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INCÊNDIO EM PINHEIRO MACHADO

Parte da 
história 
queimada

SOBRE O RIO JAGUARÃO

Manifestação pede início 
das obras da nova ponte

Pág. 3

O domingo ficou triste em Pinheiro Machado, quando a 
fumaça vindo do centro da cidade começou a se espalhar. Um 
dos prédios mais antigos e onde ficava um dos comércios mais 
tradicionais pinheirenses, havia pegado fogo.
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PEDRAS ALTAS
Projeto prevê construção de 

22 novas casas populares Pág. 5
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POLARIZAÇÃO ATÉ NA CARREIRAPOLARIZAÇÃO ATÉ NA CARREIRA

 As eleições 2022 para presidência da Repú- As eleições 2022 para presidência da Repú-
blica, não apenas nas pesquisas estão polarizadas blica, não apenas nas pesquisas estão polarizadas 
entre o atual Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luís entre o atual Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luís 
Inácio Lula da Silva (PT). No card nas redes sociais Inácio Lula da Silva (PT). No card nas redes sociais 
chamando para o Grande Prêmio Cidade de Candiota chamando para o Grande Prêmio Cidade de Candiota 
de turfe, entre os cavalos confirmados, não faltou Lula de turfe, entre os cavalos confirmados, não faltou Lula 
e Bolsonaro (foto).e Bolsonaro (foto).

ENERGIA EM CANDIOTA 1ENERGIA EM CANDIOTA 1
 Há cerca de dois meses, que a faxineira Adria- Há cerca de dois meses, que a faxineira Adria-
na Pech da Silva, moradora da sede de Candiota, já na Pech da Silva, moradora da sede de Candiota, já 
desfruta de energia elétrica. Por cerca de um ano, ela desfruta de energia elétrica. Por cerca de um ano, ela 
viveu um drama sem o insumo, pois além da falta de viveu um drama sem o insumo, pois além da falta de 
energia sem algo inadmissível em nossos tempos, ela energia sem algo inadmissível em nossos tempos, ela 
também duas vezes por semana cuidava da mãe com também duas vezes por semana cuidava da mãe com 
Alzheimer e diabetes, tendo que deixar a insulina numa Alzheimer e diabetes, tendo que deixar a insulina numa 
caixa de isopor com gelo. caixa de isopor com gelo. 

ENERGIA EM CANDIOTA 2ENERGIA EM CANDIOTA 2

 O  O TPTP realizou na época uma reportagem abor- realizou na época uma reportagem abor-
dando a situação, publicada no dia 21 de dezembro do dando a situação, publicada no dia 21 de dezembro do 
ano passado (foto), quando a concessionária Equatorial ano passado (foto), quando a concessionária Equatorial 
Energia prometeu dar uma atenção ao problema. Por Energia prometeu dar uma atenção ao problema. Por 
ser uma região que faltava uma extensão de rede, ser uma região que faltava uma extensão de rede, 
a obra acabou se efetivando cerca de quatro meses a obra acabou se efetivando cerca de quatro meses 
depois.depois.

PROSTESTO NA PONTEPROSTESTO NA PONTE
 A realização do protesto sobre a demora na  A realização do protesto sobre a demora na 
construção da nova ponte sobre o rio Jaguarão, na construção da nova ponte sobre o rio Jaguarão, na 
tríplice divisa entre Candiota, Hulha Negra e Aceguá, tríplice divisa entre Candiota, Hulha Negra e Aceguá, 
não foi consenso entre as lideranças. As que foram ao não foi consenso entre as lideranças. As que foram ao 

protesto defendem que estão cansadas de esperar por protesto defendem que estão cansadas de esperar por 
um desfecho que se arrasta há nove anos. Outras ad-um desfecho que se arrasta há nove anos. Outras ad-
vogam que ainda há margem de negociação dentro da vogam que ainda há margem de negociação dentro da 
burocracia governamental, antes de uma manifestação burocracia governamental, antes de uma manifestação 
popular.popular.

PROSTESTO EM BAGÉPROSTESTO EM BAGÉ
 Liderados pelo Sindicato dos Professores  Liderados pelo Sindicato dos Professores 
Municipais de Bagé (Sinprofem), cerca de 300 profes-Municipais de Bagé (Sinprofem), cerca de 300 profes-
sores e professoras vinculados à Prefeitura da cidade, sores e professoras vinculados à Prefeitura da cidade, 
realizaram uma paralisação nesta terça-feira (14). Eles realizaram uma paralisação nesta terça-feira (14). Eles 
pedem o pagamento do piso nacional do magistério, pedem o pagamento do piso nacional do magistério, 
que segundo a entidade, há cerca de dois anos não que segundo a entidade, há cerca de dois anos não 
é pago pelo município. O piso varia de acordo com a é pago pelo município. O piso varia de acordo com a 
carga horária, entre R$ 1,8 mil e R$ 3,8 mil. Conforme carga horária, entre R$ 1,8 mil e R$ 3,8 mil. Conforme 
o Sinprofem, os valores são pagos cerca de 40% a me-o Sinprofem, os valores são pagos cerca de 40% a me-
nor que o piso desde 2020. A categoria se diz cansada nor que o piso desde 2020. A categoria se diz cansada 
desta situação e por isso da paralisação neste dia. Os desta situação e por isso da paralisação neste dia. Os 
profissionais ficaram concentrados na praça Silveira profissionais ficaram concentrados na praça Silveira 
Martins, em frente ao prédio principal da Prefeitura Martins, em frente ao prédio principal da Prefeitura 
bageense. A Secretaria Municipal de Educação (SMEd) bageense. A Secretaria Municipal de Educação (SMEd) 
promete um reajuste ainda este mês, porém admite promete um reajuste ainda este mês, porém admite 
que não será o suficiente para o pagamento do piso.que não será o suficiente para o pagamento do piso.

13° EM PEDRAS ALTAS13° EM PEDRAS ALTAS

 Durante reunião no início desta semana, o  Durante reunião no início desta semana, o 
prefeito de Pedras Altas, Volnei Oliveira (PT) anunciou prefeito de Pedras Altas, Volnei Oliveira (PT) anunciou 
o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos 
servidores ativos, inativos e pensionistas para o dia servidores ativos, inativos e pensionistas para o dia 
15 de junho, cumprindo o planejamento realizado no 15 de junho, cumprindo o planejamento realizado no 
início do exercício pelas Secretarias de Administração início do exercício pelas Secretarias de Administração 
e Assuntos Jurídicos e Finanças e Orçamento. Para e Assuntos Jurídicos e Finanças e Orçamento. Para 
o prefeito trata-se de uma medida que prestigia o ser-o prefeito trata-se de uma medida que prestigia o ser-
vidor público e traz impacto positivo para o município vidor público e traz impacto positivo para o município 
sendo o comercio local e as famílias dos servidores sendo o comercio local e as famílias dos servidores 
beneficiadas. Mais de R$ 401 mil serão injetados na beneficiadas. Mais de R$ 401 mil serão injetados na 
economia local com a antecipação do 13º.economia local com a antecipação do 13º.

ÁGUA EM CANDIOTAÁGUA EM CANDIOTA
 O prefeito de Candiota, Luiz Carlos Folador  O prefeito de Candiota, Luiz Carlos Folador 
(MDB), disse que a sua promessa de entregar na Câ-(MDB), disse que a sua promessa de entregar na Câ-
mara local amostras de água de 20 endereços de cada mara local amostras de água de 20 endereços de cada 
localidade da cidade está mantida e deve acontecer na localidade da cidade está mantida e deve acontecer na 
próxima semana. Folador também disse ao próxima semana. Folador também disse ao TPTP, que , que 
junto às amostras com os respectivos endereços, será junto às amostras com os respectivos endereços, será 
anexado as análises diárias que a água do município anexado as análises diárias que a água do município 
é submetida. “A mesma análise que o Departamento é submetida. “A mesma análise que o Departamento 
de Água, Esgoto e Arroios de Bagé (Daeb) faz, nós de Água, Esgoto e Arroios de Bagé (Daeb) faz, nós 
fizemos aqui”, disse.fizemos aqui”, disse.

CASAS EM CANDIOTACASAS EM CANDIOTA
 Folador também informou que a audiência na  Folador também informou que a audiência na 
Superintendência no RS da Secretaria de Patrimônio Superintendência no RS da Secretaria de Patrimônio 
da União (SPU) realizada nesta quarta-feira (15) foi da União (SPU) realizada nesta quarta-feira (15) foi 
muito animadora. Na oportunidade foram entregues muito animadora. Na oportunidade foram entregues 
as documentações necessárias para análise de viabi-as documentações necessárias para análise de viabi-
lidade de acontecer com os imóveis da CGT Eletrosul lidade de acontecer com os imóveis da CGT Eletrosul 
em Candiota e São Jerônimo, o mesmo processo em Candiota e São Jerônimo, o mesmo processo 
que ocorreu com os imóveis da Vila Permanente, que que ocorreu com os imóveis da Vila Permanente, que 
pertencem a Eletronorte, em Tucuruí, no Pará. Lá, as pertencem a Eletronorte, em Tucuruí, no Pará. Lá, as 
casas foram repassadas para a SPU e estão sendo casas foram repassadas para a SPU e estão sendo 
doadas para quem ganha até cinco salários mínimos, doadas para quem ganha até cinco salários mínimos, 
por meio do Reurb Social e financiadas a preços justos por meio do Reurb Social e financiadas a preços justos 
para quem ganha acima disso, pelo Reurb Especial.para quem ganha acima disso, pelo Reurb Especial.

CORREIOS EM CANDIOTACORREIOS EM CANDIOTA
 A sede do município de Candiota segue sem  A sede do município de Candiota segue sem 

sediar a agência dos Correios. A agência, pasmem, sediar a agência dos Correios. A agência, pasmem, 
fica na Vila Operária, a 10km do centro da cidade. No fica na Vila Operária, a 10km do centro da cidade. No 
postinho local sequer é possível realizar o despacho postinho local sequer é possível realizar o despacho 
de uma correspondência ou encomenda. Isso é uma de uma correspondência ou encomenda. Isso é uma 
distorção que se arrasta desde a emancipação. As distorção que se arrasta desde a emancipação. As 
empresas e as pessoas acumulam prejuízos com a empresas e as pessoas acumulam prejuízos com a 
situação.situação.

TOME VACINATOME VACINA
 Não vacila, se ainda não tomou sua vacina  Não vacila, se ainda não tomou sua vacina 
contra Covid-19, segunda, terceira ou quarta doses, dá contra Covid-19, segunda, terceira ou quarta doses, dá 
um jeito de fazer. Basta procurar qualquer unidade de um jeito de fazer. Basta procurar qualquer unidade de 
saúde mais próxima. A vacina salva, seja da Covid-19 saúde mais próxima. A vacina salva, seja da Covid-19 
ou qualquer outra, previne, protege você, a sua família ou qualquer outra, previne, protege você, a sua família 
e todos que tem relação contigo.e todos que tem relação contigo.

DOE SANGUE EM CANDIOTADOE SANGUE EM CANDIOTA

 No próximo dia 25 (sábado), a equipe do He- No próximo dia 25 (sábado), a equipe do He-
mocentro estará no Pronto Atendimento 24h, na Vila mocentro estará no Pronto Atendimento 24h, na Vila 
Residencial, realizando coleta de sangue a partir das Residencial, realizando coleta de sangue a partir das 
9h. Serão disponibilizadas 80 vagas, entre os turnos 9h. Serão disponibilizadas 80 vagas, entre os turnos 
da manhã e tarde. Para doar, entre em contato com a da manhã e tarde. Para doar, entre em contato com a 
Secretaria Municipal de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. 

PAPO SOBRE O CARVÃOPAPO SOBRE O CARVÃO

 O jornalista bageense Emanuel Müller, que  O jornalista bageense Emanuel Müller, que 
comando o site Em Pauta Bagé, abriu espaço nesta comando o site Em Pauta Bagé, abriu espaço nesta 
terça-feira (14), mais de uma hora de sua transmis-terça-feira (14), mais de uma hora de sua transmis-
são ao vivo pela internet, para entrevista e bater um são ao vivo pela internet, para entrevista e bater um 
papo sobre o carvão mineral. O convidado dele foi o papo sobre o carvão mineral. O convidado dele foi o 
presidente do Sindicato dos Mineiros de Candiota, presidente do Sindicato dos Mineiros de Candiota, 
Hermelindo Ferreira, que falou sobre as apreensões Hermelindo Ferreira, que falou sobre as apreensões 
que rondam a atividade como a possibilidade de fe-que rondam a atividade como a possibilidade de fe-
chamento da Usina de Candiota (Fase C), em 2024. chamento da Usina de Candiota (Fase C), em 2024. 
É importante este tipo de espaço jornalístico que se É importante este tipo de espaço jornalístico que se 
abre, especialmente na maior cidade da região, para o abre, especialmente na maior cidade da região, para o 
debate franco, aberto e sem preconceito contra nosso debate franco, aberto e sem preconceito contra nosso 
ouro negro.ouro negro.
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Em Hulha Negra, 
causou mobi l ização 
uma proposta do vere-
ador Diego Rodrigues 
(Progressistas), que 
sugeriu ao Executivo 
a municipalização da 
Escola Estadual Dalva 
Conceição Medeiros. 
A reação foi tamanha 
que o vereador retirou 
a sugestão feita. 

Este ano,  no 
aniversário do muni-
cípio, no jornal que 
abordou os 30 anos de Hulha Negra e Candiota, a 
repórter me perguntou: - o que faria hoje se fosse 
prefeito? Respondi, entre outras: “- municipalizaria 
o ensino fundamental e continuaria a nucleação de 
escolas priorizando os centros educacionais do ensino 
fundamental, Monteiro Lobato e 15 de Junho”.

Porque é necessário municipalizar? Entre mui-
tos motivos destaco três.

1. Manter uma escola municipal e uma escola 
estadual de ensino fundamental distantes 400 metros 
uma da outra é um evidente caso de desperdício de 
dinheiro público: dois diretores, dois supervisores, 
duas bibliotecas, duas cozinhas, segurança aqui e 
ali, enfim… 

2. Uma escola estadual, na sede de Hulha Ne-
gra, será melhor que a escola municipal se três con-
dições existirem juntas: o prefeito(a) é incompetente, 
a(o) secretária(o) de Educação é incompetente e os 
vereadores(as) são incompetentes. Em Hulha Negra e 
em qualquer lugar, sem incompetências, não há como 
a escola estadual ser melhor que a escola municipal.

3. O município recebe verba do Fundeb por 
aluno (Em 2022, o valor mínimo por aluno é de R$ 
4.677,07). Cada aluno na escola estadual é dinheiro 
a menos nos cofres do município (da Prefeitura, como 
costumamos falar). Para cada turma com 25 alunos o 
município recebe mais de R$ 115 mil por ano. Parte 
da receita do município é subtraída para este Fundo. 

Escrevi nesta coluna em 03.10.2020: “No Rio 
de Janeiro, Bahia, Paraná e Ceará, mais de 99% dos 
alunos dos anos iniciais da rede pública do ensino 
fundamental estudam em escolas municipais. (…) No 
Ceará, nos anos finais do ensino fundamental, apenas 
2,8% dos alunos da rede pública estudam na rede 
estadual de ensino. O Rio Grande do Sul, conforme 
o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
(IDEB), ficou em 9º lugar no país, nos anos iniciais do 
ensino fundamental, e em 15º lugar nos anos finais do 
ensino fundamental. São Paulo, estado que possui os 
melhores indicadores do país, para as séries iniciais e 
para as séries finais do ensino fundamental, está num 
processo de municipalização do ensino fundamental”.

O Rio Grande do Sul já foi uma referência em 
educação para os demais 25 estados e distrito fede-
ral mas vem perdendo espaço na medida em que os 
outros municipalizam a educação e o Rio Grande do 
Sul está atrasado e lerdo neste processo.

Educação é algo muito falado da boca pra fora. 
Gostaria de ver um dia todos que debatem educação 
(inclusive os políticos), dentro das escolas estudando, 
ensinando e aprendendo, participando da comunidade 
escolar, mas isto é algo que provavelmente não verei.

Marco Antônio 
Ballejo Canto

A municipalização A municipalização 
da Educaçãoda Educação

Volnei Oliveira - prefeito de Pedras Altas, ao falar sobre a 
importância da assinatura de um convênio com o governo 
do Estado, pelo programa Avançar, para a construção de 
microaçudes.
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“Vamos 
conseguir 
amenizar os 
problemas 
causados pela 
estiagem”

INFRAESTRUTURA

Lideranças da região 
fazem mobilização para 

que nova sobre o rio 
Jaguarão saia do papel

Se dizendo cansados de 
esperar por uma solução 
da burocracia estatal, 

um grupo de lideranças, 
organizados pelo Fórum de 
Desenvolvimento Regional, 
Manejo das Águas e Com-
bate às Estiagens (Fórum das 
Águas) realizou, de forma 
pacífica, um protesto pela 
demora de quase uma dé-
cada para que o projeto de 
uma nova ponte sobre o rio 
Jaguarão, na tríplice divisa 
entre Candiota, Hulha Negra 
e Aceguá, saia do papel.
 A manifestação 
aconteceu na tarde desta 
terça-feira (14) junto a velha 
estrutura de madeira que há 
no local, reunindo além de 
moradores da região, verea-
dores, vereadoras e dirigentes 
de entidades e cooperativas, 
além de assessores de depu-
tados estaduais e federais. 
“Nossa luta é atender o an-
seio da comunidade. Todos 
os prefeitos e vereadores têm 
buscado solucionar, mas não 
dependem deles. O entrave 
está na burocracia do gover-
no do Estado. Já se passaram 
três governos estaduais e 
nada foi feito. Com essa ação 
temos certeza que vamos sen-
sibilizar as autoridades para 
que a obra se concretize. Não 
estamos aqui por bandeira 
político-partidária e sim pelo 
desejo da comunidade, que 
é quem de fato precisa da 
ponte”, assinalou na ocasião, 
o coordenador do Fórum das 
Águas, vereador de Candiota, 
Guilherme Barão (PDT).
 Para o presidente 
Cooperativa de Produção 
Agropecuária do Pampa 
Gaúcho Ltda (Coopampa), 
Márcio dos Santos, a agricul-
tura familiar possui grande 
importância econômica para 
os municípios, lembrando 
que pela ponte deveria passar 
a produção local. “A ponte é 
fundamental para nós”, disse.
A moradora do assentamento 
Pátria Livre, em Candiota, 
Jaqueline Arce, reforçou a 
importância da estrutura para 
as comunidades que a utili-
zam. “Faz 20 anos que estou 
aqui e temos esta situação 
vergonhosa. Entra governo 
e sai governo e a ponte não 
sai. Precisamos dar uma volta 
muito grande ou se arriscar 
passar por aqui”, se queixou 
ela durante o manifesto. 

ENTENDA O CASO - Com 
recursos garantidos desde 

Protesto reuniu lideranças da região durante esta terça-feira (14)

Divulgação TP

2013, numa parceria entre a 
União e o Estado, a constru-
ção de uma nova ponte sobre 
o rio Jaguarão se arrasta entre 
muitas idas e vindas, tei-
mando em não sair do papel. 
Desde novembro de 2020, a 
estrutura, que é de madeira e 
está bastante comprometida, 
foi interditada pela Prefeitura 
de Aceguá em função do 
iminente risco. O projeto é 
para uma ponte de concreto.
 A ligação fica na 
divisa entre Candiota, Hu-
lha Negra e Aceguá, mas 
também tem importância 
para os municípios de Pe-
dras Altas e Herval. Neste 
momento, os moradores da 
região precisam se utilizar 
de caminhos alternativos e 
mais longos, especialmente 
para chegarem até o Hospital 
da Colônia Nova - estrutura 
de saúde muito utilizada pelos 
moradores da zona rural dos 
municípios.
 Licitada desde 2016, 
a empreiteira ganhadora, La-
voro Engenharia, pela se-
gunda vez pediu reequilíbrio 
financeiro, pois os valores ini-
ciais já não cobrem sequer os 
custos do empreendimento. A 
última pedida era de elevação 

Desde 2013 que o processo tem idas e vindas, não tendo o desfecho da obra

do valor de cerca de R$ 1,9 
milhão para pouco mais de R$ 
3 milhões. Esta situação que 
ainda aguarda tramitação bu-
rocrática e envolve o Departa-
mento Autônomo de Estradas 
e Rodagem (Daer), a Secreta-
ria de Agricultura, Pecuária e 
Desenvolvimento Regional 
(SEAPDR) e o Ministério da 
Agricultura. No ano passado 
se conseguiu a liberação para 
fosse utilizada na obra os 
recursos dos rendimentos do 

dinheiro depositado em conta 
específica desde 2013.
 As últimas informa-
ções que o TP teve acesso so-
bre a situação, é que o projeto 
tramita e deve ter a aprovação 
para que haja o reequilíbrio e 
a empreiteira possa dar início 
de fato na obra, que em 2020 
chegou até ser colocada uma 
placa no local, tendo sido as-
sinada a ordem de serviço de 
início de obra pelo governo do 
Estado. 

A moradora do assentamento Pátria Livre, em Candiota, 
Jaqueline, se queixou que a falta de uma ponte decente, 

atrapalha muito a vida de todos da comunidade

Placa da obra foi afixada em 2020 e diz que a obra terminaria em abril de 2021
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A Prefeitura de Hulha 
Negra, através da Se-
cretaria de Educação 

e Cultura (Smec), investiu, 
com recursos próprios, mais 
de R$ 25 mil em material 
esportivo para as escolas 
municipais. O material foi 
entregue pelo assessor de 
esportes, Patrique Padilha 
Fernandes e pela secretá-
ria de Educação, Adriana 
Delabary.

O kit de material es-
portivo entregue, atendendo 
a indicação dos professores 
das escolas municipais, 
é composto por bolas de 
basquete, de handebol, de 
vôlei, de futsal, de futebol 
de campo e de borracha; kit 
vôlei, cordas, cones, bús-
sola, cronômetro, peteca, 
bloco de partida, raquetes, 
placas de tatame, mesa de 
pingue-pongue, bambolês, 
bomba para inflar, disco, pe-

Escolas da rede municipal 
de Hulha Negra recebem 

material de esportes

EDUCAÇÃO FÍSICA

Material esportivo entregue na escola Auta Gomes

Foram investidos mais de R$ 25 mil na compra de equipamentos para várias atividades esportivas

Divulgação TP

Sustentabilidade e a Sustentabilidade e a 
Transição Justa de EnergiaTransição Justa de Energia

Nelson Kadel Jr.

SUSTENTABILIDADE

No último dia 9, Can-
diota recebeu a visita de diver-
sas autoridades, dentre elas 
o Sr. Governador do Estado 
do Rio Grande do Sul. Ao 
longo dos diversos discursos, 
um termo surgiu por diversas 
vezes e pode ter passado 
despercebido de nossos ou-
vidos: Transição Energética 
Justa. Mas o que é e o que a 
Sustentabilidade e Candiota 
tem a ver com ela?

O termo toma relevân-
cia a partir do Acordo de Paris (2015), e busca meios 
de descarbonizar a geração de energia, sendo uma das 
maneiras das nações reduzirem suas emissões de CO2, 
um dos gases de efeito estufa. Só para lembrar essa 
agenda ganha cada vez mais relevância, visto os im-
pactos na natureza já discutidos em colunas anteriores.

Na prática, só a Transição Justa de Energia não 
faz a Sustentabilidade, mas a Sustentabilidade não é 
possível sem a Transição Justa de Energia. Explico!!!

A Sustentabilidade só é possível se nossas ações 
cuidarem do tripé: Social + Ambiental + Econômico. 
Com isso, simplesmente fechar empreendimentos que 
emitem CO2 é deixar desamparados estados, cidades, 
famílias e trabalhadores. Poder contar com programas 
que garantam que novos empreendimentos surjam 
para ‘substituir’ os antigos, os quais sejam capazes de 
absorver a força de trabalho e mantenha as economias 
em pé é o objetivo da Transição Justa de Energia.

Candiota, bem como as cidades vizinhas, pos-
suem plenas condições de serem protagonistas ativas 
desta nova economia, pois contam com vários projetos 
e estudos nesta direção. 

Um programa desta dimensão não acontece 
de uma hora para outra. Por isso, esta Transição não 
significa o fim, mas sim o início de um novo futuro! 
Vamos juntos?

A Prefeitura Municipal de Hulha Negra, RETI-
FICA O EDITAL DE PUBLICAÇÃO 01/2022, 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 alimentação para ambos. 
As inscrições FORAM PRORROGADAS, e deverão ser 
feitas, exclusivamente, na Secretaria Municipal de Obras, 
Serviços Públicos e Trânsito, sito à Av. Getúlio Vargas, 
1562, Centro, Hulha Negra, no período de 13, 14, 15 (16 
e 17 é FERIADO /PONTO FACULTATIVO NO MUNICÍPIO, 
NÃO HAVENDO INSCRIÇÕES NESSES DIAS) 20, 21 e 
22 de junho de 2022, no horário compreendido das 8h às 
14h. A íntegra do edital de publicação e retificação estão 
no site do Município de Hulha Negra “hulhanegra.rs.gov.
br” e Mural da Prefeitura.

Hulha Negra, 15 de junho de 2022

Carlos Renato Teixeira Machado
Prefeito 

Prefeitura de Hulha Negra
EXTRATO EDITAL - PROCESSO 

SELETIVO SIMPLIFICADO 10/2022 - 
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 02/2022

lota, apito, escada, bolinhas 
de piscina, coletes e bastão 
de revezamento. 

As escolas contem-
pladas foram a Auta Gomes, 
a Colônia Nova Esperança 
e a Monteiro Lobato. Para 
o assessor de esportes Pa-
trique Padilha Fernandes, 
esse material será de grande 
importância para que os 
professores de Educação 
Física continuem realizando 
um belo trabalho nas esco-
las do município. 

Para a secretária 
Adriana, “investir no es-
porte é o caminho para 
as vivências coletivas, da 
disciplina, das responsabi-
lidades e um investimento 
no futuro de novos atletas 
e até quem sabe, revelação 
de novos nomes do esporte, 
seja aqui no município, 
quanto no cenário gaúcho 
ou nacional”.

Monteiro Lobato também foi contemplada Smec também fez a entrega na Nova Esperança
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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). 

A forma pela qual o 
povo participa do poder dá ori-
gem a três tipos de democra-
cia, qualificadas como direta 
indireta e semidireta. Não ig-
noro as demais classificações, 
como democracia delegativa, 
democracia participativa e 
afins. Porém, observado o 
mote da coluna de hoje, fico 
apenas aqui, com essa pers-
pectiva clássica. Na demo-
cracia direta, o povo participa 
diretamente da vida política do 
Estado, exercendo de modo 
imediato as funções públicas. O modelo, faço o registro, 
é basicamente impraticável, tanto que um importante 
pensador contemporâneo qualifica a democracia direta 
como “mera curiosidade histórica”. A impossibilidade prá-
tica que referimos tornou, consequentemente, inevitável 
o recurso à democracia representativa ou indireta, ape-
sar de eventuais dificuldades (crises) de representação 
ou representatividade que daí possam surgir.

A democracia indireta, chamada representativa, 
é aquela na qual o povo, fonte primária do poder, não 
podendo dirigir os negócios do Estado diretamente, em 
face da extensão territorial, da densidade demográfica 
e da complexidade dos problemas sociais, outorga as 
funções de governo aos seus representantes, que elege 
periodicamente. E a representação, mediante eleições, 
permite aos cidadãos designar os seus governantes 
para um período (pré) determinado e, posteriormente, 
dependendo do ordenamento jurídico interno, reelegê-
-los ou não, ou eleger a outros dentre outros candidatos. 
Nesta hipótese de representação, o povo não exerce o 
poder de modo direto ou imediato, mas sim por meio de 
representantes eleitos para tanto. 

Uma democracia semidireta, a seu turno, nada 
mais é do que a democracia representativa com pecu-
liaridades pontuais que indicam a participação direta nos 
assuntos do Estado, podendo, assim, ser considerada 
como mista. Noutras palavras, é uma democracia repre-
sentativa semidireta ou mista.A democracia semidireta 
é, na verdade, democracia representativa com alguns 
institutos de participação direta do povo nas funções de 
governo, como plebiscito, referendo e iniciativa popular, 
tal como é a nossa. 

Agora, o que dá sustentação ao regime democrá-
tico, qualquer que seja a sua forma de conformação? É 
o povo. O mesmo povo que é a fonte do poder. O povo 
soberano. A noção de soberania popular remete-nos, 
precipuamente, ao seguinte provérbio: “todo poder 
emana do povo e em seu nome será exercido”. Essa 
ideia, isto é, a ideia de que o poder emana do povo, 
devendo em seu nome ser exercido, é, por seu turno, 
atributo indissociável de um regime democrático. Isso, 
por sua vez, nos faz compreender que a soberania po-
pular pode ser concebida como a soberania política do 
povo. E, ademais, que não há regime democrático que 
não sufrague tal pregação. 

Na democracia o povo é o soberano, nele re-
sidindo à base de autoridade e legitimidade do poder 
político-estatal. O poder emana do povo e em nome do 
povo deverá ser exercido, assim o sendo direta e/ou 
indiretamente. De tudo, pois, que pode conter o ideário 
de soberania do povo, há, natural e obviamente, uma 
relação entre a ideia de soberania popular e a ideia 
democrática.  Entre os traços que compõem a ideia de 
soberania popular, tal como aparece nas constituições 
modernas, podemos claramente identificar as promes-
sas associadas com o ideal do autogoverno. Embora 
não seja possível afirmar uma identidade necessária 
entre a afirmação da soberania popular e a afirmação 
da democracia – tudo depende de como, em cada caso, 
vai-se pensar a relação entre o povo e aqueles que “auto-
rizam” –, todas as versões da ideia democrática incluem 
a crença na soberania popular: todas se comprometem 
com a ideia de que a autoridade mais alta encontra-se 
consubstanciada no povo, que jamais aliena completa-
mente essa autoridade, e, portanto, governa a si mesmo.

Já o exercício dessa prerrogativa fundamental, 
por sua vez, se dará de maneira livre e periódica, por 
meio do sufrágio universal, direto e igual para todos, a 
ser materializado pelo voto secreto– o direito de voto, 
sufrágio ativo ou capacidade eleitoral ativa. O povo, de 
igual maneira, tem direito de tomar parte dos negócios 
de Estado, despontando, aí, o direito de ser votado – su-
frágio passivo ou capacidade eleitoral passiva. Surgem, 
nesse quadro, os direitos políticos, a permitir ao conjunto 
dos cidadãos não apenas o direito de falar, de manifestar 
a sua vontade, mas o direito de ser ouvido. Em ano de 
eleição, sobretudo, é que o registro deve ser feito e a 
ideia rememorada. 

* Guilherme Barcelos

Soberania popular Soberania popular 

Município entregou adequações e lista de beneficiários do convênio de mais de R$ 1,8 milhão. 
Área de novo loteamento já está estabelicida ao lado do ginásio Gupa

Prefeito Volnei Oliveira esteve no Dehab junto ao secretário Vitor Barcelos 
e a diretora de Captação de Recursos Vera Teixeira

16 a 21 de junho de 2022

HABITAÇÃO

Pedras Altas se habilita 
para assinar convênio 

para construção 
de 22 casas populares

Na sexta-feira (10), foi 
protocolada a última 
etapa de adequações 

no projeto de construção 
e a lista de beneficiários 
contemplados solicitada 
pelo Departamento de Ha-
bitação do Estado do Rio 
Grande do Sul (Dehab), 
para Pedras Altas. Assim, 
o município fica 100% ha-
bilitado ao Programa do 
Governo Estadual “A Casa 
é Sua”, que visa construir 22 
casas populares, totalizando 
R$ 1.848.146,96 milhão. 
Segundo apurado pelo TP, 
a área do novo loteamento 
está localizada ao lado do 
ginásio municipal, o Gupa.
 O valor inicial de 
construção por unidade de 
R$ 84.006,68, mil, sen-
do R$ 54 mil do Estado e 
contrapartida do município 
de R$ 30.006,68, totali-
zando por parte de Pedras 
Altas contrapartida de R$ 
660.146,96. 
A documentação foi entre-
gue pelo prefeito José Vol-
nei Oliveira ao representan-
te da Secretaria de Obras e 
Habitação do Estado, Guido 
Bamberg e a técnica Carla, 
da qual já realizou a avalia-
ção e confirmou a habilita-
ção do município, em Porto 
Alegre. Acompanhou o ato 
o secretário de Finanças e 
Orçamento Vitor Barcelos, 
e a diretora de Captação de 
Recursos Vera Teixeira os 
mesmos relataram que ao 
final deste mês o município 
já estará realizando alguns 
ajustes orçamentários para 
que os recursos financeiros 
da contrapartida estejam 
desde já reservados.
 O prefeito Vol-
nei agradeceu a equipe de 
profissionais do Dehab do 
Estado. “Eles foram muito 
atenciosos com Pedras Al-
tas, desde a primeira visita 
ao Departamento com o 
diretor Edilson Marques, 
que ocorreu na primeira 
quinzena de maio, onde o 
mesmo colocou algumas 
situações que deveriam ser 

providenciadas para que Pe-
dras Altas ficasse habilitada. 
Então, a equipe da Central 
de Projetos do município, 
juntamente  com a Secre-
taria de Administração, As-
sistência Social, permitiram 
que o edital e as avaliações 
sociais necessárias ocorres-

Divulgação TP

sem dentro do período e junto 
ao Conselho de Habitação, 
que com dedicação classifi-
cou 109 inscritos no projeto. 
Fica meu agradecimento a to-
dos os envolvidos”, afirmou.
 O prefeito finalizou 
dizendo que ficou muito feliz 
em ter conseguido junto a 

sua equipe, equacionar as 
exigências de habilitação 
e assim contribuir para que 
o déficit habitacional do 
município seja reduzido, já 
que a expectativa em rece-
ber os recursos é positiva, e 
que sua luta por habitação 
vai continuar.

Novo loteamento será ao lado ginásio Gupa (ao fundo na foto)
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Incêndio destrói uma das casas 
mais antigas de Pinheiro Machado

TRAGÉDIA

A manhã deste domingo 
(12) foi de pânico 
para uma conhecida 

família pinheirense. Por vol-
ta das 11 horas, um incêndio 
tomou conta do prédio onde 
residia e trabalhava o casal 
Carlos Flávio e Maria do 
Carmo Fadel Furtado. Se-
gundo informações obtidas 
na Monografia Histórica 
do Município de Pinheiro 
Machado, de Odil Peraça 
Dutra, tratava-se de uma das 
construções mais antigas da 
cidade – do ano de 1900, em 
estilo colonial clássico, de 
propriedade de José Marce-
lino Ratto e adquirida pela 
Igreja Episcopal Anglicana 
do Brasil em 1945.  

O SINISTRO – A reportagem 
do Tribuna do Pampa es-
teve no local algumas horas 
depois do ocorrido e acabou 
encontrando a moradora, que 
aceitou contar o que havia 
passado. Segundo ela, a cau-
sa do incêndio foi um curto 
circuito na rede elétrica. Para 
quem conhecia o prédio, o 
fogo iniciou no escritório, 
localizado em seguida do 
corredor de entrada, onde ao 
lado ficava a mercearia com 
os mais variados itens para 
venda. “No final de semana 
fica muita caixa de papelão e 

de plástico das mercadorias 
ali e acabou pegando fogo 
em tudo, foi muito rápido. 
Nós olhamos para trás e o 
fogo já estava por toda a 
parte, não tinha o que fazer”, 
descreveu Maria do Carmo. 

PAVOR – Ainda segundo 
ela, enquanto saiu para a 
rua em busca de ajuda, Fa-
del permaneceu dentro da 
residência tentando salvar 
os pertences adquiridos ao 
longo de tantos anos de tra-
balho. Eles começaram a em-
preender em 1989, quando 
abriram uma videolocadora. 
“Meu marido ficou lá e de-
poissaiu pelosfundos. Nós 
estávamos tentando salvar 
alguma coisa, mas não con-
seguimos salvar nada, nem 
meus óculos, telefone, nada. 
Fiquei de pijama na rua e 
os vizinhos me trouxeram 
roupas”, disse. 
 O casal morava 
e trabalhava ali há aproxi-
madamente três décadas. 
Bastante emocionada, Maria 
do Carmo contou que perdeu 
o pai justamente em um 
incêndio e, naquele instante, 
acreditou que também perde-
ria seu companheiro desses 
últimos 46 anos. “Eu gritava 
e ele não respondia, foi um 
pavor pensar que eu perderia 

meu marido do mesmo jeito 
que perdi o pai”, afirmou. 
Segundo resumiu, o susto 
foi enorme, mas o momento 
era de agradecer pela vida 
e pelo apoio da população. 
“Povo solidário esse nosso. 
Já ganhei até dinheiro aqui na 
rua. Duas casas emprestadas, 
móveis, tudo o que se pode 
imaginar. Só podemos agra-
decer mesmo”, finalizou. 

MOBILIZAÇÃO – Casos de 
incêndio em um município 
que não conta com um Corpo 
de Bombeiros só têm uma 
saída: união entre Brigada 
Militar epopulação. E isso 
não faltou naquela manhã. 
De acordo com relatos, de-
zenas de pessoas se uniram 
à guarnição de serviço para 
tentar cessar as chamas que, 
de modo muito rápido, iam 
destruindo os pertences da 
família Fadel e grande par-
te da estrutura da antiga-
construção. Além dessa, o 
prédio ao lado, onde estava 
instalada uma loja de artigos 
religiosos, também ficou 
bastante danificado. O fogo 
começou a atingir o telhado 
e os voluntários trataram 
logo de tentar salvar o que 
conseguiam para evitar mais 
uma tragédia e prejuízo.  
 O médico e amigo 

da família atingida, Ruy 
Celso Pereira Ratto, conse-
guiu resumir em uma rede 
social o ocorrido daquele 
triste dia. “Hoje esta cidade 
mostrou de modo comovente 
o espírito solidário do seu 
povo. Dezenas de pessoas 
tentavam debelar o fogo 
da casa do Fadel e tiravam 
tudo da casa ao lado. Dentre 
todos, estava meu sobrinho, 
ao lado de um policial que 
foi atingido na cabeça por um 
armário de vidro e poderia 
ter tido ferimentos terríveis. 
Meu respeito a todos os 
heróis anônimos, orgulhos 
desta cidade. O amigo Fadel 
não perdeu tudo. Perde tudo 
quem perde a vergonha, a 
hombridade, a honestidade, 
a dignidade e o respeito pela 
família e pelas pessoas”, 
escreveu. 
 Para o jornal, a 
Brigada Militar contou que 
as empresas BBM e Fa-
gundes foram as responsá-
veis pelo fornecimento dos 
caminhões-pipa para ajudar 
na ação. O policial atingido 
durante o socorro garantiu 
que estava bem e que com 
ele não havia ocorrido nada 
grave. Os bombeiros foram 
acionados, mas consegui-
ram chegar somente depois 
para prestar atendimento. 

Ajuda de voluntários foi essencial para cessar o incêndio no centro de Pinheiro Machado

A equipe especializada que 
atende os pinheirenses tem 
sede em Bagé – cerca de 80 
quilômetros de distância.   

PODER PÚBLICO – Mi-
nutos depois do sinistro, tão 
logo os primeiros vídeos 
começaram a circular pelas 
redes sociais, muitos pinhei-
renses levantaram a questão 
da necessidade da instalação 
de um Corpo de Bombeiros 
no município e da falta de 
ação do Poder Público diante 
do tema. O jornal entrou em 
contato com a Prefeitura de 
Pinheiro Machado para tratar 
do assunto. De acordo com a 
chefe de Gabinete, Lóren Fer-
reira, o atual governo (desde 
quando ainda era interino) já 
buscava soluções. Segundo 
Lóren, uma reunião ocorreu 
em março de 2021 no Corpo 
de Bombeiros Militar de Rio 
Grande, onde o Executivo 
formalizou a solicitação da 
instalação do Serviço Civil 
e Auxiliar de Bombeiros Vo-
luntários (SCAB Voluntários) 
como alternativa para suprir a 
falta de um serviço efetivo no 
município. O projeto, confor-
me explicou, capacitaria um 
grupo de voluntários para atu-
ar em casos de incêndio, mas 
na época não houve adesão de 
pessoas dispostas a participar. 

 Ainda segundo a 
chefe de Gabinete, novas 
tentativas serão realizadas 
ainda nesta semana pelo pre-
feito Ronaldo Madruga. “O 
prefeito, na sexta-feira (17), 
irá tratar a respeito da doação 
de um caminhão para que 
possamos dar seguimento à 
instalação do serviço aqui. 
Precisamos de uma série de 
equipamentos e de treina-
mentos, mas acredito que 
conseguindoesse caminhão, 
o projeto consiga ser imple-
mentado”, afirmou. Para a 
reportagem, ela disse ainda 
que as vereadoras Laura Rat-
to (MDB) e Elizete Baldez 
(Progressistas) também estão 
com agenda marcada em 
outro município para buscar 
subsídios e acredita ser nessa 
mesma modalidade. 

AJUDA – Na terça-feira (14), 
o Circo Águias do Riso, que 
está de passagem por Pinhei-
ro Machado, reverteu toda 
a renda da bilheteria para 
ajudar a família Fadel. Quem 
puder e quiser colaborar tam-
bém, as doações podem ser 
feitas através do Pix (CPF) 
013.828.310-99, em nome de 
Flávia Ritta Furtado; na rua 
Florentino Bueno, nº 231 ou 
de segunda a sexta na Câmara 
de Vereadores.

Gislene Farion TP

As chamas também danificaram o prédio ao lado, que precisou ser esvaziado às pressas 

Por Gislene Farion
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Quem Quem 
anuncia,anuncia,

vende vende 
mais!mais!

Divulgação TP

Quem pensa que circo 
só serve para propor-
cionar boas risadas, 

ainda não conhece a história 
do Águias do Riso. Nesta 
semana, a iniciativa de doar 
o valor adquirido durante 
a bilheteria de uma de suas 
apresentações para a família 
Fadel, que acabou perdendo 
tudo após um incêndio, cha-
mou atenção da população 
pinheirense. A reportagem 
do Tribuna do Pampa foi 
conhecer a história deles e 
descobriu que, muito além 
de sorrisos e gargalhadas, 
eles deixam uma história de 
superação e solidariedade por 
onde passam. 
 O Circo Águias 
do Riso é de propriedade 
de Jovane Antônio da Silva, 
natural de São Sepé – municí-
pio localizado a cerca de 230 
quilômetros de Pinheiro Ma-
chado. Quem conversou com 
o jornal foi seu filho, Maicon 
da Silva, o palhaço Fuzarka. 
Segundo ele, o grupo conta 
com nove integrantes da 
mesma família, incluindo 

uma criança de pouco mais 
de um ano de idade. Recente-
mente, também estiveram em 
Candiota e Hulha Negra.   
 
A AÇÃO - Questionado 
sobre a ação solidária e se 
havia algum vínculo com a 
família afetada pelo sinistro 
no último domingo (12), 
Maicon contou que se trata 
de uma prática constante por 
onde passam. “Em todas as 
cidades que a gente passa 
fazemos algum espetáculo 
social para Apae (Associa-
ção de Pais e Amigos dos 
Excepcionais), asilos, CRAS 
(Centro de Referência de 
Assistência Social), hospitais 
e também para pessoas que 
estão passando por alguma 
dificuldade. Em Herval, a 
renda de três espetáculos 
foi entregue para pessoas 
que estavam lidando com 
alguma doença”, revelou. 
Ainda segundo ele, ajuda é 
algo que vem e vai na mesma 
medida. “Não conhecemos 
essa família que perdeu tudo, 
mas não é preciso. Sempre 

ajudamos quem precisa, pois 
graças a Deus também somos 
ajudados”, disse.  

DIFICULDADES - Na opor-
tunidade, Maicon lembrou 
dos dois anos parados em ra-
zão da pandemia e do retorno 
recente – há apenas 60 dias. 
Foram 24 meses morando no 
interior de Pedras Altas, na 
localidade São Diogo, e além 
de todos os impactos da crise 
sanitária, ainda enfrentaram 
um grande desafio com o 
irmão cadeirante. “Nesse 
tempo, há um ano, meu ir-
mão esteve hospitalizado no 
Pronto Socorro de Pelotas e 
contraiu Covid-19. Depois 
veio para a ala de Pinheiro 
Machado onde ficou por 21 
dias e ainda mais 20 dias no 
quarto. Fomos super bem 
tratados por todos – a médica 
Luciana Balinhas, enfer-
meiras, técnicas, pessoal da 
cozinha, limpeza, portaria 
e pela diretora do hospital, 
dona Everaldina Santos”, 
disse.  
 Ainda segundo ele, 

O Circo Águias do Riso deve permanecer em Pinheiro Machado até a próxima semana

Família circense passa pela região 
e deixa marcas de solidariedade

PINHEIRO MACHADO
Por Gislene Farion

não era diante de uma tragé-
dia que pensaram em retribuir 
toda essa assistência, carinho 
e atenção recebida aqui, mas 
entende que esse tipo de coisa 
não dá para escolher. “Quis o 
destino que fosse dessa for-
ma. Nosso maior pagamento 
é conseguir levar alegria para 

as pessoas, principalmente 
para as crianças”, finalizou.  

PRESTIGIE – Conforme re-
passado para a reportagem, 
o circo deve permanecer em 
Pinheiro Machado apenas 
até a próxima semana. Os 
espetáculos acontecem de 

segunda a sexta-feira, a partir 
das 20h; e sábado e domingo, 
às 16h e às 20h, próximo 
à Arena Soccer. Entre as 
atrações, trapézio, palhaços, 
malabaristas e até um táxi 
maluco para dar boas garga-
lhadas. Crianças até 5 anos 
de idade não pagam ingresso.

Quem Quem 
anuncia,anuncia,

vende vende 
mais!mais!
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TODOS IGUAIS

Cerimônia no PTG marcou entrega dos uniformes aos alunos 

O início deste mês de 
junho foi especial 
para a comunidade 

escolar de Seival. Com a 
presença de autoridades, 
moradores, alunos, pro-
fessores e funcionários da 
escola, aconteceu o ato de 
entrega de uniformes es-
colares.

A cerimônia contou 
com as seguintes presenças: 
secretário de Educação de 
Candiota, Michel Feijó; 
secretário de Cultura, Diego 
Lim; Maria Isabel Oliveira, 
Débora Barros de Moraes, 
Lilian Teixeira Silveira e a 
coordenadora adjunta Val-
direne Aires da Rosa, da 
13° Coordenadoria de Edu-
cação (CRE); Aline Ritta, 
do C.P.M. da escola; pelo 
Conselho Escolar e Associa-
ção de Moradores de Seival 
(Amors) Moises Rodrigues; 
Edina da Silva Pinheiro, re-

presentando o P.T.G. Com-
bate do Seival; pela SSM, 
José Adolfo Carvalho e 
Nelson kadel, além de pais, 
alunos e professores.

 Em entrevista ao 
Tribuna do Pampa, a di-
retora da Escola de Seival, 
Marilu Kercher, relatou que 
a proposta do uso de unifor-
mes surgiu em 2021 durante 
conversa com os alunos 
do 6° ano em sala de aula. 
“Quando era somente pro-
fessora, senti a necessidade 
de alguns alunos quanto ao 
que vestir para vir para a 
escola, isto me comoveu e 
antes alguém da comunidade 
já havia sugerido o uso de 
abrigos padronizados. No 
mesmo instante coloquei a 
proposta para a turma, que 
foi provada com entusiasmo. 
À pedido, fui levada a con-
correr a direção da Escola 
Seival, e eleita, tive a certeza 

Alunos, professores e funcionários 
da escola Seival recebem uniformes

que todos seriam benefi-
ciados com os uniformes, 
porém, não sabia como”, 
relembrou a diretora.

Marilu relatou que 
logo ao assumir a direção, 
em uma visita já em 2022 
a Seival Sul Mineração 
(SSM), empresa do grupo 
Copelmi, conseguiu que a 
proposta de auxílio com os 
uniformes fosse estudada 
pela empresa. “Recebemos 
a gratificante resposta positi-
va, vibramos, toda escola se-
ria uniformizada”, destacou.

A diretora conside-
rou o dia 7 de junho como 
um marco para a localidade. 
“Neste local de lutas e bata-
lhas, realizamos um sonho 
com o apoio de empresas 
atuantes em Seival”.

Os alunos Taynã Fa-
gundes, do 2°ano, Charline 
Cardoso, do 7°ano e Ma-
nuela Garcia, do 8° ano, 

contribuíram para o brilho 
da entrega dos uniformes aos 
colegas através da leitura de 
textos de própria autoria. A 
banda da escola também fez 
uma apresentação.

A diretora Marilu fi-
naliza com agradecimentos. 
“Eu, como direção, que 
cheguei com muitas idéias, 
muitas metas, vejo que é 
possível cumprir sim. A 
parceria das empresas, o 
interesse e a bondade de 
seus gestores nos fazem 
acreditar que ainda existe 
humanidade, empatia. Isto 
faz crer em dias melhores, 
num futuro promissor para 
nossos alunos. Nossa escola 
deseja formar cidadãos do e 
para o bem, com valores po-
sitivos para um futuro muito 
próximo. Gratidão, muito 
obrigada é muito pouco 
para agradecer tanto apoio 
recebido”.

Alunos já em sala de aula com os uniformes

Kits foram entregues pela diretora marilu e pela SSM
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PEDRAS ALTAS

Governador Ranolfo e secretário Domingos Velho Lopes conduziram a 
apresentação do projeto e o ato de assinatura no Piratini

Itamar Aguiar/Palácio Piratini/Especial TP

Prefeito assina convênio para 
escavação de microaçudes 
do programa Avançar RS

Na manhã de terça-
-feira (14), o prefeito 
de Pedras Altas, José 

Volnei Oliveira, participou 
da cerimônia de assinatura 
do convênio da primeira 
etapa do programa Avançar 
na Agropecuária e no De-
senvolvimento Rural – etapa 
1, que prevê o repasse de 
recursos estaduais para a 
escavação de microaçu-
des através do programa 
IRRIGA+RS. O critério 
principal para a inscrição, 
foi ser produtor ou produzir 
para o Programa de Aqui-
sição de Alimentos (PAA), 
atual Programa Alimenta 
Brasil (PAB).

O governador Ranol-
fo Vieira Júnior e o secretá-
rio da Agricultura, Pecuária 
e Desenvolvimento Rural, 
Domingos Velho Lopes, 
conduziram a apresentação 
do projeto e o ato de assina-
tura. No total, Pedras Altas 
foi contemplada com 12 mi-
croaçudes, que beneficiarão 
agricultores e pecuaristas 
familiares, residentes no 
município e serão de grande 
ajuda no combate a eventu-
ais momentos de estiagem. 

O Avançar prevê a 
destinação de R$ 66,3 mi-
lhões para a escavação de 
cerca de 6 mil microaçudes 
no Estado, contribuindo para 

Serão 12 unidades 
escavadas em 
Pedras Altas

a ampliação das reservas de 
água, maior segurança hídri-
ca em períodos de estiagem 
e mais produtividade nas 
propriedades rurais.

O prefeito Volnei 
agradeceu a equipe de pro-
fissionais da SEAP-DR pelo 
olhar que sempre tiveram 
com Pedras Altas, ao exem-
plar serviço prestado pela 
Emater, que em tempo hábil 
realizou todos os projetos e 
documentação necessária 
para acessar o programa e 
o Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural 
(Comder), que confiou e 
aprovou todos os projetos e 
seus beneficiários em tempo 

hábil.
O governador des-

tacou a importância de po-
líticas que tragam mais 
estabilidade para os agri-
cultores diante das intem-
péries climáticas. “Estamos 
priorizando as medidas de 
irrigação e reservação de 
água, que são fundamentais. 
Isso não pode mais ser uma 
questão de governo, deve 
ser uma política de Estado 
para que possa trazer mais 
segurança para os que tra-
balham no campo”, disse.

O secretário Domin-
gos Velho Lopes disse que 
é importante garantir celeri-
dade na construção dos açu-
des para o aproveitamento 
do período de chuvas. “Não 
temos problema de pluvio-
sidade no Estado, mas de 
distribuição da chuva. Por 
isso, temos pressa na cons-
trução dos microaçudes e na 
realização das demais ações 
estruturantes até o período 
de maior intensidade de 
chuva, entre o fim do inver-
no e o início da primavera. 
Temos que aproveitar este 
momento com as estruturas 
prontas e podendo reservar 
água para quando ocorrer a 
falta, no verão”, disse.

O prefeito pedrasal-
tense finalizou dizendo que 
“é muito gratificante estar 
hoje assinando a liberação 
destes recursos que irão 
beneficiar nossos produtores 
rurais, amenizando assim, 
os problemas causados pela 
estiagem que vem castigan-
do nosso município”. 

Das famílias bene-
ficiadas, 11 são produtoras 
de leite. Luiz Clair da Silva, 

produtor de leite no assen-
tamento Glória disse que já 
aguardava o açude na sua 
propriedade há mais de sete 
anos. “É muito importante 
o programa da SEAP-DR 
em parceria com a Prefei-
tura através do trabalho 
da Emater para realizar o 
levantamento e o projeto 
do açude, bem como o diá-
logo efetuado na escolha do 
local mais adequado para a 
construção”.

O secretário de De-
senvolvimento Rural e Meio 
Ambiente, Ivanilsom Mo-
reira, o Kako, avalia como 
muito importante a execu-
ção do Programa. “O con-
vênio vem de encontro às 

necessidades de alavancar a 
produção agrícola e pecuá-
ria no município, e beneficia 
famílias que tinham dificul-
dade de construir açudes 
com recursos próprios”. 

A licitação do Pro-
grama que visa atender o 
anseio do município em 
reduzir o déficit das estru-
turas de reservação de água 
está previsto para ocorrer na 
próxima semana. Segundo 
o secretário de Finanças do 
município, Vitor Melo Bar-
celos, “após a assinatura do 
convênio, a Prefeitura dará 
agilidade no processo de 
licitação da empresa para as 
obras iniciem o mais breve 
possível”.

Prestigie as sessões ordinárias todas as quintas-feiras a partir das Prestigie as sessões ordinárias todas as quintas-feiras a partir das 
14h. Assista presencialmente ou pela internet, através do site14h. Assista presencialmente ou pela internet, através do site

www.camarahulhanegra.rs.gov.brwww.camarahulhanegra.rs.gov.br

Câmara de Vereadores de Hulha NegraCâmara de Vereadores de Hulha Negra
ROTEIRO DA SESSÃOROTEIRO DA SESSÃO

  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.

Divulgação TP

Prefeito José Volnei durante assinatura do convênio
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Nesta quinta-feira (16), doações para compor 
o tapete ainda podem ser feitas

Tradicionais tapetes serão feitos com alimentos 
e roupas para doações à comunidade

RELIGIÃO

Nesta quinta-feira 
(16), feriado, ocor-
re a solenidade de 

Corpus Christi pela igreja 
católica. Após dois anos de 
interrupções devido a pan-
demia de Covid-19, ocorre-
rá a volta dos tradicionais 
tapetes nas paróquias Pa-
róquias Sagrado Coração 
de Jesus, de Candiota, e São 
José, de Hulha Negra.
 Os tapetes serão 
solidários, sendo confec-
cionados com alimentos e 
agasalhos para posterior 
distribuição as pessoas ca-
rentes dos dois municípios.
 Os freis Rinaldo 
Eberle e Tiago Frey, lem-
bram que a “procissão de 
Corpus Christi é caracte-
rizada por sair nas ruas, 
para com entusiasmo, levar 
Jesus Cristo para aqueles 
seres humanos que encon-
tramos no nosso dia-a-dia. 
E além disso, a beleza da 
arte que enfeitam os ta-
petes de Corpus Christi, 
revelam a beleza do pró-

Paróquias católicas de Candiota 
e Hulha Negra retomam confecção 

dos tapetes de Corpus Christi
prio Deus. Que esta data 
possa fortalecer a nossa 
fé, nossa espiritualidade 
e nossa compreensão do 
Corpo e Sangue de Jesus 
Cristo. E que o bom Deus 
possa iluminar, abençoar e 
conduzir todas as famílias, 
sendo instrumentos da paz 
e do bem”.

CELEBRAÇÕES - As cele-
brações de Corpus Christi 
serão na Comunidade Ima-
culada Conceição (sede de 
Candiota) às 15h, e Co-
munidade Matriz São José 
(Hulha Negra) às 15h, do 
dia 16 de junho.

CORPUS CHRISTI 2022 
- Muitas pessoas se per-
guntam: mas o que signi-
fica esta data? A expressão 
Corpus Christi vem do latim 
que significa a solenidade 
do Corpo e Sangue de Je-
sus Cristo. Dessa maneira, 
recebe um grande destaque 
a Eucaristia. Como destaca 
o Papa Francisco falando 

sobre o Corpus Christi: 
“É o gesto eucarístico por 
excelência, o gesto identi-
ficador da nossa fé, o lugar 
do nosso encontro com o 
Senhor que se oferece a fim 
de nos fazer renascer para 
uma vida nova. Este gesto 
é desconcertante: até então 
imolavam-se cordeiros para 
se oferecer em sacrifício 
a Deus, agora é Jesus que 
se faz cordeiro e se imola 
para nos dar a vida. Na 
Eucaristia, contemplamos e 
adoramos o Deus do amor. 
É o Senhor que não fraciona 
ninguém, mas fraciona-se a 
si mesmo. É o Senhor que 
não exige sacrifícios, mas 
sacrifica-se a si mesmo. É o 
Senhor que não pede nada, 
mas dá tudo”. Dessa ma-
neira, quando recebemos o 
corpo de Cristo na Eucaris-
tia significa assumir em nós, 
a vida que Jesus por amor 
se doou numa cruz. Além 
disso, é um compromisso 
pessoal e comunitário com 
a vida de Jesus Cristo.

 Também São Fran-
cisco de Assis teve em sua 
vida uma grande reverência 
pela Eucaristia, deixando 
escrito na sua Carta a Toda 
Ordem Franciscana sobre o 
valor da Eucaristia: “Pasme 
o homem todo, estremeça 
o mundo inteiro e exulte o 
Céu, quando, sobre o altar; 
na mão do sacerdote, está 
Cristo, o Filho de Deus 
vivo! Ó admirável grande-
za e estupenda dignidade! 
Ó humildade sublime! O 
Senhor do universo, o Deus 
e o Filho de Deus, assim 
se humilha e se oculta sob 
a módica fórmula de pão 
para nossa salvação! Vede 
Irmãos, a humildade de 
Deus e derramai diante 
Dele os vossos corações; 
humilhai-vos também vós 
para que sejais exaltados 
por Ele. Nada, pois, de vós 
retenhais para vós, para 
que vos receba a todos por 
inteiro Aquele que se vos dá 
todo inteiro” (Carta a toda 
Ordem, 26-31).

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 
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.Autoria: Diego dos prevenir a proliferação de doenças, em especial a Dengue.Autoria: Diego dos 
Santos Marques. Votação: Aprovado por unanimidade.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.

Sessão Ordinária - 13/6/2022Sessão Ordinária - 13/6/2022
Atas aprovadas:Atas aprovadas:
Ata nº 22/2022 referente a sessão ordinária do dia 06 de junho de 2022.Ata nº 22/2022 referente a sessão ordinária do dia 06 de junho de 2022.
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Polícia Civil 
prende acusado 

de estuprar filha e 
neta de 6 e 3 anos

Na última segunda-
-feira (13), a notícia 
de um caso de estu-

pro chocou o município de 
Pinheiro Machado. Ainda 
durante a manhã a delegada 
da cidade, responsável pelo 
caso, Alexandra Carolina 
Perez Sosa confirmou que 
os policiais civis da Dele-
gacia de Pinheiro Machado 
haviam prendido um ho-

PINHEIRO MACHADO

mem de 50 anos, acusado de 
estuprar a própria filha e uma 
neta. As crianças têm apenas 6 
e 3 aninhos, respectivamente.

A delegada assinalou 
que provas testemunhais e 
laudos periciais foram funda-
mentais na elucidação do cri-
me. Uma das vítimas contou 
em detalhes como os abusos 
ocorriam. Diante disso, ela 
representou junto ao Poder 

Judiciário pela prisão do 
suspeito, que foi preso 
na localidade de Serra 
dos Veleda, no interior do 
município.

Após os trâmites 
legais, o indiciado foi 
encaminhado ao Presídio 
Regional de Bagé (PRB), 
onde responderá pelo cri-
me de estupro de vulne-
rável.
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CANDIOTA

Pintura na praça de Seival marca 
ação do projeto Felinos do Pampa

A pista de skate da 
p raça  de  Se iva l 
ganhou vida nesta 

semana. A estrutura es-
portiva recebeu pintura de 
espécies de felinos, feitas 
por um pintor profissional, 
o Anderson Luís Barbosa 
Machado, conhecido como 
Bug, com a participação de 
alunos da escola estadual 
Seival.

A ação ocorreu por 
meio do projeto Felinos 
do Pampa, que tem a frente 
os biólogos Marina Ochoa 
Favarini e Felipe Bortolot-
to Peters. Em entrevista ao 
jornal Tribuna do Pampa, 
a bióloga Marina Favarini, 
que junto a Felipe está 
fazendo doutorado, 2016 
em Candiota.  “Sempre 
trabalhamos muito com 
pesquisa e iniciamos um 
trabalho de conservação. 
As ações visam integrar 

a comunidade e a pintura 
permite dar uma visibilida-
de para os felinos que são 
da região, pois percebemos 
que as pessoas não conhe-
cem os gatos, assim como 
ao nosso projeto. Candiota 
é uma região muito rica em 
diversidade”, relatou. 

Marina disse tam-
bém, que a atividade per-
mitiu que a comunidade 
entendesse o porque da 
pintura. Ela também rela-
tou a realização de pales-
tras com alunos e comu-
nidade. “Com a atividade 
conseguimos envolver a 
comunidade para que en-
tendessem porque estáva-
mos pintando. Em razão 
disso, ao longo da semana 
realizamos palestras na 
escola do Seival, para mo-
radores da região – organi-
zada em com junto com a 
Associação de Moradores 

de Seival (Amors), que 
atuou no chamamento da 
comunidade. Fizemos uma 
parceria com a escola para 
os alunos participassem da 
pintura e contamos com o 
apoio da Secretaria de Cul-
tura, pois como queríamos 
valorizar a mão-de-obra 
local, contatamos eles para 
que nos indicassem algum 
pintor, também por a área 
ser pública”.

FELINOS DO PAMPA - O 
projeto Felinos do Pampa 
foi criado oficialmente em 
2021 em decorrência das 
futuras demandas de dou-
torado de Felipe e Marina, 
bem como para agregar 
ações de pesquisa e conser-
vação feitas com os felinos 
do Pampa ao longo dos 
últimos 15 anos. Segun-
do Marina, o trabalho em 
Candiota teve início com 
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Divulgação TP

Pista de skate da praça de Seival, 
antes e depois da pintura

consultoria ambiental por 
meio de uma demanda da 
Usina Termelétrica Pampa 
Sul. “Então nós reunimos 
todas as ações que nós 
realizamos em diversas 
áreas do Pampa e criamos 
o projeto para realizar prin-
cipalmente as ações de con-
servação”, disse a bióloga.

Felipe acrescentou 
que não atuam sozinhos 
no projeto. “Todas nossas 
ações são feitas em parceria 
conjuntamente com uma 
série de colaboradores, que 
envolvem biólogos, fotó-
grafos, veterinários e ecó-
logos. Também destacamos 
o Instituto Pró-Carnívoros 
que é referência nacional 
na pesquisa e conservação 
associada a mamíferos 
carnívoros, o projeto Gato 
do Mato Brasil que reúne 
pesquisadores nacionais 
em torno do tema de pe-
quenos felinos silvestres. 
Então, entre os colegas 
parceiros se destacam a 
bióloga Flávia Tirelli, o 
biólogo Tadeu Gomes de 
Oliveira, o ecólogo Fábio 
Dias Mazinho, a veterinária 
Ana Paula Albano e o vete-
rinário Hugo Sousa”. 

O biólogo acrescen-
tou que a ideia é “promover 
a diversidade de felinos 
aqui do campo. Através 
do levantamento de dados 
realizado pelas nossas pes-
quisas, a gente pode trazer 
informações para as co-

munidades, revertendo em 
ações de conservação para 
essa fauna. Então, a gente 
preza por uma coexistência 
entre felinos silvestres e 
populações humanas, em 
áreas naturais remanes-
centes naturais do Pampa”, 
finalizou.

Conforme os bió-
logos, quatro espécies de 
felinos foram identificadas: 
gato-do-mato-grande (Leo-
pardus geoffroyi), gato-ma-
racajá (Leopardus wiedii), 
gato-palheiro (L. munoai) 
e gato-mourisco (Herpai-
lurus yagouaroundi).

Alunos da escola Seival pintando a pista junto a Bug. 
Secretário Diego Lima também prestigiou a atividade


