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Evair de Lopes/Especial TP

CANDIOTA

Obra da MAC 
será lançada 
nesta quinta

Mãe fala sobre 
parto em 

ambulância

PEDRAS ALTAS

Região pode 
contabilizar perdas de 
mais de R$ 67 milhões

MUDANÇAS NO ICMS

Durante três dias no último fim de semana, a região do Pampa Gaúcho esteve exposta em seus potenciais 
turísticos durante a 3ª Expopampa, que foi realizado no ginásio do Colégio Auxiliadora, em Bagé. A avaliação 
da organização é muito positiva, especialmente pela integração entre os municípios e os projetos de turismo.
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Ação em Pedras Altas 
busca evitar proliferação 

do aedes aegypti
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Pequeno Joaquim nasceu a caminho da maternidade
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Integração pelo turismo



8 a 10 de junho de 202222 OPINIÃO

Direção Geral e EditorDireção Geral e Editor
João André Lehr (Mtb 16.025)

Jornalismo
Silvana Antunes (Mtb 15.575)

ImpressãoImpressão
Logic Press Brasil (Cachoeira do Sul-RS)

De Marca Jornal e Editora Ltda
CNPJ.: 10.582.703/0001-29

Fone:Fone:  (53)(53)  98144-950098144-9500  (WhatsApp)(WhatsApp)

VALORES DE ASSINATURA: VALORES DE ASSINATURA: 
Mensal: Mensal: R$ 29 (fidelidade 12 meses - R$ 29 (fidelidade 12 meses - R$25R$25)_)_

Trimestral: Trimestral: R$ 74 (ou em 2x de R$ 37,50)R$ 74 (ou em 2x de R$ 37,50)
Semestral: Semestral: R$ 124 (ou em 2x de R$ 62)R$ 124 (ou em 2x de R$ 62)
Anual:Anual: R$ 220 (ou em 3x de R$ 73,50) R$ 220 (ou em 3x de R$ 73,50)

Bianual:Bianual: R$ 390 (ou em 4x de R$ 97,50) R$ 390 (ou em 4x de R$ 97,50)

jornalismo.tribunadopampa@gmail.comjornalismo.tribunadopampa@gmail.com
comercial.tribunadopampa@gmail.comcomercial.tribunadopampa@gmail.com

R. Acácio das Neves, 125 - Apto 03 - R. Acácio das Neves, 125 - Apto 03 - 
Centro - Candiota/RS - CEP 96.495-000Centro - Candiota/RS - CEP 96.495-000Os artigos, colunas e a pedidos com assinatura aqui publicados são a título de colaboração ou matéria paga, Os artigos, colunas e a pedidos com assinatura aqui publicados são a título de colaboração ou matéria paga, 

sendo de inteira responsabilidade de seus autores e não expressam necessariamente a opinião deste veículo.sendo de inteira responsabilidade de seus autores e não expressam necessariamente a opinião deste veículo.

www.tribunadopampa.com.brwww.tribunadopampa.com.br
Fundado em 2 de abril de 2011

Exemplares de arquivo: R$ 10 cada

HELICÓPTERO GOVERNAMENTALHELICÓPTERO GOVERNAMENTAL
 O governador Ranolfo Vieira Júnior (PSDB)  O governador Ranolfo Vieira Júnior (PSDB) 
está programado para pousar de helicóptero no campo está programado para pousar de helicóptero no campo 
do Tarumã, por volta das 9h45, no centro de Candio-do Tarumã, por volta das 9h45, no centro de Candio-
ta, nesta quinta-feira (9). Ele vem para o lançamento ta, nesta quinta-feira (9). Ele vem para o lançamento 
oficial das obras de revitalização da rodovia Miguel oficial das obras de revitalização da rodovia Miguel 
Arlindo Câmara (MAC). De helicóptero em Candiota Arlindo Câmara (MAC). De helicóptero em Candiota 
já tiveram os governadores Antônio Britto e Germano já tiveram os governadores Antônio Britto e Germano 
Rigotto (ambos do MDB) – aliás, Rigotto veio duas Rigotto (ambos do MDB) – aliás, Rigotto veio duas 
vezes com a aeronave. O ex-presidente Lula também vezes com a aeronave. O ex-presidente Lula também 
veio à cidade de helicóptero (da Força Aérea Brasileira veio à cidade de helicóptero (da Força Aérea Brasileira 
- FAB), quando lançou a pedra fundamental da Fase - FAB), quando lançou a pedra fundamental da Fase 
C da Usina de Candiota. C da Usina de Candiota. 

PRINCESA COM HÃNIQUEPRINCESA COM HÃNIQUE
 A representante de  A representante de 
Candiota no concurso das Candiota no concurso das 
Soberanas do Turismo do Soberanas do Turismo do 
Pampa, a bela Flávia Beck, Pampa, a bela Flávia Beck, 
foi muito bem no evento, foi muito bem no evento, 
tendo sido escolhida como tendo sido escolhida como 
1ª princesa. Além da sua 1ª princesa. Além da sua 
beleza e conhecimento beleza e conhecimento 
sobre a Capital Nacional do sobre a Capital Nacional do 
Carvão, Flávia vestia looks Carvão, Flávia vestia looks 
da loja Hãnique. A proprie-da loja Hãnique. A proprie-
tária da mais nova butique tária da mais nova butique 
candiotense, Marluza Mar-candiotense, Marluza Mar-
ques Dias, prestigiou o con-ques Dias, prestigiou o con-
curso, dando aquele apoio curso, dando aquele apoio 
moral e claro, vestindo a moral e claro, vestindo a 
concorrente com as últimas concorrente com as últimas 
tendências da moda.tendências da moda.

PREFEITO RENATOPREFEITO RENATO
 O prefeito de Hulha  O prefeito de Hulha 
Negra, Renato Machado Negra, Renato Machado 
(Progressistas) segue afas-(Progressistas) segue afas-
tado mais diretamente da tado mais diretamente da 
Prefeitura por motivos de Prefeitura por motivos de 

saúde. Ele falou com o saúde. Ele falou com o TPTP nesta terça-feira (7), dizendo  nesta terça-feira (7), dizendo 
que está se recuperando bem e que logo estará na que está se recuperando bem e que logo estará na 
ativa. Nesta terça mesmo esteve por algum tempo na ativa. Nesta terça mesmo esteve por algum tempo na 
Prefeitura. Renato passou por um quadro de pontada Prefeitura. Renato passou por um quadro de pontada 
de pneumonia. O vice-prefeito Igor Canto (PDT) está de pneumonia. O vice-prefeito Igor Canto (PDT) está 
fazendo o costado, como diz o gaúcho.fazendo o costado, como diz o gaúcho.

ÔNIBUS ESCOLAR EM HULHAÔNIBUS ESCOLAR EM HULHA
 Foi entregue à Secretaria de Educação e  Foi entregue à Secretaria de Educação e 
Cultura de Hulha Negra o veículo escolar adquirido Cultura de Hulha Negra o veículo escolar adquirido 
no ano de 2021 pela Prefeitura, oriundo da Compa-no ano de 2021 pela Prefeitura, oriundo da Compa-
nhia Carris Porto-Alegrense. O ônibus foi reformado nhia Carris Porto-Alegrense. O ônibus foi reformado 
conforme a legislação para uso do transporte escolar, conforme a legislação para uso do transporte escolar, 
contendo cinto de segurança, videomonitoramento e contendo cinto de segurança, videomonitoramento e 
capacidade de 54 lugares, oferecendo mais conforto capacidade de 54 lugares, oferecendo mais conforto 
aos estudantes das linhas das escolas Manoel Lucas aos estudantes das linhas das escolas Manoel Lucas 
de Oliveira, Monteiro Lobato e Auta Gomes. O veículo de Oliveira, Monteiro Lobato e Auta Gomes. O veículo 
será responsável pela maior linha escolar do município.será responsável pela maior linha escolar do município.

PROTESTO EM CANDIOTAPROTESTO EM CANDIOTA
 A eletricitária candiotense Cristina Gonzales,  A eletricitária candiotense Cristina Gonzales, 
realizou na manhã fria desta segunda-feira (6), um realizou na manhã fria desta segunda-feira (6), um 
protesto solitário em frente à Prefeitura de Candiota. protesto solitário em frente à Prefeitura de Candiota. 
A manifestação pacífica foi contra a privatização da A manifestação pacífica foi contra a privatização da 
Eletrobras e o deputado federal Afonso Hamm (Pro-Eletrobras e o deputado federal Afonso Hamm (Pro-
gressistas), que votou favorável a capitalização da gressistas), que votou favorável a capitalização da 
estatal. Cristina é funcionária da Usina de Candiota, estatal. Cristina é funcionária da Usina de Candiota, 
que pertence a CGT Eletrosul (subsidiária da Eletro-que pertence a CGT Eletrosul (subsidiária da Eletro-
bras). Hamm participou da entrega de um micro-ônibus bras). Hamm participou da entrega de um micro-ônibus 
escolar à cidade naquele dia, fruto de uma emenda escolar à cidade naquele dia, fruto de uma emenda 
parlamentar sua. Ela promete protestar cada vez que parlamentar sua. Ela promete protestar cada vez que 
um deputado ou deputada federal que votou pela pri-um deputado ou deputada federal que votou pela pri-
vatização da Eletrobras visitar Candiota.vatização da Eletrobras visitar Candiota.

PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRAS 1PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRAS 1
 Falando em privatização da Eletrobras, o  Falando em privatização da Eletrobras, o 

presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
de Janeiro (TJ-RJ), desembargador Henrique Carlos de Janeiro (TJ-RJ), desembargador Henrique Carlos 
de Andrade Figueira, suspendeu as liminares que de Andrade Figueira, suspendeu as liminares que 
impediam a realização da Assembleia Geral de De-impediam a realização da Assembleia Geral de De-
benturistas de Furnas, que estava programada para a benturistas de Furnas, que estava programada para a 
manhã desta segunda-feira (6). Segundo a Eletrobras, manhã desta segunda-feira (6). Segundo a Eletrobras, 
a autorização para a emissão de debêntures é condição a autorização para a emissão de debêntures é condição 
para a realização da oferta pública global de ações para a realização da oferta pública global de ações 
da companhia. A suspensão havia sido decidida pelo da companhia. A suspensão havia sido decidida pelo 
plantão judiciário do TJ-RJ a pedido da Associação dos plantão judiciário do TJ-RJ a pedido da Associação dos 
Empregados de Furnas (Asef), mas a Advocacia-Geral Empregados de Furnas (Asef), mas a Advocacia-Geral 
da União (AGU) recorreu e reverteu as liminares.da União (AGU) recorreu e reverteu as liminares.

PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRAS 2PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRAS 2
 A reunião vai discutir a autorização prévia dos  A reunião vai discutir a autorização prévia dos 
titulares da primeira emissão de debêntures de Furnas, titulares da primeira emissão de debêntures de Furnas, 
decorrente do aumento de capital da Madeira Energia decorrente do aumento de capital da Madeira Energia 
S.A, mas a associação de empregados questiona que S.A, mas a associação de empregados questiona que 
o processo descumpriu prazo, violou o dever de infor-o processo descumpriu prazo, violou o dever de infor-
mação aos debenturistas convocados e feriu regras mação aos debenturistas convocados e feriu regras 
de governança, entre outros pontos. Ao derrubar a de governança, entre outros pontos. Ao derrubar a 
liminar, o presidente do TJ-RJ afirmou que “a decisão liminar, o presidente do TJ-RJ afirmou que “a decisão 
que suspendeu a Assembleia Geral de Debenturistas que suspendeu a Assembleia Geral de Debenturistas 
de Furnas causa impacto significativo no planejamento de Furnas causa impacto significativo no planejamento 
setorial elétrico brasileiro, sendo capaz de compro-setorial elétrico brasileiro, sendo capaz de compro-
meter a modicidade tarifária e, consequentemente, o meter a modicidade tarifária e, consequentemente, o 
acesso das camadas mais carentes da população ao acesso das camadas mais carentes da população ao 
serviço essencial de energia elétrica”.serviço essencial de energia elétrica”.

PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRAS 3PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRAS 3
 No início da noite de segunda, a Eletrobras  No início da noite de segunda, a Eletrobras 
publicou um Fato Relevante para o mercado e os acio-publicou um Fato Relevante para o mercado e os acio-
nistas. “Vem a público comunicar aos seus acionistas nistas. “Vem a público comunicar aos seus acionistas 
e ao mercado em geral que, em 6 de junho de 2022, e ao mercado em geral que, em 6 de junho de 2022, 
uma das condições a que estava sujeita a Oferta Pú-uma das condições a que estava sujeita a Oferta Pú-
blica Global objeto do Aviso ao Mercado divulgado em blica Global objeto do Aviso ao Mercado divulgado em 
27 de maio de 2022 e novamente divulgado em 3 de 27 de maio de 2022 e novamente divulgado em 3 de 
junho de 2022, conforme descrita abaixo (“Condição junho de 2022, conforme descrita abaixo (“Condição 
Aprovação Prévia”), foi satisfatoriamente verificada, Aprovação Prévia”), foi satisfatoriamente verificada, 
sendo mantida, portanto, a Oferta Pública Global, nos sendo mantida, portanto, a Oferta Pública Global, nos 
termos da Oferta Pública Global.”termos da Oferta Pública Global.”

PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRAS 4PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRAS 4
 Segundo a estatal, “A Condição Aprovação  Segundo a estatal, “A Condição Aprovação 
Prévia consistia na obtenção, por Furnas Centrais Elé-Prévia consistia na obtenção, por Furnas Centrais Elé-
tricas S.A., até 6 de junho de 2022, de aprovação dos tricas S.A., até 6 de junho de 2022, de aprovação dos 
titulares de debêntures da 1ª Emissão de Debêntures titulares de debêntures da 1ª Emissão de Debêntures 
de Furnas (conforme definido no Prospecto Prelimi-de Furnas (conforme definido no Prospecto Prelimi-
nar da Oferta Pública Global) em razão do aporte de nar da Oferta Pública Global) em razão do aporte de 
capital decorrente do Aumento de Capital de MESA capital decorrente do Aumento de Capital de MESA 
(conforme definido no Prospecto Preliminar da Oferta (conforme definido no Prospecto Preliminar da Oferta 
Pública Global) ser superior ao valor limite para essas Pública Global) ser superior ao valor limite para essas 
situações definido na Escritura de Emissão (conforme situações definido na Escritura de Emissão (conforme 
definido no Prospecto Preliminar da Oferta Pública definido no Prospecto Preliminar da Oferta Pública 
Global). De acordo com as assembleias gerais de Global). De acordo com as assembleias gerais de 
titulares de debêntures da 1ª Emissão de Debêntures titulares de debêntures da 1ª Emissão de Debêntures 
de Furnas realizadas em 30 de maio e 6 de junho de de Furnas realizadas em 30 de maio e 6 de junho de 
2022, tal aprovação foi devidamente obtida, nos termos 2022, tal aprovação foi devidamente obtida, nos termos 
da Escritura de Emissão.” Vale sempre lembrar que a da Escritura de Emissão.” Vale sempre lembrar que a 
Usina de Candiota pertence a CGT Eletrosul, que é Usina de Candiota pertence a CGT Eletrosul, que é 
uma subsidiária da Eletrobras e faz parte do patrimônio uma subsidiária da Eletrobras e faz parte do patrimônio 
que será privatizado.que será privatizado.

COVID-19 AZONASUL 1COVID-19 AZONASUL 1
 Depois de quase três meses de estabilidade,  Depois de quase três meses de estabilidade, 
a Rt (taxa de transmissão) do novo coronavírus, voltou a Rt (taxa de transmissão) do novo coronavírus, voltou 
a romper o teto de segurança, indicando novo cresci-a romper o teto de segurança, indicando novo cresci-
mento da doença na região. Com ele, houve também mento da doença na região. Com ele, houve também 
aumento de testes positivos e alta nas internações, aumento de testes positivos e alta nas internações, 
dando indícios de que uma quarta  onda de casos pode dando indícios de que uma quarta  onda de casos pode 
estar prestes a ocorrer, segundo relataram os epide-estar prestes a ocorrer, segundo relataram os epide-
miologistas da 3ª Coordenadoria Regional de Saúde, miologistas da 3ª Coordenadoria Regional de Saúde, 
durante a reunião realizada na semana passada com durante a reunião realizada na semana passada com 
os prefeitos da Azonasul e o Comitê Técnico Regional os prefeitos da Azonasul e o Comitê Técnico Regional 
de Enfrentamento à Pandemia. Entre os encaminha-de Enfrentamento à Pandemia. Entre os encaminha-
mentos do grupo, foi definido que a Azonasul solicite a mentos do grupo, foi definido que a Azonasul solicite a 
liberação, junto ao governo estadual, para a vacinação liberação, junto ao governo estadual, para a vacinação 
da quarta dose nos profissionais de saúde da região. da quarta dose nos profissionais de saúde da região. 
O Comitê Técnico também emitirá um parecer para O Comitê Técnico também emitirá um parecer para 
recomendar a utilização de máscaras em ambientes recomendar a utilização de máscaras em ambientes 
fechados. “Não é um decreto. Ainda não é uma obri-fechados. “Não é um decreto. Ainda não é uma obri-
gatoriedade. Mas, sim, um pedido de conscientização gatoriedade. Mas, sim, um pedido de conscientização 
à população. Estamos observando o crescimento de à população. Estamos observando o crescimento de 
casos e um cenário muito parecido com o início da casos e um cenário muito parecido com o início da 
pandemia. O resto do roteiro, a já sentimos na pele! pandemia. O resto do roteiro, a já sentimos na pele! 
Por isso esse apelo” disse o vice-presidente da Azo-Por isso esse apelo” disse o vice-presidente da Azo-

nasul, Marco Antônio Barbosa, prefeito de Chuí, que nasul, Marco Antônio Barbosa, prefeito de Chuí, que 
coordenou a reunião. coordenou a reunião. 

COVID-19 AZONASUL 2COVID-19 AZONASUL 2
 Ainda foi anunciado o retorno do panorama  Ainda foi anunciado o retorno do panorama 
regional, trabalho executado pela assessoria técnica da regional, trabalho executado pela assessoria técnica da 
Azonasul para a contagem semanal de casos e cená-Azonasul para a contagem semanal de casos e cená-
rio geral dentro dos 22 municípios. “É um termômetro rio geral dentro dos 22 municípios. “É um termômetro 
eficiente, que ajuda gestores a nortearem ações de en-eficiente, que ajuda gestores a nortearem ações de en-
frentamento”, ponderou o prefeito.  Atenta ao cenário, frentamento”, ponderou o prefeito.  Atenta ao cenário, 
especialmente ao número de ocupação dos leitos de especialmente ao número de ocupação dos leitos de 
Unidades de Tratamento Intensivas (UTIs)  Covid na Unidades de Tratamento Intensivas (UTIs)  Covid na 
R21 Pelotas, a prefeita Paula Mascarenhas, sugeriu o R21 Pelotas, a prefeita Paula Mascarenhas, sugeriu o 
diálogo, neste primeiro momento, com entidades em-diálogo, neste primeiro momento, com entidades em-
presariais através das organizações: Aliança Pelotas e presariais através das organizações: Aliança Pelotas e 
Aliança Rio Grande, solicitando apoio na retomada do Aliança Rio Grande, solicitando apoio na retomada do 
uso de máscaras em ambientes laborais e na atenção uso de máscaras em ambientes laborais e na atenção 
aos funcionários com sintomas gripais para evitar o aos funcionários com sintomas gripais para evitar o 
aumento de contágios dentro das empresas. aumento de contágios dentro das empresas. 

COVID-19 AZONASUL 3COVID-19 AZONASUL 3
 A retomada dos encontros do Comitê Técnico  A retomada dos encontros do Comitê Técnico 
e de medidas coletivas urgentes para conter o novo e de medidas coletivas urgentes para conter o novo 
avanço de casos, o grupo solicitou que a secretária avanço de casos, o grupo solicitou que a secretária 
de Saúde de Pelotas, Roberta Paganini, assumisse a de Saúde de Pelotas, Roberta Paganini, assumisse a 
coordenação do Comitê, em substituição ao ex-prefeito coordenação do Comitê, em substituição ao ex-prefeito 
de Jaguarão, Favio Telis, que renunciou ao cargo para de Jaguarão, Favio Telis, que renunciou ao cargo para 
disputar eleições nesse ano. A nova coordenação disputar eleições nesse ano. A nova coordenação 
antecipou que dará continuidade às ações e deverá antecipou que dará continuidade às ações e deverá 
desencadear formato de trabalho em parceria com a desencadear formato de trabalho em parceria com a 
Equipe Técnica da Azonasul.Equipe Técnica da Azonasul.

PREMIAÇÃO EM PINHEIROPREMIAÇÃO EM PINHEIRO
 Foi encaminhado para a Câmara Municipal,  Foi encaminhado para a Câmara Municipal, 
o Projeto de Lei nº 49/2022 que busca instituir em Pi-o Projeto de Lei nº 49/2022 que busca instituir em Pi-
nheiro Machado o Programa Municipal de Premiação nheiro Machado o Programa Municipal de Premiação 
a consumidores, mediante a utilização da Plataforma a consumidores, mediante a utilização da Plataforma 
Nota Fiscal Gaúcha do Governo do RS. O objetivo Nota Fiscal Gaúcha do Governo do RS. O objetivo 
do Programa é incrementar as receitas decorrentes do Programa é incrementar as receitas decorrentes 
do ICMS, pelo incentivo à emissão dos documentos do ICMS, pelo incentivo à emissão dos documentos 
fiscais, bem como sensibilizar os cidadãos sobre a fiscais, bem como sensibilizar os cidadãos sobre a 
importância do exercício da cidadania fiscal, por meio importância do exercício da cidadania fiscal, por meio 
da realização dos sorteios aos consumidores fiscais, da realização dos sorteios aos consumidores fiscais, 
pessoas físicas. Os sorteios serão mensais, através da pessoas físicas. Os sorteios serão mensais, através da 
distribuição de prêmio em bens ou dinheiro, e serão distribuição de prêmio em bens ou dinheiro, e serão 
efetivados com a utilização da Plataforma do Progra-efetivados com a utilização da Plataforma do Progra-
ma Nota Fiscal Gaúcha. A matéria está em estudo na ma Nota Fiscal Gaúcha. A matéria está em estudo na 
Casa Legislativa e após a tramitação irá à plenário para Casa Legislativa e após a tramitação irá à plenário para 
deliberação. A premiação do Programa será divulgada, deliberação. A premiação do Programa será divulgada, 
caso aprovado, através de um Decreto.caso aprovado, através de um Decreto.

SIMULADORES NOS CFCs 1SIMULADORES NOS CFCs 1
 A 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da  A 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 
4ª Região (TRF4) confirmou, em julgamento recente, 4ª Região (TRF4) confirmou, em julgamento recente, 
o uso facultativo dos simuladores de direção para a o uso facultativo dos simuladores de direção para a 
formação de condutores no Rio Grande do Sul. Por formação de condutores no Rio Grande do Sul. Por 
unanimidade, os desembargadores negaram recurso unanimidade, os desembargadores negaram recurso 
do Sindicato dos Centros de Habilitação de Condutores do Sindicato dos Centros de Habilitação de Condutores 
e Auto e Moto Escolas do estado do RS. A entidade e Auto e Moto Escolas do estado do RS. A entidade 
ajuizou ação em 2019 pedindo que fosse declarada ajuizou ação em 2019 pedindo que fosse declarada 
a nulidade da Resolução 778/2019 do CONTRAN a nulidade da Resolução 778/2019 do CONTRAN 
(Conselho Nacional de Trânsito), que tornou opcional (Conselho Nacional de Trânsito), que tornou opcional 
o uso dos equipamentos pelas autoescolas. A 6ª Vara o uso dos equipamentos pelas autoescolas. A 6ª Vara 
Federal de Porto Alegre julgou improcedente o pedido Federal de Porto Alegre julgou improcedente o pedido 
e a autora apelou ao tribunal.e a autora apelou ao tribunal.

SIMULADORES NOS CFCs 2SIMULADORES NOS CFCs 2
 Segundo o sindicato, a resolução que tornou o  Segundo o sindicato, a resolução que tornou o 
uso dos simuladores facultativo ofende aos princípios uso dos simuladores facultativo ofende aos princípios 
do contraditório e do devido processo legal, tendo sido do contraditório e do devido processo legal, tendo sido 
uma mudança decidida unilateralmente pela Adminis-uma mudança decidida unilateralmente pela Adminis-
tração. Conforme o relator, desembargador federal tração. Conforme o relator, desembargador federal 
Rogerio Favreto, além de o CONTRAN ter competên-Rogerio Favreto, além de o CONTRAN ter competên-
cia para modificar as exigências para a habilitação, a cia para modificar as exigências para a habilitação, a 
Resolução foi precedida de Nota Técnica explicando Resolução foi precedida de Nota Técnica explicando 
as motivações da mudança. “Não se vislumbra ilega-as motivações da mudança. “Não se vislumbra ilega-
lidade no ponto”, observou o magistrado. “Ao editar lidade no ponto”, observou o magistrado. “Ao editar 
a Resolução nº 778/2019 e proceder às alterações a Resolução nº 778/2019 e proceder às alterações 
relativas ao uso dos simuladores na formação de relativas ao uso dos simuladores na formação de 
condutores para obtenção da Carteira Nacional de condutores para obtenção da Carteira Nacional de 
Habilitação, na categoria “B” (art. 143, II, do CTB), o Habilitação, na categoria “B” (art. 143, II, do CTB), o 
CONTRAN utilizou-se de seu poder de normatização CONTRAN utilizou-se de seu poder de normatização 
dos procedimentos sobre a aprendizagem, habilitação dos procedimentos sobre a aprendizagem, habilitação 
expedição de documentos de condutores e registro e expedição de documentos de condutores e registro e 
licenciamento de veículos (art. 12, X, do CTB)”, con-licenciamento de veículos (art. 12, X, do CTB)”, con-
cluiu o magistrado.cluiu o magistrado.
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Câmara de Vereadores de Pedras AltasCâmara de Vereadores de Pedras Altas
Sessão Extraordinária - 6/6/2022Sessão Extraordinária - 6/6/2022

Atas aprovadas:Atas aprovadas:
Ata nº 19/2022 referente a sessão ordinária do dia 23 de Maio Ata nº 19/2022 referente a sessão ordinária do dia 23 de Maio 

de 2022.de 2022.
Ata nº 20/2022 referente a sessão Extraordinária do dia 30 de Maio de 2022.Ata nº 20/2022 referente a sessão Extraordinária do dia 30 de Maio de 2022.
Ata nº 21/2022 referente a sessão Extraordinária  do dia 30 de Maio de 2022.Ata nº 21/2022 referente a sessão Extraordinária  do dia 30 de Maio de 2022.

Proposições:Proposições:
Pedido de Providências 12/2022 - Pedido de Providências 12/2022 - Ementa: Que o Poder Executivo Municipal, Ementa: Que o Poder Executivo Municipal, 
através de sua Secretaria competente, providencie o alargamento das estradas através de sua Secretaria competente, providencie o alargamento das estradas 
internas do Assentamento Nossa Senhora da Glória. Autoria: Antônio Prestes.internas do Assentamento Nossa Senhora da Glória. Autoria: Antônio Prestes.
Votação: Aprovado por unanimidade.Votação: Aprovado por unanimidade.

Pedido de Providências 13/2022 - Pedido de Providências 13/2022 - Ementa: Que o Poder Executivo Municipal, Ementa: Que o Poder Executivo Municipal, 
através de sua Secretaria competente, providencie com a maior brevidade pos-através de sua Secretaria competente, providencie com a maior brevidade pos-
sível, a poda da vegetação na estrada do Nascente e dos Paulistas, no trecho sível, a poda da vegetação na estrada do Nascente e dos Paulistas, no trecho 
que vai do Passo da Cruz, passando pelo Nascente, passagem molhada dos que vai do Passo da Cruz, passando pelo Nascente, passagem molhada dos 
Paulistas até a junção com ERS 608, no trecho que liga Pedras Altas à Herval. Paulistas até a junção com ERS 608, no trecho que liga Pedras Altas à Herval. 
Autoria: Maria Eliana Nobre Azevedo. Votação: Aprovado por unanimidade.Autoria: Maria Eliana Nobre Azevedo. Votação: Aprovado por unanimidade.

Pedido de Providências 14/2022 - Pedido de Providências 14/2022 - Ementa: Que o Poder Executivo Municipal, Ementa: Que o Poder Executivo Municipal, 
através de sua Secretaria competente, desenvolva uma política pública ou através de sua Secretaria competente, desenvolva uma política pública ou 

ATUAÇÃO PARLAMENTAR

Divulgação TP

Deputado Hamm entrega micro-
ônibus escolar e reafirma emenda de 
R$ 300 mil para o CRA de Candiota

Nesta segunda-feira 
(6), o deputado fe-
deral Afonso Hamm 

(Progresssitas) entregou um 
micro-ônibus escolar para o 
transporte dos alunos de Can-
diota, adquirido com emenda 
de sua autoria. 

O ato, que ocorreu em 
frente à Prefeitura, teve a pre-
sença do prefeito Luiz Carlos 
Folador, do vice-prefeito 

Paulinho Brum, do secretário 
de Educação, Michel Feijó, 
do pré-candidato a deputado 
estadual pelo Progressistas, 
Lúcio do Prado, vereado-
res, secretários municipais, 
apoiadores e progressistas de 
Candiota, Bagé, Hulha Negra 
e Pinheiro Machado.

Para Candiota, Hamm 
já destinou mais de R$ 5 
milhões em emendas. A atu-

ação do deputado na Capital 
Nacional do Carvão mineral 
foi enfatizada pelo prefeito e 
vice-prefeito que destacaram 
a identidade de Hamm com 
o município e também com 
o setor do carvão mineral. 
Relato também ressaltado 
para as demais autoridades 
presentes. 

Além da entrega do 
ônibus, as lideranças foram 

Entrega do ônibus foi em frente à Prefeitura

promova uma ação para recolhimento de pneus velhos e usados, depositados promova uma ação para recolhimento de pneus velhos e usados, depositados 
nas vias públicas ou em terrenos baldios em todo o Município, como forma de nas vias públicas ou em terrenos baldios em todo o Município, como forma de 
prevenir a proliferação de doenças, em especial a Dengue.prevenir a proliferação de doenças, em especial a Dengue.

Autoria: Diego dos Santos Marques. Votação: Aprovado por unanimidade.Autoria: Diego dos Santos Marques. Votação: Aprovado por unanimidade.
Pedido de Providências 15/2022 - Pedido de Providências 15/2022 - Ementa:Que o Poder Executivo Municipal, Ementa:Que o Poder Executivo Municipal, 
através da Secretaria competente, disponibilize transporte para o deslocamento através da Secretaria competente, disponibilize transporte para o deslocamento 
do interior do Município até a cidade para as pessoas que forem fazer a pro-do interior do Município até a cidade para as pessoas que forem fazer a pro-
va do Encceja no dia 28/08/2022. Autoria: Nádia Padilha Venâncio. Votação: va do Encceja no dia 28/08/2022. Autoria: Nádia Padilha Venâncio. Votação: 
Aprovado por Unanimidade. Aprovado por Unanimidade. 

Pedido de Providências 16/2022 - Pedido de Providências 16/2022 - Ementa:  Que o Poder Executivo Municipal, Ementa:  Que o Poder Executivo Municipal, 
através da Secretaria competente, providencie,com a maior brevidade possível através da Secretaria competente, providencie,com a maior brevidade possível 
o patrolamento, encascalhamento e colocação de bueiros nas estradas dos o patrolamento, encascalhamento e colocação de bueiros nas estradas dos 
Assentamentos Nossa Senhora da Glória, Regina e Lago Azul. Autoria: Nádia Assentamentos Nossa Senhora da Glória, Regina e Lago Azul. Autoria: Nádia 
Padilha Venâncio. Votação: Aprovado por unanimidade.Padilha Venâncio. Votação: Aprovado por unanimidade.

Pedido de Providências 17/2022 - Pedido de Providências 17/2022 - Ementa: Que o Poder Executivo Municipal, Ementa: Que o Poder Executivo Municipal, 
através de sua Secretaria competente, providencie o patrolamento e encas-através de sua Secretaria competente, providencie o patrolamento e encas-
calhamento da estrada do Nascente, no trecho que vai de Pedras Altas até a calhamento da estrada do Nascente, no trecho que vai de Pedras Altas até a 
passagem molhada da divisa com o Município de Pinheiro Machado. Autoria: passagem molhada da divisa com o Município de Pinheiro Machado. Autoria: 
Diego dos Santos Marques. Votação: Aprovado por unanimidade.Diego dos Santos Marques. Votação: Aprovado por unanimidade.

até o prédio do antigo Clube 
de Lassance, no centro da 
cidade, local que será a nova 
sede do Centro de Reabili-
tação e Apoio (CRA). Na 
oportunidade, o deputado 
reafirmou a indicação de 
R$ 300 mil que serão desti-
nados para as melhorias da 
estrutura, que terá diversos 
atendimentos para as pessoas 
com deficiência de toda re-

gião. A indicação da emenda 
atende uma reivindicação dos 
progressistas de Candiota, 
liderado por Jorge Collares 
e Leandro Alves Branco e 
também referenciada pelo 
vereador Gildo Feijó (MDB) 
e o secretário de Educação, 
Michel Feijó. 

Hamm também par-
ticipou de reunião com li-
deranças da região, no CTG 

Candeeiro do Pago. Entre os 
presentes também estava o 
prefeito de Pinheiro Macha-
do, Ronaldo Madruga. 

A visita do deputado 
ao município também foi para 
reforçar o apoio ao desenvol-
vimento do setor carbonífero. 
Como vice-presidente da 
Frente Parlamentar em Defe-
sa do Carvão Mineral, Hamm 
tem atuado neste sentido.

Deputado e comitiva local visitaram o prédio do antigo 
Clube de Lassance, onde será a sede do CRA
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3ª Expopampa mostra que barreira 
da falta de integração e regionalização 

dos projetos já foi superada 

TURISMO REGIONAL

Durante o fim de sema-
na, de sexta a domin-
go (3 a 5), o ginásio 

do Auxiliadora, no centro de 
Bagé, foi palco da 3ª edição 
da Exposição de Turismo 
do Pampa (Expopampa), 
reunindo os municípios da 
região, que puderam apre-
sentar as potencialidades tu-
rísticas e culturais do Pampa 
Gaúcho.
 Território marcado 
pelo Bioma Pampa que, com 
cerca de 700 mil km², é um 
dos grandes biomas do pla-
neta e está presente também 
no Uruguai, na Argentina, 
além, é claro, na metade 
sul do Rio Grande do Sul, 
no Brasil. Trata-se do único 

bioma brasileiro restrito 
a somente um Estado. O 
Pampa é terra da tradição, 
cultura e liberdade, contando 
com atrativos que cativam 
aquele que busca um contato 
maior com a natureza, com 
a história, a cultura e com a 
gastronomia típica da região.
 A 3ª Expopampa 
contou com diversas expo-
sições e expositores, além 
da realização de diversos de-
bates, como o 12º Encontro 
de Gestores de Turismo do 
Pampa Gaúcho e 1º Fórum 
de Economia Criativa e 
Desenvolvimento do Pam-
pa, com diversos painéis e 
oficinas. O evento é uma 
promoção da Associação 

Evento termina com avaliação bem positiva

J. André TP

Secretário de Estado do Turismo, Raphael Ayub (ao centro à direita) 
visitou a 3ª Expopampa no sábado (4)

Pampa Gaúcho de Turismo 
(Turismo), com o apoio dos 
municípios associados.

AVALIAÇÃO - A presidente 
da Apatur, empresária Clori 
Peruzzo, em conversa com 
o TP, avaliou com muita 
alegria e de forma positi-
va o evento. Segunda ela, 
os objetivos foram todos 
alcançados e as pessoas 
que visitaram a exposição 
se encantaram com o que 
viram. “Nós estamos muito 
felizes com os resultados”, 
avalia Clori.
 Sobre o momento 
do turismo na região atu-
almente, ela destaca que 
muitos avanços já foram 
feitos, apesar das muitas 
dificuldades ainda. Porém, 
conforme a dirigente, a pior 
das dificuldades já foi supe-
rada e a Expopampa é um 
exemplo disso, que era a 
falta de integração entre os 
municípios e os projetos de 
turismo. “A regionalização 
do nosso turismo eu vejo 
com muito bons olhos e 
isso já está acontecendo. Há 
uma participação efetiva das 
prefeituras e vimos aqui os 
gestores públicos unidos, 
para definirmos juntos os 
destinos do turismo no nosso 
Pampa Gaúcho”, assinalou, 
exaltando a visita à 3ª Ex-
popampa, do secretário de 
Estado do Turismo, Raphael 
Ayub, bem como, o apoio do 
governo do Estado à inicia-
tiva.

BELEZA – O turismo re-
gional não é feito apenas de 
belezas naturais, culinária e 
cultura, mas também de sua 
gente. Neste sentido, que a 
Expopampa também esco-
lheu as soberanas (rainha 
e princesas) do Turismo do 
Pampa Gaúcho, em evento 
organizado pela Romana 
Produções. Cinco belas jo-
vens subiram na passarela, 

representando os municípios 
de Aceguá, Bagé, Candiota, 
Dom Pedrito e Lavras do 
Sul. Na oportunidade, as 
candidatas não foram avalia-
das apenas pela beleza, mas 
também pelos seus conhe-

cimentos sobre o turismo e 
da história de suas cidades.
Ao fim, a representante de 
Dom Pedrito, Aline Vargas, 
foi eleita a rainha. A can-
diotense Flávia Beck, que 
estava vestindo os looks da 

Loja Hãnique, foi eleita 1ª 
princesa. A representante 
de Aceguá, Victória Torres, 
foi eleita 2ª princesa. A rai-
nha vai representar a região 
no concurso estadual, que 
acontece anualmente.

Victória, Aline e Flávia são as soberanas do turismo regional

A presidente da Apatur, Clori Peruzzo, avalia que a 
principal dificuldade já foi superada, que era a falta de 

integração e regionalização dos projetos

Os vinhos aqui produzidos são uma marca 
e uma potencialidade do turismo do Pampa
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Evair de Lopes/Especial TP

Obra da revitalização da 
MAC será oficialmente 

lançada nesta quinta-feira

Os preparativos já 
estão intensos para 
a realização nesta 

quinta-feira (9), a partir das 
11h30, o evento de lança-
mento oficial das obras de 
revitalização completa do 
principal acesso ao municí-
pio de Candiota, a rodovia 
Miguel Arlindo Câmara 
(MAC). O ato acontece às 
margens da via, nas imedia-
ções do Hotel Revelante, 
no bairro São Simão.

O governador Ra-
nolfo Vieira Júnior e o 
ex-governador Eduardo 
Leite (ambos do PSDB) já 
confirmaram presença no 
evento, quando oficialmen-
te será assinada a ordem 
de serviços de uma das 
obras mais aguardadas pela 
comunidade candiotense e 
também regional.

Segundo a progra-
mação que o TP teve aces-
so, o helicóptero trazendo 
o governador Ranolfo deve 
pousar no campo do Taru-
mã, no centro de Candiota, 

por volta das 9h45. Após, 
ele visita a Mina do Seival, 
da Seival Sul Mineração 
(SSM) e em seguida a vi-
nícola Batalha, às margens 
da BR-293. Após isso, que 
acontecerá o ato do lança-
mento das obras.

Além do atual e do 
ex-governador, são es-
peradas diversas outras 
autoridades da região e 
do Estado, sendo que o 
evento é aberto também 
para a comunidade. Após, 
um almoço reservado será 
oferecido para autoridades 
convidadas.

As máquinas da em-
presa Compacta Sul, de Ijuí 
(RS), que venceu a Concor-
rência Pública 001/2022, já 
estão trabalhando há quase 
duas semanas, tendo inicia-
do pelo trecho a partir da 
ponte férrea em direção ao 
bairro João Emílio.

PROMESSA CUMPRIDA 
- O prefeito Luiz Carlos 
Folador (MDB) tem tratado 

Governador 
Ranolfo Vieira 
Júnior e o ex-
governador 

Eduardo Leite 
confirmaram 

presença

a obra como a realização de 
um sonho. Em entrevista 
dada ao TP e levada ao 
ar numa transmissão ao 
vivo em dezembro de 2020 
(poucos dias após sua elei-
ção) e depois publicada no 
jornal impresso na véspera 
do Natal daquele ano (ver 
imagem), Folador afirmou 
que durante seu mandato 
pavimentaria toda a exten-
são da MAC. Na época, 
sem especificar como con-
seguiria os altos recursos 
para a importante obra, ele 
fez a promessa, que agora 
está sendo cumprida. “(...) 
O certo é que o pessoal 
pode ficar tranquilo, duran-
te nosso mandato, vamos 
fazer toda a extensão da 
MAC. Toda ela será feita e 
bem feita, sem aumentar o 
valor dos impostos”.

OBRA - Os primeiros me-
tros do asfaltamento estão 
sendo colocados, como já 
referido, a partir da ponte 
férrea, próximo ao bairro 

União, no sentido Candiota 
(sede do município). Con-
forme os técnicos, a obra 
iniciou por ali por ser um 
trecho mais crítico e porque 
o trecho em direção à BR 
estava muito úmido.
 A obra, orçada em 
cerca de R$ 12 milhões, 
sendo R$ 10 milhões do 
governo do Estado e R$ 2 
milhões de contrapartida 
da Prefeitura de Candio-
ta, é um convênio com o 
Departamento Autônomo 
de Estradas de Rodagens 
(DAER), dentro do pro-
grama estadual Avançar 
RS, em que o município 
foi contemplado numa das 
principais reivindicações 
da comunidade local nos 
últimos anos, qual seja, 

a melhoria das condições 
de trafegabilidade da sua 
principal estrada.

Com a licitação, a 
empresa ganhadora da li-
citação fará a recuperação 
total dos 14,6km de asfalto 
da via, que vão desde a BR-
293 até a Vila Residencial. 
Segundo a Secretaria Obras 
do município, inclusive os 
trechos antes recapeados, 
receberão nova camada 
de 4cm, conforme prevê o 
contrato. 

Pela MAC passa a 
vida econômica da cidade, 
além de ser a ligação entre 
todos os núcleos urbanos. 
Construída no início da 
década de 1970 pela então 
Companhia Estadual de 
Energia Elétrica (CEEE), 

desde então a estrada ja-
mais passou por um recu-
peração total, apenas por 
operações tapa-buracos e 
algumas revitalizações em 
pequenos trechos. Alvo de 
críticas pela sua situação 
precária e também pelos 
seguidos acidentes, muitos 
deles fatais, ocorridos na 
via, a obra há muito era 
reivindicada.

CUIDADOS  -  Com as 
obras, a Prefeitura pede 
atenção redobrada dos mo-
toristas a partir de agora nos 
trechos em obras. Não foi 
divulgado até o momento, 
o tempo de duração do ser-
viço, que também depende 
de questões climáticas para 
seu avanço mais rápido.

Obras já estão acontecendo desde a semana passada

INFRESTRUTURA

Em entrevista dada ao TP em dezembro de 2020, 
Folador prometeu a revitalização total da estrada

Reprodução TP
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LEILÃO PÚBLICO 002/2022 – ALIENAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS, dia 
23/06/2022, às 11 horas. A retirada do edital e informações podem ser obtidas 
no site www.candiota.rs.gov.br ou pelo telefone (53) 3245-7299.

LUIZ CARLOS FOLADOR
Prefeito Municipal

08/06/2022

Mais de 600 unidades foram recolhidas durante o dia de ação

Erone Pedrinho Londero nasceu 
no dia 11 de maio de 1960, em Caça-
pava do Sul. Filho de Anacleto Arcan-
gelo Londero e Irma Rech Londero. 
Foi o quinto filho de uma família de 
agricultores que, na época, residia no 
interior de Cachoeira do Sul, munícipio 
esse onde passou a infância e iniciou 
seus estudos. 

Em 1968, com oito anos de 
idade foi diagnosticado com febre reu-
mática, uma doença grave que pouco 
antes tinha causado a morte de um 
de seus irmãos. Devido ao tratamento 
precoce e aos muitos cuidados, supe-
rou a doença e teve uma infância feliz 
com muitas brincadeiras, banhos de 
rio e jogos de futebol.

Além do tratamento médico a 
família muito religiosa, contou com a 
fé para superar a doença do filho. Para 
pagar uma promessa, durante muitos 
anos acompanhou a mãe na romaria 
de Nossa Senhora Medianeira em 
Santa Maria.

Em 1976, em busca de novas 
terras para plantar, a família mudou-se 
para Rosário do Sul, onde Erone viveu 
a sua adolescência e concluiu segundo 
grau (atual Ensino Médio). Nas férias 
escolares, o jovem auxiliava o pai na 
lavoura, adquirindo conhecimentos e 
ganhando gosto pela atividade agrí-
cola.

Em 1979, foi aprovado no vesti-
bular para agronomia na FAT – Facul-
dades Unidas de Bagé (atual Urcamp). 
Formou-se Engenheiro Agrônomo 
em dezembro de 1983, exatamente 
no dia em que o Grêmio, seu time do 
coração sagrava-se campeão mundial 
em Tóquio.

Em 1984, iniciou as suas ativida-
des profissionais na empresa Adubos 
Trevo S.A. Após, trabalhou na Prefei-
tura Municipal de Alegrete.

Casou-se em Bagé, no dia 06 de 
dezembro 1985, com Amélia Regina 
Ferreira, com a qual teve os filhos: 
Mauricio, Marcelo e Giovana. 

Em junho de 1986, aprovado em 
concurso público, começou a trabalhar 
na EMATER, assumindo a nova função 
no escritório municipal de Cacequi, 
onde a nova família passou a residir. 

Em 1992, transferiu-se para 
Pinheiro Machado e 1996 para Hulha 
Negra, município recentemente eman-
cipado e que contava com diversos 
assentamentos da reforma agrária e 
pequenas propriedades rurais.

Foi entre os colonos assentados 
e os pequenos agricultores de Hulha 
Negra, que viveu os seus melhores 
momentos como extensionista rural. 
A área era vasta e as estradas precá-
rias; no entanto, Erone encurtava as 
distâncias dirigindo o Lada Niva 4X4 da 
empresa, levando assistência, apoio e 
angariando simpatia e amizade. 

Em 1999, assumiu a gerência 
regional da Emater em Bagé, inician-
do assim a sua atuação política. Após 
um período na gerência, foi aprovado 
em concurso interno para o cargo de 
Assistente Técnico, passando a atuar 
junto aos escritórios municipais da 

Erone LonderoErone Londero
* Por Cássio Lopes

* escritor e historiador

Pneus e garrafas coletadas vão ser encaminhadas para 
uma empresa especializada para o destino dos materiais

MEIO AMBIENTE

Prefeitura de 
Pedras Altas realiza 

coleta de pneus e 
garrafas de vidro

A Secretaria Saúde, 
por meio dos agen-
tes de Endemias, 

a Secretaria de Obras e a 
Secretaria de Agricultura 
de Pedras Altas realizaram 
na sede do município, uma 
ação de coleta de pneus e 
garrafas de vidro. 
A ação teve por objeti-
vo visar a prevenção de 
doenças como a dengue, 
chikungunya e zika vírus 
causadas pela proliferação 
do mosquito aedes aegyp-
ti, além da preservação 
do meio ambiente com a 
retirada de materiais da 
natureza.
 Na parte da manhã 
foram coletados os pneus 
das oficinas e Secretaria de 
Obras. Já durante a tarde, 
foram recolhidos pneus e 
garrafas de vidro em toda 
cidade. De acordo com o 
secretário de Saúde Celso 
Caetano, foram recolhidos 
305 pneus de diversos ta-
manhos e 325 garrafas de 
vidros em geral. “Os itens 
recolhidos serão encami-
nhados para empresas que 
cuidam da destinação final 
dos mesmos. Essa ação não 
será somente realizada na 
cidade, já estamos em con-
versa junto com a equipe 
de governo para realizar 
coletas no interior do mu-
nicípio”, afirmou Celso.  
 Para o prefei to 
Volnei Oliveira essa ação 
é de extrema importância, 
pois “além de preservar 
o meio ambiente estamos 
também limpando nossa 
cidade, parabenizo os en-
volvidos por essa atividade 
realizada na Semana do 
Meio Ambiente”. 

Divulgação TP

região de Bagé, na área de reforma 
agrária.

Em 2008, movido por apelos e 
disposto a contribuir para melhorar a 
condição de vida, principalmente da 
população rural, licenciou-se da Emater 
para concorrer à prefeitura de Hulha 
Negra, não logrando êxito.

Em 2011, voltou a assumir a ge-
rência regional, precisando afastar-se 
logo em seguida para tratar um câncer 
de rinofaringe. Após seis meses de um 
difícil tratamento, obteve a cura e voltou 
às atividades.

Em 2012, concorreu novamente 
à prefeitura de Hulha Negra, sendo 
eleito. Governou o município de 2013 
a 2016.

Em 2017, voltou para as suas 
atividades na Emater.

Militante do Partido dos Trabalha-
dores (PT), desde a juventude, quando 
era universitário, era um entusiasta da 
agricultura familiar e do desenvolvimen-
to regional. 

Foi fundador do Fórum das 
Águas e do Consórcio Intermunicipal 
de Desenvolvimento Econômico, Social 
e Ambiental da Bacia do Rio Jaguarão 
(Cideja), junto ao MDA (Ministério do 
Desenvolvimento Agrário), projeto des-
tinado, também, à infraestrutura para 
a produção leiteira dos municípios de 
Aceguá, Candiota, Hulha Negra, Pedras 
Altas, Pinheiro Machado.

Mas, nem só de lutas e trabalho 
foi a vida do Erone, entre as muitas 
atividades profissionais sempre sobrava 
tempo para o descanso e lazer. Pescar, 
viajar, ouvir música e cozinhar para 
família e amigos foram seus Hobies 
preferidos. Não abria mão do churrasco 
no domingo. Outra atividade que curtia 
muito era a produção de vinho caseiro, 
utilizando os equipamentos herdados 
dos antepassados italianos.

Em toda a sua trajetória profis-
sional e política, sempre teve o olhar 
voltado para os mais pobres e humil-
des, lutando por oportunidades para 
todos. Não tolerava nenhum tipo de 
discriminação.

Em 2018, aos 58 anos de idade 
foi diagnosticado com câncer gástrico 
em estágio avançado. 

Demonstrando uma força im-
pressionante, fez uma espécie de 
despedida no seu perfil do Facebook, 
expondo a sua luta contra a doença e 
que as chances de recuperação eram 
remotas. 

Faleceu em 18 de abril de 2019, 
deixando a esposa e os filhos Mauricio 
e Marcelo.

Fontes: Depoimento Amélia 
Regina Ferreira Londero; https://www.
tribunadopampa.com.br/hulha-ne-
gra-e-regiao-perdem-o-ex-prefeito-
-erone-londero/; https://www.jornal-
minuano.com.br/noticia/2019/04/19/
morre-o-ex-prefeito-de-hulha-negra-
-erone-londero; https://hulhanegra.
rs.gov.br/noticia/visualizar/idDep/1003/
id/1249/?prefeitura-emite-nota-de-
-pesar-pelo-falecimento-do-ex-prefeito-
-erone-londero.html

Executivo já pensa em uma ação de coleta no interior 

AVISO DE LICITAÇÃO
Prefeitura de Candiota
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CONFIRA AS PERDAS DE CADA 
MUNICÍPIO SE O PROJETO FOR APROVADO

Por dentro dos Legislativos
PEDRAS ALTAS

* O vereador Antônio Prestes, Neguin-
ho (PT) falou sobre o pedido protocolado 
ao Executivo para alargamento das es-
tradas internas do assentamento Nossa 
Senhora da Glória. Neguinho explicou 
que alguns moradores da comunidade o 
procuraram com a solicitação, visto que 
antigamente havia pouco movimento nas 
estradas internas, fato que mudou com o 
aumento do número de carros e máqui-
nas. Ele ressaltou a importância da obra, 
visto ter quase ocorrido um acidente com 
o ônibus escolar.
* A vereadora Maria Eliana Azevedo 
(PT) disse que os moradores da locali-
dade lhe fizeram a solicitação para poda 
da vegetação da estrada do Nascente e 
Paulistas, no trecho que vai do Passo 
da Cruz até a ERS-608. Segundo ela, a 
vegetação está dificultando o tráfego de 
veículos com segurança.
* O vereador Diego dos Santos Marques 
(PT) defendeu sua solicitação de criação 
de uma política pública para recolhimento 
de pneus usados depositados em vias 
públicas ou terrenos baldios do mu-
nicípio, de forma a evitar a proliferação 
do de doenças, em especial a dengue.  
Ele lembrou que o pedido foi feito há uns 
quantos dias e agradeceu as Secretarias 
de Saúde e Obras, pois já foi iniciado o 
processo de recolhimento dos pneus e 
outros itens que possam parar água. Ele 
deixou claro que não quis trabalhar em 
cima de algo que sabia que iria acon-
tecer, mas que na semana anterior não 
havia sido realizada sessão legislativa e 
o pedido só havia entrado oficialmente 
nesta sessão. O vereador também se 
manifestou a respeito de um pedido de 
patrolamento na localidade do nascente. 
Ele disse saber que a Secretaria de 
Obras possui um cronograma, mas 
há demora para chegar na localidade. 
Marques também lembrou de pedidos 
para melhorias em passagens molhadas. 
* A vereadora Nádia Venâncio (PT), 
falou sobre o pedido ao Executivo de 
colocação de transporte para o desloca-
mento da comunidade do interior até a 
sede do município para quem for fazer a 
prova do Encceja. Nádia afirmou que o 
pedido foi feito com base no número de 
inscrições de pessoas do interior para a 
realização da prova. Ela lembrou que ex-
iste deslocamento da sede do município 
até a cidade de Pinheiro Machado e acha 
justo que também tenha do interior para 

quem necessitar. A vereadora também 
expôs a colocação da necessidade de 
patrolamento de estradas do interior.
Na pauta livre, Neguinho disse entender 
que há um cronograma a ser seguido 
quanto as estradas, mas que é ne-
cessário dar uma conferida em locais que 
estão com mais problemas. Ele também 
manifestou apoio quanto às demandas 
dos outros vereadores. 
* A vereadora Lidia Soares (Progressis-
tas) disse concordar com as proposições 
dos colegas vereadores, porém destacou 
a necessidade de ter paciência. Ela ex-
pôs que o município é muito grande, o 
que dificulta as ações. Lidia disse saber 
que a Secretaria de Obras está com 
bastante demanda, principalmente nesta 
época, mas que os pedidos precisam 
ser feitos. 
* A vereadora Elenice Mendes (PT), 
manifestou apoio aos pedidos de 
providências dos demais vereadores e 
pediu que se estenda ao interior o pedido 
do vereador Diego de coleta de pneus 
para evitar proliferação de mosquito. 
Quanto às estradas, ela disse que todo 
interior está necessitando de manuten-
ção devido à quantidade de buracos.
* O vereador Mário Teixeira de Melo 
(PT) disse concordar com as proposições 
dos colegas por se tratarem dos anseios 
da população.
* A vereadora Viviane Albuquerque, a 
Veca (Progressistas), mostrou apoio as 
proposições dos vereadores. A vereadora 
reforçou o pedido de providências da 
colega Maria Eliana quanto às podas, 
lembrando já ter feito essa solicitação no 
fim de 2021 e dizendo acreditar que será 
feito pela questão da visibilidade. 
Estava de aniversário na segunda-feira 
(6) e foi parabenizada a vereadora Ma-
ria Eliana Azevedo. Ela agradeceu as 
felicitações e disse estar feliz por estar 
na companhia de todos. 
* O vereador e presidente da Câmara, 
Arildo Madruga (Progressistas), mani-
festou apoio as todas as proposições 
apresentadas.

Divulgação TP

Mudanças no ICMS 
podem causar perdas 

de mais de R$ 67 
milhões para a região

ARRECADAÇÃO

A aprovação, pela Câ-
mara dos Deputa-
dos, do Projeto de 

Lei Complementar (PLP) 
18/2022 tem potencial im-
pacto de R$ 15 bilhões por 
ano aos municípios caso o 
projeto chegue a se transfor-
mar em norma legal. O im-
pacto no mandato dos atuais 
prefeitos totaliza R$ 45,3 
bilhões, começando neste 
ano, sendo R$ 8,67 bilhões 
apenas de junho a dezembro. 
O movimento municipalista 
vai trabalhar intensamente no 
Senado Federal para evitar o 
avanço desta proposta.

O texto aprovado 
não prevê nenhum recurso 
efetivo para compensar os 
municípios pela perda de R$ 
15 bilhões anuais. O texto 
do relator traz uma previsão 
de abatimento de dívida para 
alguns estados e municípios, 
porém, com uma condicio-
nalidade de forte retração 
da arrecadação. Hoje, em 
função do processo infla-
cionário, a arrecadação está 
crescendo a uma taxa anual 
de aproximadamente 15% ao 
ano. Para a maior parte das 
Unidades da Federação essa 
condicionalidade é de que 
ocorra queda nominal de 5%. 
Dessa forma, efetivamente o 
texto prevê zero recomposi-
ção para os municípios por 
parte da União.

Importante destacar 
que o PLP 18/2022 propõe 
a alteração de entendimen-

to do Sistema Tributário 
Nacional e da Lei Kandir 
com a finalidade de pas-
sar a considerar os bens e 
os serviços tributados pelo 
ICMS relacionados à energia 
elétrica, às comunicações, 
aos combustíveis, ao trans-
porte público e ao gás como 
essenciais e indispensáveis. 
Somente essas categorias 
elencadas representam quase 
um terço da arrecadação total 
do imposto. Assim, com a al-
teração prevista na matéria, a 
redução do valor arrecadado 
de ICMS em combustíveis, 
energia e comunicações será 
de 30,9%.

REGIÃO – O TP fez uma 
pesquisa em nove municípios 
da região para verificar as 
perdas. No total, serão mais 
R$ 67,5 milhões na região 
(ver tabela), sendo mais de 

R$ 4,6 milhões em Aceguá, 
R$ 16,9 milhões em Bagé, 
R$ 8,3 milhões em Candiota, 
R$ 15,9 milhões em Dom 
Pedrito, R$ 3,1 milhões em 
Herval, R$ 3,3 milhões em 
Hulha Negra, R$ 2,7 milhões 
em Pedras Altas e R$ 4,8 mi-
lhões em Pinheiro Machado.
 Diante desse con-
texto, a Confederação Nacio-
nal dos Municípios (CNM) 
reforça que vai continuar 
mobilizada junto aos gestores 
municipais a fim de que o 
Senado não aprove o projeto. 
Para o movimento munici-
palista, há outras formas de 
corrigir esse cenário, como 
a aplicação de um aumento 
dos impostos nas empresas 
petrolíferas, que são hoje as 
que têm obtido os maiores 
lucros e podem arcar com es-
tes valores em prol de nossa 
sociedade.

Município de Pinheiro Machado, por exemplo,
 vai totalizar uma perda de mais de R$ 4,8 milhões
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PEDRAS ALTAS

Bebê Joaquim chegou já honrando a tradição gaúcha

Divulgação TP

Já em trabalho de parto, equipe de Saúde de Pedras Altas iniciou deslocamento até Jaguarão, mas bebê nasceu a caminho da maternidade

“Pedia pra Deus cuidar de mim e 
do Joaquim”, diz mãe de bebê que 

nasceu dentro de ambulância 

8 a 10 de junho de 2022

Passados alguns dias 
do nascimento do pe-
queno Joaquim Xa-

vier Afonso, no dia 29 de 
maio, dentro da ambulância 
a caminho da maternidade, 
em Jaguarão, a reportagem 
do Tribuna do Pampa con-
versou com os pais, Ariane 

Ferreira Xavier, 34 anos e 
Marcelo Afonso da Silva, 
33 anos.

Os moradores de Pe-
dras Altas, a atendente de 
farmácia e o motorista, que 
estão há sete anos juntos e 
sempre sonharam em ter um 
filho, contaram ao jornal que 

O MUNDO ESTÁ CADA O MUNDO ESTÁ CADA 
VEZ MAIS DIGITALVEZ MAIS DIGITAL

MAS O JORNAL IMPRESSO MAS O JORNAL IMPRESSO 
ETERNIZA MOMENTOSETERNIZA MOMENTOS

a chegada do Joaquim, que 
já nas primeiras horas de 
vida já usava o traje típico 
do gaúcho, a bombacha, 
não foi planejada, mas que 
ao mesmo tempo foi muito 
esperado.

Mamãe de primeira 
viagem, Ariane contou ao 
jornal que o nascimento do 
filho na ambulância foi ines-
perado, porém o trabalho 
da equipe de saúde há dei-
xou mais confiante. “Tive 
muito medo no caminho da 
maternidade, mas desde o 
começo os profissionais da 
saúde de Pedras Altas sem-
pre estiveram me passando 
tranquilidade e palavras de 
segurança. E eu desde o co-
meço pedia pra Deus cuidar 
de mim e do Joaquim, a todo 
momento, antes, durante e 
depois do parto”, contou.

Ariane relatou tam-
bém que desde o início o es-
poso Marcelo tinha o palpite 
que viria o Joaquim. “Com 
cinco semanas de gestação 
ele comprou a primeira peça 
de roupa”.

Quanto aos primei-
ros dias, a mãe de primeira 
viagem, como ela mesma 
se auto-intitulou, falou de 
alegrias e descobertas. “Os 
primeiros dias tem sido 
de muita alegria e muita 
aprendizagem, pois estou 
sendo uma mãe de primei-
ra viagem. O Joaquim pra 
nós é um sonho realizado, 
somos muito abençoados 
e gratificados”, destacou a 
mamãe Ariane.

A pedrasa l tense 
aproveita e faz agradeci-

mentos. “Primeiramente eu 
quero agradecer a Deus, 
depois aos profissionais 
que atuaram junto naquele 
momento. O médico Danilo 
Fernandes e a enfermeira 
Samara Cunha, além do 
motorista Cláudio e a mi-
nha irmã que esteve todo o 
tempo comigo”, manifestou 
Ariane.

O NASCIMENTO - A ges-
tante Ariane Xavier chegou 
na Policlínica de Pedras 
Altas na madrugada do dia 
29 de maio com contrações 
e dilatação. Na ocasião, foi 
feita avaliação pela equipe e 
encaminhamento para Santa 
Casa de Caridade Jaguarão. 
Durante deslocamento, entre 
as cidades de Arroio Grande 
e Jaguarão, não sendo mais 
possível a gestante esperar, 
a equipe de saúde de Pe-
dras Altas ajudou a trazer 
ao mundo o bebê Joaquim 
dentro da ambulância.  Após 
os primeiros procedimentos, 
mãe e bebê foram deixados 
na Santa Casa de Caridade 
de Jaguarão. 
 O TP conversou 
com a enfermeira Samara 
Cunha sobre esse momento 
vivenciado. Ela contou já ter 
ajudado vários bebês a virem 
ao mundo durante os 10 anos 
de atuação como enfermeira, 
mas como o do Joaquim foi 
o primeiro. “A Ariane é uma 
querida, teve muita força 
e coragem. O nascimento 
do Joaquim foi o primeiro 
dentro de uma ambulância, 
mas eu mantive toda tranqui-
lidade, e era hora de colocar 

Papais Ariane e Marcelo com o pequeno Joaquim

Equipe de saúde que auxiliou no parto de Joaquim

a teoria toda em prática. Com 
certeza Deus nos abençoou 
e deu tudo certo, e o que eu 
senti foi sensação de dever 

cumprido e gratidão, é muito 
emocionante ajudar a colo-
car uma vida no mundo”, 
relatou Samara.


