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Nova avaliação
Uma empresa está fazendo a 
nova avaliação de valores dos 
imóveis da estatal em Candiota 
e São Jerônimo. A Defensoria 
Pública do Estado (DPE/RS) 
assinala que qualquer avanço 
nas negociações dependem 
desse processo. Em outra frente, 
se busca que Secretaria de 
Patrimônio da União (SPU) 
assuma os imóveis.
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EDITORIAL

MAC - Rodovia da vida
Construída nos idos de 1970, quando Candiota 

ainda pertencia a Bagé e Pinheiro Machado, a hoje 
rodovia Miguel Arlindo Câmara (MAC) - que ganhou 
este nome em homenagem a um grande empresário 
local somente depois da emancipação -, já chegou a 
ser conhecida como a rodovia da morte. Não é possí-
vel esquecer as tragédias que nela se produziu, com 
muitas vidas ceifadas.

Entretanto, a MAC é infinitamente mais asso-
ciada à vida do que qualquer outra coisa. Nela, desde 
que foi construída há mais de 50 anos, passa toda a 
esperança de uma cidade e porque não dizer de uma 
região. A MAC é a artéria principal que leva e traz tra-

balhadores diariamente. Que transporta milhares de 
riquezas dia e noite.

Sua fadiga e precariedade incomodavam de-
mais. Deixava a entrada à Capital Nacional do Car-
vão sombria e perigosa. Contudo, numa articulação 

do atual governo, mas que tem um  simbolismo que 

transcende as personificações, começou esta sema-
na um sonho acalentado por toda uma comunidade 
durante anos, qual seja, a de ver a MAC em totais 
condições de trafegalidade, com sinalização horizon-
tal e vertical, além de acostamento, a tornando mais 
segura e sendo um caminho mais bonito e atrativo 
que interconecta uma cidade recortada por núcleos 
urbanos distantes, mas que respiram um só ar, que é 
o do desenvolvimento.

Que a reconstrução da MAC seja um marco 
histórico para que Candiota continue sendo luz regional 
de progresso, emprego e renda, mas que pavimente 
igualmente uma cidade mais justa, mais humana, mais 
bonita, mais limpa, mais organizada, mais florida e com 
níveis educacionais de dar inveja a quem quer que seja. 

"

Entretanto, a MAC é infinitamente 
mais associada à vida do que qual-

quer outra coisa. Nela, desde que foi 
construída, há mais de 50 anos, 

passa toda a esperança de uma cidade 
e porque não dizer de uma região. 

"

MAC 1MAC 1
 Segundo a assessoria de Comunicação da  Segundo a assessoria de Comunicação da 
Prefeitura de Candiota, o ato oficial de lançamento Prefeitura de Candiota, o ato oficial de lançamento 
da obra, que a princípio havia sido marcado para o da obra, que a princípio havia sido marcado para o 
próximo dia 6 de junho (segunda-feira), precisou ser próximo dia 6 de junho (segunda-feira), precisou ser 
reagendado para o dia 9 (quinta-feira). A mudança foi reagendado para o dia 9 (quinta-feira). A mudança foi 
para se adequar a agenda do governo do Estado, pois para se adequar a agenda do governo do Estado, pois 
o governador Ranolfo Vieira Júnior, pretende se fazer o governador Ranolfo Vieira Júnior, pretende se fazer 
presente no evento. Outra presença esperada é a do presente no evento. Outra presença esperada é a do 
ex-governador Eduardo Leite. O evento vai acontecer ex-governador Eduardo Leite. O evento vai acontecer 
na região do bairro São Simão, próximo à BR-293, por na região do bairro São Simão, próximo à BR-293, por 
volta das 11h.volta das 11h.

MAC 2MAC 2
 Como já noticiado, iniciaram na tarde da última  Como já noticiado, iniciaram na tarde da última 
segunda-feira (30), as obras de revitalização total da segunda-feira (30), as obras de revitalização total da 
rodovia Miguel Arlindo Câmara (MAC) – a principal rodovia Miguel Arlindo Câmara (MAC) – a principal 
via de acesso ao município de Candiota. Toda a via via de acesso ao município de Candiota. Toda a via 
(14,6km) receberá o recapeamento asfáltico, além de (14,6km) receberá o recapeamento asfáltico, além de 
reconstrução dos acostamentos e sinalização vertical e reconstrução dos acostamentos e sinalização vertical e 
horizontal. Os primeiros metros do asfaltamento estão horizontal. Os primeiros metros do asfaltamento estão 
sendo colocados a partir da ponte férrea, próximo ao sendo colocados a partir da ponte férrea, próximo ao 
bairro União, no sentido Candiota (sede do município). bairro União, no sentido Candiota (sede do município). 
Conforme os técnicos, a obra iniciou por ali por ser Conforme os técnicos, a obra iniciou por ali por ser 
uma parte crítica e o trecho anterior, em direção à BR, uma parte crítica e o trecho anterior, em direção à BR, 
estava muito úmido.estava muito úmido.

MAC 3MAC 3
 Com a licitação, a empresa Compacta Sul, de  Com a licitação, a empresa Compacta Sul, de 
Ijuí (RS), fará a recuperação total dos 14,6km de asfalto Ijuí (RS), fará a recuperação total dos 14,6km de asfalto 
da via, que vão desde a BR-293 até a Vila Residencial. da via, que vão desde a BR-293 até a Vila Residencial. 
Segundo a Secretaria Obras do município, inclusive os Segundo a Secretaria Obras do município, inclusive os 
trechos antes recapeados, receberão nova camada. trechos antes recapeados, receberão nova camada. 

ÁGUA EM CANDIOTAÁGUA EM CANDIOTA
 Importante a iniciativa de se fazer uma au- Importante a iniciativa de se fazer uma au-
diência pública para debater a situação da água em diência pública para debater a situação da água em 
Candiota. O assunto é complexo e carece de soluções Candiota. O assunto é complexo e carece de soluções 
igualmente complexas. Achar culpados pela situação igualmente complexas. Achar culpados pela situação 
não é o caminho. O debate até agora nas redes sociais não é o caminho. O debate até agora nas redes sociais 
ficou um pouco nisso, porém o apontamento de solu-ficou um pouco nisso, porém o apontamento de solu-
ções, como a colocação de hidrômetros, o combate ções, como a colocação de hidrômetros, o combate 
severo ao desperdício e a inadimplência, a estrutura-severo ao desperdício e a inadimplência, a estrutura-
ção de fato e direito de um departamento ou autarquia, ção de fato e direito de um departamento ou autarquia, 
entre outras ações efetivas, por enquanto ainda não se entre outras ações efetivas, por enquanto ainda não se 
viu. Se espera que a audiência marcada para a próxima viu. Se espera que a audiência marcada para a próxima 
quarta-feira (8), às 18h, na Câmara local, traga esta quarta-feira (8), às 18h, na Câmara local, traga esta 
discussão à tona, pois se ficar no ataque e defesa e discussão à tona, pois se ficar no ataque e defesa e 
quem fez mais ou menos, nada vai mudar.quem fez mais ou menos, nada vai mudar.

REITORA SE REÚNE COM LULAREITORA SE REÚNE COM LULA
 Uma comitiva liderada pela presidente do  Uma comitiva liderada pela presidente do 
Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas 
(Comung), a reitora da Urcamp, Lia Quintana, entregou (Comung), a reitora da Urcamp, Lia Quintana, entregou 

uma carta ao presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva, uma carta ao presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva, 
onde apresenta o Consórcio e enfatiza o papel essen-onde apresenta o Consórcio e enfatiza o papel essen-
cial das 14 ICES para o desenvolvimento econômico do cial das 14 ICES para o desenvolvimento econômico do 
RS. Essa pauta do Comung será apresentada a todos RS. Essa pauta do Comung será apresentada a todos 
os candidatos à presidência da República, assim como os candidatos à presidência da República, assim como 
vem sendo feito, desde 2021, junto aos candidatos ao vem sendo feito, desde 2021, junto aos candidatos ao 
governo do Estado.governo do Estado.

LELINHO COM LULALELINHO COM LULA

 O pré-candidato a deputado federal, vereador  O pré-candidato a deputado federal, vereador 
Lélio Lopes (Lelinho), do PT bageense, esteve com o Lélio Lopes (Lelinho), do PT bageense, esteve com o 
ex-presidente Lula na última quinta-feira (2), quando ex-presidente Lula na última quinta-feira (2), quando 
de sua visita ao RS. Segundo o vereador a conversa de sua visita ao RS. Segundo o vereador a conversa 
foi sobre a cultura brasileira. Na oportunidade, Lelinho foi sobre a cultura brasileira. Na oportunidade, Lelinho 
aproveitou para presentear o presidenciável com um aproveitou para presentear o presidenciável com um 
skate, qué é um símbolo sua trajetória política e de skate, qué é um símbolo sua trajetória política e de 
vida (foi o primeiro skatista a ser eleito vereador no vida (foi o primeiro skatista a ser eleito vereador no 
Brasil). Lelinho defendeu a colocação do skate e do Brasil). Lelinho defendeu a colocação do skate e do 
hip hop no programa de governo de Lula, assim como hip hop no programa de governo de Lula, assim como 
mais políticas voltadas para a juventude, em caso de mais políticas voltadas para a juventude, em caso de 
vitória do petista na próxima eleição. “Entreguei um vitória do petista na próxima eleição. “Entreguei um 
documento, que é em parceria com o deputado Luiz documento, que é em parceria com o deputado Luiz 
Fernando Mainardi, assegurando que o esporte e a Fernando Mainardi, assegurando que o esporte e a 
cultura são o futuro, em especial o skate e o hip hop, cultura são o futuro, em especial o skate e o hip hop, 
pois é o que a nossa juventude gosta e consome”, pois é o que a nossa juventude gosta e consome”, 
afirmou Lelinho.afirmou Lelinho.

VEÍCULO ENCONTRADO 1VEÍCULO ENCONTRADO 1
 No último dia 1º de maio, um fato muito inco- No último dia 1º de maio, um fato muito inco-
mum foi registrado em Pinheiro Machado, no centro da mum foi registrado em Pinheiro Machado, no centro da 
cidade. Um veículo Chevrolet GM Cruze, de cor cinza, cidade. Um veículo Chevrolet GM Cruze, de cor cinza, 
foi roubado. Na ocasião, a Brigada Militar buscas e lo-foi roubado. Na ocasião, a Brigada Militar buscas e lo-
calizou o Cruze na BR-293, se deslocando em direção calizou o Cruze na BR-293, se deslocando em direção 
a Pelotas, sendo acompanhado por um Peugeot. Ao a Pelotas, sendo acompanhado por um Peugeot. Ao 
se aproximar dos veículos, houve disparos de arma de se aproximar dos veículos, houve disparos de arma de 
fogo, que foram revidados pela guarnição. Os carros fogo, que foram revidados pela guarnição. Os carros 
entraram então para uma estrada vicinal (do Basílio), entraram então para uma estrada vicinal (do Basílio), 
sendo que o veículo Peugeot foi abandonado cerca de sendo que o veículo Peugeot foi abandonado cerca de 
4km da BR, com os ocupantes fugindo para o mato. O 4km da BR, com os ocupantes fugindo para o mato. O 
Cruze não foi mais localizado.Cruze não foi mais localizado.

VEÍCULO ENCONTRADO 2VEÍCULO ENCONTRADO 2
 Pouco mais de um mês depois, o veículo foi  Pouco mais de um mês depois, o veículo foi 
localizado em Pelotas. Segundo um familiar do proprie-localizado em Pelotas. Segundo um familiar do proprie-
tário, o Cruze estava abandonado numa estrada rural e tário, o Cruze estava abandonado numa estrada rural e 
já foi recolhido a um depósito. A delegada de Pinheiro já foi recolhido a um depósito. A delegada de Pinheiro 
Machado, Alexandra Sosa, confirmou ao TP a recupe-Machado, Alexandra Sosa, confirmou ao TP a recupe-
ração do veículo, que será restituído ao proprietário.ração do veículo, que será restituído ao proprietário.

PROVA DE VIDAPROVA DE VIDA
 Os pensionistas, aposentados e militares  Os pensionistas, aposentados e militares 
inativos do Estado seguirão dispensados da prova de inativos do Estado seguirão dispensados da prova de 
vida até 30 de junho de 2022, sem prejuízo dos seus vida até 30 de junho de 2022, sem prejuízo dos seus 
benefícios. A realização de prova de vida já estava benefícios. A realização de prova de vida já estava 
suspensa desde 2020 e foi novamente prorrogada até suspensa desde 2020 e foi novamente prorrogada até 
30 de junho de 2022, conforme alteração prevista na 30 de junho de 2022, conforme alteração prevista na 
Instrução Normativa IPE Prev 7/22, publicada no Diário Instrução Normativa IPE Prev 7/22, publicada no Diário 
Oficial do Estado (DOE) nesta quarta-feira (1º). Durante Oficial do Estado (DOE) nesta quarta-feira (1º). Durante 
o período de suspensão, diversos órgãos trabalharam o período de suspensão, diversos órgãos trabalharam 
em novas soluções para facilitar o processo, entre em novas soluções para facilitar o processo, entre 
elas a opção de realizar a prova de vida por meio de elas a opção de realizar a prova de vida por meio de 
reconhecimento facial através do app Servidor RS. O reconhecimento facial através do app Servidor RS. O 
desenvolvimento da ferramenta envolveu Procergs, desenvolvimento da ferramenta envolveu Procergs, 
IPE Prev, secretarias da Fazenda e de Planejamento, IPE Prev, secretarias da Fazenda e de Planejamento, 
Governança e Gestão.Governança e Gestão.

FENADOCE  1FENADOCE  1
 Emoção, tradição e (re)encontros: a 28ª Fena- Emoção, tradição e (re)encontros: a 28ª Fena-
doce abriu os portões para o público nesta sexta-feira doce abriu os portões para o público nesta sexta-feira 
(3), em Pelotas, após dois anos da sua última edição (3), em Pelotas, após dois anos da sua última edição 
para celebrar e valorizar a história de Pelotas. Entre para celebrar e valorizar a história de Pelotas. Entre 
os principais destaques desse ano, o evento retoma o os principais destaques desse ano, o evento retoma o 
doce gratuito para cada ingresso comprado e também doce gratuito para cada ingresso comprado e também 
reforça o seu compromisso social na ação com as es-reforça o seu compromisso social na ação com as es-
colas da rede pública. A feira, que se estende até o dia colas da rede pública. A feira, que se estende até o dia 
19, contará com quatro palcos da Fenadoce Cultural, 19, contará com quatro palcos da Fenadoce Cultural, 
além do Festival de Gastronomia, o espaço da Feira além do Festival de Gastronomia, o espaço da Feira 
da Agricultura Familiar, o Salão de Desenvolvimento, da Agricultura Familiar, o Salão de Desenvolvimento, 
Turismo e Inovação, entre outras atividades confirma-Turismo e Inovação, entre outras atividades confirma-
das.das.

FENADOCE 2FENADOCE 2
 O evento também conta com shows nacionais  O evento também conta com shows nacionais 
além da programação diária. Na Fenashow as atrações além da programação diária. Na Fenashow as atrações 
nacionais serão Jorge e Mateus (12), DJ Alok (16) e nacionais serão Jorge e Mateus (12), DJ Alok (16) e 
Dilsinho (18). A compra online dos ingressos pode ser Dilsinho (18). A compra online dos ingressos pode ser 
feita no site www.blueticket.com.br e a realização é da feita no site www.blueticket.com.br e a realização é da 
x13 e Ame. Para entrada na Fenadoce, o ingresso é x13 e Ame. Para entrada na Fenadoce, o ingresso é 
de R$ 15 por pessoa de segunda a quarta-feira e R$ de R$ 15 por pessoa de segunda a quarta-feira e R$ 
16 de quinta a domingo e feriados.16 de quinta a domingo e feriados.
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Pois não é que 
o cantor sertanejo Zé 
Neto resolveu meter o 
bedelho no que Anitta 
resolveu tatuar ali na 
saída da rede de esgoto.
Um jornalista afirmou 
que o tal Zé Neto aca-
bou acertando no fiofó 
das duplas sertanejas.

Eu ouço falar 
eventualmente de no-
mes como o deste Zé 
Neto, mas com certeza 
não vou ouvir ele cantar “Enquanto cê não volta eu tô 
largado às traças/Maldito sentimento que nunca se 
acaba”, que é de “Arrastar os chifres no asfalto”, da 
música “Largado às traças”. Aprendi com Salomão, 
lendo a Bíblia, com Buda, lendo ensinamentos atribu-
ídos a ele, com Baltazar Garcián, em seu livro “A arte 
da prudência”, que devemos nos aproximar de pessoas 
que têm bons fundamentos e que possam nos ajudar 
a evoluir, o que certamente não é o caso deste igno-
rantesem noção.

Usar o palco para falar do que Anitta faz no 
seu recavém e cometer outra estupidez ao dizer que 
dinheiro que recebe de município (da prefeitura como 
costumamos falar) não é dinheiro público, são coisas 
quase inacreditáveis partindo de alguém que a princípio 
tem alguma influência para o público que vai assistir.

Não simpatizo com o comportamento daAnitta, 
não a considero um bom exemplo para as crianças 
principalmente, e a moça me faz lembrar aquele su-
jeito que dizia “não há milho suficiente no meu celeiro 
para sustentar tua galinhagem”. Contudo, tenho que 
admitir que Anitta por linhas tortas acabou dando um 
bom destino a tatuagem que fez em lugar inusitado, 
melhor escrever assim, e que se trata de uma pessoa 
inteligente que usa o que dispõe para se promover em 
escala mundial.

 Zé Neto é ignorante, estúpido e imbecil. Como 
todos que como ele saem por aí cobrando quatrocentos 
mil, oitocentos mil, um milhão de reais de prefeituras 
pequenas de municípios pobres, deve ser corrupto e 
fazer rachadinha destes cachês com os que os contra-
tam. Se não levar uma “berada” ninguém contrata por 
estes valores. Denunciou todas as duplas sertanejas 
que roubam dinheiro público pelo país.

O tal Zé Neto diz que nunca recebeu dinheiro 
público da Lei Rouanet, que é tão dinheiro público 
como dinheiro dos municípios. Mas há diferenças. Para 
receber do município é preciso “convencer” o prefeito e 
alguns assessores deste. Para receber da Lei Rouanet 
é preciso aprovar um projeto de interesse público que 
autorize o artista a captar dinheiro com empresários 
que poderão abater o valor cedido no imposto de ren-
da. Neste caso, o empresário investe o dinheiro que 
pagaria de imposto associando a sua marca ao artista 
e tendo ganhos com isto; o artista faz o espetáculo para 
o público a que se propôs.O contratante é o empresário 
que provavelmente também faz rachadinha.

Anitta provou que o seu fiofó tem o seu valor. 
Resta saber se no Museu Madame Tussauds, em 
Nova York, em sua estátua de cera, é possível conferir 
a discreta tatuagem.

Marco Antônio 
Ballejo Canto

Na rede de esgotoNa rede de esgoto

Luiz Carlos Folador – prefeito de Candiota, sobre o início 
esta semana das obras de revitalização total da rodovia 
Miguel Arlindo Câmara (MAC) – o principal acesso do 
município e que um anseio antigo da comunidade local.

Divulgação TP

"É a 
realização 

de um sonho”

J. André TP

HABITAÇÃO

Defensores afirmam 
que nova avaliação dos 
imóveis da CGT Eletrosul 

é fundamental para 
qualquer negociação

Certa apreensão, já des-
feita, tomou conta dos 
moradores das vilas 

Residencial e Operária, es-
pecialmente da primeira, no 
início desta semana, quando 
pesquisadores (consultores) 
com coletes verde-limão, es-
crito nas costas ‘a serviço da 
CGT Eletrosul’, começaram a 
visitar as casas da localidade, 
aplicando um questionário.
 Os próprios pesqui-
sadores já vinham explicando 
para as pessoas, bem como, 
uma nota enviada pela as-
sessoria de Comunicação da 
CGT Eletrosul ao TP, atesta 
que o trabalho é para se ter 
uma nova avaliação dos imó-
veis e faz parte do processo 
para a evolução das negocia-
ções sobre as casas.
Segundo a CGT, a empresa 
Arcoplano Arquitetura foi 
contratada para realizar a rea-
valiação dos imóveis residen-
ciais da companhia em Can-
diota e São Jerônimo, além da 
atualização do cadastro dos 
moradores. “A reavaliação 
foi um pedido dos próprios 
moradores, reivindicado tanto 
pela Defensoria Pública do 
Estado do Rio Grande do Sul 
quanto pelo Centro Judiciá-
rio de Solução de Conflitos 
e Cidadania do Tribunal de 
Justiça”, assinalam.
 Conforme informa-
do, as visitas acontecerão até 
meados de agosto, quando 
está previsto a conclusão dos 
trabalhos.
 Após a Vila Resi-
dencial, eles se deslocam para 
a Vila Operária. O trabalho 
visa reparar a primeira avalia-
ção, que tinham valores fora 
da realidade. Esses valores 
foram divulgados no início 

Uma transmissão ao vivo fez esclarecimentos sobre as negociações

Reprodução TP

de 2020, juntamente com 
um edital prevendo um leilão 
para a venda dos imóveis. O 
leilão foi suspenso, após uma 
mobilização da comunidade, 
com auxílio da Prefeitura 
local e quando a Defensoria 
Pública do Estado (DPE/RS) 
entrou nas negociações.

LIVE - Numa transmissão a 
vivo feita da página de Face-
book do prefeito Luiz Carlos 
Folador, nesta quinta-feira 
(2), os defensores públicos´da 
Defensoria Pública do Es-
tado (DPE/RS) Alexandre 
Brandão (sub-defensor pú-
blico-geral para Assuntos 
Jurídicos) e Rafael Magagnin 
(dirigente do Núcleo de Defe-
sa do Consumidor e Tutelas 
Coletivas), reafirmaram que 
esta avaliação é fundamental 
para qualquer tipo de negocia-
ção futura. “Conclamo toda a 
comunidade envolvida neste 
processo, que permitam aos 

Empresa contratada pela estatal está realizando trabalho de reavaliar os valores dos imóveis. 
Em outra frente, prefeito Folador negocia com a SPU

A CCJ decidiu fazer uma audiência pública sobre a PEC

avaliadores que façam a de-
vida avaliação dos imóveis. 
Isso só vai beneficiar vocês. 
Não há adesão a nada, sim-
plesmente estão permitindo 
que a CGT possa fazer a nova 
avaliação que foi pedida pela 
DPE/RS e pelos próprios 
moradores”, destaca Alexan-
dre Brandão, reforçando que 
qualquer tipo de negociação, 
seja de doação, venda direta 
ou outra forma, depende desta 
nova avaliação.
 Alexandre ainda 
destacou que a possibilidade 
que está sendo perseguida 
pelo prefeito Folador, espe-
lhada num processo seme-
lhante que ocorre em Tucuruí, 
no Pará, com imóveis da 
Eletronorte (outra subsidiária 
da Eletrobras), tem a parceria 
da DPE/RS, lembrando que 
a possibilidade de doação, 
com o Reurb Social, sempre 
foi o plano A da Defensoria. 
“Mas independente disso, a 
nova avaliação é essencial”, 
reforçou.
 O defensor Rafael 
sublinhou o trabalho da nova 
avaliação. “Carimbo e assino 
embaixo este trabalho que 
está feito e posso garantir 
que tudo está andando como 
planejamos. A nova avaliação 
faz parte da nossa estratégia 
e nada está acontecendo para 
prejudicar os moradores”, 
disse, chamando a atenção 
para que não se crie teorias 
da conspiração em relação 
aos imóveis, porque a DPE/

RS tem o controle da situação. 

REUNIÃO NA SPU – O pre-
feito Folador relatou na trans-
missão ao vivo, o andamento 
das negociações em relação 
a Candiota e São Jerônimo 
terem o mesmo desfecho da 
Vila Permanente, em Tucuruí. 
Após ter ido pessoalmente 
ao Pará, Folador esta semana 
esteve no Ministério da Eco-
nomia, onde ficou agendada 
para a próxima terça-feira (7), 
uma reunião em Porto Alegre 
para tratar deste assunto. O 
prefeito explica, que no caso 
de Tucuruí, os imóveis foram 
incorporados ao patrimônio 
federal pela Secretaria de 
Patrimônio da União (SPU), 
podendo serem doados por 
meio do Reurb Social para 
quem ganha até cinco salários 
mínimos e acima disso, que se 
faça a venda direta do imóvel 
original com a devida depre-
ciação, por meio do Reurb 
Especial.
 A reunião de terça 
será na Superintendência da 
SPU/RS e será presidida pelo 
superintendente Gladstone 
Brito da Silva, com participa-
ção da Prefeitura e da DPE/
RS. 
 Segundo Folador, a 
direção da CGT Eletrosul não 
está colocando obstáculo nes-
ta possibilidade e vê com bons 
olhos também. “Tenho certeza 
que dentro da legalidade, a 
CGT não deixará de ajudar 
essas famílias”, acredita.A empresa Arcoplano Arquitetura está fazendo 

as novas avaliações dos imóveis
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A sessão legislativa 
de Hulha Negra da 
última quinta-feira 

(2), contou com a solicitação 
de utilização da Tribuna do 
Povo para esclarecimentos. 
A diretora da escola estadual 
Dalva Conceição Medeiros, 
Cândida Iglaer Silveira, 
usou o espaço para falar so-
bre a polêmica que envolveu 
a indicação de municipaliza-
ção da escola, proposta pelo 
vereador Diego Rodrigues 
(Progressistas), e retirada 
logo após em razão das crí-
ticas envolvidas.
 Em publicação na 
página da escola, a diretora 
explica sobre a participação. 
“Falamos do trabalho e da 
forma como nossa escola 
está inserida na comunidade, 
na ocasião também esclare-
cemos aos vereadores como 
seria prejudicial o processo 
de municipalização. Os ve-
readores, em sua maioria, 
também de mostraram con-
trários e a proposição foi 
retirada. Agradeço a nossa 
comunidade escolar por toda 
a mobilização. Continuare-
mos vigilantes”.  
 No decorrer da 
sessão, houve também ma-
nifestação dos vereadores 
presentes, confira:
*O vereador Hugo Teixeira 
(PT), disse que quando o 
assunto é referente a uma 
escola pública e estadual, é 
preciso haver debate com a 
comunidade para que seja 
municipalizada. O vereador 

relembrou o trabalho feito 
na escola Chico Mendes, 
onde a bancada do PT fez 
parte. Além disso, afirmou 
que a educação no campo é 
mais difícil, e que as escolas 
estão sendo mantidas com 
dificuldade. 
*O vereador Diego Rodri-
gues (Progressistas), disse 
que referente a escola Dalva, 
foi apenas uma solicitação 
ao poder Executivo e que 
todos os vereadores analisa-
riam e escutariam a comuni-
dade. Falou sobre o torneio 
solidário que aconteceu 
no último final de semana, 
organizado pela Mari com 
o apoio da Prefeitura e do 
seu próprio gabinete. Ro-
drigues afirmou que muitos 
quilos de alimentos foram 
arrecadados e já estão na 
Secretaria de Assistência 
Social para beneficiar fa-
mílias carentes, que serão 
avaliadas por uma técnica 
de assistência social. Na 

oportunidade, o vereador 
agradeceu a secretária Ma-
ninha pela ajuda com as 
medalhas e os troféus do 
torneio. Parabenizou o time 
do município que jogou em 
Santa Maria, e trouxeram a 
medalha de segundo lugar.  
*O vereador Dalvir Zorzi 
(PT), parabenizou a diretora 
da escola Dalva, dizendo 
que a mesma deu aula sobre 
diversos temas incluindo 
legislação. Disse que é im-
portante ter conhecimento 
sobre o tema antes de propor 
um debate, afirmando que os 
demais vereadores já possu-
íam uma opinião formada 
contrária com a posição do 
vereador Diego Rodrigues. 
Disse que não é novidade 
ser contrário a municipa-
lização das escolas, e que 
muitas pessoas já debateram 
contra o assunto também. O 
vereador disse que o motivo 
é simples, pois o município 
não tem condição de levar 

Direção da Escola Dalva Conceição 
Medeiros faz esclarecimentos 

utilizando a tribuna do Legislativo

COMUNIDADE

os alunos para a escola por 
falta de recurso para a ma-
nutenção das estradas, e 
a municipalização iria ser 
onerado.  
*O vereador Getúlio Porto 
(PDT), disse que a esco-
la Dalva passou por uma 
reestruturação, pedida e 
aguardada por todos. O 
vereador destacou que não 
usa a tribuna como muleta, 
e que sempre foi um político 
da razão. Falou que possui 
muito carinho pela escola, 
e pelo trabalho social que 
realizam e que muitas vezes 
se movimenta com recursos 
próprios para poder funcio-
nar. Destacou que acredita 
que há outra pessoa por 
trás do vereador Diego, e 
acredita que alguém que não 
está mais na escola ou que 
não quer ver a escola ir para 
frente fez uma progressão 
para a proposição de Ro-
drigues. Além disso, Porto 
disse que não pode afirmar 

Divulgação TP

Diretora Cândida Silveira falou sobre o trabalho da escola
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Câmara de Vereadores de Hulha NegraCâmara de Vereadores de Hulha Negra
ROTEIRO DA SESSÃOROTEIRO DA SESSÃO

  ORDINÁRIA 03/6/2022ORDINÁRIA 03/6/2022
EXPEDIENTE EXTERNOEXPEDIENTE EXTERNO

285/2022 – 285/2022 – Da Escola Estadual de Da Escola Estadual de 
Ensino Fundamental Dalva Conceição Ensino Fundamental Dalva Conceição 
Medeiros – Ofício 002/2022, solicitando Medeiros – Ofício 002/2022, solicitando 
a prerrogativa de utilizar o espaço conce-a prerrogativa de utilizar o espaço conce-

dido regimentalmente para a Tribuna do Povo na data de 02 dido regimentalmente para a Tribuna do Povo na data de 02 
de Junho do corrente, para falar sobre o trabalho realizado de Junho do corrente, para falar sobre o trabalho realizado 
pela instituição, bem como sobre a forma com que a mesma pela instituição, bem como sobre a forma com que a mesma 
está inserida na comunidade hulhanegrense.está inserida na comunidade hulhanegrense.
286/2022 – 286/2022 – Do Conselho Municipal de Saúde – Ofício nº Do Conselho Municipal de Saúde – Ofício nº 
003/2022, solicitando a disponibilização das pautas das Ses-003/2022, solicitando a disponibilização das pautas das Ses-
sões Plenárias da Câmara de Vereadores com antecedência sões Plenárias da Câmara de Vereadores com antecedência 
para que os conselheiros possam participar das mesmas.para que os conselheiros possam participar das mesmas.
287/2022 – 287/2022 – Do Poder Executivo – Ofício nº 197/2022 - Con-Do Poder Executivo – Ofício nº 197/2022 - Con-
tabilidade, encaminhando resposta à Presidência da Câmara tabilidade, encaminhando resposta à Presidência da Câmara 
nos termos do Ofício Presidência nº 055/2022.nos termos do Ofício Presidência nº 055/2022.

EXPEDIENTE INTERNOEXPEDIENTE INTERNO
INDICAÇÕESINDICAÇÕES

Da vereadora TANIRA RAMOS DOS SANTOS MARTINS Da vereadora TANIRA RAMOS DOS SANTOS MARTINS 
-- 288/2022 - Solicita ao Poder Executivo a realização de  288/2022 - Solicita ao Poder Executivo a realização de 
obras de patrolamento e encascalhamento nas estradas obras de patrolamento e encascalhamento nas estradas 
da Serra da Hulha. 289/2022 - Solicita ao Poder Executivo da Serra da Hulha. 289/2022 - Solicita ao Poder Executivo 
a realização de obras de patrolamento e encascalhamento a realização de obras de patrolamento e encascalhamento 
nas estradas do Quebracho. nas estradas do Quebracho. 

290/2022 - Solicita ao Poder Executivo a realização de obras 290/2022 - Solicita ao Poder Executivo a realização de obras 
de patrolamento e encascalhamento no Corredor dos Portela. de patrolamento e encascalhamento no Corredor dos Portela. 
291/2022 - Anteprojeto de Lei Municipal incluindo a Feira 291/2022 - Anteprojeto de Lei Municipal incluindo a Feira 
de Oportunidades no Calendário de Eventos do Município, de Oportunidades no Calendário de Eventos do Município, 
instituído pela Lei Municipal nº 1.494/2015.instituído pela Lei Municipal nº 1.494/2015.
Do vereador GETÚLIO PORTO - Do vereador GETÚLIO PORTO - 292/2022 - Solicita ao Poder 292/2022 - Solicita ao Poder 
Executivo a construção de uma praça e colocação de tela ao Executivo a construção de uma praça e colocação de tela ao 
redor do terreno municipal localizado na Rua Oscar Porto, no redor do terreno municipal localizado na Rua Oscar Porto, no 
Bairro Floresta. 293/2022 - Solicita ao Poder Executivo a reali-Bairro Floresta. 293/2022 - Solicita ao Poder Executivo a reali-
zação de limpeza geral no Bairro Floresta. 294/2022 - Solicita zação de limpeza geral no Bairro Floresta. 294/2022 - Solicita 
ao Poder Executivo a realização de obras de patrolamento ao Poder Executivo a realização de obras de patrolamento 
e encascalhamento na Rua Oscar Porto, no Bairro Floresta.e encascalhamento na Rua Oscar Porto, no Bairro Floresta.
Do vereador JORGE ANTÔNIO MOREIRA COELHO -Do vereador JORGE ANTÔNIO MOREIRA COELHO -  
295/2022 - Solicita ao Poder Executivo a realização de 295/2022 - Solicita ao Poder Executivo a realização de 
obras de patrolamento e encascalhamento nas estradas da obras de patrolamento e encascalhamento nas estradas da 
Estação Santo Antônio - Pampeano. 296/2022 - Solicita ao Estação Santo Antônio - Pampeano. 296/2022 - Solicita ao 
Poder Executivo a realização de obras de patrolamento e Poder Executivo a realização de obras de patrolamento e 
encascalhamento na rua que fica ao lado da linha férrea, até encascalhamento na rua que fica ao lado da linha férrea, até 
o antigo lixão.o antigo lixão.
Do vereador DIEGO GARCIA RODRIGUES -Do vereador DIEGO GARCIA RODRIGUES - 297/2022 -  297/2022 - 
Anteprojeto de Lei Municipal Criando o Banco de Alimentos Anteprojeto de Lei Municipal Criando o Banco de Alimentos 
do Município de Hulha Negra e dando outras providências. do Município de Hulha Negra e dando outras providências. 
298/2022 - Solicita ao Poder Executivo que desconsidere a 298/2022 - Solicita ao Poder Executivo que desconsidere a 
Indicação protocolada sob o número 280/2022, de minha au-Indicação protocolada sob o número 280/2022, de minha au-
toria, que solicitava a formalização de Termo de Cooperação toria, que solicitava a formalização de Termo de Cooperação 
entre o Município de Hulha Negra e o Governo do Estado do entre o Município de Hulha Negra e o Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul, para viabilizar a municipalização da Escola Rio Grande do Sul, para viabilizar a municipalização da Escola 

Estadual Dalva Conceição Medeiros.Estadual Dalva Conceição Medeiros.
Do vereador LUIZ GUSTAVO NUNES DIAS -Do vereador LUIZ GUSTAVO NUNES DIAS - 299/2022 -  299/2022 - 
Solicita ao Poder Executivo a realização de reforma geral e Solicita ao Poder Executivo a realização de reforma geral e 
colocação de guarnições nas pontes do interior do Município. colocação de guarnições nas pontes do interior do Município. 
300/2022 - Solicita ao Poder Executivo a realização de obras 300/2022 - Solicita ao Poder Executivo a realização de obras 
de patrolamento e encascalhamento na estrada da Colônia de patrolamento e encascalhamento na estrada da Colônia 
Nova Esperança, desde as proximidades do Sr. Walter Düek Nova Esperança, desde as proximidades do Sr. Walter Düek 
até a Oficina do Sr. Cléber.até a Oficina do Sr. Cléber.
Do vereador VOLNEI DOMINGO MANFRONDo vereador VOLNEI DOMINGO MANFRON - 301/2022 -  - 301/2022 - 
Solicita ao Poder Executivo o envio de Projeto de Lei à Câmara Solicita ao Poder Executivo o envio de Projeto de Lei à Câmara 
de Vereadores versando sobre a prorrogação do prazo de de Vereadores versando sobre a prorrogação do prazo de 
contratação de 06 (seis) agentes comunitários de saúde e 02 contratação de 06 (seis) agentes comunitários de saúde e 02 
(dois) agentes de combate a Endemias, autorizados pelas Leis (dois) agentes de combate a Endemias, autorizados pelas Leis 
Municipais nºs 1.646/2018 e 1.765/2020 e, prorrogadas pelas Municipais nºs 1.646/2018 e 1.765/2020 e, prorrogadas pelas 
Leis Municipais nºs 1.722/2019, 1.777/2020, 1.797/2020,Leis Municipais nºs 1.722/2019, 1.777/2020, 1.797/2020,  
1.826/2021 e 1.866/2021.1.826/2021 e 1.866/2021.

DISCUSSÃO GERALDISCUSSÃO GERAL
Projeto de Lei Complementar nº 002/2022 - Autor: PODER Projeto de Lei Complementar nº 002/2022 - Autor: PODER 
EXECUTIVO - Assunto: Cria o Cargo de Chefe de Vigilância EXECUTIVO - Assunto: Cria o Cargo de Chefe de Vigilância 
em Saúde do Trabalhador. Situação: EM DISCUSSÃO O em Saúde do Trabalhador. Situação: EM DISCUSSÃO O 
PROJETO.PROJETO.

nada, mas que deveria ter 
um debate com todos os 
vereadores muito antes de 
entrar com a proposição. 
Disse que com certeza que o 
prefeito não iria atender este 
pedido, pois quando a escola 
precisou, ele cedeu o espaço 
do CTG para que as aulas 
não fossem interrompidas.  
*O vereador Jorge Coelho 
(PDT), disse que a escola 
tem seu apoio, e afirmou que 
não tem envolvimento com a 
proposição. Falou que ficou 
chateado por esse comentá-
rio maldoso que saiu sobre 
sua pessoa.  
*A vereadora e presidente 
da Câmara Tanira Ramos 
(PTB), falou que a partici-
pação do professor é impor-
tante para tudo, e disse que 
é preciso ver os dois lados. 
Ela afirmou que no intuito de 
acertar pode ocorrer o erro, 
e é preciso ter coerência 
de que mesmo acreditando 
na nossa verdade, ela pode 

atingir de forma negativa 
inúmeras pessoas. Tanira 
destacou a transferência de 
algumas escolas municiais 
que passaram para a rede 
estadual, e que isso signi-
fica um atributo positivo 
referente ao Estado. Disse 
que o município é pequeno, 
e que os jovens precisam de 
formação para o mercado 
de trabalho. Enfatizou que 
o trabalho dos vereadores é 
representar a comunidade, 
levando cursos profissionali-
zantes para a cidade, e pediu 
ajuda da população.  
*O vereador Volnei Man-
fron (PT), disse que a es-
cola Dalva tem seu apoio, e 
relembrou o tempo em que 
sua filha passou pela esco-
la. Afirmou que jamais irá 
apoiar a municipalização das 
escolas, pois o município 
não tem condições de assu-
mir mais uma instituição de 
ensino. Além de dizer que 
já tem políticos querendo 
cobrar mensalidade nas fa-
culdades públicas.  
*O vereador Luiz Gustavo 
Dias (Progressista), disse 
que sua esposa já foi pro-
fessora, e que sempre trata 
os ex-alunos como filhos 
quando encontra. Falou que 
todos precisam de educação 
e chamou os professores de 
guerreiros, pois muitas ve-
zes o governo não olha mui-
to para esse lado, incluindo 
a parte financeira. Afirmou 
que é parceiro da escola, 
desejando vida longa.  

Reprodução TP

Equipe da escola acompanhou a diretora na tribuna, 
que foi acolhida pelos vereadores 
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* Doutorando em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de 
Direito Público (IDP/DF), Mestre em Direito Público pela Unisinos/RS, Pós-
graduado em Direito Constitucional (ABDCONST) e em Direito Eleitoral 
(Verbo Jurídico), Graduado em Direito pela Urcamp/RS, Membro Fundador 
da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (ABRADEP), Membro 
da Comissão de Direito Eleitoral da OAB-DF, Professor da Pós-graduação 
em Direito Eleitoral da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), 
Advogado, Sócio Fundador da Barcelos Alarcon Advogados (Brasília-DF). 

Em uma atualidade 
marcada por uma contunden-
te “dinâmica do paradoxo”, 
onde estamos cercados de 
milhares de pessoas e, ao 
mesmo tempo, de nenhuma, 
nunca lemos tanto na histó-
ria e, ao mesmo tempo, tão 
pouco, mantemos relações 
diversas, poucas delas subs-
tanciais, a metáfora do porco 
espinho, de Schopenhauer, 
talvez nunca tenha feito tanto 
sentido. É preciso lidar com 
isso. E a leitura pode ser um 
bom remédio. Ler é um ato solitário, mas reconfortan-
te, não raro. Há um encontro de solidões, a do autor, 
que escreveu, e a do leitor, que contempla a escrita. 
Observado, então, o título da coluna, falarei de umlivro 
que, de alguma forma, marcou a minha caminhada. O 
autor? David Coimbra, brilhante cronista gaúcho que, 
tristemente, acabou falecendo, na última sexta-feira, 
27 de maio, em decorrência de um câncer contra o qual 
lutava há anos. Pois bem. 

Era junho de 1988. Eu nasceria em 07 de julho. 
A Constituição Federal em 05 de outubro. Pedro Simo-
nera Governador do Estado do RS. E o inverno daquele 
ano era rigoroso, glacial. Um homicídio de repercussão 
amazônica sacudiria a sociedade rio-grandense. A vítima 
era José Antônio Daudt, jornalista demasiado popular 
e Deputado Estadual. Dois tiros disparados de uma 
escopeta calibre 12 não o erraram.Enquanto o polêmico 
parlamentar agonizava em uma mesa de operação na 
madrugada de 04 para 05 do mês de Juno, o Deus roma-
no da guerra, já no saguão do hospital surgiria o nome do 
principal suspeito do crime: Antônio Dexheimer, também 
Deputado Estadual. Ambos eram do PMDB, o partido 
governista.Dexheimer seria indiciado,denunciado, pro-
cessado e julgado como tendo sido o autor dos dispa-
rosque fulminaram o colega de Assembleia. Passados 
809 dias, em uma sessão de julgamento transmitida 
aovivo por diversos veículos de rádio e de televisão, o 
deputado seria absolvido. 

O livro “800 noites de junho”, escrito por David 
em idos de 1993, tratou de desvendar o lapso temporal 
entre a data do crime e o efetivo julgamento, sob a 
perspectiva daquele que seria o único acusado por ele, 
Dexheimer. Adquiri o livro em 2010, quando ainda esta-
va nos bancos da graduação em Direito em Bagé. Foi 
um achado, o que não havia percebido na época. Livro 
raro. Hoje é quase impossível encontrá-lo à venda. Reli 
há poucos dias numa assentada.O cotidiano daqueles 
tempos saltou das páginas de jornais e das folhas de um 
processo judicial, que já nasceu histórico, pela pena de 
um talentoso escritor.David Coimbra soube reconstruir 
com excelência o turbulento período que marcou o caso 
Daudt. Cronistas, nas palavras de outro destacado escri-
tor do RS, Juremir Machado, são seres esquisitos, que 
andam por aí capturando certos instantes da vida para, 
de algum modo, imortalizá-los. Foi o caso. 

Confesso que nas vezes que li “800 noites de 
junho” – foram três, que eu lembre - sempre o fiz com 
certa angústia. A razão da angústia seria absolutamente 
injustificável, afinal, o desfecho é de todos conhecido: a 
absolvição do réu e, até hoje, um homicídio sem autor. 
Por que, então, a inquietação? Seria o meu instinto 
de defesa? O meu faro contramajoritário? Ou fato de 
o enredo conter aquilo que mais interfere na natureza 
humana (sangue, sexo e poder, nas palavras do autor)? 
Um pouco de tudo, quiçá. Mas... foi ele? Se não, quem 
foi? Eis a raiz. A pergunta não é pouca, afinal, tal como 
alma penada, passou anos a fio arrastando correntes 
pelos corredores gélidos do Judiciário gaúcho, até que, 
apenas em 2008, a purga se consumasse, não por inter-
venções metafísicas, mas pela prescrição. Convenci-me, 
assim como Juremir, de que não, de que não teria sido 
ele. Mas, mais do que isso, de que a investigação foi 
falha, algo magistralmente demonstrado porLia Pires, 
advogado do réu. Sobre quem teria sido, apenas algu-
mas hipóteses.Talvez surja algum nome em algum leito 
de morte redentor por aí. Por enquanto, ninguém. 

Agora, não se diga que ninguém foi condenado 
no caso Daudt. David Coimbra foi condenado a ressarcir 
um ex-assessor de Daudt por danos morais, bem como à 
prestação de serviços à comunidade. O único condenado 
no caso Daudt foi aquele que melhor escreveu sobre o 
pandemônio no qual uma modorrenta noite de inverno 
acabou transformando o RS, fato que sempre encarou 
com bom humor. Apupos à parte, o livro materializou o 
resultado da perfeita união entre intelecto, pesquisa, 
papel e tinta. E, no fim das contas, dentre dois solitários, 
autor e leitor, poderíamos incluir mais um, que possivel-
mente tenha sido deixado de lado no curso do turbilhão 
que foi o caso: a verdade.  

* Guilherme Barcelos

Livros que marcam... Livros que marcam... 
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Reunião aconteceu no pólo da UAB, em Hulha Negra

ORGANIZAÇÃO

Definida direção 
e representantes do 

Conselho Municipal do 
Turismo de Hulha Negra

Uma reunião no dia 
17 de maio teve por 
finalidade, empossar 

os integrantes do Conse-
lho Municipal do Turismo 
(Comtur) de Hulha Negra, 
que já tem sua diretoria de-
finida. O encontro, realizado 
no pólo da Universidade 
Aberta do Brasil (UAB), 
também teve por finalidade, 
expor que o município de 
Hulha Negra já faz parte do 
Mapa do Turismo do Rio 
Grande do Sul.

Em entrevista ao Tri-
buna do Pampa, a presi-
dente do Comtur, Carmem 
Elisete Caceres Leite come-
mora esse novo leque para 
destacar as potencialidades 
do município. “Inserimos 
Hulha Negra no Mapa em 
fevereiro, quando abriu essa 
possibilidade via Ministério 
do Turismo. Havia algumas 
exigências que logo foram 
cumpridas em Hulha Negra 
como formação de diretoria, 
Lei Municipal e Programa 
Municipal, assim como a 
formação do Conselho”, 
relatou.

Carmem, porém, 
ressalta que há todo um 

trabalho estrutural futuro a 
ser feito e que atualmente, 
está voltado para busca de 
possibilidades. “Estamos no 
início deste processo. Hulha 
Negra tem muitas potencia-
lidades, com vocação para 
o turismo rural, porém com 
segmentos de públicos tam-
bém para o turismo técnico, 
de experiência, de observa-
ção, esporte e aventura. Não 
há previsão de roteiros, pois 
muitas ações precisam ser 

Divulgação TP

realizadas. Está sendo feito 
um inventário de possíveis 
pontos turísticos, de locais 
que pessoas já costumam 
visitar. Está se iniciando 
também um trabalho para re-
estruturação das proprieda-
des rurais e de agroindústrias 
– é preciso dar segurança 
quanto a prevenção de aci-
dentes e atender também as 
questões ambientais-, alguns 
produtores já mostraram 
interesse em recepção tu-

rística. Portanto, o trabalho 
é feito com muito cuidado 
e planejamento “, explicou 
Carmem.

O TP conversou tam-
bém com o vice-prefeito e 
vice-presidente da Comtur, 
Igor Canto, que citou ao 
jornal alguns pontos citados 
durante a reunião e poten-
cialidades do município. 
“Temos ideias relacionadas 
as agroindústrias, mostrando 
o processo, produtos, ven-
das, localização; a Lagoa da 
Música que tem uma vasta 
história. Curso de Turismo 
também é importante, assim 
como um de jardinagem 
diretamente para o embele-
zamento de agroindústrias 
e, posteriormente, a sede do 
município. Também já se 
viu a necessidade de uma 
sinalização adequada para 
que turistas possam chegar 
aos pontos com facilidade. 
Em fim, estamos com muitas 
ideias, incluindo eventos 
para dar um destaque para 
a cidade, para que possa se 
tornar atrativa, mas há um 
processo a ser seguido”, 
disse Igor.

Na reunião do dia 
17 estiveram presentes a 
Emater de Hulha Negra, a 
presidente da Associação 
Pampa Gaúcho de Turismo 
(Apatur), Clori Peruzzo, 
Eliane Pacheco responsá-
vel pelo projeto Lãs RS, 
agroindústrias do município, 
representantes do comércio, 
Executivo e Legislativo 
Municipal.

DIREÇÃO DO COMTUR
• Presidente – Carmem Elisete Caceres Leite – representando a Emater
• Vice-presidente – Marco Igor Ballejo Canto – representando a Secretaria de 
Administração
• 1ª secretária – Rubia Debus Stafford Brendler– representante da Associação 
das Agroindústrias
• 2ª secretária – Janice Silva da Silveira – representante do Gabinete do Prefeito

CONSELHEIROS DO COMTUR
• Carmem Elisete Caceres Leite – Emater – titular
• Jocasta Vandes Pedroso – Emater - suplente
• Marco Igor Ballejo Canto – Secretaria de Administração e Meio Ambiente – titular
• Antonio Hector Bastide Ramos – Secretaria de Administração e Meio Ambiente 
– suplente
• Fabiana Lucena Pinheiro Camargo – Secretaria de Educação e Cultura – titular
• Patrique Padilha Fernandes –Secretaria de Educação e Cultura – suplente
• Janice Silva da Silveira – Gabinete do Prefeito – titular
• Elias Scoto Ritta – Gabinete do Prefeito – suplente
• Rubia Debus Stafford Brendler – Associação das Agroindústrias (AGROHUNE) 
– titular
• Eliziane Maria Outeiro Camara – Associação das Agroindústrias (AGROHUNE) 
– suplente
• João Pedro Quadros Silveira – ACIHUNE (Associação do Comércio) –titular
• Amilcar Azevedo Loguercio - ACIHUNE (Associação do Comércio) – suplente

CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DO TURISMO
• Antonio Hector Bastide Ramos – representante do COMTUR (Conselho Muni-
cipal de Turismo)
• Patrique Padilha Fernandes– representante da SMEC (Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura)
• Gelson Luis Bastos Oyarzabal – representante da SMF (Secretaria Municipal 
de Finanças)
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Previsão da 
Secretaria de 

Educação é de 
que atividades 
comecem ainda 

em 2022

Projeto Realidade Aumentada 
será implantado em Candiota

EDUCAÇÃO

No fim do mês de 
junho, o secretá-
rio de Educação de 

Candiota, Michel Feijó, 
acompanhado de gestores 
de escolas estaduais e muni-
cipais, visitou as instalações 
da Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC). 
O objetivo da visita foi 
promover uma parceria do 
município com projetos de 
educação digitais desen-
volvidos pela universida-
de, oportunidade em que 
foi apresentado o projeto 
Realidade Aumentada nas 
Escolas, desenvolvido pelo 
Labtec, no campus de Ara-
ranguá. 
 Na visita a uni-
versidade em Florianópo-
lis, também ocorreu uma 
visita guiada a Escola do 
Futuro, com a presença do 
secretário de Educação de 
Florianópolis, Maurício 
Fernandes Pereira e pelo 
Ecossistema de Inovação, 
na ACATE experiente, com 
o diretor geral da Teltec 
Solutions, Diego Ramos. 
A visita foi coordenada por 
Alexandre Marino Costa 
e alunos do Programa de 
Pós-graduação em Admi-
nistração, linha de pesquisa 
em gestão universitária, por 
meio de uma solicitação do 
prefeito de Candiota, Luiz 
Carlos Folador.
 Ao Tribuna do 
Pampa, o secretário de 
Educação Michel Feijó 

confi rmou a implantação do 
projeto no Polo Educacional 
de Candiota, ainda para 
2022. Ele lembrou que além 
de verifi car as necessida-
des estruturais das escolas 
quando assumiu a Secreta-
ria de Educação, o objetivo 
foi dar uma atenção especial 
ao setor pedagógico. “Fi-
zemos um planejamento 
de ações e colocamos em 
prática nossas projeções. 
Primeiramente reforma-
mos todas nossas escolas 
municipais, agora estamos 
focados em melhorar a parte 
pedagógica, para isso va-
mos investir na tecnologia, 
motivo da nossa viagem. De 
imediato vamos implantar 
no nosso Polo Educacional 
o projeto Realidade Aumen-
tada, que possibilita que o 
aluno explore uma aprendi-
zagem atrativa e interativa, 
os quais possibilitam uma 
nova perspectiva sobre os 
conteúdos estudados na 
sala de aula, através do 
uso de tablets ou celulares, 
baixando aplicativos, esca-
neando o QR ZAPPAR e 
interagindo com objeto em 
3D”, explicou Feijó. 
 O secretário ainda 
explicou que o objetivo é a 
participação dos alunos do 
Polo Educacional em turno 
inverso ao escolar, primeiro 
como projeto piloto e, pos-
teriormente, sendo esten-
dido para todas as escolas 
por se tratar de um projeto 

complexo. 

SOBRE O RA - O RA nas 
Escolas surgiu da necessi-
dade de disseminar o uso 
de novas tecnologias edu-
cacionais no ensino de ci-
ências nas escolas públicas. 
São projetos de pesquisa e 
extensão desenvolvidos por 
estudantes, professores e 
pesquisadores vinculados ao 
Laboratório de Tecnologias 
Computacionais da Uni-
versidade Federal de Santa 
Catarina no Campus Araran-
guá (LabTeC UFSC). Em 
Santa Catarina, desde 2018, 
alunos de 11 escolas de seis 
municípios catarinenses têm 
acesso a ofi cinas com reali-

dade aumentada, aulas de 
operações matemáticas com 
realidade virtual, robótica, 
entre outros.
 A iniciativa tem 
parceria com The Open 
University, de Londres, 
e conta com uma equipe 
de 35 pessoas. Idealizada 
pelo professor e pró-reitor 
de Graduação da UFSC, 
Alexandre Marino Costa, 
o projeto foi desenvolvido 
pelo LabTeC do Centro de 
Ciências, Tecnologias e 
Saúde (CTS), no campus 
Araranguá. “Este projeto 
está na linha da educação 
criativa e representa uma 
importante ação de pesqui-
sa e extensão, integrando 

professores, pesquisadores 
e estudantes dos cursos de 
graduação em Engenharia 
de Computação e Medicina, 
interagindo com professores 
da rede municipal de educa-
ção na promoção de conteú-
dos com o uso da tecnologia 
de realidade aumentada”, 
ressalta Marino.
 A coordenação é 
conduzida pela professora 
Eliane Pozzebon, na área da 
Engenharia da Computação, 
e pelas professoras Iane 
Franceschet e Josete Mazon, 
na Medicina. A equipe mul-
tidisciplinar envolve ainda 
três alunos da Medicina, 22 
estudantes da Engenharia da 
Computação, um aluno do 

Programa de Pós-Graduação 
em Tecnologias da Informa-
ção e Comunicação (PPG-
TIC) e quatro docentes, 
sendo quatro deles da UFSC 
e um da Open University.
 A equipe é respon-
sável pelo conteúdo, mode-
lagem, textura, animação, 
programação e design do 
material. Além de práticas 
integrativas e ofi cinas nas 
escolas, que hoje abordam 
os conhecimentos sobre sis-
tema cardiovascular, sistema 
nervoso, células biológicas 
e mecanismos celulares, 
é realizada também uma 
capacitação dos professores 
para uso da tecnologia em 
sala de aula. 

Secretário Michel Feijó e equipe durante visita a UFSC Projeto utiliza mídias digitais para aprendizado escolar
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Dia 4 de junho, sábado:
- 14h - 1º Fórum Economia Criativa e Desenvolvimento do Merco-
sul - Apatur, Cideja, Codepampa e Urcamp;
*Observatório Desenvolvimento Regional do Pampa Gaúcho, Eli-
sabeth Cristina Drumm, Paula Silveira e Leandro Pires 
* Articulações institucionais e perspectivas do Turismo do Pampa 
Gaúcho - mediadores: presidente do Cideja Luiz Carlos Folador e 
Márcio do Amaral, presidente do Codepampa, Alegrete.
* Geoparque de Caçapava Aspirante Unesco, prof André Borba, 
e Stener Camargo de Oliveira
* Criatividade e comunicação em mídias sociais, Anelise Zanoni, 
jornalista
*Economia Criativa e Desenvolvimento no Rio Grande do Sul
*Economia Criativa e Desenvolvimento no Uruguai e na Argen-
tina
- 9h às 11h – Tour guiado - saída no portão de acesso ao Ginásio 
Auxiliadora.

Dia 5 de junho, domingo:
- 11h Comemoração do Dia Nacional do Vinho 2022; 
- Lançamento do novo folder da Rota dos Vinhos da Campanha 
Gaúcha; 
- 20h - Show com Som da Cor (samba e pagode)
- 9h às 11h – Tour guiado - saída no portão de acesso ao Ginásio 
Auxiliadora.
Programação Permanente (3, 4 e 5 de junho)
- Espaço Museus
- Espaço Artistas
- Espaço Educação

PROGRAMAÇÃO DO PROGRAMAÇÃO DO 
FIM DE SEMANA FIM DE SEMANA 

Divulgação TP

EVENTO REGIONAL

Na foto, o diretor do Codepampa Dudu Colombo; o prefeito de Lavras do Sul, Savio Prestes; a presidente 
da Apatur, Clori Peruzzo; prefeito de Alegrete e presidente do Codepampa, Márcio do Amaral; prefeito de 

Aceguá, Marcus Peti; diretor executiva do Cideja, Dénora Cappua, e a asessora do Codepampa, Jane Gonçalves 

Teve início nesta sexta-feira (3) e encerra no pró-
ximo domingo (5), a 3ª Exposição de Turismo 
do Pampa Gaúcho, a 3ª Expopampa. O evento 

o corre no Ginásio Auxiliadora, em Bagé, e reúne 
Exposição de Turismo do Pampa Gaúcho; Rural – agri-
cultura, pecuária, agroindústrias, patrimônio cultural, 
lidas campeiras, gastronomia; Enoturismo e Olivo-
turismo Vinícolas - lagares e gastronomia; Urbano 
-  Patrimônio cultural, gastronomia, compras/fronteira 
com Uruguai, religioso;  Turismo de natureza Aventura 
- ecológico, natural, trilhas, observação de pássaros.

A programação teve início nesta sexta-feira (3) 
com a abertura oficial, homenagem do Embaixador 
dos Vinhos da Campanha e do Turismo do Pampa 
Gaúcho, poeta Luiz Coronel, Ode as Videiras; 12º 
Encontro de Gestores de Turismo do Pampa Gaúcho e 
show com Tiago Cesarino e amigos (Nativista), entre 
outras atrações.

A 3ª Expopampa é uma realização da Associa-
ção Pampa Gaúcho de Turismo (Apatur), com correa-
lização do Sebrae e apoio da Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo de Bagé.

3ª Expopampa reúne expositores da 
região em Bagé neste fim de semana

Em visita ao RS, Lula se posiciona 
contra privatização da Eletrobras

ELEIÇÕES 2022

 O ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Sil-
va voltou a criticar nesta 
quarta-feira (1), o processo 
de venda da Eletrobras, em 
curso pelo atual governo, e 
se posicionou contrário ao 
projeto de se desfazer do 
patrimônio nacional, se-
gundo ele, implantado pelo 
atual presidente Bolsonaro. 

A Usina de Candiota, 
pertence a CGT Eletrosul, 
que é uma subsidiária da 
Eletrobras. O ex-presidente 
recebeu um grupo de eletri-
citárias, uma delas a funcio-
nária da Usina de Candiota, 
Cristina Gonzales, acompa-
nhadas da ex-veredora do 
PT de Candiota, Fernanda 
Santos. Na oportunidade, 
elas presentearam Lula com 
uma camiseta pela não pri-
vatização da empresa.

Segundo Lula, o mi-
nistro da Economia, Paulo 
Guedes, quer vender até 
os tapetes dos palácios da 
Alvorada e do Planalto, 
porque o governo não sabe 
desenvolver o país. Lula de-
fendeu um estado forte, que 

seja capaz de gerar emprego 
e aumentar o salário míni-
mo. “Seu Guedes está ten-
tando vender até os tapetes 
do Alvorada e do Planalto, 
porque eles não sabem falar 
a palavra desenvolvimento, 
não sabem falar a palavra 
educação, não sabem falar a 
palavra cultura, não sabem 
falar nada daquilo que ne-
cessitamos”, disse em Porto 
Alegre, em ato em defesa da 
soberania.

Lula afirmou que a 
venda da Eletrobras vai in-
viabilizar programas sociais 
para levar energia elétrica 
aos mais pobres, como o 
Luz para Todos, executado 
pelos governos petistas. “Se 
a gente deixar privatizar 
a Eletrobras, se preparem 
porquê as empresas não 
vão tomar conta apenas 
do preço da energia, vão 
tomar conta da água dos 
nossos rios, é capaz de não 
deixarem a gente nadar. 
E mais grave: nunca mais 
haverá um programa como 
o Luz para Todos no qual o 
nosso governo colocou 20 

bilhões de reais para fazer 
um programa que atendeu 
16 milhões de pessoas que 
viviam na base de um can-
deeiro”, afirmou.
O ex-presidente lembrou 
que os interessados em 
comprar a Eletrobras ou 
mesmo a Petrobras, que o 
governo está desmantelan-
do aos poucos, terão que 
conversar com ele, caso ga-
nhe as eleições de outubro.

CIRO GOMES – Em recente 
pronunciamento o também 
presidenciável Ciro Gomes 
(PDT), pediu uma posição 
de Lula sobre o assunto, di-
zendo ele revogaria a priva-
tização da Eletrobras caso 
ela aconteça. Ciro afirmou 
que se o primeiro colocado 
nas pesquisas (Lula) e o ter-
ceiro (ele), tomassem uma 
posição contundente em 
relação ao assunto e anun-
ciassem isso, a situação 
poderia gerar apreensão no 
mercado e nos investidores 
que pretendem comprar a 
ações da até então maior 
estatal da América Latina.

Divulgação TP

Um grupo de mulheres, entre elas duas candiotenses, se reuniram 
com Lula para falar sobre o assunto

Ex-presidente disse que venda impossibilita programas sociais
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O mundo está cada O mundo está cada 
vez mais digital vez mais digital 

mas o jornal impresso mas o jornal impresso 
eterniza momentoseterniza momentos

INTEGRAÇÃO
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Clube Mãe Cleci comemora 
47 anos de fundação em Candiota

O fim do mês de maio 
foi de comemora-
ções para as inte-

grantes do Clube de Mães 
Mãe Cleci, de Candiota. 
Isso porque foram come-
morados os 47 anos de 
fundação do clube. Com di-
reito a bolo de aniversário, 
a festividade transcorreu 
em clima agradável e com 
muita emoção ela presença 
da sócia fundadora Ilda 
Andrades, 95 anos.

HISTÓRIA – Os Clubes de 
mães são entidades da so-
ciedade civil que trabalham 
pelo movimento do empo-

deramento feminino desde a 
década de 60, quando foram 
fundados em Porto Alegre. 
Com esta mesma visão, 
Cleci Müller, esposa de um 
engenheiro que começou 
a trabalhar na Mina de 
Candiota, trouxe essa ideia 
para Candiota, na época 
ainda denominada Dario 
Lassance, mas que perten-
cia a Bagé, e junto com as 
esposas de funcionários da 
Companhia Riogranden-
se de Mineração (CRM), 
fundaram em 16 de maio 
de 1975, o Clube de Mães 
Dario Lassance, que mais 
tarde, se tornou Clube de 

Aniversário do clube foi bastante comemorado

mães Mãe Cleci. 
 No começo as reu-
niões das mulheres eram na 
casa das fundadoras, no clu-
be social de Lassance e na 
antiga estação ferroviária. 
Posteriormente, em 1991 a 
CRM repassou um terreno 
em e a empresa Entel e 
parceiras, construíram a 
sede que funciona até hoje. 
Atualmente, após a CRM 
ter repassado algumas áreas 
para a Prefeitura, incluindo 
o terreno onde está a sede 
do Mãe Cleci, a Prefeitura 
tem comodato com o clube 
para uso do prédio. 
 Atualmente, a di-

retoria é composta pela 
presidente Rosauria Grec-
co, vice-presidente Sônia 
Vargas, tesoureiras Nidia 
Netto e Amália Rangel, 
secretárias Arlene Raupp e 
Cláudia Mendes, e Depar-
tamento Cultural e social, 
Célia Antunes e Raisa Por-
ley.
 Ao TP, a presiden-
te Rosauria Grecco lembra 
que a entidade se mantém 
com promoções, parcerias 
e associadas. “Apesar da 
pandemia, que restringiu 
algumas ações, estamos sa-
tisfeitas com o que podemos 
fazer até agora. Nos últi-

mos dois anos, realizamos 
campanhas de arrecadação 
de alimentos e agasalhos, 
brechó beneficente e au-
mentamos o número de 
associadas”. 

PARCERIAS – Como o 
objetivo do clube é destacar 
o empoderamento femini-
no, a presidente relata que 
através de parcerias com a 
Prefeitura e empresas da 
cidade está sendo pintado 
o prédio do clube; foi dis-
ponibilizado um curso de 
lã crua em parceria com a 
Secretaria de Assistência 
Social, Sine e Sebrae; foi 

feito um convênio com a 
academia e centro de trei-
namento Black Box para as 
associadas fazerem pilates;  
bolsas para cinco meninas 
de famílias cadastradas 
no cadÚnico  por meio de 
parceria com a professora 
Taciane, de dança;  parce-
ria com empresa que doou 
brinquedos para crianças de 
projetos sociais no Natal e 
curso de costura básica por 
meio de uma parceria com 
a Secretaria de Assistência 
Social,  através do Centro 
de Referência de Assis-
tência Social (Cras) para 
mulheres chefes de família. 

Festividade contou com a presença da sócia fundadora Ilda, de 95 anos



* Presidente: Manuel João Martins Domingues
* Vice-presidente: Eliziane Maria Outeiro Câmara
* 1ª secretária: Mara Goretti Quintana Domingues
* 2ª secretária: Milena Brito Camargo
* 1ª tesoureira: Luisa Kuhl Brasil
* 2ª tesoureira: Rubia Debus Stafford Brendler
* Conselho Fiscal: Janete Martinez Machado Raddatz, 
Francisco Krupinski Netto e Odair Batista da Silva (ti-
tulares), Marili Porto e Arlete Miguelina Bulcão Pinto 
(suplentes).
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Manuel Domingues é o presidente da Agrohune

Entre as 
primeiras 
ações está 

a busca por 
um espaço 

fixo para as 
agroindústrias

UNIÃO

As agroindústrias de 
Hulha Negra têm sido 
destaque ao longo 

dos últimos anos pelo em-
penho, crescimento e forta-
lecimento, servindo como 
exemplo para outros municí-
pios. Com o apoio da Emater 
e Executivo, as conquistas 
tem se intensificado e novas 
agroindústrias surgiram no 
município.
 Porém, um objetivo 
idealizado antes mesmo da 
pandemia, em 2019, tomou 
forma e em abril de 2022, 
chegou a conquista da lega-
lização da Associação das 
Agroindústrias de Hulha 
Negra (Agrohune). 
 Integram a en-
tidade, as agroindústrias 
Pampalac, da produtora 
Janete Raddatz, do Assen-
tamento Potiguara - Unidos 
Venceremos; Tia Zane, da 
produtora Eliziane Outeiro 
Câmara, do Assentamento 
Estância Velha; Aprofara 
-  Associação de Produtores 
da Reforma Agrária, que tem 
a frente a produtora Cacilda 
Krupinski, do Assentamen-

Agrohune busca fortalecimento 
e abrangência no mercado

to Conquista da Fronteira; 
Agromap, da produtora Mar-
li Porto, do Assentamento 
Abrindo Fronteiras; Ran-
cho Alegre, da produtora 
Márcia Outeiro Câmara, 
do Assentamento Estância 
Velha; Sabores e Aromas do 
Pampa, de Nizieli Cazaroto, 
do Assentamento Capivara; 
Zago, da produtora Sueli 
Dreher Zago, do Assenta-
mento Capivara; Tambero, 
da produtora Luísa Kuhl 
Brasil, da localidade Olhos 
d’ Água. Já são participantes 
por possuírem projetos para 
futuras agroindústrias, as 
produtoras Arlete Bulcao, do 
Assentamento Meia Água e 
Rubia Brendler, da Costa do 
Quebracho.
 A Associação ainda 
engloba produtores familia-
res e artesãos, estando qua-
lificados: Antônio Henrique 
Outeiro Câmara, Daniel 
Cuerda Ferreira, Francisco 
Krupinski Netto, Gisele 
Machado Raddatz, Lisiane 
Pereira das Chagas, Luis 
Adilio Alves Xavier, Luiz 
Flávio Martin, mauro Anil-

do Daghetti da Silveira, 
Milena Brito Camargo, Mi-
lena Zago, Nathalia Portella 
Brendler, Odair Batista da 
Silva, Rosane dos Santos 
Pires e Rosane Terezinha 
Kauzer Girotto.
 Em entrevista ao 
Tribuna do Pampa, o presi-
dente da Agrohune, Manuel 
João Martins Domingues 
falou sobre a importância 
da associação para os pro-

dutores e o município de 
Hulha Negra. “A Agrohune 
é um fortalecimento. Para o 
município é importante pois 
com a associação é possí-
vel levar o nome de Hulha 
Negra através dos produtos 
produzidos na cidade e  para 
as agroindústrias, assim 
como os demais integrantes, 
é um campo mais abrangente 
para que possamos expor e 
vender nossos produtos”, 

Sistema de água de Candiota estará em debate

Por proposição da 
vereadora Luana Vais (PT) e 
dos vereadores Danilo Gon-
çalves (PT) e Guilherme 
Barão (PDT), acontece no 
próximo dia 8 (quarta-feira), 
na Câmara de Candiota, 
uma audiência pública para 
debater um tema importan-
te para a comunidade local, 
que é o sistema de abaste-
cimento de água potável no 
município.

A temática, que há 
muito enfrenta problemas e 
precariedade em Candiota, 
será debatida a partir das 
18h. Segundo a programa-
ção definida, após a abertu-
ra, será realizado um relato 
dos principais problemas 
enfrentados pela população 
em relação ao abastecimen-

J. André TP

LEGISLATIVO

Água será tema de audiência 
pública em Candiota

destacou o presidente.
 Questionado sobre 
ter sido escolhido para estar 
a frente do grupo, Manuel 
ressaltou. “É uma respon-
sabilidade representar os 
demais e buscar conquistas 
para todos”.

OBJETIVOS – O presidente 
também explicou ao TP 
que entre os objetivos da 
Agrohune estão obter maior 
fortalecimento na busca de 
mercado para colocação e 
comercialização dos produ-
tos, ganhar abrangência, ser 
facilitadora na busca por cré-
ditos e integrar projetos que 
tragam conquistas positivas 

para todas as agroindústrias. 

AÇÕES – Quando questiona-
do pelo jornal sobre as pri-
meiras ações da Associação 
em prol de benefícios para 
as agroindústrias, produtores 
e artesãos, ele destacou a 
busca por um espaço público 
para a entidade. “Estamos 
buscando nosso espaço junto 
ao poder público municipal, 
um lugar fixo para que as 
agroindústrias possam expor 
seus produtos permanentes”, 
disse Manuel. 
 Até o próximo do-
mingo (5), a Agrohune já es-
tará presente na Expopampa, 
em Bagé.

to de água potável. Depois, 
será aberto um espaço ao go-
verno municipal, para relatar 
as ações que vêm sendo rea-
lizadas e as planejadas e para 
finalizar será aberto para 

participação da comunidade 
e posterior e encaminhamen-
tos. “Será um momento de 
informação, proposições e 
encaminhamentos”, assina-
lou a vereadora Luana.

EDUCAÇÃO

Pinheiro Machado 
conquista polo da UAB

O Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) de Pinheiro Machado, localizado jun-
to à escola municipal Manoel Prisco, obteve conceito AA (Apto-Aprovado) pela Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Conforme explica a coordenadora 
do novo Polo, Ana Luisa Amaro Fernandes, para se conseguir esta classificação são necessá-
rias várias etapas como a criação de uma lei específica, o alvará de funcionamento, o termo 
de compromisso entre o município e as universidades, entre outras. “Com bastante empe-
nho o nosso município obteve êxito e se enquadrará entre outros da nossa região com cursos 
de Graduação e Especialização, expandindo e interiorizando a oferta de cursos e programas 
de educação superior. Desta forma estamos ampliando o acesso à educação superior pública 

gratuita, trazendo cada vez mais variados 
cursos à Pinheiro Machado”, destaca a 
coordenadora. 

Todas informações referentes aos 
cursos serão disponibilizadas na página 
do Polo UAB Pinheiro Machado no Face-
book, assim como podem ser obtidas no 
próprio local, das 13h às 17 e das 18h45 
às 22h ou ainda pelo telefone (53) 99994-
5854.Desde 2021, a Prefeitura vem atuan-
do para viabilizar este acesso à comuni-
dade ao ensino superior. Na região, antes 
de Pinheiro, apenas Hulha Negra tem um 

Polo UAB instalado desde 2005.Mais novo pólo de acesso à educação superior na 
região, está localizado na escola Manoel Prisco

DIRETORIA AGROHUNE
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Alunos realizaram pedágio com entrega 
de mudas e hortaliças à comunidade

MEIO AMBIENTE

Pedágio e oficinas 
marcam ações na 

escola Dalva Medeiros 
em Hulha Negra

Neste domingo (5), é 
comemorado o Dia 
Mundial do Meio 

Ambiente, data estabelecida 
pela Organização das Na-
ções Unidas (ONU), como 
sendo 5 de junho de cada 
ano.

Geralmente, uma in-
finidade de ações e projetos 
são realizados para trabalhar 
o tema, principalmente nas 
escolas. Em Hulha Negra, a 
data está sendo motivos de 
trabalhos escolares e ações 
de conscientização. 

Na escola estadual 

Divulgação TP

O mundo está cada O mundo está cada 
vez mais digital vez mais digital 

mas o jornal mas o jornal 
impresso impresso 
eterniza eterniza 

momentosmomentos

Dalva Conceição Medeiros, 
um cronograma foi mon-
tado pela direção para que 
de forma interdisciplinar, 
o tema fosse trabalhado de 
com atividades específicas 
escolares e o tema durante a 
Semana Nacional do Meio 
Ambiente.

Alunos prepararam 
mudas de hortaliças e mate-
rial explicativo de hortas ca-
seiras com material reciclá-
vel para a realização de um 
pedágio na avenida Getúlio 
Vargas, acesso principal do 
município, que ocorreu na 

quarta-feira (1º) com 
o auxílio de profes-
sores. 

A programa-
ção da escola contou 
também com oficinas 
com a extencionista 
da Emater, Jocasta 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ASSOCIAÇÃO CANDIOTENSE DE INCENTIVO A ARTE
 E A CULTURA - RÁDIO INTERATIVA FM 14.9 ZYW 405

	 Pelo	 presente	 edital,	 ficam	os	 associados	 da	ACIAC	 –	Associação	
Candiotense	de	 Incentivo	à	Arte	e	a	Cultura,	convocados	para	a	Assembleia	
Geral	Extraordinária,	que	se	realizará	no	dia	11	de	junho	de	2022,	no	plenário	
do	Sindicato	dos	Mineiros	de	Candiota,	em	primeira	convocação	às	14	horas	
(com	metade	mais	1	(um)	dos	associados	presentes)	e	segunda	convocação	às	
14horas	e	30minutos	(com	qualquer	número	de	associados	presentes)	para,	de	
acordo	com	o	Artigo	11,	parágrafos	1	(um)	e	3(três)	do	Estatuto	Social,	discutirem	
e	deliberarem	sobre	a	seguinte	ordem	do	dia:	I	-Apresentação	de	metodologia	
de	 funcionalidade	da	Rádio	 Interativa;	 II	 -Apresentação	do	plano	de	ação	da	
ACIAC	2022;	III	-	Aprovação	dos	demonstrativos	contábeis	de	2021;	IV	-	Outros	
assuntos	de	interesse	dos	associados	presentes.

Valtair Rodrigues 
 Presidente

Pedroso, que falou sobre 
cozinha alternativa e ali-
mentação saudável e uma 
exposição de material con-
feccionado pelos alunos nas 
oficinas e documentários 
sobre Energias Renováveis.

A respeito das ativi-
dades, a diretora da esco-
la, Cândida Iglaer Silveira 
lembrou que a educação 
ambiental não deve ser vista 
como algo distante do coti-
diano dos alunos, mas como 
parte de suas vidas. “É de 
fundamental importância à 
conscientização da preserva-

ção do Meio Ambiente para 
a nossa vida e todos os seres 
vivos. A conscientização 
quanto a essa preservação 
deve ser trabalhada no am-
biente escolar e na comu-
nidade. Com as atividades, 
principalmente as práticas, 
como pedágio e as com ma-
teriais recicláveis, buscamos 
facilitar a compreensão da 
realidade unindo saberes 
acadêmicos com o conheci-
mento experimental para que 
o aluno possa desenvolver 
uma visão crítica quanto ao 
tema”, destacou Cândida.

Materiais 
recicláveis, como 
tampinhas de 
garrafas, foram 
utilizadas para 
novas atividades 
em sala de aula

A semana para lembrar do A semana para lembrar do 
“M” da Sustentabilidade“M” da Sustentabilidade

Nelson Kadel Jr.

SUSTENTABILIDADE

O	conceito	mais	co-
nhecido	sobre	a	sustentabi-
lidade	é	aquele	que	espera	
que	 os	 recursos	 naturais	
sejam	utilizados	“atendendo	
às	 necessidades	 da	 gera-
ção	presente	sem	afetar	a	
possibilidade	 de	 gerações	
futuras	 suprirem	as	 suas”,	
através	do	desenvolvimen-
to	de	 três	grandes	pilares:	
Meio	Ambiente,	 Social	 e	
Econômico.

Com	 o	 objetivo	 de	
criar	uma	data	na	qual	fosse	
possível	 comemorar	 e	 conscientizar	 a	 respeito	 da	
importância	da	preservação	dos	recursos	naturais,	
a	ONU	(Organizações	das	Nações	Unidas)	batizou	
o	dia	05	de	junho	como	o	Dia	Mundial	do	Meio	Am-
biente.

É	comum	encontrarmos	as	agendas	escolares	
repletas	de	atividades	nas	quais	os	alunos	são	desa-
fiados	a	usarem	a	criatividade	na	busca	de	soluções	
a	 respeito	 do	 assunto.	Os	 resultados	 são	 sempre	
surpreendentes,	 pois	 os	 estudantes	 são	 capazes	
de	criar,	através	de	 ferramentas	simples,	soluções	
capazes	de	atender	às	demandas	locais.

Será	 que	 todos	 os	 agentes	 da	 comunidade	
seriam	capazes	de	pôr	em	prática	a	mesma	criativi-
dade	demonstrada	nos	bancos	escolares?	Não	tenho	
dúvida	que	sim,	pois	somos	uma	sociedade	movida	a	
desafios!	Só	nos	resta	a	mesma	centelha	que	aquece	
o	coração	dos	mais	jovens:	A	Esperança.

A	 Sustentabilidade	 não	 será	 uma	 estação	
à	 qual	 vamos	 chegar,	mas	 sim	 o	meio	 pelo	 qual	
devemos	 viajar!	Ao	 comemorarmos	o	dia	 do	Meio	
Ambiente,	estamos	comemorando	a	vida,	nas	suas	
mais	amplas	formas	e	manifestações!

Faça	você	 também	desta	data	um	ponto	de	
mudança	de	hábitos!	Desta	forma,	 teremos	muitos	
dias	“05	de	junho”	para	comemorar!
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Na imagem, é possível ver a mineração do carvão e as áreas já mineradas e regeneradas

Seival Sul Mineração entende que não se faz mineração sem sustentabilidade

DIA DO MEIO AMBIENTE

A Seival Sul Mineração 
(SSM) fica na locali-
dade de Seival, em 

Candiota, em escala comer-
cial desde o ano 2019. São 
mais de 250 colaboradores 
envolvidos diretamente nos 
processos da empresa, que 
envolve desde a mineração 
até a entrega do carvão para 
seus clientes.
 Mineradora por vo-
cação, a empresa reconhece 
que tem na sustentabilidade 
a sua maior paixão. Confor-
me afirma Adolfo Carvalho, 
gerente de Operações da 
unidade, os cuidados da 
empresa vão além de suas 
condicionantes impressas 
na Licença Ambiental, con-
cedida pelo órgão legislador. 
“Os cuidados com o meio 
ambiente devem permear 
por todos os departamentos 
da empresa, pois é uma 
responsabilidade de todos. 
É um engano acreditar que 
a preocupação com a sus-
tentabilidade, na área da 
mineração, acontece ape-
nas no dia-a-dia. Assim, 
como nos departamentos, 
a sustentabilidade de uma 
mineradora está presente ao 
longo de toda a vida de um 
projeto”, afirma Adolfo. 
 O gerente ainda 
destaca que a Mina do Sei-
val foi estudada durante 20 
anos, o que deu robustez 
suficiente para embasar 
todas as avaliações técnicas 
e operacionais. Foram ava-
liados os recursos hídricos, 
tanto de superfície como de 
subsolo, biodiversidade da 
região, bem como o relevo. 
“Todas essas informações 
servem de base para que 
possamos desenhar o futuro 

Na Mina do Seival, mineração e 
meio ambiente andam lado a lado

da mineração, pois realiza-
mos a recuperação das áreas 
ao mesmo tempo que elas 
são mineradas”, sustenta.
 Segundo o enge-
nheiro de Minas da SSM, 
Lucio Peraça, para quem 
não está acostumado com 
a mineração, é fácil pensar 
que ela vai deixar um legado 
de devastação. “As tecno-
logias empregadas aqui em 
Candiota, ajuda a reduzir 
nosso impacto na natureza, 
garante a qualidade das con-
dições de conforto e segu-

rança dos colaboradores, ao 
mesmo tempo que garante 
um ambiente controlado de 
operações, reduzindo assim 
os impactos ambientais”, 
afirma.

CARVÃO - O uso do car-
vão tem sido questionado, 
dada a sua emissão de CO2 
quando queimado, contudo, 
ainda não há outra fonte de 
energia que possa atender 
as nossas necessidades, 
conforme explica Nelson 
Kadel, gerente de Controle 

da unidade candiotense. 
Segundo Kadel, o mundo 
tentou reduzir o uso deste 
combustível, mas aos pou-
cos os volumes de consumo 
estão voltando a crescer. 
“A SSM não acredita que 
o carvão é a única fonte de 
calor que deva ser utilizada, 
defendemos o uso das fontes 
renováveis, mas a sociedade 
ainda precisa de uma fonte 
firme de disponibilidade (o 
carvão, no caso)”, destaca.
 O gerente deter-
mina que a sustentabilidade 

não faz a mineração, mas 
não se faz mineração sem 
sustentabilidade. “A mine-
ração, também de carvão, é 
um meio pelo qual podemos 
atingir os ODS (Objetivos 
do Desenvolvimento Sus-
tentável). Isso foi compro-
vado em estudo feito pelo 
PNUD, braço da Organiza-
ção das Nações Unidas, jun-
tamente com a Universidade 
de Columbia, que comprova 
as contribuições positivas 
aos ODS, ao mesmo tempo 
que reforça que a mineração 

tem plenas condições de 
mitigar os possíveis efeitos 
negativos”, explica.

PARABÉNS – Por fim, a 
SSM parabeniza a cidade de 
Candiota, por meio de sua 
administração, que busca 
da pluralidade de indústrias, 
não se limitando a mine-
ração. “Acreditamos que 
estamos aqui para ser mais 
um ator, na construção desta 
bela história de desenvolvi-
mento sustentável”, afirma 
a empresa.  


