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Paulinha
Abelha

A cantora Paulinha Abelha,
do grupo de forró Calcinha
Preta, morreu na quarta-feira,
aos 43 anos. Ela estava internada
após problemas renais evoluírem
rapidamente, atingindo o fígado
e cérebro da artista, o que a levou
aumquadrodecomaprofundo.
AhistóriadePaulinhaAbelha se

mistura com a trajetória da ban-
da Calcinha Preta. Sergipana, ela
começou a cantar com12 anos de
idade nas cidades do interior da-
queleEstado.
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Morre em Porto Alegre o
ator e diretorMauro Soares
Umprotagonista do teatro gaú-

cho, que ironicamente sedestacou
por interpretar inúmerospapéisco-
adjuvantes,Mauro Soaresmorreu
aos 69 anos, na Capital. Commais
de 50 anos a serviço das artes dra-
máticas, o ator ediretor, queatuou
emmaisde30espetáculosedirigiu
sete, foi encontradomorto em sua
casanamanhãdeontem.
Entreosprincipaisprêmiosque

recebeudestacam-sedoisAçoria-
nos deMelhorAtorCoadjuvante,
pelo seu trabalho nas peças An-
tígona (2004)e Ifigênia emÁulis +
Agamenon (2011), ambasdirigidas
por Luciano Alabarse, com quem
trabalhou por praticamente toda
a carreira.Aparceria começouno
finaldadécadade1970,noGrêmio
Dramático Açores, um grupo de
teatro amador nos porões do Te-
atro deArena, com a peçaALata
deLixodaHistória.
– Trabalhamos juntos incon-

táveis vezes. Havia um núcleo de
pessoas que sempre trabalharam
comigo e oMauro era uma delas.
Era um ator muito disciplinado,
chegava sempre na hora, tinha o
texto decorado. Tinha um senso
de humor ácido,mas respeitava a
todosecativavaoscolegas.Foium
dosmeusmelhores amigos–des-
creveAlabarse.
Odiretor acrescentaqueMauro

foi um vencedor, e uma de suas
grandes vitórias foi superar o eti-
lismo. Ele teve problemas sérios
comabebidadurante a juventude,

Soares foi figura proeminente dos palcos gaúchos durante 50 anos
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mashavia superado a dependên-
cia havia cerca de 30 anos.
– Importante dizer que foi um

dos mais importantes atores do
teatro gaúcho, uma figura admi-
rada e reconhecida. Dava muita
força para os festivais de teatro
de interior e dava visibilidade a
novos artistas.

Carreira
MauroSoares estreouno teatro

ainda emPelotas, sua terra natal,
em 1966, na peçaOsDeusesRiem.
Nametade final dadécada seguin-
te, mudou-se para Porto Alegre,
ondepassoua se apresentar.Além
de suas atuaçõespremiadas, outra
apresentaçãomarcantedoator foi
emPode Ser que Seja Só oLeiteiro

LáFora (1983), deCaio Fernando
Abreu. Sobre este trabalho,Mauro
declarou em2015:
–Temgentequeatéhojemediz

quecomeçoua fazer teatrodepois
de ter assistido.
Outra contribuição sua para os

palcos doRioGrande do Sul foi o
incentivoàcarreiradadramaturga
Vera Karam, nos anos 1990, diri-
gindo textosdaamiga inseparável.
Destaparcerianasceuamontagem
MalditoCoração,meAlegraque tu
Sofras, comIdaCelina, apresenta-
daporquase20anos.
Em 2015, o artista teve sua

trajetória contada em A Luz no
Protagonista, livro do jornalista
RogerLerina que faz parte da sé-
rieGaúchos emCena, umprojeto
do festival PortoAlegreEmCena.

Acantora fezpartedepequenas
bandasde forró, comoFlordeMel
e Panela de Barro, mas o sucesso
veio aos 21 anos, quando a artista
foi indicada porDaniel Diau para
compor os vocais da bandaCalci-
nha Preta, em 1998. Desde então,
tornou-se um dos principais no-
mesdo forró.
Nomesmo ano emque chegou

aoCalcinhaPreta, Paulinha parti-
cipoudagravaçãodoquintoálbum
da banda, cantando hits comoEu
VimprateVereSóVocêmeFazFe-
liz. Na virada para os anos 2000,
apósagravaçãodosextoálbumdo
grupo, a cantora consolidou seu
espaçonocenáriomusical.
Paulinhapermaneceunogrupo

pormais de 12 anos e, nesse perí-
odo, gravou alguns dos principais
sucessos da banda: Louca por Ti,
BabyDoll, Sonho Lindo eVemMe

DeixarLouca.Elaéamusadeuma
das canções demaior sucesso do
Calcinha Preta, na voz de Daniel
Diau – o hitPaulinha possuimais
de 16milhões de visualizações no
YouTubee foi compostoporumfã
emhomenagemàcantora.
Após 12 anos na banda, Pauli-

nha deixou o Calcinha Preta em
2010.Na época, casada comMar-
lusViana, o casal decidiu deixar a
banda e seguir comoutros proje-
tos pessoais.
Mas ela retornou em2014 e, no

ano seguinte, anunciou o fim de
seu casamento, depois de 10 anos
de união. Apesar da amizade en-
tre a dupla, o divórcio foi sofrido
paraos fãs e teve suahistória con-
tada namúsica demaior sucesso
doCalcinhaPreta,AindaTeAmo,
commaisde30milhõesdevisua-
lizaçõesnoYouTube.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL

PROCESSO Nº 125/2022
DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº 116/2022

A Administração Municipal de Encruzilhada do Sul/RS torna público a contratação das empresas
MODELO PNEUS LTDA (CNPJ 94.510.682/0001-26), BELLENZIER PNEUS LTDA (CNPJ
73.730.129/0009-86, LGN DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA (CNPJ 16.941.673/0009-33) e
DANIEL FERREIRA SAMPAIO (CNPJ 15.072.084/0001-46), visando fornecimento emergencial
de PNEUS e CÂMARAS, para suprir as necessidades das SECRETARIAS MUNICIPAIS.
Fundamentação legal: Artigo 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93. Encruzilhada do Sul, 24-02-2022.

BENITO FONSECA PASCHOAL - Prefeito Municipal
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Uma licitação importante merece

grande visibilidade.


