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Segunda e terça-feira, 19 e 20 de setembro de 2022

Agenda dos candidatos ao Piratini - segunda (19)
Edegar Pretto – PT, PCdoB, PV, PSOL, Rede
8h30min Entrevista para a Rádio Guaíba
9h30min Entrevista para a Rádio Acústica de Camaquã
10h15min Entrevista para GZH
10h30min Gravação de vídeos
13h30min Caminhada pelo Bairro Niterói, em Canoas
16h Visita ao Acampamento Farroupilha de Esteio
17h Visita ao Acampamento Farroupilha de Sapucaia do Sul
18h30min Visita ao Acampamento Farroupilha de São Leopoldo

20h Visita ao Acampamento Tradicionalista Feitoria,  
em São Leopoldo

Eduardo Leite – PSDB, MDB, PSD, União Brasil, Cidadania, Podemos
12h Almoço na Festa Campeira de Imbé
13h45min Caminhada com apoiadores em Tramandaí
15h15min Evento com apoiadores em Capão da Canoa
17h30min Caminhada com apoiadores em Torres
19h15min Encontro regional com apoiadores em Terra de Areia
21h30min Jantar com apoiadores em Caraá
Luis Carlos Heinze – PP, PTB, PRTB
8h25min Entrevista para o Grupo Oceano, de Rio Grande
10h30min Entrevista ao POA Streaming, em Porto Alegre
11h15min Entrevista à Rádio Luz e Alegria, de Frederico Westphalen
17h Reunião no CREA (virtual)
Vicente Bogo - PSB

8h Encontro com empresários locais no Centro da Indústria, 
Comércio e Serviços de Bento Gonçalves

12h Encontro com apoiadores em Marau
14h30min Visita a rádios e jornais de Passo Fundo
17h Encontro com apoiadores em Passo Fundo
19h30min Live com o jornalista e escritor Juremir Machado da Silva
Vieira da Cunha – PDT, Avante
7h40min Entrevista à Rádio São Francisco 
9h10min Entrevista à Rádio Osório
10h30min Encontro com o presidente da Federação das Apaes
Ricardo Jobim - Novo
Manhã Atende a veículos de imprensa do interior do RS
12h Almoço com apoiadores em Erechim
19h30min Palestra na Unideau em Getúlio Vargas

* Os candidatos que não constam na lista não enviaram informações ou não têm atividade neste dia

A maior parte dos candidatos 
ao governo do Rio Grande do Sul 
cumpre agendas de campanha re-
lacionadas às comemorações da 
Revolução Farroupilha nesta ter-
ça-feira, 20 de setembro, a menos 
de duas semanas da realização do 
primeiro turno das eleições. 

A maior parte das ações in-
clui atividades nos piquetes do 
Acampanhamento Farroupilha, 
no Parque da Harmonia, em Por-
to Alegre, mas também na Re-
gião Metropolitana e no interior 
do Estado.

Para Edegar Pretto (PT), a 
agenda dos festejos já começa 
nesta segunda, incluindo visitas 
aos acampamentos de Esteio, Sa-
pucaia do Sul e São Leopoldo. Na 
terça, ele almoça no acampamen-
to de Porto Alegre e permanece no 
local tarde adentro.

Eduardo Leite (PSDB) almoça 
na Festa Campeira de Imbé na se-
gunda e, na terça, também marca 
presença no Parque da Harmonia.

Luis Carlos Heinze (PP) não es-
tará em Porto Alegre na terça, mas 
participa dos desfiles farroupilhas 
em Uruguaiana e Dom Pedrito, na 
Fronteira-Oeste do Estado.

Vieira da Cunha (PDT) fará, 
às 13h de terça, uma caminhada 
no acampamento da Capital, se-
guido de um almoço no Piquete 
Campo a Fora.

Ricardo Jobim, que já tinha 
incluído o Acampamento Farrou-
pilha de Porto Alegre nos compro-
missos de campanha deste fim de 
semana, participa do desfile do 
20 de setembro, na avenida Beira-
-Rio, na manhã da terça-feira.

Festa farroupilha recebe 
campanha ao Piratini
Políticos realizam atividades nos piquetes do Parque da Harmonia

eleições
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Série com candidatos ao Senado 
traz mais três concorrentes

O Jornal do Comércio dá se-
quência, nesta semana, à série de 
entrevistas realizadas com os can-
didatos ao Senado Federal pelo Rio 
Grande do Sul. Os concorrentes fo-
ram entrevistados pela equipe de 
jornalistas da redação e recebidos 
pela direção do JC.

Nesta semana, a partir de 
quarta-feira, serão publicadas as 
entrevistas realizadas com os can-
didatos Professor Nado (Avante), 
Maristela Zanotto (PSC) e Fabiana 
Sanguiné (PSTU). Os concorren-
tes apresentaram suas propostas e 
metas caso sejam eleitos para uma 
das três cadeiras da representação 
gaúcha em Brasília. O Rio Gran-

de do Sul tem hoje nove candida-
tos ao Senado: Ana Amélia Lemos 
(PSD), Comandante Nádia (PP), Fa-
biana Sanguiné (PSTU), Hamilton 
Mourão (Republicanos), Maristela 
Zanotto (PSC), Olívio Dutra (PT), 
Paulo Rosa (DC), Professor Nado 
(Avante) e Sanny Figueiredo (PSB).

O JC também entrevistou os 
candidatos ao governo do Estado, 
com publicação nas segundas-fei-
ras. Tanto as entrevistas dos con-
correntes ao comando do Palácio 
Piratini quanto a as dos pretenden-
tes ao Senado Federal terão o con-
teúdo veiculado nas versões im-
pressa e online do JC, bem como 
nas redes sociais do jornal.

Entrevistas com Professor Nado, Fabiana Sanguiné e Maristela Zanotto

LUIZA PRADO/JC LUIZA PRADO/JCANDRESSA PUFAL/JC

Lula não descarta rediscutir o 
Regime de Recuperação Fiscal

O candidato do PT à presidên-
cia da República, Luiz Inácio Lula 
da Silva, não descarta a possibili-
dade de, caso retorne ao Planalto,  
rediscutir os termos do Regime de 
Recuperação Fiscal (RRF) - acordo 
para que o Rio Grande do Sul vol-
te gradualmente a pagar a dívida 
com a União. “Vou me reunir na 
primeira semana com todos gover-
nadores de Estado para recuperar 
boa relação. Eu não posso dizer 

que vamos renegociar. Preciso co-
nhecer a real situação do Rio Gran-
de do Sul para decidir o que vamos 
fazer”, afirmou Lula, à imprensa, 
em entrevista coletiva na sexta-fei-
ra, antes de realizar um comício 
que atraiu uma multidão ao Centro 
de Porto Alegre. 

O ato de campanha, no Largo 
Glênio Peres, no Centro de Porto 
Alegre, foi assistido por milhares 
de eleitores. Lula discursou ao lado 
de Edegar Pretto, candidato ao Pi-
ratini, e de Olívio Dutra, que con-
corre ao Senado. 

Diego Nuñez
diegon@jornaldocomercio.com.br

Lula (d) pediu votos para Edegar Pretto em comício em Porto Alegre

TÂNIA MEINERZ/JC

Candidatos confrontam propostas em debate no SBT
O debate do canal SBT en-

tre oito dos dez candidatos ao go-
verno do Rio Grande do Sul teve 
como foco principal entre todos os 
adversários o governo de Eduar-
do Leite (PSDB, 2019 a março de 
2022), que renunciou no come-
ço do ano e depois anunciou sua 
candidatura para tentar voltar 
ao Piratini. 

O confronto entre os concor-

rentes foi na noite de sábado, entre 
18h30min e 20h30min, a duas se-
manas do primeiro turno das elei-
ções de 2022. Além do Rio Grande 
do Sul, foram feitos debates pelo 
SBT em mais cinco praças: São 
Paulo, Rio de Janeiro, Minas Ge-
rais, Roraima e Distrito Federal.

Participaram da sessão de 
duas horas de perguntas e respos-
tas Edegar Pretto (PT), Leite, Luis 

Carlos Heinze (PP), Onyx Loren-
zoni (PL), Ricardo Jobim (Novo), 
Roberto Argenta (PSC), Vicen-
te Bogo (PSB) e Vieira da Cunha 
(PDT). Carlos Messalla (PCB) e 
Rejane de Oliveira (PSTU) não fo-
ram incluídos. 

Debates sobre segurança, edu-
cação, saúde, dívida com a União 
e ações para o desenvolvimento 
dominaram a pauta.


