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REVITALIZAÇÃO DA MAC

Prestígio estadual 
As obras de revitalização 
total da rodovia Miguel 
Arlindo Câmara (MAC), 
em Candiota, teve 
a presença do atual 
governador Ranolfo 
Vieira Júnior e do ex-
governador Eduardo 
Leite, que havia 
autorizado a execução. 
Um ato foi realizado na 
última quinta-feira (9).
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Futuro do carvão mineral 
é tema no lançamento 

da obra da MAC
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EDITORIAL

Hidrômetros em Candiota
Para quem esperava um debate aprofundado, 

com gráficos, apresentações em power point e dados 
técnicos, se decepcionou um pouco com a audiência 
pública esta semana na Câmara de Candiota. 

Não há sistema de distribuição de água tratada 
no planeta que seja viável e eficiente, tanto economica-
mente, como socialmente, se não houver a colocação 
de hidrômetros em cada local de consumo. E isso não é 
numa visão de cobrança apenas (de faturamento finan-
ceiro), porque esta questão pode até ficar em segundo 
plano, é que qualquer gestão de alguma coisa, ainda 
mais de água tratada, prescinde de controle, de saber 
qual o tamanho do consumo por hora, por dia, por mês 
e por ano. Num sistema de água busque eficiência, são 
os hidrômetros que fazem esta medição de forma precisa 
e que vão possibilitar aos gestores o planejamento de 

ações. As palavras hidrometria e hidrômetros quase não 
foram ouvidas (se foram) durante a audiência pública.

O TP insiste na tese dos hidrômetros porque 

essa é uma visão dos especialistas. Mesmo para se 
fazer isenções, gratuidades para as pessoas mais po-
bres, é preciso que nas casas delas tenha hidrometria 
para saber a quantidade de água que consomem. 

Os hidrômetros, além de cientificamente redu-

zirem o consumo de água em 50% (olhem o número, 
reduz pela metade o consumo e portanto, a produção), 
são sinônimos de justiça, ou seja, quem consome mais, 
vai pagar mais e o contrário também ou até mesmo 
terá gratuidade pelo seu consumo consciente e baixo. 
Quem tem piscina, dois ou três banheiros, rega grama-
do e jardim com água tratada, lava calçadas e carros, 
pagará por isso ou então economizará para não pagar. 
Mas como saber disso se não há controle. Em Candiota 
não se ideia de quem consome mais ou menos água.

Além de tudo, o desperdício, que hoje é evidente, 
com milhares de vazamentos internos nas residências 
e estabelecimentos comerciais, será detectado e corri-
gido assim que se instalar os hidrômetros. Quando isso 
ocorrer, sobrarão recursos para investimentos. 

Como já dito, enquanto o debate não enveredar 
para isso, seguirá, assim como já foi nesses últimos 30 
anos, o processo inglório de se enxugar gelo. 

FOLADOR E PAULINHOFOLADOR E PAULINHO

 O prefeito de Candiota Luiz Carlos Folador  O prefeito de Candiota Luiz Carlos Folador 
(MDB) fez questão durante o ato de lançamento das (MDB) fez questão durante o ato de lançamento das 
obras da rodovia Miguel Arlindo Câmara (MAC), em obras da rodovia Miguel Arlindo Câmara (MAC), em 
ressaltar a sintonia e união que ele tem com o vice-ressaltar a sintonia e união que ele tem com o vice-
-prefeito Paulinho Brum (PSDB). Também, ele colocou -prefeito Paulinho Brum (PSDB). Também, ele colocou 
na conta do vice, o início das articulações para a na conta do vice, o início das articulações para a 
consolidação da obra. “Em Candiota tem uma dupla, consolidação da obra. “Em Candiota tem uma dupla, 
Paulinho e Folador ou Folador e Paulinho, que veio Paulinho e Folador ou Folador e Paulinho, que veio 
para vencer cada um dos obstáculos”, afirmou.para vencer cada um dos obstáculos”, afirmou.

EMOÇÃO DE FOLADOREMOÇÃO DE FOLADOR
 No dia que o então governador Eduardo Leite  No dia que o então governador Eduardo Leite 
(PSDB), durante uma audiência no Palácio Piratini, (PSDB), durante uma audiência no Palácio Piratini, 
bateu o martelo que a obra de revitalização da MAC bateu o martelo que a obra de revitalização da MAC 
estaria contemplada no programa Avançar, o prefeito estaria contemplada no programa Avançar, o prefeito 
Folador, segundo conta quem estava presente, se Folador, segundo conta quem estava presente, se 
emocionou bastante.emocionou bastante.

RANOLFO DE PINHEIRORANOLFO DE PINHEIRO
 O governador Ranolfo Vieira Júnior revelou  O governador Ranolfo Vieira Júnior revelou 
durante seu discurso no ato da MAC que morou em durante seu discurso no ato da MAC que morou em 
Pinheiro Machado quando criança.Pinheiro Machado quando criança.

BETIOLLOBETIOLLO
 Falando em Pinheiro, o ex-prefeito Carlos  Falando em Pinheiro, o ex-prefeito Carlos 
Ernesto Betiollo (PSDB) participou como convidado Ernesto Betiollo (PSDB) participou como convidado 
de honra no ato da MAC, inclusive sendo chamado de honra no ato da MAC, inclusive sendo chamado 
ao palco. Betiollo venceu as eleições de 2020 em ao palco. Betiollo venceu as eleições de 2020 em 
Pinheiro Machado, porém por um enquadramento na Pinheiro Machado, porém por um enquadramento na 
Lei da Ficha Limpa, as eleições foram anuladas e ele Lei da Ficha Limpa, as eleições foram anuladas e ele 
impedido de concorrer no novo pleito.impedido de concorrer no novo pleito.

RENATO MACHADORENATO MACHADO
 Ainda mantendo alguns cuidados, porém já  Ainda mantendo alguns cuidados, porém já 
muito bem de saúde, o prefeito de Hulha Negra, Renato muito bem de saúde, o prefeito de Hulha Negra, Renato 
Machado (Progressistas), que andou meio de molho Machado (Progressistas), que andou meio de molho 
por uns dias, participou ativamente do ato da MAC. por uns dias, participou ativamente do ato da MAC. 
Para provar que está bem mesmo, Renato não abriu Para provar que está bem mesmo, Renato não abriu 
mão de saborear aquele churrasco de carne de ovelha, mão de saborear aquele churrasco de carne de ovelha, 

que o PSDB candiotense ofereceu aos convidados. que o PSDB candiotense ofereceu aos convidados. 

BAIXINHO E CÉSAR OLIVEIRABAIXINHO E CÉSAR OLIVEIRA

 Durante o lançamento da obra de recuperação  Durante o lançamento da obra de recuperação 
total da rodovia Miguel Arlindo Câmara (MAC), em total da rodovia Miguel Arlindo Câmara (MAC), em 
Candiota, diversas autoridades federais, estaduais e Candiota, diversas autoridades federais, estaduais e 
regionais estiveram presentes. Enquanto fotografias regionais estiveram presentes. Enquanto fotografias 
eram feitas com governador e deputados, o verea-eram feitas com governador e deputados, o verea-
dor de Hulha Negra, Luís Gustavo Dias, o Baixinho dor de Hulha Negra, Luís Gustavo Dias, o Baixinho 
(Progressistas), aproveitou para registrar o momento (Progressistas), aproveitou para registrar o momento 
ao lado do adido cultural César Oliveira e do capitão ao lado do adido cultural César Oliveira e do capitão 
Faustino. Baixinho é muito ligado ao tradicionalismo, Faustino. Baixinho é muito ligado ao tradicionalismo, 
integrando entidades em Hulha Negra.integrando entidades em Hulha Negra.

ASSADOASSADO

 Ainda falando em Pinheiro, o churrasco ofe- Ainda falando em Pinheiro, o churrasco ofe-
recido pelo PSDB candiotense aos convidados após recido pelo PSDB candiotense aos convidados após 
o ato da MAC, teve a marca do já renomado assador o ato da MAC, teve a marca do já renomado assador 
pinheirense Serafim Farias e sua equipe (foto).pinheirense Serafim Farias e sua equipe (foto).

PONTE DO JAGUARÃOPONTE DO JAGUARÃO
 Num processo de idas e vindas desde 2013,  Num processo de idas e vindas desde 2013, 
quando os recursos foram garantidos junto ao governo quando os recursos foram garantidos junto ao governo 
federal, a nova ponte sobre o rio Jaguarão, na tríplice federal, a nova ponte sobre o rio Jaguarão, na tríplice 
divisa entre Candiota, Hulha Negra e Aceguá, segue divisa entre Candiota, Hulha Negra e Aceguá, segue 
sem sair do papel. O Fórum das Águas, coordenado sem sair do papel. O Fórum das Águas, coordenado 
pelo vereador candiotense, Guilherme Barão (PDT), pelo vereador candiotense, Guilherme Barão (PDT), 
está convocando a comunidade e entidades da região está convocando a comunidade e entidades da região 
para um grande ato de protesto pela situação. O evento para um grande ato de protesto pela situação. O evento 
está marcado para a próxima terça-feira (14), no local.está marcado para a próxima terça-feira (14), no local.
  
COLETA DE ÁGUA EM CANDIOTACOLETA DE ÁGUA EM CANDIOTA

 O prefeito Luiz Carlos Folador pediu para um  O prefeito Luiz Carlos Folador pediu para um 
funcionário da Prefeitura coletar uma garrafa de água funcionário da Prefeitura coletar uma garrafa de água 

em cada localidade urbana de Candiota, as levando em cada localidade urbana de Candiota, as levando 
para o plenário da Câmara durante a audiência pública para o plenário da Câmara durante a audiência pública 
sobre a água realizada esta semana. Para provar que a sobre a água realizada esta semana. Para provar que a 
água da cidade tem qualidade, a cada pouco ele bebia água da cidade tem qualidade, a cada pouco ele bebia 
um gole de cada garrafa (foto). Lá pelas tantas, uma um gole de cada garrafa (foto). Lá pelas tantas, uma 
desconfiança sobre as águas colhidas nas garrafas desconfiança sobre as águas colhidas nas garrafas 
foi lançada. Em resposta, e dizendo que quem fala foi lançada. Em resposta, e dizendo que quem fala 
a verdade não merece castigo, Folador ordenou que a verdade não merece castigo, Folador ordenou que 
uma equipe do Saneamento coletasse 20 amostras uma equipe do Saneamento coletasse 20 amostras 
em cada localidade e as remetesse para a Câmara em cada localidade e as remetesse para a Câmara 
(cerca de 100 garrafas), nominando os endereços das (cerca de 100 garrafas), nominando os endereços das 
coletas, juntamente com as análises que são feitas coletas, juntamente com as análises que são feitas 
cotidianamente.cotidianamente.

QUALIDADE DA ÁGUA EM CANDIOTAQUALIDADE DA ÁGUA EM CANDIOTA
 Ao que tudo indica, a qualidade da água distri- Ao que tudo indica, a qualidade da água distri-
buída em Candiota não parece ser o ponto de inflexão buída em Candiota não parece ser o ponto de inflexão 
do sistema. Com alguns problemas aqui e acolá, no do sistema. Com alguns problemas aqui e acolá, no 
geral, a água possui qualidade e atende aos padrões geral, a água possui qualidade e atende aos padrões 
internacionais de potabilidade. O debate está, e ele é internacionais de potabilidade. O debate está, e ele é 
bem antigo, na fragilidade do sistema.bem antigo, na fragilidade do sistema.

PROTESTO EM CANDIOTAPROTESTO EM CANDIOTA

 A eletricitária Cristina Gonzales, novamente  A eletricitária Cristina Gonzales, novamente 
de forma pacífica e silenciosa, fez um protesto em de forma pacífica e silenciosa, fez um protesto em 
Candiota, desta vez contra a privatização da CEEE e Candiota, desta vez contra a privatização da CEEE e 
o ex-governador Eduardo Leite. Segurando um cartaz, o ex-governador Eduardo Leite. Segurando um cartaz, 
junto à rodovia, Cristina estava cerca de 100 metros junto à rodovia, Cristina estava cerca de 100 metros 
do local onde aconteceu o ato de lançamento das do local onde aconteceu o ato de lançamento das 
obras da MAC. Ao fim, num gesto bem interessante e obras da MAC. Ao fim, num gesto bem interessante e 
consoante ao discurso que ele havia recém feito sobre consoante ao discurso que ele havia recém feito sobre 
não se fazer política com ódio e saber ouvir a opinião não se fazer política com ódio e saber ouvir a opinião 
contrária, o ex-governador se dirigiu até Cristina e por contrária, o ex-governador se dirigiu até Cristina e por 
mais de cinco minutos ambos conversaram.mais de cinco minutos ambos conversaram.
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Nestes tempos 
que precedem a eleição 
presidencial todas as 
atenções começam a 
se voltar para o que é 
mais importante. Assim, 
a cada dia uma nova 
pesquisa é apresenta-
da. Estas, compradas 
pelas mais diversas fon-
tes, tem dado resultados 
nem sempre parecidos. 
Observando quase to-
das podemos ver que 
a eleição dificilmente sairá da polarização entre Lula e 
Bolsonaro com vantagem expressiva neste momento 
para Lula. 

Menos importante, a eleição para governador 
ainda está sendo articulada. Esta semana o apoio do 
MDB ao candidato do PSDB que provavelmente será 
Eduardo Leite, que sempre se manifestou contrário 
à reeleição, foi a novidade no cenário. Se Eduardo 
Leite for candidato e provavelmente será, eleitores 
que votarão em Lula, mas não votarão no candidato 
a governador do PT, com história associada ao MST, 
poderão se dividir entre candidatos do campo da direita 
ou do campo da esquerda. Se os partidos da esquerda 
tivessem a sabedoria de se unir poderia haver um can-
didato deste campo no segundo turno. Separados será 
difícil, mas tudo vai depender da evolução na campanha 
presidencial. Se Lula se consolidar com vitória iminente 
no primeiro turno, os candidatos do campo da esquerda 
poderão evoluir com o “efeito Lula”. PDT e PSOL terão 
candidatos a governador.

Tenho ultimamente simplificado com as ex-
pressões campo da direita e campo da esquerda. Na 
direita, onde estão a maioria dos mais ricos, quem 
pode mais, chora menos. Assim, a tendência é de que 
com as políticas dos que estão neste campo, os ricos 
fiquem mais ricos e os pobres mais pobres. Simples. 
No campo da esquerda estão os que pretendem andar 
ao lado dos sonhos, das aspirações e esperanças dos 
mais pobres, sem desdenhar ou menosprezar os mais 
ricos que também são importantes na construção de 
uma sociedade.

Teremos também eleições para senador e para 
deputado federal e estadual. Eleições importantes, mas 
normalmente relegadas a um segundo plano. Seria 
conveniente que todos votassem em candidatos aliados 
ao presidente que receberá o seu voto.

Em outros tempos, já estaríamos em plena 
campanha eleitoral. Hoje, as campanhas ficaram muito 
menores e o tempo para que os candidatos consigam 
convencer alguém, é reduzido. Assim, fica difícil que 
grandes novidades aconteçam. 

Esta semana, a Eletrobras foi privatizada. Foi 
jogo rápido. Um dos grandes debates eleitorais envol-
verá a Petrobras. Eu quero votar em alguém que tenha 
o compromisso de colocar presidente e conselheiros na 
Petrobras que votem no conselho de administração da 
empresa de acordo com os donos das ações que eles 
representam, o povo brasileiro. 

Sim, embora digam que o dono das ações que 
decidem as votações no conselho de administração é 
o governo federal, na verdade crua e nua estas ações 
são de propriedade do povo brasileiro.

Marco Antônio 
Ballejo Canto

Eleições e privatizaçõesEleições e privatizações

Afonso Hamm - deputado federal em recente entrevista ao 
TP, se referindo a possibilidade de fechamento da Usina de 
Candiota (Fase C).

Divulgação TP

“Não 
aceitamos, 
sob hipótese 
alguma, a 
desativação 
ou parada 
desta usina”

ABASTECIMENTO

Audiência sobre 
água em Candiota 
fica no debate de 
questões pontuais

O tamanho da partici-
pação das pessoas 
na audiência pública 

sobre a água em Candio-
ta, tanto presencial como 
virtual, deu a medida do 
debate realizado na noite 
da última quarta-feira (8), 
durante cerca de duas horas 
no plenário da Câmara local, 
com transmissão ao vivo pelo 
Facebook. A audiência teve 
a mediação do presidente da 
Câmara, vereador Ataídes da 
Silva (PT).

Um número muito 
pequeno de pessoas parti-
cipou sobre um tema que 
incomoda a comunidade 
candiotense cotidianamente e 
que ao longo dos últimos 30 
anos, segundo o que se deba-
te, não teve a devida atenção 
ou ao menos os encaminha-
mentos necessários para se 
ter um sistema minimamente 
confiável.

A vereadora Luana 
Vais (PT), que juntamente 
com os vereadores Guilher-
me Barão (PDT) e Dani-
lo Gonçalves (PT), propôs 
a realização da audiência, 
fez uma explanação inicial, 
abrindo a audiência.  Ela 
se queixou que quando há 
falta de água em algum nú-
cleo urbano da cidade, os 
vereadores e vereadoras são 
demandados pela comuni-
dade. Relatou os problemas 
recentes e continuados da 
Vila Residencial, mostrando 
imagens de água turva saindo 
das torneiras. Também, ela 
citou as constantes quedas 
de energia, que se aprofun-
daram, conforme ela, após 
a privatização da CEEE, 
questionando a aquisição de 
geradores prometida pelo 
Executivo. Luana enumerou 
problemas na zona rural. 
“Queremos construir solu-
ções conjuntas sabendo que 
o problema não é de agora, 
mas de muito tempo”, disse, 
cobrando a exposição por 
parte do governo de um plano 
de ação de curto, médio e 
longo prazo.

Audiência ocorreu na última quarta-feira (7) na Câmara de Candiota

Divulgação TP

 O presidente da As-
sociação dos Moradores e 
Amigos da Vila Residencial 
(AMAVIR), Anderson Tei-
xeira, o Gariba, representou 
a única entidade de mora-
dores presente na audiência. 
Ele reclamou da qualidade 
da água, especialmente na 
localidade, mostrando uma 
garrafa de água turva colhida 
durante um dia de problemas 
no abastecimento. “Pedimos 
ajuda pra arruma a água na 
comunidade”, disse.

Ainda três pessoas da 
comunidade fizeram alguns 
questionamentos, porém to-
dos indicando problemas 
pontuais ocorridos.

Os vereadores Gui-
lherme, Danilo, Gildo Feijó 
(MDB), Adriano Revelan-
te (MDB) e Hulda Alves 
(MDB) também se manifes-
taram. 

FOLADOR – Diante de gar-
rafas de água colhidas em 
cada comunidade urbana 
de Candiota, e a cada pouco 
bebendo um pouco de cada 
uma, o prefeito Luiz Carlos 
Folador usou do expediente, 
segundo ele, para provar 
que a qualidade de água de 
Candiota é boa. Ao longo 
da audiência e indo no ritmo 
que o debate ditou, o prefeito 
foi respondendo as questões 
e os problemas levantados 

pontualmente. O secretário 
de Obras e Serviços Públicos, 
Valdenir Dutra o acompa-
nhou.

Por repetidas oca-
siões, ele ressaltou que são 
realizadas duas análises di-
árias de água em Candiota, 
em todas as localidades (uma 
pela manhã e outra à tar-
de), durante os sete dias da 
semana e em todos os dias 
do ano, sendo que em todas 
elas, com raras exceções e 
em casos específicos, como 
o encontro de manganês num 
ponto localizado da Vila Re-
sidencial, a água candiotense, 
atestou Folador, cumpre altos 
padrões de qualidade. Ele co-
locou as análises à disposição 
da Câmara e da comunidade.

Folador falou de in-
vestimentos recentes fei-
tos, por exemplo, na Vila 
Operária, com dragagem da 
barragem e aumento de sua 
capacidade, aquisição de no-
vas bombas e a interligação 
entre a localidade, a João 
Emílio e o Seival, bem como, 
a dosagem de cloro a partir 
da João Emílio, beneficiando 
Seival também.

Ainda, o gestor assi-
nalou que a Prefeitura tra-
balha num projeto de mais 
de R$ 4 milhões, para a 
construção de uma adutora 
de 300mm desde a prainha 
de Candiota até a sede do 

município, que dará autono-
mia de captação de água bruta 
por muito tempo tanto para a 
Vila Residencial, a sede do 
município e as comunidades 
do interior. Lembrou que a 
taxa de água não aumentou 
em 2021 e que em 2022 foi 
trocado o indexador que era 
o IGPM para o IPCA, que se-
gundo ele, é o menor índice.

Sobre um recente pro-
blema na sede do município, 
com mais de 48h de inter-
rupção no abastecimento, 
Folador justificou que houve 
a avaria numa válvula de re-
tenção da bomba de captação 
de água bruta, foi consertada 
em Bagé, pois uma nova só 
tinha em Santa Catarina.

Sobre os geradores, 
Folador afirmou que para 
todo o sistema - captação de 
água bruta e estações de tra-
tamento de água (ETAs), nas 
vilas Residencial e Operária 
e sede do município, são ne-
cessários seis equipamentos 
ao custo de cerca de R$ 1 
milhão. Segundo ele, ainda 
não se tem esses recursos, 
mas que o governo está em 
busca.  “Não está o ideal, 
mas a Prefeitura tem feito os 
investimentos. Estamos cui-
dando e vamos cuidar mais 
ainda”, disse, lembrando dí-
vidas com produtos químicos, 
automação e energia elétrica, 
que ficou da gestão anterior.

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

MAS O JORNAL IMPRESSO MAS O JORNAL IMPRESSO 
ETERNIZA MOMENTOSETERNIZA MOMENTOS



11 a 14 de junho de 202244 POLÍTICA

O futuro do carvão 
mineral nunca esteve 
tão em jogo como 

agora. Desde a Revolução 
Industrial na Inglaterra no 
fim do século 18 até hoje, 
o carvão é um dos grandes 
responsáveis pelo desen-
volvimento da humanidade. 
Agora, questionado ambien-
talmente, ele é tido e havido 
como o vilão das mudanças 
climáticas no planeta.

Contudo, no Brasil, 
esta riqueza é muito pouco 
utilizada. Do ponto de vista 
da produção de energia elé-
trica, como todos já sabem, 
o carvão é usado um pouco 
mais em Santa Catarina e no 
Rio Grande do Sul. Em solo 
gaúcho, é em Candiota que 
estão as duas únicas usinas 
em funcionamento - Pampa 
Sul e Fase C.

Mais recentemente, 
as apreensões aumentaram 
e muito, depois que o presi-
dente da Eletrobras, Rodrigo 
Limp, declarou que o fecha-
mento da Usina de Candiota 
(Fase C) é considerada, ten-
do em vista que os contratos 
de fornecimento de energia 
por ela, vencem em dezem-
bro de 2024 e por enquanto 
não há uma definição de 
como serão renovados. Ou-
tra preocupação é quanto a 
privatização da Eletrobras, 
que é realidade, sendo que 
a unidade pertence a CGT 
Eletrosul, que é uma sub-
sidiária da segunda maior 
estatal brasileira. 

Durante o lançamen-
to das obras de revitalização 
da rodovia Miguel Arlindo 
Câmara (MAC), no fim da 
manhã desta quinta-feira (9), 
com a presença de muitas 
autoridades, dentre elas do 
governador do Estado, o 
assunto foi inevitável.

Pelas redes sociais, 

o Sindicato dos Mineiros 
de Candiota provocou o 
debate. “Por mais que seja 
importante uma estrada em 
boas condições, ainda pe-
sam sobre todos nós o risco 
de fechamento da Usina 
de Candiota em 2024. A 
melhoria de uma estrada 
terá total sentido se por ela 
continuarem transitando 
os trabalhadores e o futuro 
de seus empregos garanti-
dos”, assinalou, criticando 
também algumas posições 
do atual governo do Estado 
sobre o carvão.

REDECKER - O primeiro 
a tocar no assunto durante 
o lançamento das obras foi 
o deputado federal Lucas 
Redecker, que é ex-secre-
tário de Minas e Energia 
do RS e atual presidente do 
PSDB gaúcho. Lembrando 
da proclamação de Repú-
blica Rio-Grandense em 
solo candiotense em 1836, 
o deputado assinalou que a 
cidade tem riquezas na sua 
história, mas também em 

seu solo, que é o carvão. 
“Temos uma incongruência 
em relação ao nosso carvão, 
senão vejamos. O Brasil tem 
mais de 80% de sua matriz 
elétrica de energia limpa e 
3% de carvão, enquanto que 
no mundo é mais de 40%. E 
nós que temos que pagar o 
preço não utilizando o car-
vão aqui de Candiota? Isso 
tá errado. Nós vamos lutar, 
independente de qualquer 
posição em Brasília, para 
que continuemos com o 
projetos de carvão na ter-
moeletricidade, garantindo 
o mínimo de segurança ao 
sistema energético brasilei-
ro. As pessoas daqui sobre-
vivem desta riqueza e tenho 
certeza que daqui 10 ou 20 
anos teremos ainda mais tec-
nologia, como já tem hoje, 
para minorar ainda mais 
os impactos ambientais. 
Não podemos admitir essa 
perseguição contra o carvão 
nacional”, defendeu.

FOLADOR - O prefeito 
candiotense, Luiz Carlos 

Futuro do carvão foi tema durante 
lançamento das obras da MAC

CANDIOTA

Folador, dizendo fazer dele 
as palavras de Redecker, 
reforçou a defesa do car-
vão. “Tudo que vão fazer 
na Alemanha e nos Estados 
Unidos, nós já fizemos aqui 
há muito tempo. Nosso ar 
é de qualidade, as áreas 
mineradas são regeneradas, 
devolvemos a água para a 
natureza com PH 7,5 e as 
torres de dispersão possuem 
200m para um particulado 
de 0,003%. Aqui temos sus-
tentabilidade e nosso balan-
ço ambiental é positivo. A 
tecnologia está avançando. 
A geração de energia a car-
vão é fundamental, sem falar 
na utilização da cinza na 
indústria cimenteira. Vamos 
parar com este preconceito”, 
pediu. 

RANOLFO - O governa-
dor Ranolfo Vieira Júnior 
(PSDB) não falou do tema 
durante o lançamento, po-
rém a reportagem do TP o 
abordou após o enceramento 
da cerimônia. Sem aprofun-
dar qual a visão do governo 

O deputado Lucas Redecker (discursando) e o prefeito Folador tocaram 
no assunto durante o ato de lançamento das obras da rodovia. 

O TP indagou Ranolfo e Eduardo Leite sobre o assunto após o evento
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Câmara de Vereadores de Hulha NegraCâmara de Vereadores de Hulha Negra
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  ORDINÁRIA 9/6/2022ORDINÁRIA 9/6/2022

EXPEDIENTE EXTERNOEXPEDIENTE EXTERNO
318/2022 – Do Poder Executivo – 318/2022 – Do Poder Executivo – De-De-
creto nº 2.572/2022, que Institui a Guia creto nº 2.572/2022, que Institui a Guia 
Relativa ao Imposto de Transmissão de Relativa ao Imposto de Transmissão de 

Bens Imóveis (ITBI) no formato online e dá outras provi-Bens Imóveis (ITBI) no formato online e dá outras provi-
dências.dências.

EXPEDIENTE INTERNOEXPEDIENTE INTERNO
INDICAÇÕESINDICAÇÕES

Da vereadora TANIRA RAMOS DOS SANTOS MARTINS Da vereadora TANIRA RAMOS DOS SANTOS MARTINS 
-- 319/2022 - Solicita ao Poder Executivo a realização de  319/2022 - Solicita ao Poder Executivo a realização de 
obras de patrolamento e encascalhamento no Assentamento obras de patrolamento e encascalhamento no Assentamento 
Conquista da Fronteira, nas proximidades da residência da Conquista da Fronteira, nas proximidades da residência da 
Sr. Tereza Santos.Sr. Tereza Santos.
Do vereador DIEGO GARCIA RODRIGUES - Do vereador DIEGO GARCIA RODRIGUES - 320/2022 - 320/2022 - 
Solicita ao Poder Executivo a realização de obras de patro-Solicita ao Poder Executivo a realização de obras de patro-
lamento e encascalhamento no cruzamento das ruas Sabino lamento e encascalhamento no cruzamento das ruas Sabino 
Loguércio e Laudelino da Costa Medeiros, nas proximidades Loguércio e Laudelino da Costa Medeiros, nas proximidades 
da Escola Dalva Conceição Medeiros.da Escola Dalva Conceição Medeiros.
Do vereador HUGO TRENCHI GARCIA TEIXEIRA Do vereador HUGO TRENCHI GARCIA TEIXEIRA - - 
321/2022 - Solicita ao Poder Executivo a realização de 321/2022 - Solicita ao Poder Executivo a realização de 
obras de patrolamento e encascalhamento no Corredor obras de patrolamento e encascalhamento no Corredor 
dos Camponogara, no Assentamento Conquista do Futuro. dos Camponogara, no Assentamento Conquista do Futuro. 

322/2022 - Solicita ao Poder Executivo a realização de obras 322/2022 - Solicita ao Poder Executivo a realização de obras 
de patrolamento e encascalhamento no Corredor do Carlinhos de patrolamento e encascalhamento no Corredor do Carlinhos 
Piaza, no Assentamento Nova União. 323/2022 - Solicita ao Piaza, no Assentamento Nova União. 323/2022 - Solicita ao 
Poder Executivo a realização de obras de patrolamento e Poder Executivo a realização de obras de patrolamento e 
encascalhamento no Corredor dos Serpas, no Assentamento encascalhamento no Corredor dos Serpas, no Assentamento 
Santa Elmira. 324/2022 - Solicita ao Poder Executivo a reali-Santa Elmira. 324/2022 - Solicita ao Poder Executivo a reali-
zação de obras de patrolamento, encascalhamento e embuei-zação de obras de patrolamento, encascalhamento e embuei-
ramento no Corredor do Peti, no Assentamento Conquista da ramento no Corredor do Peti, no Assentamento Conquista da 
Fronteira. 325/2022 - Solicita ao Poder Executivo a realização Fronteira. 325/2022 - Solicita ao Poder Executivo a realização 
de obras de patrolamento, encascalhamento e embueiramento de obras de patrolamento, encascalhamento e embueiramento 
no Corredor do Fernando, no Assentamento Che Guevara. no Corredor do Fernando, no Assentamento Che Guevara. 
326/2022 - Solicita ao Poder Executivo a realização de obras 326/2022 - Solicita ao Poder Executivo a realização de obras 
de patrolamento, encascalhamento e embueiramento no de patrolamento, encascalhamento e embueiramento no 
Corredor do Dica, no Assentamento Santa Elmira.Corredor do Dica, no Assentamento Santa Elmira.
Dos vereadores HUGO TRENCHI GARCIA TEIXEIRA e Dos vereadores HUGO TRENCHI GARCIA TEIXEIRA e 
VOLNEI DOMINGO MANFRON VOLNEI DOMINGO MANFRON - 327/2022 - Solicita ao Poder - 327/2022 - Solicita ao Poder 
Executivo a realização de obras de patrolamento, encasca-Executivo a realização de obras de patrolamento, encasca-
lhamento e embueiramento nos Corredores do Assentamento lhamento e embueiramento nos Corredores do Assentamento 
Jaguarão.Jaguarão.
Do vereador LUIZ GUSTAVO NUNES DIAS - Do vereador LUIZ GUSTAVO NUNES DIAS - 328/2022 - Soli-328/2022 - Soli-
cita ao Poder Executivo a realização de obras de patrolamento cita ao Poder Executivo a realização de obras de patrolamento 
e encascalhamento nas estradas do Assentamento Capivara e encascalhamento nas estradas do Assentamento Capivara 
A. 329/2022 - Solicita ao Poder Executivo a realização de A. 329/2022 - Solicita ao Poder Executivo a realização de 
obras de patrolamento, encascalhamento e embueiramento obras de patrolamento, encascalhamento e embueiramento 
no Corredor do Laureano, na localidade da Sanga dos Vimes.no Corredor do Laureano, na localidade da Sanga dos Vimes.
Do vereador VOLNEI DOMINGO MANFRON Do vereador VOLNEI DOMINGO MANFRON - 330/2022 - - 330/2022 - 

Solicita ao Poder Executivo a realização de obras de patrola-Solicita ao Poder Executivo a realização de obras de patrola-
mento e encascalhamento nos Corredores do Assentamento mento e encascalhamento nos Corredores do Assentamento 
Tapete Verde.Tapete Verde.

DESPACHO ÀS COMISSÕES TÉCNICASDESPACHO ÀS COMISSÕES TÉCNICAS
Projeto de Lei Municipal nº 047/2022 -Projeto de Lei Municipal nº 047/2022 - Autor: PODER  Autor: PODER 
EXECUTIVO - Assunto: Autoriza o Poder Executivo a Abrir EXECUTIVO - Assunto: Autoriza o Poder Executivo a Abrir 
Crédito Adicional Especial no Orçamento Vigente e dá outras Crédito Adicional Especial no Orçamento Vigente e dá outras 
providências. Situação: BAIXA PARA AS COMISSÕES.providências. Situação: BAIXA PARA AS COMISSÕES.
Projeto de Lei Municipal nº 048/2022 -Projeto de Lei Municipal nº 048/2022 - Autor: PODER  Autor: PODER 
EXECUTIVO - Assunto: Autoriza o Poder Executivo a Abrir EXECUTIVO - Assunto: Autoriza o Poder Executivo a Abrir 
Crédito Adicional Especial no Orçamento Vigente e dá outras Crédito Adicional Especial no Orçamento Vigente e dá outras 
providências. Situação: BAIXA PARA AS COMISSÕES.providências. Situação: BAIXA PARA AS COMISSÕES.

ORDEM DO DIAORDEM DO DIA
DISCUSSÃO GERALDISCUSSÃO GERAL

Projeto de Lei Municipal nº 040/2022 -Projeto de Lei Municipal nº 040/2022 - Autor: PODER  Autor: PODER 
EXECUTIVO - Assunto: Autoriza o Poder Executivo a Abrir EXECUTIVO - Assunto: Autoriza o Poder Executivo a Abrir 
Crédito Adicional Especial no Orçamento Vigente e dá outras Crédito Adicional Especial no Orçamento Vigente e dá outras 
providências. Situação: EM DISCUSSÃO O PROJETO.providências. Situação: EM DISCUSSÃO O PROJETO.

estadual, Ranolfo se limitou 
a dizer que este é um ponto 
de atenção para o governo 
estadual também. “A Secre-
taria de Meio Ambiente tem 
esta instrução por parte nos-
sa de dar apoio pela repre-
sentatividade do desenvolvi-
mento desta região histórica 
em razão disso. Não temos 
dúvidas sobre isso, inclusive 
estava na minha agenda uma 
visita a uma mina de carvão 
(o deslocamento por terra 
impediu a chegada a tempo). 
Mas conversei com o prefei-
to Folador e numa próxima 
vinda, como sinal de apoio, 
quero fazer uma visita e 
conhecer mais a importância 
desse setor”, disse.

LEITE – Da mesma forma, 
o ex-governador Eduar-
do Leite (PSDB), que já 
se manifestou em outras 
ocasiões pela descarbo-
nização do RS, não falou 
durante a cerimônia, mas 
foi questionado pelo jornal. 
“Temos que ter clareza que 
o mundo se alinha num 
conceito de energias reno-
váveis, limpas, o que não 
contempla o carvão. O que 
nós lutamos é que seja feita 
a chamada transição justa, 
inclusive dentro no nosso 
plano Avançar na Susten-
tabilidade, o Estado dis-
ponibilizou R$ 5 milhões 
para a contratação de uma 
consultoria para ajudar a 
estruturar um processo de 
transição que garanta para 
as regiões que tenham ati-
vidade carbonífera, como é 
o caso aqui, tanto com uma 
reconversão para novas 
matrizes energéticas como 
econômica para sustentar 
as famílias que dependem 
desta atividade. Aliás, o 
investimento na MAC vem 
nesta esteira, porque na 

medida que vamos fazendo 
investimentos em infraes-
trutura, se busca ativar a 
diversificação da economia 
e ter menos dependência, se 
preparando para o processo 
futuro. Não sou a favor de 
uma simples desativação. 
Não podemos desprezar o 
que houve até aqui e diante 
disso não podemos apertar 
um botão e deixar todo 
mundo desamparado. Não 
é justo nos demandar que 
desativemos usinas quando 
temos 80% de nossa matriz 
renovável, como foi dito. 
É um processo que deve 
ser feito com serenidade 
e tranquilidade, sem dei-
xar ninguém para trás”, 
analisa. 

HAMM – O deputado Afon-
so Hamm (Progressistas) 
não estava no lançamento 
das obras da MAC, porém 
esteve em Candiota no iní-
cio desta semana, quando 
igualmente foi demandado 
pelo TP sobre a questão. 
O deputado disse que em 
relação a Fase C é preciso 
trabalhar pela ampliação do 
contrato por mais 15 anos, 
no sentido de se continuar 
a geração de energia com 
maior economicidade, pois, 
segundo ele, está se falando 
de um térmica com o custo 
do megawatt (MW) em 
torno de R$ 90, enquanto 
as demais variam entre R$ 
500 e R$ 1 mil. “Preci-
samos manter esta usina, 
porque ela gera milhares de 
empregos. Ela representa 
desenvolvimento econômi-
co e já estamos, juntamente 
com o prefeito Folador, 
sensibilizando o governo 
federal. Não aceitamos, 
sob hipótese alguma, a de-
sativação ou parada desta 
usina”, afirmou.

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

O ano de 2022consa-
graalgumas datas comemo-
rativas que denotam impor-
tantes acontecimentos da 
história da República brasi-
leira, como os noventa anos 
do primeiro Código Eleitoral 
e da criação da Justiça Elei-
toral. Pode-se dizer, a esse 
respeito, que a história da 
República Velha foi a história 
da fraude eleitoral nos quatro 
cantos do país, a história do 
clientelismo. Em interessante 
passagem de uma entrevista 
prestada por Silveira Martins ao jornalista norte-ameri-
cano A. Bierce, indagado por este se não havia fraudes 
e clientelismo no Império, aquele, o mesmo que fora 
chamado de “Rei do Rio Grande”, respondeu com sua 
peculiar ironia: “No Império, a fraude e o clientelismo ao 
menos estavam democratizados. Agorahá monopólio!”. 
Estávamos longe do ideal, eis a verdade. Falaremos 
hoje, então, acerca da raiz da Justiça Eleitoral no Bra-
sil, ou seja, das razões que levaram a sua criação e da 
importância dela no arcabouço institucional brasileiro.

A Justiça Eleitoral surgiu historicamente no Brasil 
em um contexto marcado por fraudes eleitorais de toda 
ordem, especialmente vinculadas ao establishment po-
lítico dominante até então. Nesse contexto, fenômenos 
históricos como o “coronelismo” e o “voto de cabresto”, 
assim como o caráter patrimonialista-estamental carac-
terístico da formação e evolução do Estado brasileiro, 
se encontram intimamente vinculados à criação e à con-
solidação deste ramo especializado do Poder Judiciário 
nacional. Há, sobre isso, livros maravilhosos que narram 
a realidade, como “Raízes do Brasil”, de Sérgio Buarque 
de Holanda, “Os donos do poder”, de Raymundo Faoro, 
e“Coronelismo, enxada e voto”, de Victor Nunes Leal, 
dentre outros. A Justiça Eleitoral brasileira seria pensada 
a partir daí, sendo materializada, desde 1932, como uma 
instituição apartada das forças políticas dominantes, 
e, portanto, distante e imparcial, incumbida de gerir ou 
administrar os processos eleitorais, zelando para que 
estes transcorressem com isonomia, transparência, 
tranquilidade e legitimidade. As competências foram 
aumentando, é claro. Mas a gênese está aí: adminis-
trar, com equidistância, os processos de escolha da 
representação política. 

O que aqui afirmo é corroborado pelo texto do 
anteprojeto do Código Eleitoral de 32, de cuja comissão 
elaboradora participaram João G. da Rocha, Assis Brasil 
e Mario Pinto Serva. Eles entendiam, já em texto datado 
de 1929, ser correto entregar aos magistrados o alista-
mento permanente e a participação desses nas mesas 
eleitorais e juntas apuradoras, além de também atribuir 
aos tribunais judiciários o processo e a decisão das 
contestações em que se levantassem questões sobre 
os pleitos. O mesmo Assis Brasil escreveu em 1925 no 
Manifesto da Aliança Libertadora do Rio Grande do Sul: 
“Ninguém tem certeza de ser alistado eleitor; ninguém 
tem certeza de votar, se porventura foi alistado; ninguém 
tem certeza de que lhe contém o voto, se porventura 
votou; ninguém tem certeza de que esse voto, mesmo 
depois de contado, seja respeitado na apuração da apu-
ração, no chamado terceiro escrutínio, que é arbitrária 
e descaradamente exercido pelo déspota substantivo, 
ou pelos déspotas adjetivos, conforme o caso for da 
representação nacional ou das locais”. Nesse caminho é 
que veio à tona a Justiça Eleitoral, tudo para harmonizar 
a relação entre poder político e democracia, os poderes 
federais e estaduais, partidos políticos e sociedade, 
sendo responsável, primariamente, pela administração 
dos pleitos, de modo a fazer valer que o voto dado será 
o voto devidamente computado. 

Trata-se, a Justiça Eleitoral, de uma instituição 
edificada com o fito de quebrar a marca patrimonialista 
e estamental cristalizada na estrutura do Estado brasi-
leiro desde a sua aurora e, de mais a mais, nas eleições 
para a escolha dos representantes políticos da Nação, 
considerada a ocupação dos cargos públicos eletivos 
por intermédio deste mecanismo.A administração dos 
processos eleitorais deve sim ser creditada a quem não 
participa da contenda. De igual modo, dentro do sistema 
eleitoral, é importante que medidas fiscalizatórias sejam 
previstas e implantadas para coibir irregularidades. E é 
de suma relevância o estabelecimento de corpos elei-
torais como meios de controle para a consolidação da 
democracia, isto é, como formas de organizar e nortear 
aqueles que são responsáveis por tomar decisões que 
dizem respeito e afetam a vida da sociedade: o poder 
político. Era assim antes de 32, mesmo que nada exis-
tisse. Foi assim após 32. E segue sendo assim nos 
dias atuais. 

* Guilherme Barcelos

O DNA da Justiça EleitoralO DNA da Justiça Eleitoral

Encontro ocorreu em Pelotas com a primeira-dama do Rio Grande do Sul

11 a 14 de junho de 2022

Encontro reuniu primeiras-damas da Azonasul

ATUAÇÃO FEMININA

Primeira-dama de 
Pedras Altas participa 

de reunião da Azonasul

Na tarde da última quin-
ta-feira (9), a primei-
ra-dama de Pedras 

Altas, Rosane de Freitas, 
esteve presente na reunião de 
primeiras-damas da Associa-
ção de Municípios da Zona 
Sul (Azonasul), que ocorreu 
durante a 28ª Feira Nacional 
do Doce (Fenadoce), em 
Pelotas.

O encontro contou, 
além das primeiras-damas da 

região, com a presença da 
primeira-dama do Estado, 
Sonia Vieira. Na oportuni-
dade, foram feitas as apre-
sentações das presentes, 
discutidas a maneira de ser 
implantado o Gabinete da 
primeira-dama nos municí-
pios e, principalmente, hou-
ve a troca de experiências 
nas ações de competência 
das primeiras-damas.

Rosane  ava l iou 
como bastante positiva e 
produtiva a reunião, onde 
garantiu que Pedras Altas 
terá uma primeira-dama 
atuante e presente em todas 
as ações desenvolvidas no 
município. “Sem dúvida é 
de muita importância esta 
reunião, sentimos que te-
mos uma grande missão e 
a partir de hoje, podemos 
contar com a união deste 
grupo”, falou Rosane.

No encontro tam-
bém foi divulgado pela 
primeira-dama do Estado a 
campanha estadual do Aga-
salho 2022 e suas metas.

Divulgação TP

Primeira-dama de 
Pedras Altas, Rosane 
de Freitas, junto 
a estadual, Sonia Vieira
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Capitão Faustino e César Oliveira cantaram o hino rio-grandense

Divulgação TP

Evento contou 
com a presença do 

governador Ranolfo 
Vieira Júnior, 

ex-governador 
Eduardo Leite, 
secretários de 

estado e municipais, 
deputados, prefeitos 

e vereadores 
da região

Cerimônia marca lançamento 
oficial das obras da rodovia 

Miguel Arlindo Câmara

CANDIOTA

A manhã da úl t ima 
quinta-feira (9) foi 
considerada um mar-

co histórico para Candiota. 
Aconteceu o lançamento 
oficial da obra de pavimen-
tação total da rodovia Miguel 
Arlindo Câmara (MAC), às 
margens da via e ao lado do 
Hotel Revelante, no bairro 
São Simão.

Além de autorida-
des municipais, regionais e 
comunidade, o ato de lan-
çamento aconteceu com a 
participação de deputados, 
secretários de Estado, o 
governador Ranolfo Vieira 
Junior e o ex-governador 
Eduardo Leite, ambos do 
PSDB. 

Uma programação 
estava organizada que in-
cluía chegada em helicóptero 
do governador no campo 
Tarumã, na sede do municí-
pio, visita a Mina de Seival 
e a Vinícola Batalha, porém 
um atraso na viagem gerou 
o cancelamento das ativida-
des com a participação do 
governador Ranolfo Vieira 
Junior, que chegou de carro 
ao evento e apenas uma co-
mitiva de assessores esteve 
nas agendas.

Juntamente com as 
demais autoridades, o gover-

nador foi conferir de perto as 
obras de recuperação asfálti-
ca da MAC, que já ocorre há 
cerca de duas semanas com 
trabalhos realizados pela 
empresa Compacta Sul, de 
Ijuí (RS), vencedora da Con-
corrência Pública 001/2022. 

Na cerimônia, o ex-
-secretário de Logística 
e Transportes e deputado 
estadual Juvir Costella ao 
fazer uso da palavra, sau-
dou o prefeito de Candiota 
Luiz Carlos Folador, o vice-
-prefeito Paulinho Brum e a 
equipe de governo por essa 
importante obra, não só para 
Candiota, mas região. “Aqui 
se vê algo que se trabalhou 
por muito tempo, não só a 
administração de Candiota, 
mas houve uma organização 
como um todo. Há pouco 
tempo, Eduardo Leite passou 
o cargo para o governador 
Ranolfo, mas antes definiu 
recursos nunca vistos antes. 
A MAC é um exemplo dessa 
destinação de recursos, local 
que se esperava há décadas 
pela obra”.

Já o atual secretário 
de Logística e Transportes, 
Luis Gustavo de Souza, 
disse ser uma alegria poder 
dar continuidade ao traba-
lho do ex-secretário Juvir 

Costella. “São mais de R$ 
2 bilhões em infraestrutura 
rodoviária no Estado e hoje, 
percorrendo o Rio Grande, 
uma agenda forte de início 
de obra, com uma qualidade 
importante, dentro dos pa-
drões, que com certeza terá 
essa recuperação para muitos 
anos. É uma alegria muito 
grande estar aqui”, afirmou.

O ex-governador 
Eduardo Leite, que foi quem 
assinou o convênio da obra 
quando ainda era governa-
dor, foi convidado a fazer 
uso da palavra e lembrou 
que todo mundo que tem 
sucesso profissional certa-
mente conta com o apoio 
dentro de casa e que o atual 
governador Ranolfo foi seu 
apoiador no Palácio Piratini. 
Leite também agradeceu o 
apoio da Assembleia Le-
gislativa na aprovação de 
projetos, ressaltando que 
nem sempre o bom profes-
sor é aquele passa a mão na 
cabeça do aluno, assim como 
outros profissionais. “Um 
bom governo não é aquele 
simpático e que diz sim pra 
todos, mas sim tem que dizer 
não, contrariar interesses, o 
que foi feito em seu gover-
no, dialogando e fazendo as 
coisas acontecerem. Isso fez 

com que fosse possível este 
momento, o Estado entre-
gar mais qualidade de vida 
para a população”, destacou 
Eduardo Leite, relembrando 
outros projetos por meio do 
Estado em Candiota.

O prefeito Folador, 
destacou a presença de to-
dos que são importantes 
no momento da conquista, 
porém fez uma ressalva para 
o vice-prefeito, Paulinho 
Brum, que organizou a ce-
rimônia com a presença de 
todas as autoridades. Folador 
afirmou que em Candiota 
há uma dupla que chegou 
para vencer cada um dos 
obstáculos. “Entre reclamar 
e fazer, vamos fazer. Em uma 
quarta-feira fomos recebidos 
na Casa Civil e fizemos todas 
as tratativas, preparamos 
documentações para que 
ocorresse a municipalização 
da rodovia e para que conse-
guíssemos esse recurso, mas 
agradeço ao ex-governador 
Eduardo Leite, na época, 
e sua equipe, porque sem 
eles essa obra não estaria 
acontecendo. Estamos muito 
felizes”, manifestou o prefei-
to Folador.

Em continuidade, o 
governador Ranolfo Vieira 
Júnior disse ser sempre uma 

Governador Ranolfo foi visitar a obra de revitalização da MAC

alegria voltar a região, já 
que quando criança residiu 
em Pinheiro Machado. Ele 
também agradeceu a par-
ceria e amizade de Eduardo 
Leite e frisou que a vida de 
um administrador público 
não é muito fácil porque às 
vezes as decisões não são 
compreendidas. “A rotina de 
decisões é difícil, mas temos 
momentos reconfortantes e 
este é um deles. Virmos veri-
ficar como está a obra de um 
acesso tão importante, sem 
dúvida nos traz a sensação de 
dever cumprido”, destacou.

A cerimônia foi fi-
nalizada com o canto do 
hino rio-grandense pelo adi-
do cultural, o cantor César 
Oliveira, acompanhado do 
músico capitão Faustino. 
Logo após, os convidados 
foram recepcionados para 
um almoço patrocinado pelo 
PSDB de Candiota, no Birra 
Pub.

A OBRA – A colocação do 
asfalto teve início a partir 
da ponte férrea, próximo 
ao bairro União, no sentido 
Candiota (sede do municí-
pio). Conforme os técnicos, 
a obra iniciou por ali por ser 
um trecho mais crítico.
 A obra, orçada em 

cerca de R$ 12 milhões, sen-
do R$ 10 milhões do governo 
do Estado e R$ 2 milhões de 
contrapartida da Prefeitura 
de Candiota, é um convênio 
com o Departamento Au-
tônomo de Estradas de Ro-
dagens (DAER), dentro do 
programa estadual Avançar 
RS.

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, 
incluindo alguns trechos an-
tes recapeados, que também 
receberão nova camada de 
4cm.  A previsão de obra, 
segundo informado pelo 
prefeito Folador, é de cerca 
de quatro meses.

Construída no iní-
cio da década de 1970 pela 
então Companhia Estadual 
de Energia Elétrica (CEEE), 
desde então a estrada jamais 
passou por um recuperação 
total, apenas por operações 
tapa-buracos e algumas re-
vitalizações em pequenos 
trechos. Alvo de críticas 
pela sua situação precária e 
também pelos seguidos aci-
dentes, muitos deles fatais, 
ocorridos na via, a obra há 
muito era reivindicada.

Silvana Antunes TP

Uma cerimônia oficial foi realizada próxima a rodovia

Autoridades da região e comunidade local acompanhou a cerimônia
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Micael Rodrigues/Especial TP

“Digo para todas 
as mulheres: se 
amem em primei-

ro lugar”. Essa frase é da 
pinheirense Janaina Fontes 
de Vasconcelos, 32 anos, 
casada, empreendedora do 
ramo alimentício e recente-
mente escolhida entre as 20 
fi nalistas do concurso Miss 
Rio Grande do Sul Plus Size 
2022. Para quem desconhece 
o termo, em inglês signifi ca 
“mais” (de “plus”) e “tama-
nho” (de “size”), expressão 
utilizada no mundo da moda 
para se referir às roupas 
maiores que os conhecidos 
tamanhos P, M, G e GG. 
 Na semana passa-
da, a reportagem do Tribuna 
do Pampa entrou em conta-
to com Janaina para conhe-
cer mais sobre a sua história 
e a participação no concurso 
representando o município 
de Pinheiro Machado. “Sem-
pre amei tudo o que envolve 
beleza, sempre gostei de me 
cuidar, me arrumar e me 
sentir bonita. Isso não para 
mostrar aos outros, mas para 
eu me sentir bonita comigo 
mesma. E então resolvi me 
inscrever e entrar com tudo 
neste desafi o”, disse a parti-
cipante que fi cou sabendo do 
Miss Rio Grande do Sul Plus 
Size através da internet. 

O CONCURSO – Segundo 
Janaina, a etapa inicial con-
tou com 103 participantes 
que passaram pela avaliação 
de uma comissão especiali-

zada e apenas 20 foram sele-
cionadas para a fi nal. “Eu já 
me sinto uma vencedora por 
estar entre essas 20 mulheres 
maravilhosas, é um momen-
to divino em que passa um 
fi lme na nossa cabeça.Como 
será toda a experiência? 
Como vou lidar com todas as 
emoções envolvidas? Tudo 
isso é mágico”, descreveu a 
pinheirense. 
 Conforme con-
tou, após essa seleção, as 
fi nalistas são submetidas a 
outras avaliaçõesaté chegar 
o mês de setembro – quando 
acontecerá a grande final. 
Além disso, nesse período, 
concedem entrevistas para 
um programa especial sobre 
o concurso transmitido pela 
TV Liberdade de Bagé. De 
acordo com o cronograma, 
no dia 2 de setembro, as 20 
participantes entrarão em 
um confi namento na capital 
do Estado para treinar passa-
rela, se apresentarem e inte-
ragirem. No dia seguinte, o 
concurso premiarámiss, vice 
miss, princesa, miss master 
(acima de 40 anos), miss 
simpatia, miss fotogenia, 
miss internet e miss elegante 
do Rio Grande do Sul.

RELAÇÃO COM O COR-
PO – Questionada sobre a 
relação com o seu próprio 
corpo, Janaina fez questão 
de contar que nem sempre 
se sentiu feliz como agora. O 
lamentável padrão que parte 
da sociedade ainda impõe 

– de meninas/mulheres pre-
cisarem ser extremamente 
magras para serem conside-
radas bonitas – também me-
xeu com ela por um tempo. 
“Meu corpo mudou muito 
rápido. Foi, literalmente, 
um susto para mim e para 
os outros. Há 14 anos, eu 
pesava exatamente 56 quilos 
e, em dois meses, engordei 
30 quilos por problemas de 
saúde. Posteriormente, me 
tratei e voltei a fi car saudá-
vel, mas nunca mais voltei 
ao meu peso de antes: che-
guei a pesar 98 quilos e me 
sentia muito incomodada. 
Tentei de tudo para voltar ao 
meu peso, porque as gordas 
sofrem muito”, relatou. 
 Para o jornal, Ja-
naina disse que chegou a 
fazer uso de medicamentos 
para emagrecer e acabou so-
frendo uma série de efeitos 
colaterais – mal-estar, ton-
turas e batimentos cardíacos 
acelerados. “Depois desse 
acontecimento, que muitas 
como eu já devem ter pas-
sado, pude refl etir bastante e 
me dei conta que as pessoas 
que gostam da gente de ver-
dade não se importam com 
o nosso estereótipo. Sendo 
gordinha ou magrinha, o 
que importa mesmo é o que 
temos no nosso interior, 
principalmente caráter e 
empatia”, frisou. 
 Desde essa virada 
de chave no modo de pen-
sar, Janaina se empoderou 
e agora serve de exemplo 

para outras tantas mulheres 
que ainda tentam se encaixar 
em um padrão estético sem 
sentido. Afi nal, quem disse 
que um número na balança 
pode signifi car algo sobre 
uma pessoa? Segundo ela, 
a motivação para participar 
do concurso de beleza está 
justamente nesse desejo de 
acabar com o preconceito 
– visto que essa questão 
causa diversos problemas 
psicológicos e também pode 
levar ao suicídio. “Sempre 
fui muito vaidosa. Amo uma 
foto, uma maquiagem, uma 
unha grande e bem feita, os 
meus cachos e meu cabelo 
com volume. Eu tenho um 
espelho na minha sala e 
toda vez que passo por ele 
eu me olho e sinto orgulho 
do que vejo. Hoje sou grata 
pela mulher que me tornei, 
sou muito mais madura, 
mais decidida a ir em busca 
dos meus sonhos e me sinto 
pronta para realizá-los”, afi r-
mou a candidata que leva o 
nome de Pinheiro Machado 
e de todos os seus apoiadores 
e patrocinadores para a fi nal 
do Miss Rio Grande do Sul 
Plus Size.

APOIO – Nesta terça-feira 
(7), durante sessão ordinária 
da Câmara de Vereadores, 
foi aprovada uma moção 
de aplausos à participante 
por estar entre as fi nalistas 
do concurso e representar o 
município diante de todo o 
Estado. A iniciativa foi da 

vereadora Magda Afonso 
(PDT), que justifi cou como 
forma de incentivo para que 
outras entidades – salões 
de beleza, lojas de roupas e 
calçados e o próprio Poder 
Público – apoiem a candi-
data. 
 Empresas e a po-
pulação em geral que quiser 
contribuir com o sonho da 
pinheirense, devem entrar 

em contato com ela através 
do Facebook (Janaina Vas-
concelos) ou do WhatsApp 
(53) 99949 0495. A fi nal do 
concurso está marcada para 
o dia 3 de setembro, no Hotel 
Ritter, em Porto Alegre. Em 
razão da pandemia, o evento 
receberá apenas 200 convi-
dados e os ingressos estão 
sendo vendidos pela própria 
Janaina no valor de R$ 35. 

Pinheirense é fi nalista do concurso 
Miss Rio Grande do Sul Plus Size 2022

BELEZA

Janaina Vasconcelos 
está entre as 

20 fi nalistas do 
concurso de beleza 

Por Gislene Farion
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Divulgação TP

MEIO AMBIENTE

Mudas de árvores nativas foram plantadas em alguns pontos da cidade com  auxílio de alunos

A Semana do Meio 
Ambiente 2022 em 
Candiota,  com o 

tema “Mudanças de Há-
bitos”, aconteceu até esta 
sexta-feira (10). As ativi-
dades tiveram início com 
palestras nas escolas no 
dia 31 de maio. Mais de 
500 alunos já assistiram as 
palestras, realizadas pela se-
cretária de Meio Ambiente 
de Candiota, Josuélem Du-
arte e a empresa Seival Sul 
Mineração (SSM), com o 
tema “Educação ambiental 
e sustentabilidade”. Foram 
atingidos alunos de escolas 
municipais e estaduais do 
município, mas segundo a 
Secretaria, o objetivo é al-
cançar durante o ano, 100% 
das escolas candiotenses. 
 A reportagem do 
TP conversou com o ge-
rente de controle da SSM, 
Nelson Kadel Junior, que 
esteve acompanhado nas 
palestras pela responsável 
de RH, Joicelene Fernandes 
e pela Menor aprendiz In-
grid Porto. Kadel explicou 
que a SSM acompanhou 
a Secretaria do Meio Am-
biente em quatro palestras 
sobre a conscientização e 
importância do Meio Am-
biente. “Traçamos uma 
linha do tempo, a partir 
da criação da Organização 
das Nações Unidas (ONU). 
Também foram abordados 
os principais acontecimen-
tos: as Conferencias das 
Partes (COP), a criação 
do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente (Ibama) 

e os principais incidentes 
até chegarmos na criação 
dos 17 Objetivos do De-
senvolvimento Sustentável 
(ODS). A partir dos ODS, 
foram debatidos os reflexos 
das ações do homem na 
natureza e nos ODS, bem 
como os principais desafios 
que temos, como sociedade 
organizada, para o atin-
girmos esses desafios até 
2030. Por fim, foi feito um 
paralelo das contribuições 
da mineração aos ODS, pois 
pode parecer antagônico, 
mas a mineração é capaz 
de contribuir positivamente 
a 16 ODS, restando apenas 
uma que trata sobre a vida 
marinha”, relatou Nelson.

PLANTIO DE ÁRVORES 
– Além das palestras nas 
escolas, o plantio de árvo-
res com a participação de 
alunos foi um dos destaques 
da Semana. As mudas e ma-
teriais para o plantio foram 
doadas pela Companhia 
Riograndense de Mineração 
(CRM). Durante a Semana, 
já foram plantadas mudas 
de árvores no caminhódro-
mo da sede do município, 
na escola Francisco Assis 
Rosa de Oliveira (FARO), 
no Centro de Reabilitação 
e Apoio (CRA), na praça de 
Seival e caminhódromo da 
Vila Residencial.
 A secretária Josu-
élem Duarte explicou que 
três projetos relacionados 
ao meio ambiente estão sen-
do iniciados no município, o 
Colorindo Candiota, o Eco-

Semana é marcada por palestras, plantio 
de árvores e novos projetos em Candiota

ponto e a Lixeira contêiner. 
Segundo a gestora, o Colo-
rindo Candiota tem como 
objetivo principal o plantio 
de mudas e colocação de 
placas de jardim com frases 
elaboradas pelas escolas 
do município, assim como 
iluminar e dar vida para ár-
vores antigas do município, 
mostrando a importância 
de preservar as árvores da 
cidade. Ela também infor-
mou que as pinturas das 
placas e pintura do muro 

da localidade da Morada 
do Sol, assim como ilumi-
nação de algumas árvores 
do município será através 
das empresas Intercemet e 
Essencial Andaimes.
 Outro local que 
será contemplado com 
plantio é a área verde do 
Residencial Viver Melhor.  
“É uma das áreas que vale 
destacar que faz parte da 
licença ambiental de insta-
lação do empreendimento 
da habilitação Viver Melhor 

junto a Caixa. É um local 
que não tem outra finalidade 
a não ser área verde, mas 
que até o dia de hoje não 
estava contemplada com 
nenhuma espécie de árvore. 
Com o apoio da Meioeste 
vamos tornar realidade a 
área verde da habitação”, 
afirmou a secretária.

ECOPONTO - Construído 
em um contêiner marítimo, 
o Ecoponto é um projeto 
que visa dar início a cons-
ciência da coleta seletiva no 
município, pois vai facilitar 
a coleta e destinação de 
cinco principais materiais 
recicláveis a serem coleta-
dos. O objetivo é a criação 
e a instalação de um Eco-
ponto contêiner na sede do 
município, e com o tempo 
expandir para os demais 
bairros do município.  A 
instalação visa facilitar 
a adesão da população à 
coleta seletiva, e também 
facilitar o trabalho para os 
recicladores com geração 
de renda e com mais efici-
ência no acesso ao material. 
Também será lançado o 

projeto Mini Ecoponto, 
construído e administrado 
pelas escolas do município, 
uma forma de réplica do 
Ecoponto principal para que 
seja trabalhada a Educação 
Ambiental nas escolas. O 
contêiner foi a doação da 
Empresa SSM e já está 
sendo construído.

LIXEIRA-CONTÊINER - É 
um projeto inicial para a 
organização e armazena-
mento adequado do lixo 
do município. As lixeiras 
contêiner são uma doação 
da Meioeste. Serão três 
unidades para substitui-
ções das lixeiras da praça 
que estão fora do padrão.  
 Os contêineres, 
que são totalmente vedados 
para evitar a proliferação e 
atração de insetos, roedores 
e mau cheiro, têm capacida-
de de comportar muito mais 
volume e facilitar a coleta. 
O projeto visa contem-
plar no primeiro momento 
as praças, áreas públicas 
e Núcleos Habitacionais, 
localizados no centro da 
cidade.

Área para o plantio no Viver Melhor foi feita pela Meioeste Atividade foi realizada na escola FARO
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PINHEIRO MACHADO

Gislene Farion/Especial TP

Acias anuncia desconto para emissão 
de certificado digital em junho

A partir da próxima 
segunda-feira (13) a 
Associação Comer-

cial, Industrial, Agropecu-
ária e Serviços (Acias) de 
Pinheiro Machado estará 
com promoção para quem 
emitir o certificado digital. 
A facilidade se estende até 
o final do mês de junho. 
O anúncio foi oficializado 
pelo presidente Jesus Benê 
Gomes em primeira mão 
para a reportagem do Tri-
buna do Pampa. 
 Segundo Benê, a 
ação visa divulgar o serviço 
trazido de forma pioneira 
através da entidade para 
o município ainda no fi-
nal de 2019. “Desde que 
assumi a presidência da 
Acias, batalhamos muito 
para conseguir disponibili-
zar o certificado digital para 
a população daqui. Havia 
demanda considerável e 
as pessoas precisavam ir 

até Pelotas ou Bagé para 
conseguir o seu.Foi através 
da Acias que consegui-
mos mudar essa realidade”, 
lembra o presidente. Ainda 
conforme contou, além de 
alcançar os pinheirenses, 
o serviço atende público 
considerável de municípios 
vizinhos como Pedras Altas 
e Candiota, além de mo-
radores de outras cidades 
que estão de passagem por 
Pinheiro Machado. 

PROMOÇÃO – Desta for-
ma, até o dia 30 de junho, 
haverá desconto de 20% 
do valor total para emissão 
de certificado digital para 
o público em geral – com 
qualquer finalidade; reno-
vação ou primeira emissão; 
de qualquer município. 
Habitualmente, somente os 
sócios são alcançados com a 
redução dos custos. “Nossa 
ideia, além de promover o 

principal serviço da Acias, 
é possibilitar esse atrati-
vo para que as pessoas se 
modernizem e tenham sua 
identificação digital - ins-
trumento seguro e cada vez 
mais utilizado”, disse Benê. 

ENTENDA – O certificado 
digital funciona como uma 
identidade virtual que per-
mite a identificação segura 
e inequívoca do autor de 
uma mensagem ou tran-
sação feita em meios ele-
trônicos. O documento é 
voltado para pessoas físicas 
ou jurídicas que desejam 
realizar determinadas ati-
vidades on-line de maneira 
segura e autenticada. Além 
disso, para algumas pessoas 
trata-se de uma exigência – 
empresas que emitem Nota 
Fiscal Eletrônica, assim 
como para todas inscritas 
no regime tributário de 
lucro real ou lucro presu-

mido são obrigadas a fazer 
uso.  

A ACIAS – Para quem de-

seja aproveitar a promoção 
e emitir o seu certificado 
digital, basta ia até a Acias 
de Pinheiro Machado, na 

 A Prefeitura Municipal de Hulha Negra torna pública a abertura do 
Processo Seletivo Simplificado 09/2022, para contratação temporária de 
PSICÓLOGO, com carga horária de 40 horas semanais, remuneração 

mensal de 8 PMS e vale alimentação. As inscrições serão recebidas das 8 horas 
do dia 13 de junho de 2022 até às 23 horas e 59 minutos do dia 20 de junho de 
2022, exclusivamente, através do correio eletrônico processoseletivo09.22@gmail.
com . A íntegra do edital está no site do Município de Hulha Negra “hulhanegra.
rs.gov.br” e Mural da Prefeitura.

Hulha Negra, 09 de junho de 2022.
Carlos Renato Teixeira Machado

Prefeito

Prefeitura de Hulha Negra
 EXTRATO EDITAL - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

09/2022 - EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 01/2022
 A Prefeitura Municipal de Hulha Negra torna pública a abertura do 

Processo Seletivo Simplificado 10/2022, para contratação temporária 
de Operário e Pedreiro, com carga horária de 40 horas semanais e 

remuneração mensal de 1.81 PMS e 2.0 PMS, respectivamente e vale alimenta-
ção para ambos. As inscrições serão recebidas, exclusivamente, na Secretaria 
Municipal de Obras, Serviços Públicos e Trânsito, sito à Av. Getúlio Vargas, 1562, 
Centro, Hulha Negra, no período de 13 a 15 de junho de 2022, no horário com-
preendido das 8h às 14h. A íntegra do edital está no site do Município de Hulha 
Negra “hulhanegra.rs.gov.br” e Mural da Prefeitura.

Hulha Negra, 10 de junho de 2022.
Carlos Renato Teixeira Machado

Prefeito

Prefeitura de Hulha Negra
EXTRATO EDITAL - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

10/2022 - EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 01/2022

Por Gislene Farion

rua Humaitá, nº 441. Em 
caso de dúvidas, entre em 
contato pelo telefone ou 
WhatsApp (53) 3248 1205. 

Até 30 de junho, haverá 
desconto de 20% na 

emissão do certificado para 
o público em geral
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Divulgação TP

Entrega da reforma da 
unidade contou com a 

participação de servidores

INFRAESTRUTURA

A Prefeitura de Pedras 
Altas, através da Se-
cretaria de Saúde, 

entregou nesta semana a 
reforma da Unidade Esten-
dida do Estratégia de Saúde 
da Família (ESF) – CASE, 
na comunidade do Lagões. 

A reforma e entrega 
da Unidade Básica de Saú-
de (UBS) com mobiliários 
novos permitiu o retorno do 
atendimento na terça-feira 
(7). No local são realizadas 
consultas e procedimentos 
básicos em saúde, como 
curativos, aplicações de 
vacinas, testes de glicemia, 
aferição de pressão arterial, 
exames de papanicolau e 
procedimentos odontoló-
gicos. 

As obras da UBS 
CASE foram realizadas por 
meio de recursos próprios da 
Prefeitura de Pedras Altas, 
no valor de R$ 100 mil e 
mão de obra dos servidores 
públicos. 

O ato de entrega 
contou com a presença do 
prefeito Volnei Oliveira, do 
secretário de Saúde Celso 
Caetano, do secretário de 
Obras Vagner Castro, do 

Comunidade do Lagões recebe 
reforma da UBS em Pedras Altas

secretário de Agricultura 
Ivanilson Moreira, o Kako, 
dos vereadores Arildo Ma-
druga, Viviane Veca, Lidia 
Soares, Antônio Prestes (Ne-
guinho), Elenice Mendes, 
Maria Eliana Azavedo, Die-
go Marques, equipe do ESF, 
servidores, comunidade dos 
Lagões, presidente da comu-
nidade e pastor. 

O secretário Celso 
Caetano agradeceu a presen-
ça de todos, aos servidores 
e apoio das demais Secre-
tarias, ressaltando que nada 
se realiza sozinho. O gestor 
também agradeceu a con-
fiança e apoio da equipe, ao 
presidente da comunidade 
pela parceria, aos vereado-
res pela confiança em cada 
projeto enviado à Câmara, 
ao Conselho de Saúde que 
sempre apoia e aprovada 
solicitações da Secretaria e 
ao prefeito Volnei pelo apoio 
que tem dedicado a Saúde. 
Celso encerrou pedindo que 
a comunidade aproveite cada 
momento do espaço qualifi-
cado e que compareçam aos 
atendimentos quando mar-
cados. “É com orgulho que 
estamos dentro do governo 

revitalizando, reformando 
e entregando qualidade de 
serviço e atendimento para 
o trabalho das equipes e 
comunidade assistida. Ainda 
temos muitas entregas para 
fazer até o fim do mandato”. 

O prefeito Volnei 
Oliveira destacou o cum-
primento de metas do plano 
de governo determinadas 
junto ao ex-prefeito Bebeto 
Perdomo. “Não realizamos 
nada sozinho, nosso trabalho 
ficará marcado na história do 
município, iremos realizar 
cada item proposto e cum-
prir nosso plano de governo, 
levando melhor qualidade de 
vida para nossa população. 
Iremos investir cada vez 
mais em todas as Secreta-
rias para melhorar Pedras 
Altas. Estaremos presentes 
em cada comunidade acom-
panhando cada obra e cada 
investimento e hoje estamos 
aqui entregando mais uma 
reforma que o governo tinha 
compromisso em realizar”, 
afirma Volnei. 

Foi entregue um no-
tebook com recursos de 
emenda impositiva pelo 
ex-vereador Daniel Moreira 

para a comunidade. 
Ao fim foi realizado 

o descerramento da placa de 
inauguração da reforma da 
unidade CASE.

Reforma contemplou 
pintura, acabamentos e 

mobiliários novos

TP 003/2022 – PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO UNIÃO - Convênio 
PROGRAMA PAVIMENTA - FPE 2021/3846/SEDUR, Data de Abertura: 
28/06/2022 às 10h. TP 004/2022 – PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO 

BAIRRO SEIVAL – FPE 575/2022/SETUR, Data de abertura: 28/06/2022 às 14h. 
PE 010/2022 – Aquisição de Caminhão – Convênio 903343/2020/MAPA, Data 
de Abertura 24/06/2022 às 10h. PE 011/2022 – Aquisição de Retroescavadeira – 
Convênio 924879/2021/INCRA, Data de Abertura 24/06/2022 às 14h. A retirada 
dos editais e informações podem ser obtidas no site www.candiota.rs.gov.br  ou 
pelo telefone (53) 3245-7299. 

LUIZ CARLOS FOLADOR - Prefeito Municipal

PREFEITURA DE CANDIOTA
AVISOS DE LICITAÇÕES
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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

HULHA NEGRA

Por dentro dos Legislativos

* O vereador Diego Ro-
drigues (Progressis-
tas), falou sobre sua ida a 
Porto Alegre juntamente 
com os vereadores Ron-
aldo Pereira e Jorge 
Coelho, onde participa-
ram de uma agenda na 
Secretaria de Agricultura 
referente aos poços arte-
sianos. Relatou também 
uma visita ao chefe do 
Desenvolvimento Rural 
para tratar sobre o as-
sunto do fechamento 
da inspetoria municipal, 
que se tornaria um cen-
tro clínico veterinário. O 
vereador afirma que essa 
informação não procede, 
e também informou que 
recebeu informações ad-
equadas e que irá atrás 
da escola Cívico Militar. 
Finalizou, falando sobre 
o projeto de lei referente 
ao Banco de Alimentos, 
onde as doações serão 
armazenadas e distribuí-
das para as famíl ias 
carentes. A instalação 
será realizada por meio 
da Secretaria de Ação 
Social, e contará com 
a ajuda de uma técnica 
para avaliar a situação 
de cada um. 
*A vereadora e presiden-
te da Câmara Tanira Ra-
mos (PTB), falou sobre 
a viagem que fez para 
Brasília, onde cumpriu 
agenda no gabinete do 
deputado federal Onyx 
Lorenzoni,  buscando 
apoio e compromisso 
com as emendas parla-
mentares que possam 
ser direcionadas ao mu-
nicípio. A vereadora de-
staca que uma agenda 
será marcada, para fazer 
tratativas sobre a região 

carbonífera. Também, 
agradeceu ao deputado 
federal Ubiratan Sander-
son pela interlocução jun-
tamente com o Ministério 
da Cidadania referente a 
liberação de 580 cestas 
básicas para o município. 
Além disso, Tanira disse 
ter solicitado cobertores 
para a chegada do in-
verno para distribuir aos 
moradores com situação 
vulnerável. Agradeceu as 
doações que estão rece-
bendo para a campanha 
do agasalho. 
*O vereador Luiz Gus-
tavo Dias (Progressis-
tas), o Baixinho, falou 
sobre sua viagem até 
Brasí l ia,  onde esteve 
junto com o gabinete do 
deputado federal Afonso 
Hamm e também do se-
nador Luiz Carlos Heinze, 
que disponibilizou R$ 25 
mil para a compra de uma 
van. Segundo Baixinho, 
não foi possível fazer esta 
aquisição por conta dos 
preços, mas adquiriram 
uma caminhonete com o 
valor mais acessível e o 
restante do dinheiro será 
investido para a compra 
de materiais para o hos-
pital. O vereador ressalta 
mais uma conquista da 
bancada do partido Pro-
gressista, e destacou que 
sempre olham para as 
estradas do município, 
mas disse que a saúde 
também é importante. 
*O vereador Volnei Man-
fron (PT), parabenizou 
os evangélicos pelo seu 
dia, e falou sobre sua 
viagem com os demais 
vereadores para Brasília. 
Disse que sempre es-
tão em busca de recurso 

para o município, e que 
muitas vezes algum 
vereador pode viajar e 
não conseguir emenda, 
mas consegue reverter 
alguma que está per-
dida. Além disso, de-
stacou que não basta 
buscar o recurso, mas 
que também é pre-
ciso acompanhar a ex-
ecução do trabalho. 
Falou sobre a ponte 
do Jaguarão que é im-
portante não somente 
para Hulha Negra, mas 
também para Candiota 
e Aceguá. 
*O vereador Getúlio 
Porto (PDT) ,  fa lou 
sobre um recurso de 
R$ 100 mi l  para a 
agricultura, onde já 
adquiriram três equi-
pamentos. Disse que 
estiveram em Brasí-
l ia no Ministério da 
Agricultura, e que já 
está em análise. Tam-
bém falou sobre um 
recurso de R$ 130 mil 
que está por vir para a 
saúde. Falou sobre a 
estrada da produção 
que precisa ser estru-
turada, pois segundo o 
vereador, o calçamento 
está sendo danificado 
por conta dos camin-
hões que transi tam 
com cargas pesadas e 
terá custo para arrumar 
novamente. Também 
mencionou sua ida 
até Porto Alegre, para 
tratar sobre a Escola 
Família Agrícola (EFA) 
que irá beneficiar os 
jovens. Porto garantiu 
que vai demorar bas-
tante, pois há muitas 
coisas para arrumar e 
que é preciso lutar. 
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