bem aceita
por todos os segmentos representados na pluralidade
da Câmara. Não é novidade
para ninguém a infeliz realidade das drogas em nosso
município, e essa Lei, é mais
uma das tentativas que o
Poder Público vem tomando
aqui, assim como os projetos
sociais que órgãos aqui fazem como a Brigada Militar
no exemplo do Proerd), além
de iniciativas nesse sentido
como por exemplo a Lei
4274 lá do ano de 2016, que
dispõe sobre a realização

de Seminário Antidrogas
no início do ano letivo nas
escolas da rede municipal”, manifestou o vereador,
acrescentando, após questionado pelo TP, que “toda
aplicação de lei, pode ser
fiscalizada pela sociedade,
poder público, Ministério
Público e pela imprensa”.
Ele ainda diz acreditar que “os próprios organizadores de eventos terão
a sensibilidade em oferecer
sua ajuda em ser mais uma
maneira de conscientizar
sobre os efeitos das drogas”,
finalizou.

O que diz a comunidade
O jornal acompanhou algumas publicações feitas
no Facebook. A maioria é contrária a lei, havendo dúvidas
quanto a eficácia e geração de custos, bem como fazendo
sugestões de ações por parte do Executivo pinheirense.
Mesmo sendo comentários públicos, o jornal não irá expor
os nomes das pessoas. Confira abaixo alguns depoimentos (o TP escreveu palavras que estavam abreviadas por
extenso para melhor entendimento do leitor):
- “Toda iniciativa é válida mas eu particularmente
acredito mais na prevenção a partir de projetos que envolvam os adolescentes e jovens em algo que realmente chame
a atenção deles, alguns cursos e atividades que despertem
o desejo de um futuro melhor! Por que não fazem uma
pesquisa com a comunidade antes de sancionar qualquer
lei?, afinal somos os mais interessados!”
- “Quem frequenta baile/show sabe que ninguém
para pra assistir nenhum tipo de vídeo nesses lugares.
A conta vai cair no colo dos promotores dos eventos,
que já têm muitas dificuldades e custos pra conseguir
realizá-los, e agora vão ter que contratar telão + produção audiovisual pra cumprir uma lei que não parece ser
muito eficiente na sua proposta nesse formato. Realização
de palestras, exibição de filmes e rodas de conversas no
ambiente escolar me parecem muito mais eficazes nesse
sentido de chegar na consciência dos jovens/adolescentes
(além de mais baratas também). Mas é só uma opinião,
que agora nem vale nada.”

- “E o PROERD? autoridades? Ficou no esquecimento? Piada, Pinheiro Machado virou piada há muitos
e muitos anos, a política aqui é brincadeira, ninguém
leva nada a sério”.
- “Gostaria de saber se o município vai arcar com
alguma despesa... Sei de alguns eventos que visam apenas
a difusão da cultura, e não geram absolutamente nenhum
lucro. Além disso, muitas vezes, não contam com nenhum
tipo de apoio financeiro do município... Já vi o Luciano
dos Santos Pétersen & companhia organizarem alguns
eventos ser receber absolutamente nada em troca, além
da satisfação de valorizar a cultura em nossa cidade.
Pelo que entendi, agora, além de trabalhar de graça,
ainda terão que arcar com custos de aluguel de telão,
edição de vídeo, etc... Caberá a quem valoriza a cultura
BANCAR a campanha anti-drogas em nosso município? Se
for esse o caso: é muito fácil se promover com o trabalho
e o bolso alheios...”
- “Com todo o respeito, mas essa é mais uma lei
que não “pega”. Fico pensando: que horas irá passar o
tal do filme, no início ou no meio da festa? Bem...se for
no início, muita gente inda não chegou e os que chegaram
estão preocupados com o divertimento, se ajeitando e
tal... E se for no meio da festa...Muitos já beberam todas
e nem vão saber do que se trata. Mais uma vez, com todo
o respeito, lugar de festa não é o lugar mais adequado
para esclarecer/educar as pessoas, ao contrário, é nas

festas, nos entretenimentos que avaliamos a educação dos
participantes, atribuição primordial da família e também
da escola”.
- “Vai onerar os promotores dessas festas com mais
custo e ninguém se prestará para ver esses vídeos...outras maneiras deveriam ser estudadas, como fiscalização
presente e usar os meios de comunicação, rádio, comunicação de rua, jornais, etc...quem vai ter mais despesa
será quem programa essas festas, que já fazem com muita
dificuldade, prejuízo certo...infelizmente!!!”
- Esse tipo de projeto em eventos de nada serve.
E quem conhece a realidade de um adicto (dependente)
sabe. O que precisamos são projetos nas escolas, grupos
de apoio para jovens e familiares, conversas e campanhas
abertas sobre o assunto perante a sociedade, fiscalização
nas escolas e em eventos, campanhas conjuntas entre Prefeitura + Brigada Militar + Conselho Tutelar, promoção
de debates, cursos, atividades, algo que realmente faça a
diferença na vida desses jovens e os aproxime das famílias, escola, e sociedade. Hoje não se tem nada atrativo
para os jovens, pelo contrário. Ao invés de se preocupar
com vídeos assim em eventos, porque não pensam na
quantidade de crianças que entram em festas e viram as
madrugadas sozinhas na rua?! Existem ‘n’ campanhas
mais eficazes e baratas que podem ser feitas. Começando
por ouvir pessoas que já passaram por isso, para buscar
ideias de projetos mais eficientes”.

GERAL
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EVENTO

Mulheres Empreendedoras programam
uma grande feira em Candiota
Evento deve acontecer no início do segundo semestre. Prefeitura está doando 10 gazebos ao grupo e apóia a iniciativa

N

a última semana,
o grupo Mulheres
Empreendedoras foi
recebido pelo prefeito Luiz
Carlos Folador na Prefeitura de Candiora. O grupo
foi representado pelas empresárias Tainá Resende e
Priscila Bernardi e além
de Folador, participaram
do encontro o vice-prefeito
Paulinho Brum, o secretário
de Assistência, Léo Lopes, a
secretária de Planejamento,
Pâmela Medeiros, a coordenadora da Sala do Empreendedor, Marcia Teixeira e
o assessor Juliano Corrêa.

Na oportunidade, as
empreendedoras relataram
demandas do grupo e explanaram as atividades que
elas vêm realizando no
município.
Durante a reunião ficou encaminhada a realização de uma grande feira das
mulheres empreendedoras
para o início do segundo semestre deste ano, com apoio
da Prefeitura. Ainda, foi
firmada parceria, visando
o fortalecimento, a doação
de 10 gazebos (estruturas
móveis de lona) para uso
daquelas empreendedoras

que estão iniciando suas atividades e dispõem de poucas condições estruturais.
O secretário Léo Lopes disse que o fomento ao
empreendedorismo gera
oportunidades e renda, além
de aquecer a economia e
levar o pão à mesa de muitas famílias. “Em especial
o núcleo de mulheres vem
se fortalecendo muito em
nosso município e hoje
comandam e são responsáveis pela manutenção de
suas famílias. A realização
de feiras traz um novo conceito pra Candiota nunca

antes visto e a doação dos
gazebos para estruturar empreendedoras que ainda não
tem condições é somente
o pontapé inicial de uma
gama de investimentos com
a finalidade de fomentar o
empreendedorismo”, disse,
reafirmando que a Secretaria está de portas abertas pra
todos aqueles que buscam
oportunidades, seja para
se capacitar ou começar a
empreender. “Queremos
receber aqui sejam homens,
mulheres ou jovens, que seremos parceiros de todos”,
aponta o secretário.

Divulgação TP

Evento foi debatido em reunião
na Prefeitura recentemente

Câmara de Vereadores de Hulha Negra
ROTEIRO DA SESSÃO
ORDINÁRIA 5/5/2022
EXPEDIENTE EXTERNO
254/2022 – Do Poder Executivo – Decreto nº 2.567/2022, adotando a IN RFB nº
1.234/2012 para fins de IRRF nas contratações de bens e na prestação de serviços
realizadas pelo Município de Hulha Negra.
EXPEDIENTE INTERNO
INDICAÇÕES
Do vereador LUIZ GUSTAVO NUNES DIAS - 255/2022 - Solicita ao Poder Executivo a realização de obras de patrolamento
e encascalhamento nas estradas da Colônia Nova Esperança,
nas proximidades do Sr. Walter Düek até a Oficina do Sr. Cléber. 256/2022 - Solicita ao Poder Executivo a realização de
obras de patrolamento e encascalhamento nas estradas do
Assentamento Capivara A.
DESPACHO ÀS COMISSÕES TÉCNICAS
Projeto de Lei Municipal nº 031/2022 - Autor: PODER
EXECUTIVO - Assunto: Estabelece o Índice para a Revisão
Geral Anual dos Servidores do Poder Executivo e dá outras
providências.
Projeto de Lei Municipal nº 032/2022 - Autor: PODER EXECUTIVO - Assunto: Autoriza o Poder Executivo a Conceder
Revisão Geral Anual ao Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários.
Projeto de Lei Municipal nº 033/2022 - Autor: PODER EXECUTIVO - Assunto: Reajusta o Piso Salarial dos Profissionais

do Magistério Público Municipal da Educação e dá outras
providências.
Projeto de Lei Municipal nº 034/2022 - Autor: PODER EXECUTIVO - Assunto: Reajusta o Valor do Vale-Alimentação dos
Servidores Municipais de Hulha Negra.
Projeto de Lei Municipal nº 035/2022 - Autor: PODER EXECUTIVO - Assunto: Institui o Vale-Alimentação Mensal ao Prefeito e
Vice-Prefeito de Hulha Negra e dá outras providências.
Projeto de Lei Municipal nº 036/2022 - Autor: PODER EXECUTIVO - Assunto: Autoriza o Poder Executivo a Contratar
Temporariamente um Técnico em Enfermagem para a Secretaria
Municipal de Saúde.
Projeto de Lei Municipal nº 037/2022 - Autor: PODER EXECUTIVO - Assunto: Autoriza o Poder Executivo a Abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento Vigente e dá outras providências.
Projeto de Lei Complementar nº 002/2022 - Autor: PODER
EXECUTIVO - Assunto: Cria o Cargo de Chefe de Vigilância em
Saúde do Trabalhador.
Projeto de Lei Complementar nº 003/2022 - Autor: PODER
EXECUTIVO - Assunto: Eleva o Padrão do Cargo de Assessor
Jurídico.
Projeto de Lei Municipal nº 038/2022 - Autor: MESA DIRETORA - Assunto: Autoriza o Poder Legislativo a Conceder Revisão
Geral Anual aos Vereadores.
Projeto de Lei Municipal nº 039/2022 - Autor: MESA DIRETORA - Assunto: Autoriza o Poder Legislativo a Conceder Revisão
Geral Anual aos Servidores.

LEITURA DE PARECERES
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
Parecer ao Projeto de Lei Municipal nº 029/2022 - Assunto:
Autoriza o Poder Executivo a Contratar Servidor para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Voto do Relator: Pela
constitucionalidade e tramitação regimental da matéria. Parecer:
Mantém o Voto do Relator.
Parecer ao Projeto de Lei Municipal nº 030/2022 - Assunto:
Autoriza o Poder Executivo a Prorrogar a Contratação de 01
Professor de Anos Iniciais. Voto do Relator: Pela constitucionalidade e tramitação regimental da matéria. Parecer: Mantém o
Voto do Relator.
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Parecer ao Projeto de Lei Municipal nº 029/2022 - Assunto:
Autoriza o Poder Executivo a Contratar Servidor para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Voto do Relator: Pela
tramitação regimental da matéria. Parecer: Mantém o Voto do
Relator.
Parecer ao Projeto de Lei Municipal nº 030/2022 - Assunto:
Autoriza o Poder Executivo a Prorrogar a Contratação de 01
Professor de Anos Iniciais. Voto do Relator: Pela tramitação
regimental da matéria. Parecer: Mantém o Voto do Relator.

Prestigie as sessões ordinárias todas as quintas-feiras a partir das
14h. Assista presencialmente ou pela internet, através do site
www.camarahulhanegra.rs.gov.br
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SUSTENTABILIDADE

ODS – Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável

PEDRAS ALTAS
*O vereador Diego
Marques (PT) falou que
a ERS-608 está uma
vergonha, e destacou
que irão dar seguimento
ao trabalho do prefeito
Bebeto Perdomo, que
faleceu no fim do mês
de abril.
*A vereadora Viviane
Albuquerque, a Veca
(Progressistas) também falou sobre a precariedade da ERS-608,
e lamentou a morte de
Bebeto, relembrando
o seu trabalho no município.
* O vereador Antônio
Prestes, Neguinho
(PT) citou a indicação
do presidente da Casa,
Arildo Madruga referente
a estrada, e disse que a
situação é lamentável.
Também falou sobre Bebeto, ressaltando a pessoa que ele foi.
*A vereadora Lidia
Soares (Progressistas)
destacou a situação da
estrada que liga o município, e disse que irá
lembrar de Bebeto com

muito carinho.
*A vereadora Elenice
Mendes (PT) manifestou
apoio ao presidente da
Casa, e disse que neste
momento é preciso dar
apoio ao prefeito Volnei
Oliveira.
*A vereadora Maria Eliana Azevedo (PT) falou
que Bebeto irá deixar
saudade, e disse que
apoia a indicação do
presidente Arildo Madruga.
* A vereadora Nadia Venancio (PT) falou sobre
a estrada e sobre a indicação do presidente, e
lamentou a morte repentina de Bebeto. Relembrou o seu trabalho para
a comunidade, e afirmou
não saber se outra pessoa irá fazer o mesmo
trabalho que ele fez.
*O vereador e presidente da Câmara Arildo
Madruga (Progressistas) agradeceu o apoio
dos vereadores, e disse
que é preciso seguir o
trabalho deixado por
Bebeto.

PREFEITURA DE
PINHEIRO MACHADO
O MUNICÍPIO DE PINHEIRO
MACHADO, torna pública a abertura
da licitação abaixo, cujo edital e seus
anexos podem ser obtidos no endereço eletrônico da sessão pública no site
www.portaldecompraspublicas.com.br
e no site http://www.pinheiromachado.
rs.gov.br, a partir da publicação deste

aviso:
PREGÃO ELETRÔNICO – Licitação nº 110/2022–
Processo 122/2022–Registro de preços para futura
e eventual aquisição de gêneros alimentícios, conforme especificado em EDITAL. SESSÃO PÚBLICA:
será às 10:00 horas do dia 26 de maio de 2022.
Pinheiro Machado, 12/05/2022
Ronaldo Costa Madruga – Prefeito Municipal.

O conceito de desenvolvimento sustentável
traz no seu objetivo dois
lados de uma mesma moeda, igualmente desejados. De um a conservação
da natureza e, de outro, o
desenvolvimento econômico de uma sociedade.
Assim, os Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável (ODS), tem
por meta a construção de
um caminho comum, onde
Nelson Kadel Jr.
o meio ambiente, a sociedade e a economia possam andar de mãos dadas,
através do equilíbrio perfeito entre esses processos.
Forjados a partir da Agenda 2030, esse processo levou três anos para sua conclusão e evolveu
diversas partes interessadas (governos nacionais,
organizações multilaterais, universidades, sociedade
civil e setor privado). O resultado é um compromisso
global, que tem por diretrizes o alívio da pobreza, proteção ambiental, a busca por igualdade, paz e justiça.
Os ODS são compostos por 17 objetivos,
abrangendo os desafios ambientais, sociais e econômicos, através de 169 metas e 231 indicadores,
são eles: 1- Eliminara pobreza; 2- Fome zero;
3- Saúde; 4- Educação; 5- Igualdade de gênero; 6Água potável; 7- Energia; 8- Trabalho; 9– Inovação;
10- Desigualdades; 11 - Comunidades sustentáveis;
12- Consumo responsáveis; 13- Mudança do clima;
14–Vida na Água; 15– Terra; 16 – Paz; 17–Parcerias.
Importante lembrar que os ODS não são exclusivos dos governos. O engajamento das empresas e
de todas organizações, é de grande importância, uma
vez que seu maior desafio é garantir um futuro que
permita, aos menos privilegiados, saírem da pobreza
sem condenar as gerações futuras a um ambiente
ainda mais degradado que o atual.
Conheça com detalhes em: https://odsbrasil.
gov.br/
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HULHA NEGRA
* O vereador Jorge Coelho, Coruja (PDT) iniciou
seu pronunciamento destacando a 1ª Feira de
Oportunidades realizada
pela Câmara. Ele disse
que umas quantas pessoas ligaram para agradecer, que foi uma festa
muito boa. O vereador
ressaltou que o evento
não era só dele, mas de
toda a Câmara, além de
ser necessário fazer mais
festas, pois o povo da
Hulha merece. Coruja
disse que não participou
mais da Feira por ter feito
compromisso de acompanhar a escola de futebol
juntamente com o Totonho, mas que na próxima
estará mais tempo junto
com os demais. Ele também falou sobre um auxílio dado a duas pessoas
que precisavam voltar a
Porto Alegre e não tinham
condições, onde prontamente o vereador Diego
o ajudou a solucionar o
problema.
* O vereador Diego Rodrigues (Progresssistas), em aparte ao pronunciamento de Coruja, disse
estar ali para trabalhar em
equipe, que a união faz a
força, que certamente se
tivesse mais vereadores
naquele momento ajudariam também. Ele destacou que muitas pessoas
pensam que porque ajudar se não votam em
Hulha Negra, mas que
estão no Legislativo para
ajudar toda a população,
sem olhar a quem. Ele
também falou sobre a 1ª
Feira de Oportunidades
promovida pela Câmara,
que contou com 100%
de representatividade em
cada estante, expositor.
Gostaria de parabenizar a
todos os colegas da Casa
pelo excelente evento.
* O vereador Volnei Manfron (PT) também co-

mentou a respeito da 1ª
Feira de Oportunidades.
Ele parabenizou a casa, na
pessoa da presidente Tanira Ramos que coordenou
os trabalhos. Volnei disse
que as pessoas puderam
expor seus produtos e
cada vez a cidade se torna
mais conhecida na região.
Ele lembrou da Festa do
Colono, que sempre levou
o nome da cidade em suas
edições, se somando cada
vez mais a cada ano. Volnei
disse que a população já
aguarda pela edição de
2023 que certamente será
a maior já realizada. O
vereador disse que muitas
pessoas participaram da
Feira de Oportunidades,
mas que certamente, muitos outros irão participar na
próxima realizada, porque
estão sendo divulgados os
produtores e oportunizando
entretenimento a comunidade. Ele ainda parabenizou os funcionários e
a Casa, pelo belo trabalho.
Por fim, Volnei falou sobre
o projeto de reposição, se
deverá ser votado ou não.
Ele lembra que iria para um
mês e que acabou sendo
depois. Porém, ele diz ser
uma boa notícia para todos,
apesar de talvez não seja o
que todos esperavam. Ele
lembrou que na qualidade
de vereador colocou indicações quanto à reposição
inflacionária de 2020, mas
não ocorreu. Ainda, falou
da necessidade de valorizar
o servidor, pois é ele que
executa os trabalhos. O
vereador lembrou que em
outras ocasiões já foram
votados projetos no mesmo
dia, mas que este era uma
matéria que requeria uma
análise mais detalhada.
* A vereadora e presidente
da Câmara, Tanira Ramos
(PTB), em aparte solicitado
ao vereador Volnei Manfron, explicou que o Legislativo recebeu os projetos de

reposição inflacionária
na semana e que em
razão da necessidade de
cumprir procedimentos
legais da Câmara, na
sessão a matéria estava
entrando na Casa e baixando para as comissões.
Ela também explicou
que juntamente com
o diretor da Câmara
esteve reunida com a
responsável pela folha
de pagamento da Prefeitura para assegurar que
em caso de aprovação
mediante extraordinária
na próxima quinta-feira
(19), ainda entraria na
folha de maio. Ela disse
que o Legislativo tem
compromisso com o funcionalismo público, mas
que precisa cumprir os
trâmites legais da Casa
para que isso aconteça.
Tanira explicou que em
seu mandato nenhum
projeto entrou e foi
aprovado no mesmo
dia por ferir o regimento
interno.
Após, em seu
pronunciamento, a presidente falou sobre a 1ª
Feira de Oportunidades,
capitaneada pela câmara, dentro do propósito
de aproximar a população do Legislativo. Ela
agradeceu, nominalmente, a cada vereador
pela importância e contribuição durante a Feira.
Ela também agradeceu
a todos que acreditaram
no evento após dois
anos de pandemia de
Covid-19 onde não ocorriam eventos coletivos
na cidade, oportunidade
para uma venda direta
entre cliente e produtor.
Tanira ressaltou ter sido
um sistema de ganhos
e ainda agradeceu as
agroindústrias, agricultura, artesanato, serviços e a Emater que
auxiliou na construção
do evento, assim como
os servidores da Casa.
Ela destacou ser possível contar com um grupo
qualificado dentro da
Câmara e que precisam
de reconhecimento. A
vereadora também agradeceu a contribuição
do Senac, a Osirnet e
Obino, assim como aos
artistas do município.
Por fim, ela comemora
a comercialização de
cerca de R$ 20 mil, o
que mensura que Hulha
negra tem condições de
fazer grandes eventos.

CONTRACAPA

14 a 17 de maio de 2022

PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Visita ao Castelo de
Pedras Altas traz
deﬁnições sobre
o acervo móvel
N
o sábado (7), foi realizada uma reunião
de trabalho no Castelo de Pedras Altas, que
recebe projeto de extensão
da Universidade Federal
de Pelotas (UFPel). Na
ocasião, foram definidos
a forma de organização
e acondicionamento do
acervo móvel existente na
residência de Assis Brasil,
que é tombada como patrimônio cultural do Rio
Grande do Sul.
A equipe do projeto de extensão “Castelo
de Pedras Altas – ações
de preservação do acervo
patrimônio cultural do Rio
Grande do Sul” voltará ao
local para as atividades
de acondicionamento do
acervo, registro e catalogação do acervo em julho.
Esta é a primeira etapa do
projeto de extensão para
valorização e comunicação
do acervo.
Participaram da
reunião a coordenadora do
projeto de extensão Noris
Leal, a coordenadora adjunta Andréa Bachettini,
o arquiteto e diretor do
Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico do
Estado do Rio Grande do
Sul (IPHAE-RS), Carlos
Renato Savoldi, o assessor
especial de Memória e Patrimônio da Secretaria da
Cultura do Rio Grande do

Divulgação TP

Família Segat acompanhou a visita considerada primeira
parte do projeto de extensão da UFPel

Sul (SEDAC-RS), o arquiteto Eduardo Hahn, os proprietários do Castelo, Luiz
Carlos Segat e Gabriela

Segat, e Cristina Schneider
e Anderson Miguel Christ,
da Patrimonium – Gestão e
Produção Cultural.
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