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TERRA DA OVELHA

Pinheiro Machado completa 144 anos

Categoria lotou as dependências do Legislativo

Reajuste salarial 
do funcionalismo 

pinheirense será de 10%
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EDITORIAL
Pinheiro Machado completa 

144 anos ainda em crise
Somente para o Fundo de Previdência e Pensão 

do Servidor (FAPS), a dívida é de R$ 170 milhões. Há 
pouco mais de um ano, o funcionalismo municipal recebia 
com atraso ou até mesmo parcelado, além da Prefeitura 
não ter pagado durante quatro anos seguidos, o vale-
-alimentação aos seus trabalhadores. 

Estas são algumas das nuances que envolvem a 
maior crise financeira que o município de Pinheiro Ma-
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chado atravessa desde a sua emancipação no longínquo 
2 de maio de 1878. Agora, na próxima segunda-feira (2), 
a Terra da Ovelha comemora seus 
144 anos.

Se olharmos pelo lado eco-
nômico, a comemoração será 
tímida, porque ainda está longe de 
uma recuperação. Com base na 
indústria cimenteira e setor primário, 
o município ainda precisa encontrar 
outras vocações para melhorar seu 
desempenho. O sonho de uma 

indústria de pellets arrefeceu com a pandemia e a revi-
ravoltas da economia mundial.

Entretanto, a firmeza e dedicação 
de seu povo, aquecem este que é um 
dos lugares mais frios do Brasil durante 
os invernos. Apesar dos perrengues na 
sua economia, a hospitalidade e carinho 
da comunidade, aliada com sua vontade 
de progredir, hão de acelerar o processo 
de retomada, mirando em chegar aos 
150 anos já em outra e promissora 
condição. "

Entretanto, a firmeza e 
dedicação de seu povo, 
aquecem este que é um 

dos lugares mais frios do 
Brasil durante os invernos. 

Apesar dos perrengues na sua 
economia, a hospitalidade e 

carinho da comunidade, aliada 
com sua vontade de progredir, 
hão de acelerar o processo de 

retomada (...)

"

Deividi Leonel/Especial TP

IMÓVEIS EM CANDIOTAIMÓVEIS EM CANDIOTA
 A CGT Eletrosul confirmou, por meio de sua  A CGT Eletrosul confirmou, por meio de sua 
Assessoria de Comunicação, que a empresa está Assessoria de Comunicação, que a empresa está 
realizando a licitação para contratação de serviços de realizando a licitação para contratação de serviços de 
engenharia de avaliação para elaboração de laudos engenharia de avaliação para elaboração de laudos 
de avaliação de imóveis de propriedade da empresa, de avaliação de imóveis de propriedade da empresa, 
localizados nas vilas Residencial e Operária (em Can-localizados nas vilas Residencial e Operária (em Can-
diota) e Vila Operária (em São Jerônimo), compostos diota) e Vila Operária (em São Jerônimo), compostos 
por terrenos e casas ocupados por terceiros, e cadas-por terrenos e casas ocupados por terceiros, e cadas-
tro dos atuais ocupantes dos imóveis. A abertura dos tro dos atuais ocupantes dos imóveis. A abertura dos 
envelopes estava marcada para a última quarta-feira envelopes estava marcada para a última quarta-feira 
(27), porém o resultado ainda não foi divulgado. (27), porém o resultado ainda não foi divulgado. 

APOIO EM PINHEIROAPOIO EM PINHEIRO
 O ex-secretário de Agropecuária de Pinheiro  O ex-secretário de Agropecuária de Pinheiro 
Machado, Adelino dos Santos, informou à coluna esta Machado, Adelino dos Santos, informou à coluna esta 
semana, que estava se desfiliando do PTB, ao mes-semana, que estava se desfiliando do PTB, ao mes-
mo que declarou apoio à pré-candidatura a deputado mo que declarou apoio à pré-candidatura a deputado 
estadual do ex-veredor André Kisuco (Republicamos).estadual do ex-veredor André Kisuco (Republicamos).

ENVENENAMENTOS EM CANDIOTAENVENENAMENTOS EM CANDIOTA
 Há uma denúncia de ativistas da causa animal  Há uma denúncia de ativistas da causa animal 
e proprietários, de que estão acontecendo envenena-e proprietários, de que estão acontecendo envenena-
mentos criminosos de animais (cães e gatos) na sede mentos criminosos de animais (cães e gatos) na sede 
do município e Vila Operária. Recentemente houve do município e Vila Operária. Recentemente houve 
uma alteração na legislação, aumentando as penas uma alteração na legislação, aumentando as penas 
para quem pratica crueldade contra animais. Os ati-para quem pratica crueldade contra animais. Os ati-
vistas que as pessoas denunciem para as autoridades vistas que as pessoas denunciem para as autoridades 
policiais os maus tratos.policiais os maus tratos.

VALOR DA CNHVALOR DA CNH

 O vereador Lélio Lopes (Lelinho), do PT  O vereador Lélio Lopes (Lelinho), do PT 
de Bagé, esteve na sede do Departamento de de Bagé, esteve na sede do Departamento de 
Trânsito (Detran), em Porto Alegre, com Alexandre Trânsito (Detran), em Porto Alegre, com Alexandre 
Shaefer,buscando alternativas para reduzir o preço Shaefer,buscando alternativas para reduzir o preço 
da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ele tam-da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ele tam-
bém tratou sobre a abertura de um novo Centro de bém tratou sobre a abertura de um novo Centro de 
Formação de Condutores (CFC) para Bagé. Lelinho Formação de Condutores (CFC) para Bagé. Lelinho 
relatou ter sugerido a retirada da obrigatoriedade das relatou ter sugerido a retirada da obrigatoriedade das 
aulas em simulador para a carteira de categoria B, o aulas em simulador para a carteira de categoria B, o 
que já reduzia bastante o preço pago pelos futuros que já reduzia bastante o preço pago pelos futuros 
condutores. “A carteira de motorista é considerada condutores. “A carteira de motorista é considerada 

um peso importante para quem busca um emprego, um peso importante para quem busca um emprego, 
portanto esta é uma questão que deve ser resolvida portanto esta é uma questão que deve ser resolvida 
imediatamente”, afirmou. O vereador buscou, ainda, imediatamente”, afirmou. O vereador buscou, ainda, 
atualizações sobre a possibilidade de abertura de um atualizações sobre a possibilidade de abertura de um 
novo CFC, momento em que foi confirmado um novo novo CFC, momento em que foi confirmado um novo 
espaço. espaço. 

NOVAMENTE CANCELADA EM HULHANOVAMENTE CANCELADA EM HULHA
 Uma Audiência Pública que estava marcada  Uma Audiência Pública que estava marcada 
para a quinta-feira (28) no Legislativo de Hulha Negra para a quinta-feira (28) no Legislativo de Hulha Negra 
para tratar sobre o projeto Chamar 192 Samu foi can-para tratar sobre o projeto Chamar 192 Samu foi can-
celada pela segunda vez. Uma nota oficial foi divulgada celada pela segunda vez. Uma nota oficial foi divulgada 
pela Câmara, informando que o cancelamento ocorria pela Câmara, informando que o cancelamento ocorria 
após uma solicitação do Poder Executivo, através do após uma solicitação do Poder Executivo, através do 
prefeito Renato Machado. Conforme informado, o prefeito Renato Machado. Conforme informado, o 
prefeito não se faria presente em virtude da impossibi-prefeito não se faria presente em virtude da impossibi-
lidade de participação da 7ª Coordenadoria de Saúde lidade de participação da 7ª Coordenadoria de Saúde 
(CRS) na audiência. Cabe lembrar a audiência será (CRS) na audiência. Cabe lembrar a audiência será 
realizada em decorrência de reclamações da comuni-realizada em decorrência de reclamações da comuni-
dade quanto ao serviço Chamar 192 Samu na cidade dade quanto ao serviço Chamar 192 Samu na cidade 
e pela Unidade Básica de Saúde (UBS) permanecer e pela Unidade Básica de Saúde (UBS) permanecer 
fechada no horário de funcionamento do Samu, não fechada no horário de funcionamento do Samu, não 
possibilitando uma segunda alternativa de atendimen-possibilitando uma segunda alternativa de atendimen-
to.to.

ÂNIMOS ALTERADOS EM HULHAÂNIMOS ALTERADOS EM HULHA
 A sessão legislativa de Hulha Negra desta  A sessão legislativa de Hulha Negra desta 
semana ocorreu com votação de projetos polêmicos semana ocorreu com votação de projetos polêmicos 
e alteração de ânimos entre os vereadores. A rejeição e alteração de ânimos entre os vereadores. A rejeição 
de um projeto oriundo do poder Executivo não foi bem de um projeto oriundo do poder Executivo não foi bem 
aceita pelo vereador Diego Rodrigues, que questionou aceita pelo vereador Diego Rodrigues, que questionou 
os demais edis sobre seus posicionamentos e se o fato os demais edis sobre seus posicionamentos e se o fato 
ocorria porque a defesa era por parte dele, Diego. Pelo ocorria porque a defesa era por parte dele, Diego. Pelo 
que pode ser percebido, as divergências de pensa-que pode ser percebido, as divergências de pensa-
mentos ocorrem até mesmo dentro do Progressistas, mentos ocorrem até mesmo dentro do Progressistas, 
partido dos vereadores Diego, Luis Gustavo e Ronaldo partido dos vereadores Diego, Luis Gustavo e Ronaldo 
Pereira, ex-presidente da Casa e do governo municipal, Pereira, ex-presidente da Casa e do governo municipal, 
que tem a frente Renato Machado. A presidente da que tem a frente Renato Machado. A presidente da 
Casa solicitou que as discussões devem ocorrer com Casa solicitou que as discussões devem ocorrer com 
respeito a todos.respeito a todos.

REJEITADO EM HULHAREJEITADO EM HULHA
 Estava tramitando no Legislativo e durante a  Estava tramitando no Legislativo e durante a 
sessão ordinária do dia 28, os vereadores de Hulha sessão ordinária do dia 28, os vereadores de Hulha 
Negra também rejeitaram, desta vez por unanimidade, Negra também rejeitaram, desta vez por unanimidade, 
o projeto de lei 019/2022, de autoria do Executivo, que o projeto de lei 019/2022, de autoria do Executivo, que 
permitia que prefeito, vice-prefeito, secretários, procu-permitia que prefeito, vice-prefeito, secretários, procu-
rador jurídico, servidores efetivos ou comissionados rador jurídico, servidores efetivos ou comissionados 
dirigissem veículos oficiais da administração pública dirigissem veículos oficiais da administração pública 
municipal como instrumento de trabalho. Segundo municipal como instrumento de trabalho. Segundo 
apurado pelo apurado pelo TPTP, o plenário Hugo Canto contou com , o plenário Hugo Canto contou com 
a presença de motoristas do quadro municipal.a presença de motoristas do quadro municipal.

RACIONAMENTO EM BAGÉ 1RACIONAMENTO EM BAGÉ 1

 Graças ao retorno das chuvas e das medi- Graças ao retorno das chuvas e das medi-
das realizadas pelo Departamento de Água, Arroios das realizadas pelo Departamento de Água, Arroios 
e Esgoto de Bagé (Daeb) para evitar o colapso no e Esgoto de Bagé (Daeb) para evitar o colapso no 
abastecimento, chega ao fim, neste sábado (30/04), o abastecimento, chega ao fim, neste sábado (30/04), o 
racionamento na cidade. Foram 67 dias de rodízio de racionamento na cidade. Foram 67 dias de rodízio de 
abastecimento, com a cidade dividida em dois setores, abastecimento, com a cidade dividida em dois setores, 
cada um recebendo água 12 horas por dia. Porém, cada um recebendo água 12 horas por dia. Porém, 
desde janeiro, o município já estava passando por desde janeiro, o município já estava passando por 
um racionamento preventivo, de seis horas diárias, um racionamento preventivo, de seis horas diárias, 
durante a madrugada.  A precipitação que ocorreu durante a madrugada.  A precipitação que ocorreu 
no mês foi fundamental para a decisão do término do no mês foi fundamental para a decisão do término do 
racionamento. Segundo a Estação de Tratamento de racionamento. Segundo a Estação de Tratamento de 
Água (ETA), foram registrados 208,9 milímetros em Água (ETA), foram registrados 208,9 milímetros em 
abril, mais que o dobro da média histórica, que é 97,5 abril, mais que o dobro da média histórica, que é 97,5 
milímetros. milímetros. 

RACIONAMENTO EM BAGÉ 2RACIONAMENTO EM BAGÉ 2
 Este cenário proporcionou a recuperação das  Este cenário proporcionou a recuperação das 
barragens da cidade. O volume da barragem da Sanga barragens da cidade. O volume da barragem da Sanga 
Rasa aumentou, nos últimos dias, 3 metros e 30 centí-Rasa aumentou, nos últimos dias, 3 metros e 30 centí-
metros. Assim, nesta sexta (29), ela estava 2,80 metros metros. Assim, nesta sexta (29), ela estava 2,80 metros 
abaixo do normal. Quando iniciou o racionamento abaixo do normal. Quando iniciou o racionamento 
de 12 horas, este reservatório estava 4,30 metros de 12 horas, este reservatório estava 4,30 metros 
aquém do nível máximo. A Barragem Emergencial está aquém do nível máximo. A Barragem Emergencial está 
cheia e a do Piraí apenas dez centímetros abaixo da cheia e a do Piraí apenas dez centímetros abaixo da 
normalidade. “Queremos agradecer à população por normalidade. “Queremos agradecer à população por 
toda a compreensão ao longo deste período. Tivemos toda a compreensão ao longo deste período. Tivemos 
que racionar para a água não acabar. Não medimos que racionar para a água não acabar. Não medimos 
esforços para que o sistema continuasse funcionando esforços para que o sistema continuasse funcionando 
apesar da grande estiagem que passamos. Não so-apesar da grande estiagem que passamos. Não so-
mente nós, mas grande parte do Estado”, afirma Franco mente nós, mas grande parte do Estado”, afirma Franco 
Alves, diretor do Daeb. Alves ressalta a importância Alves, diretor do Daeb. Alves ressalta a importância 
de todos continuarem fazendo a sua parte, evitando de todos continuarem fazendo a sua parte, evitando 
permanentemente os desperdícios de água.permanentemente os desperdícios de água.

CONTORNO PELOTASCONTORNO PELOTAS

 O Departamento Nacional de Infraestrutura de  O Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT) informa que iniciou, nesta sexta-Transportes (DNIT) informa que iniciou, nesta sexta-
-feira (29), a execução dos serviços de conserto no -feira (29), a execução dos serviços de conserto no 
talude localizado no km 526 do Contorno de Pelotas, talude localizado no km 526 do Contorno de Pelotas, 
onde ocorreu um escorregamento, na véspera, devido onde ocorreu um escorregamento, na véspera, devido 
às fortes chuvas que atingiram a região. A obra tinha às fortes chuvas que atingiram a região. A obra tinha 
sido inaugurada há cerca de 20 dias pelo presidente sido inaugurada há cerca de 20 dias pelo presidente 
Jair Bolsonaro (PL). Para realização destes traba-Jair Bolsonaro (PL). Para realização destes traba-
lhos, está sendo utilizada uma escavadeira, visando lhos, está sendo utilizada uma escavadeira, visando 
a conformação das pedras, o que exige o desvio do a conformação das pedras, o que exige o desvio do 
tráfego da pista principal para a rua lateral. Os serviços tráfego da pista principal para a rua lateral. Os serviços 
prosseguirão neste final de semana e, portanto, haverá prosseguirão neste final de semana e, portanto, haverá 
desvio do tráfego da via principal do Contorno de Pelo-desvio do tráfego da via principal do Contorno de Pelo-
tas para a rua lateral, durante o dia, com liberação de tas para a rua lateral, durante o dia, com liberação de 
uma pista no período noturno, conforme acertado com uma pista no período noturno, conforme acertado com 
a concessionária da via. O DNIT recomenda atenção a concessionária da via. O DNIT recomenda atenção 
aos motoristas ao trafegarem no local que se encontra aos motoristas ao trafegarem no local que se encontra 
sinalizado.sinalizado.
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Tem dias que eu 
penso que com o pas-
sar dos anos algumas 
coisas vão perdendo a 
importância que já tive-
ram. Será que é apenas 
uma impressão minha 
ou será que são as mu-
danças que acontecem 
que fazem com que 
coisas que me pareciam 
interessantes ontem 
deixaram de ser inte-
ressantes? Um desfile 
de escolas de samba em abril é no mínimo esquisito.

Em outros tempos a seleção brasileira de futebol 
era um símbolo do orgulho nacional. Foi assim que 
nos tornamos campeões mundiais com jogadores que 
atuavam nos times brasileiros, Pelé, Garrincha, Nílton 
Santos. Bem, este último tinha nome de jogadores de 
hoje, nome e sobrenome, porém, no tempo dos ape-
lidos poucos saberiam dizer o nome e sobrenome de 
Garrincha, Manoel Francisco dos Santos. Eu lembrava 
do Mané, uma alusão ao Manoel, mas só pesquisando 
descobri o nome do craque. Quem sabe o nome de 
Manga, o histórico goleiro do Internacional? Não impor-
ta, o futebol não se joga mais nos campos de várzea 
(eventualmente aqui ou ali acontece) e times de primeira 
linha não jogam na América do Sul. A juventude, como 
eu, não dá muita importância ao tal de futebol que em 
outros tempos fazia muitos serem destaques até mesmo 
nas pequenas comunidades. 

Com tantas coisas sendo mostradas ao mesmo 
tempo via internet, olimpíadas e copa do mundo pas-
saram a ser apenas mais um evento. 

Em outros tempos, uma eleição para governador 
era muito importante, o governador podia fazer coisas, 
projetos, obras, ações que interferiam de forma pro-
funda na vida das pessoas. Nas últimas décadas, o 
governo do estado do Rio Grande do Sul foi perdendo 
importância de tal forma que muitos nem sabem o nome 
do atual governador. Nem eu, que fui pesquisar para 
saber quem assumiu o governo estadual, o “famoso” 
Ranolfo Vieira Júnior. 

Alguém há de pensar, este não ouve rádio, 
não vê televisão, nem participa de redes sociais. Sim, 
não ouço rádio porque toca músicas de gente sofrida, 
abandonada, que nem vergonha tem de dizer que está 
esperando a volta de alguém que foi pra galera. Não 
vejo televisão porque novelas com intrigas, fofocas, 
traições não me interessam, nem jornalismo onde 95% 
das notícias são negativas. Nem passeio nas redes 
sociais onde quase todo mundo gosta mesmo é de rir 
e provocar.

Um alienado. Não. Leio as notícias que me inte-
ressam nos sites do Globo, Estadão, Correio do Povo, 
Tribuna do Pampa e de vez em quando no New York 
Times, Ás, Marca entre outros. Ouço músicos e bons 
compositores no YouTube. Tudo que escrevo está na 
internet. Mas gosto de encontrar os amigos e que eles 
me digam o que andaram fazendo. 

Tudo está sempre mudando, mas algo não deve-
ria mudar, o sentimento de uma sociedade que só ficará 
melhor se todos participarem da mudança para melhor.

Marco Antônio 
Ballejo Canto

Tudo está em transiçãoTudo está em transição

Tanira Ramos – presidente da Câmara de Hulha Negra ao 
falar sobre a 1ª Feira de Oportunidades que será realizada 
no município.

Arquivo TP

“Queremos 
aproximar a 
comunidade 
do Legislativo, 
gerando 
oportunidades”

ELEIÇÕES 2022

Ex-vereador pinheirense 
é pré-candidato a 
deputado estadual

O ex-vereador de Pi-
nheiro Machado, 
André Kisuco, con-

firmou ao TP, que é pré-
-candidato a deputado esta-
dual pelo Republicamos. A 
movimentação faz parte de 
uma articulação com as irmãs 
Liziane e Franciane Bayer, 
deputadas federal e estadu-
al, que, como Kisuco (que 
assessora ambas), saíram do 
Partido Socialista Brasileiro 
(PSB) e se filiaram no Repu-
blicamos no último dia 24.
 O  ex -ve reado r 
explica, que Liziane ainda 
aguarda uma definição po-
lítica, pois é cogitada em ser 
candidata a vice-governadora 
na chapa de Onix Lorenzony 
(PL) ou como suplente na 
chapa ao Senado pelo Rio 
Grande do Sul do atual vice-
-presidente da República, 
Hamilton Mourão. Assim, 
Franciane se candidataria à 
deputada federal, ocupando 

o lugar da irmã mais velha, a 
cunhada delas, Eliana Bayer 
seria candidata a deputada 
estadual para representar os 
evangélicos (Liziane é pasto-
ra da Igreja Internacional da 
Graça de Deus) e Kisuco virá, 
também para a Assembleia 
Legislativa, representando o 
núcleo político do grupo.
 Conforme Kisu-
co, que também foi jogador 
profissional de futebol, a 
ideia de se candidatar sempre 
esteve presente desde que 
ele começou a assessorar as 
irmãs Bayer tanto em Porto 
Alegre como em Brasília. Ele 
ressalta que sabe das dificul-
dades, mas que está muito 
feliz pelos apoios que tem 
recebido, especialmente de 
Pinheiro Machado. “É uma 
cidade que quando acolhe é 
para valer. Muita gente me 
ligando e me apoiando não só 
no município, mas em toda a 
Zona Sul”, assinala.

Kisuco foi vereador na legislatura 2013-2016

Divulgação TP

HULHA NEGRA

Legislativo convida para a 
1ª Feira de Oportunidades

Estão abertas as ins-
crições para exposição na 
1ª Feira de Oportunidades 
de Hulha Negra. O evento 
está sendo realizado pela 
Câmara de Vereadores e 
visa o fomento ao comércio 
e serviços locais.

Os estandes são gra-
tuitos aos interessados e as 
inscrições devem ser reali-
zadas através do telefone 
(53) 999557878, sendo vol-
tadas para agroindústrias, 
gastronomia, serviços, arte-
sanato e comércio em geral.

A vereadora e presi-
dente do Legislativo, Tanira 
Ramos, está otimista com 
o evento. “A procura está 
sendo incrível por espaços 
para exposição. Teremos 
em torno de 30 estandes 

oficiais, mas queremos aco-
lher a todos, mesmo que em 
estruturas mais simples. O 
evento, que ocorrerá em 
sua primeira edição, segue 
o propósito de quando as-
sumimos a presidência, de 
aproximar o poder Legisla-
tivo da comunidade, oportu-
nizando a comercialização 
de produtos e fomentando 
o comércio, além de entre-
tenimento e diversão para a 
comunidade”, afirmou.

A Feira será reali-
zada na véspera do Dia das 
Mães, no sábado (7), no 
largo da biblioteca Nóris 
Paiva, das 10 às 17h. O 
evento também contará com 
mateada com distribuição 
de erva mate e apresenta-
ções artísticas.

Inscrições ainda estão 
sendo aceitas, mas vagas 

são limitadas

Divulgação TP
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Foram seis votos contrários e apenas um favorável ao projeto do Executivo. Clima permaneceu tenso durante as justificativas dos vereadores

Divulgação TP

Vereadores contrários ao projeto permaneceram 
em pé durante a votação

Na sessão ordinária da 
última quinta-feira 
(28), o Projeto de Lei 

017/2022, de autoria do Poder 
Executivo, foi rejeitado por 
seis votos a um. O projeto 
revogava integralmente a Lei 
Municipal nº 914, de 3 de no-
vembro de 2007, referente ao 
contrato de cessão de uso da 
Cooperativa Coopcarnes da 
área conhecida como Distrito 
Industrial.

Votou favorável ao 
projeto somente o vereador 
Diego Rodrigues (Progres-
sistas), sendo contrários os 
vereadores Volnei Manfron 
(PT), Hugo Teixeira (PT), 
Ronaldo Pereira (Progressis-
tas), Jorge Coelho, o Coruja 
(PDT), Luis Gustavo Nunes 
Dias (Progressistas) e Getúlio 
Porto (PDT). A vereadora e 
presidente do Legislativo, 
Tanira Ramos (PTB) só vo-
taria havendo a necessidade 
de desempate e o vereador 
Dalvir Zorzi não compareceu 
a sessão.

Localizada junto a 
avenida Hugo Canto, de en-
trada da cidade, a estrutura 
está sem operação há alguns 
anos e sofrendo com furtos, 
arrombamentos e depreda-
ções. Cabe lembrar que no 
início de março desde ano, 
o vereador Diego Rodrigues 
protocolou na Câmara um pe-
dido de informações referente 
ao andamento da execução 
do contrato. Na ocasião, o 
Tribuna do Pampa divulgou 
acerca do caso, oportunidade 
que em entrevista ao jornal, o 
presidente da Cooperativa de 
Carnes, Ivan Sotilli, o Chico, 
explicou sobre a situação atu-
al da Cooperativa, afirmando 
que a Cooperativa existia, es-
tava com CNPJ ativo, porém 
sem operar. “O frigorífico está 
fechado por falta de recursos. 
Paramos de operar em 2017. 

Estamos tentando buscar re-
cursos para voltar a operar”, 
explicou ele, lembrando que 
em forma de comodato a área 
foi cedida a Cooperativa até 
2033, mas um artigo da lei 
municipal diz que se não es-
tiver funcionando a Prefeitura 
pode solicitar o prédio. 

JUSTIFICATIVAS – Após a 
manifestação de seis votos 
contrários ao projeto, teve 
início o período de justifi-
cação de voto. Com único 
voto favorável, o vereador 
Diego Rodrigues disse que 
o projeto tratava da revoga-
ção de contrato do frigorífico 
Coopcarnes, “aquele que está 
atirado, as traças, impedindo 
que outras empresas venham. 
Estou com o contrato em 
mãos, onde justifica no artigo 
4º, que ‘em deixando a em-
presa de operar no local, para 
finalidade específica nesta 
lei, o bem voltará a posse 
do município, com todas as 
benfeitorias que a empresa 
realizar na área, devendo ser 
rescindido o contrato.’ Então 
não estou fazendo nada mais, 
nada menos, do que meu pa-
pel como vereador, que é fis-
calizar o órgão público e pedir 
revogação de contrato. Quero 
fazer com que essa lei se faça 

cumprir e traga desenvolvi-
mento para nosso município, 
que traga emprego e renda, 
que nosso município volte 
a crescer. Todos sabem que 
em 2023 a nossa arrecadação 
do frigorífico Pampeano vai 
diminuir e nós precisamos 
buscar novas empresas pra 
gerar e suprir essa falta de 
imposto que vamos sofrer 
em uma crise pós-pandemia”, 
explanou Diego. 
 O vereador ainda 
argumentou ser necessário 
um posicionamento e ques-
tionou a atitude dos colegas. 
“A gente precisa sim tomar 
uma posição, os vereadores 
que aqui estão em pé estão 
votando contra a revogação de 
contrato e isso é votar contra o 
desenvolvimento, geração de 
emprego, e por quê? Porque 
foi o vereador Diego que pe-
diu será? Eu não acredito que 
isso esteja ocorrendo dentro 
do nosso município. Então, 
queria pedir, encarecidamen-
te, que vocês analisem esse 
projeto e tirem suas próprias 
conclusões, que não vão pela 
cabeça dos outros. Se não 
fizeram em 12 vão fazer em 
um? Vamos pensar mais um 
pouco no desemprego, no 
imposto, que vai trazer desen-
volvimento. Sou Progressista 

Projeto que revogava contrato 
de uso de área pela Coopcarnes 

é rejeitado no Legislativo

HULHA NEGRA

e Progressista é progresso”, 
concluiu.
 Em continuidade, 
o vereador Coruja também 
pediu para justificar o voto. 
“Não é assim que deve fazer, 
colocar goela abaixo. Nós 
fizemos uma reunião, veio 
a diretoria da Coopcarnes e 
pediu um tempo, o que não 
havia ocorrido antes. A Co-
opcarnes afirmou a vontade 
de reerguer o local. Achamos 
melhor dar este tempo pra 
eles. Chegar agora e querer 
tirar deles, senhor (Diego) já 
tem alguma empresa em vista 
para trabalhar? Temos que dar 
oportunidade para as pessoas. 
Se eles tem interesse, vamos 
dar esse tempo pra eles, mas 
se não mudarem a situação, 
ano que vem tiramos. O se-
nhor tem que participar das 
reuniões para depois saber 
porque os vereadores estão 
dando essa oportunidade. Se 
são do MST, não interessa”. 
 O vereador Luis 
Gustavo Nunes Dias mani-
festou defesa própria. “Tenho 
grande interesse sim que o 
município desenvolva, ainda 
mais com gente nossa. A Co-
opcarnes colocou gente nossa 
e temos que dar essa oportu-
nidade. Vereador Diego, com 
todo o respeito, eu não voto 
a cabresto, tenho identidade 
própria. Quando procuraram 
os vereadores desta Casa para 

uma reunião, que por sinal foi 
no meu gabinete, atendemos 
e vamos atender sempre. Va-
mos dar sim respaldo neste 
ano e quem sabe até eu da 
bancada Progressista consiga 
buscar recursos em Brasília 
para colocar no frigorífico 
para conseguirmos desenvol-
ver o nosso município. Sou 
parceiro e tenha certeza que 
com parcerias conseguimos 
trazer recursos para nosso 
município e a Coopcarnes 
pode voltar a funcionar. Eles 
suaram a camiseta e erros 
todos nós temos”.
 O vereador Ronal-
do Pereira disse que “por 
várias vezes, em debates, 
decidimos que todos merecem 
uma segunda chance e não 
seria hora, vereador Diego, de 
tirar a vontade da Coopcarnes 
de recuperar o frigorífico, 
até porque quem fundou foi 
a Cooperativa. Seu pedido é 
justo se eles desistissem, mas 
como ainda não desistiram, 
deixo bem claro que eles tem 
meu apoio no que eu puder 
ajudar. Eles tem o prazo de um 
ano, se não conseguirem, seria 
justo trazer uma nova empresa 
para o município para gerar 
emprego”.
 Volnei Manfron foi 
o último a justificar o voto. 
“Conheço o contrato, foi feito 
esse convênio com a Coop-
carnes e gostaria de agradecer 

aos vereadores que atenderam 
a Cooperativa juntamente 
com a bancada do PT. É uma 
empresa que foi fundada há 
muitos anos atrás e os vere-
adores mais antigos da Casa 
conhecem o trabalho e até o 
próprio vereador Diego. O 
frigorífico entregou carne de 
qualidade para toda a comuni-
dade. Gerava imposto, gerava 
ICMS, quase 20 empregos. 
Não foi um algo grande o que 
essa Cooperativa fez? Claro 
que foi, agora vamos olhar só 
o lado negativo? Foi feito um 
relatório na época e vejo que 
não precisava ter sido fechado 
o frigorífico naquele momen-
to, talvez faltou as autorida-
des do município terem se 
empenhado. Lembro que na 
época falei com o secretário 
da época e nada foi feito. Com 
todo respeito, a Coopcarnes 
nos procurou e dissemos 
que iríamos trabalhar para o 
projeto ser derrubado, mas 
que se em um ano não fosse 
recuperado, fizemos nossa 
parte. Vamos dar oportunida-
de a um grande investimento 
feito no local na época. Se 
tivesse uma empresa com 
uma proposta de instalação, 
sentaríamos para discutir e 
se revogava sem problemas. 
Estamos aqui para debater, 
vivemos em uma democracia 
e respeitamos o voto de cada 
um”. 

Estrutura da Coopcarnes está localizada próximo a avenida Hugo Canto

Reprodução 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 último sábado, 23 
de abril, foi marcado pelos 
quatrocentos e seis anos da 
morte de William Shakes-
peare (1554-1616), o maior 
escritor de língua inglesa e 
um dos dramaturgos mais 
influentes de todos os tempos. 
A data coincide, aliás, com 
o dia de São Jorge, santo 
padroeiro da Inglaterra. O 
Bardo (“The Bard”) deixou aos 
pósteros um legado estimado 
de trinta e oito peças, cento e 
cinquenta e quatro sonetos, 
dois poemas longos e versos 
esparsos, com enredos ricos de conteúdo e mensagens 
inesquecíveis, que até hoje frutificam no teatro, na te-
levisão, no cinema e na literatura em geral. Seu nome 
jamais seria esquecido. É possível, aliás, que, enquanto 
escrevemos esta módica coluna, alguém, em algum lugar 
do Mundo, esteja representando alguma peça dele. De 
nossa parte, como que a anunciar um pouco de luz na 
escuridão, as “Obras de Completas de William Shakes-
peare” repousam bem à nossa frente em uma estante 
enfeitada de escritório de advocacia.Falávamos sobre ele 
ontem. Falamos sobre ele hoje. E seguiremos amanhã e 
depois de amanhã. Shakespeare, pode-se dizer, foi um 
moderno ou, mais do que isso, um dos grandes fundado-
res do pensamento moderno ou mesmo da Modernidade. 

A Modernidadedesigna a ruptura para com a Idade 
Média, que se deu, segundo os historiadores, com a que-
da de Constantinopla e a abertura comercial da Europa 
para o Oceano Atlântico. Cronologicamente costuma-se 
designar o ano de 1453 como o “marco-zero”. A Moderni-
dade, no entanto, muito mais profunda do que isso, possui 
duplo sentido: ruptura e retomada.  A ruptura se deu em 
relação aos valores medievais, sustentados que eram na 
crença em uma ordem universal regida pelo poder divino, 
independentemente dos desígnios humanos. Já a reto-
mada ficou materializada a partir do resgate dos modelos 
da antiguidade greco-romana, com a valorização do ser 
humano em oposição aos ensinamentos teológicos do 
medievo. Tratou-se, sobretudo com o advento do Renas-
cimento, de uma mudança de perspectiva que irradiaria 
efeitos nos séculos vindouros, de modo a consagrar o 
antropocentrismo com guia, assim como um novo culto às 
artes, à literatura e às ciências. A fonte de legitimidade no 
exercício do poder também sofreria mudanças. E é aíque 
a pena de Shakespeare adentrará, isto é, em um período 
de intensas disputas políticas e de questionamento das 
crenças e valores até então praticados. 

Maquiavel, com “O Príncipe”, apresentou-nos 
verdadeiro tratado sobre a governança. Bodin, na obra 
“Seis Livros da República”, tratou da soberania, ainda 
que sem perquirir à fundo a sua fonte. Hobbes, em seu 
“Leviatã”, que fora escrito logo após a Guerra Civil ingle-
sa, buscou justificar a existência do Estado e a figura do 
Monarca, sendo que eles seriam derivados de um contrato 
onde os indivíduos abdicariam de parte da sua liberdade 
em prol da obtenção de uma segurança mínima à sua 
subsistência, de modo a evitar o “estado de natureza”, a 
“lei do mais forte” ou mesmo a “guerra”. Shakespeare, a 
seu turno, embora rotineiramente ignoremos isto, tratou 
dos mesmos temas, isto é, de soberania, autoridade 
e indivíduo, questionando, inclusive, algumas práticas 
nossas, apresentando tensões muito semelhantes às 
dos tempos recentes – “como são tolos esses mortais!”, 
eis a crítica afirmaçãodo personagem Puck em “Sonhos 
de uma Noite de Verão”. 

Vários personagens de Shakespeare estão em 
busca de um sentido para a vida, o que os afasta da 
noção teológica de um Paraíso a nos esperar após a 
passagem – existe algum sentido para a vida ou ela nada 
mais é do que “um conto cheio de bulha e fúria, dito por 
um louco, significando coisa alguma?” (“Macbeth”); ou 
“O Homem é só isso?” (“Rei Lear”). Em outras peças 
sobrevém as tensões entre família e amor. Como pano 
de fundo, a tensão entre uma ordem estabelecida e os 
desejos individuais de autodeterminação – “O verdadeiro 
amor jamais teve curso tranquilo” (“Sonhos de uma Noite 
de Verão”); “Muito de ódio, mas mais de amor” (“Romeu 
e Julieta”); “Contra todas as leis da natureza” (“Otelo”). E 
noutras a questão da autoridade política salta aos olhos, 
como também em Macbeth – pode um Rei, como Duncan, 
pouco astuto que era, governar em prol de todos? Já o 
fato de Macbeth ser mais apto politicamente legitimaria 
o regicídio, verdadeiro golpe de Estado? Autoridade, 
ordem pré-estabelecida, transições culturais e de poder, 
indivíduo, limites à autoridade pública, aptidão política, 
sentido da vida, tudo está presente em Shakespeare. E 
é por essas e outrasque a sua obra continua atual. 

* Guilherme Barcelos

Os quatrocentos e seis anos Os quatrocentos e seis anos 
da morte de Shakespeareda morte de Shakespeare

PINHEIRO MACHADO

Funcionalismo tenciona, 
mas Executivo reafirma 

que chegou ao limite 
com 10% de reposição

O plenário da Câmara 
de Pinheiro Macha-
do ficou lotado, em 

sua grande maioria por ser-
vidores públicos da Prefeitu-
ra, durante quase três horas 
na noite desta quinta-feira 
(28). O local (anteriormente 
seria no ginásio), foi palco 
de um debate franco e aberto 
sobre a crise financeira que 
se abate sobre o município 
que completa 144 anos na 
próxima segunda-feira, 2 
de maio. 

O reflexo dessa si-
tuação, além da população 
é claro, é sentido com mais 
força nesses últimos anos 
pelo funcionalismo muni-
cipal. Além de não obter 
índices de reposição os úl-
timos tempos, durante quase 
três anos - entre 2018 e o 
início de 2021, houve atraso 
no pagamento da folha dos 
servidores. 

Bem pouco tempo 
antes da reunião conjunta 
chamada pelo Sindicato dos 
Municipários de Pinheiro 
Machado (Simpim) e a Pre-
feitura, havia um clima não 
muito amistoso que se criou 
entre o presidente da entida-
de, Márcio Garcia, e o pre-
feito Ronaldo Madruga - em 
função que o dirigente sindi-
cal cobrava publicamente o 
restabelecimento do diálogo 
com a representação da cate-
goria. A convocação encontro 
entre as duas partes,selou 
o restabelecimento do diá-
logo. Como já esperado, a 
atmosfera da audiência foi 
tensa por tratar de tema tão 
sensível, porém de um nível 
bem elevado. A assembleia 
foi mediada pela presidente 
da Câmara, vereadora Laura 
Ratto.
 Com a presença do 
prefeito Ronaldo, do vice Ro-
gério Moura e da direção do 
Simpim, bem como, assesso-
res tanto do Executivo como 
do sindicato, o tema central 
do debate foi a reposição sa-

Encontro conjunto entre o Sindicato e a Prefeitura lotou o
 plenário da Câmara local na noite desta quinta-feira (28)

Raíssa Vargas/Especial TP

larial. Como já havia anuncia-
do, o prefeito apresentou sua 
única possibilidade que era 
um índice de 10%. “Gostaria 
de chegar aqui e dar muito 
mais que 10%, mas não tem 
como. Estamos nos esforçan-
do ao máximo para manter os 
salários em dia. Não há como 
negociar, porque não tenho 
de onde tirar”, enfatizou o 
prefeito na ocasião.
 A categoria, pela 
voz do presidente e também 
de alguns servidores, tencio-
nou para que o índice fosse 
elevado para 12%, entretanto 
não foi possível. Foi pedido 
ainda algum tipo de aumento 
no vale-alimentação que de 
2017 a 2021 não foi pago e 
continua a R$ 180 mensais, 
mas igualmente o prefeito 
sentenciou que as finanças 
não permitem. “O orçamento 
é um só e é preciso atender 
o restante das demandas da 
população”. 

OUTRAS DEMANDAS – 
Uma assembleia do Simpim 
vai avaliar em breve a pro-
posta do Executivo de paga-
mento do vale-alimentação 
atrasado. Desde 2018, uma 
ação judicial coletiva tramita 

no Fórum local, pedindo o 
pagamento do direito, que 
durante mais de quatro anos 
ficou sem ser honrado pela 
Prefeitura (2017 a 2020). Na 
proposta do atual governo, 
que tem pago em dia desde 
2021, o acordo contemplaria 
a suspensão da ação judicial, 
com pagamento em 30 dias, 
do mês atual, mais dois me-
ses de 2017 (R$ 320) e na 
sequência, o mês atual mais 
metade (R$ 90) de um mês 
atrasado. “A cada 12 meses 
podemos reavaliar estas con-
dições”, propõe o prefeito.

A proposição é vista 
com desconfiança pelo Sindi-
cato, fundamentalmente pela 
suspensão da ação na Justiça, 
contudo será avaliada numa 
assembleia.

Também, durante a 
reunião, o Executivo apre-
sentou a proposta de reajuste 
de em média 50% das di-
árias de campo de viagem 
dos servidores, bem como, 
uma reforma da previdência, 
se adequando à legislação 
federal, mas garantindo as 
mesmas regras para os atuais 
servidores.

Por fim, algo come-
morado pela categoria, é que 

o prefeito se comprometeu 
em seis meses, apresentar a 
reforma de padrões salariais 
e reparação de distorções 
históricas neste quesito.

AVALIAÇÃO – Mesmo 
lamentando o não avanço 
na melhora do índice de 
reposição, que considera o 
pior da região, o presidente 
do Simpim, Márcio Garcia, 
avaliou como positiva a reu-
nião. “Confesso que estou 
decepcionado com os índices 
alcançados, mas feliz por 
termos realizado um debate 
em alto nível. Foi um ver-
dadeiro show de civilidade e 
democracia”, assinalou.
 Da mesma forma, 
o prefeito Ronaldo avaliou 
como positivo o encontro. 
“A avaliação é muito boa. 
Foi um diálogo de alto nível. 
Somos sensíveis e entende-
mos como justas as reivin-
dicações do Simpim, mas 
não podemos ultrapassar os 
limites. Nosso estudo apon-
tou uma reposição de 7,82% 
e chegamos a 10%. Sei que 
não alcançamos a satisfação 
do funcionalismo, mas é que 
a responsabilidade não nos 
deixa fazer mais”, disse.

Durante quase três horas, num diálogo aberto e franco, vários temas relacionados 
aos servidores foram debatidos em reunião conjunta entre o Sindicato e a Prefeitura

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

Segundo CRM, não há risco 
de descontinuidade de 

operação na Mina de Candiota

Após a assinatura do 
Termo de Compro-
misso Ambienta l 

(TCA) entre a Companhia 
Riograndense de Minera-
ção (CRM) e a Fundação 
Estadual de Meio Ambiente 
(Fepam), o impasse de reno-
vação da licença ambiental 
da Mina de Candiota foi 
equacionado. 

Chegou a se ter certo 
receio recentemente com 
o pedido de renovação da 
licença ambiental de opera-
ção (LO) feito pela CRM em 

CRM e Fepam assinaram um Termo de Compromisso Ambiental (TAC) e 
segundo a direção da estatal, tudo deve estar ajustado nas próximas semanas

2018 à Fepam, demorando 
para ser atendido, porém 
com o entendimento, as 
áreas concedidas seguiram 
e seguem sendo mineradas.

Nos últimos dias uma 
nova preocupação surgiu, 
pois, segundo o Sindicato 
dos Mineiros de Candiota, 
a área licenciada está che-
gando ao fim da extração 
e há apreensão sobre uma 
possível descontinuidade 
da operação, sendo que o 
contrato com o abasteci-
mento da Usina de Candiota, 

pertencente a CGT Eletrosul 
vai até 2024, sendo que a 
atual área não chega ao fim 
deste ano no atual ritmo de 
extração.

Neste sentido, a di-
reção da CRM, contatada 
pelo jornal, foi enfática em 
assinalar que não há qual-
quer risco ou possibilida-
de de paralisação da Mina 
de Candiota. “A questão 
da poligonal de mineração 
para extração de carvão 
está sendo tratada entre a 
área técnica da CRM e da 

Fepam, conforme grupo de 
trabalho (GT) criado com 
essa finalidade, devendo 
esse tema estar equacionado 
nas próximas semanas. No 
momento não existe risco de 
descontinuidade em relação 
as atividades e operações de 
extração de carvão, questão 
essa que está sendo acom-
panhada e monitorada pela 
diretoria da Companhia”, 
afirmou o diretor-presidente 
Melvis Barrios Júnior. 

CASA CIVIL – O receio, já 

J. André TP

dissipado, foi debatido esta 
semana numa audiência 
articulada pelo deputado 
estadual Paparico Bachi 
(PL), que preside a Frente 
Parlamentar da Mineração 
no RS e do Polo Carboquí-
mico da Região Campanha 
na Assembleia Legislativa. 
No encontro estava, além 
de Pararico, o chefe da Casa 
Civil do RS, Artur Lemos, 
a direção do Sindicato dos 
Mineiros; o vice-prefeito de 
Candiota, Paulinho Brum, 
o vereador Marcelo Gre-

gório, além de diretores da 
Fepam e Secretaria de Meio 
Ambiente.
 Conforme o presi-
dente do Sindicato dos Mi-
neiros, Hermelindo Ferreira, 
o encontro foi promissor, 
confirmando o que foi dito 
pela diretoria da CRM ao 
TP, e que uma nova área 
será licenciada. “Segundo 
informado, os ajustes estão 
sendo feitos entre a CRM e 
a Fepam para que no mínimo 
até 2024 a Mina de Candiota 
siga operando”, destaca.

Audiência com o chefe da Casa Civil, Artur Lemos, debateu o assunto esta semana

Divulgação TP
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Confira a programação de peregrinação 
da imagem do Sagrado Coração de Jesus pelas 
comunidades da Paróquia:
- Dia 30 de abril – 18h – Sagrado Coração de Jesus;
- Dia 1º de maio – 10h – São José Operário;
- Dia 7 de maio – 17h30 – Santa Bárbara;
- Dia 15 de maio – 16h – São Simão;
- Dia 21 de maio – 15h30 – São João Batista;
- Dia 29 de maio – 16h – Santa Rosa de Lima;
- Dia 4 de junho – 15h30 – Santa Lúcia;
 - Dia 18 de junho – 15h30 – Nossa Senhora Apa-
recida;
- Dia 24 de junho – 18h – Sagrado Coração de 
Jesus;
- Dia 3 de julho – 9h – Imaculada Conceição;
- Dia 17 de agosto – 19h – Procissão motorizada 
na sede do município;
- Dia 18 de agosto – 18h – Tríduo na comunidade 
Imaculada Conceição;
- Dia 21 de agosto – 10h – Missa Festiva em co-
memoração aos 40 anos da Paróquia.

Divulgação TP

CANDIOTA

Peregrinação dará início às 
comemorações de 40 anos da paróquia 

católica Sagrado Coração de Jesus
A Paróquia Sagrado 

Coração de Jesus, da 
comunidade católica 

de Candiota, promove a 
partir deste sábado (30) uma 
peregrinação do símbolo 
alusivo aos 40 anos de pa-
róquia. Fundada em 1982, 
o símbolo da peregrinação 
será o padroeiro da paróquia, 
o Sagrado Coração de Jesus, 
juntamente com uma pedra 
de carvão, que se refere a 
riqueza natural do município 
de Candiota e simboliza o 
trabalho e sustento da popu-
lação do município.
 Conforme os freis 
Rinaldo Eberle e Tiago Frey, 
o jubileu dos 40 anos contará 
com celebrações nas co-
munidades católicas. Desta 
forma, neste sábado (30), 
a partir das 18h, tem início 
a peregrinação na Comuni-
dade Sagrado Coração de 
Jesus, localizada na Vila 
Residencial. O símbolo irá 
percorrer as nove comunida-
des que formam a Paróquia 

Sagrado Coração de Jesus.
 As atividades deve-
rão ser encerradas no dia 21 
de agosto, com uma Celebra-
ção Solene dos 40 anos da 
Paróquia Sagrado Coração 
de Jesus, na Igreja Imacu-
lada Conceição, localizada 
na sede do município, na 
praça Dario Lassance, com a 
presença do bispo diocesano 
e do provincial dos Freis 
Franciscanos do Rio Gran-
de do Sul. “Nestes 40 anos 
houve um grande trabalho 
de evangelização. No início 
da paróquia o atendimento 
pastoral era realizado pela 
Congregação dos Padres 
Scalabrianianos, os padres 
Carlistas, e no ano de 2005 
começou a presença pas-
toral da Ordem dos Frades 
Menores, os Franciscanos, 
que continua até os tempos 
atuais, completando 17 anos 
de presença franciscana”, 
lembrou o frei Rinaldo.
 Frei Tiago convi-
da a todos para louvarem 

a Deus pelos 40 anos da 
Paróquia Sagrado Coração 
de Jesus. “Agradecemos 
ao passado pela doação de 
tantas pessoas pela obra da 
evangelização. Neste tempo 

presente queremos com es-
perança e gratidão continuar 
anunciando o Evangelho. 
E com alegria queremos 
continuar a animar as comu-
nidades de fé”.
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Procuradoria de Candiota 
vai até João Emílio 

e Seival para perdão 
de dívidas tributárias

A Procuradoria Geral 
do Município anun-
ciou esta semana 

o início do projeto PGM 
Cidadania. A iniciativa 
inovadora é destinada a 
realização de atendimentos 
à população, a partir do 
deslocamento da equipe da 
Procuradoria aos bairros de 
Candiota.
 A primeira ação 
iniciará na próxima sema-
na, no dia 4 de maio, no 
bairro João Emílio, para 
sanar as dúvidas referentes 
ao perdão de dívidas e para 
receber a documentação 
daqueles que cumprirem os 
requisitos da legislação. 
 Os atendimentos 
serão individualizados, a 
partir da análise de cada 
caso concreto e ocorrerá na 
Escola Neli Betemps, das 9 
às 14h. 

S o b r e  o  m e s m o 
tema, ainda será realizada 
a segunda ação no dia 11 
de maio, na comunidade de 
Seival, junto ao PTG Bata-
lha do Seival, das 9 às 14h.

Em ambas as ativi-
dades, estarão presentes 
nos atendimentos a procu-
radora-geral do município, 
Nathiane Leivas Vaz e o 
procurador do município, 

Hernando Furtado Fagun-
des,  juntamente com a 
equipe de apoio.

Segundo a procura-
dora geral, a iniciativa é um 
braço de apoio. “Esse pro-
jeto busca ser um facilita-
dor ao acesso à informação, 
destinado à população que 
necessita de atendimento e 
que, considerando as difi-
culdades de deslocamento 
à sede da PGM, não con-
seguem comparecer para 
obter acesso ao benefício”, 
explica Nathiane

Com relação aos 
próximos bairros que serão 
atendidos, será divulgado 
em breve e com antecedên-
cia para que os moradores 
possam comparecer e orga-
nizar a documentação.

Independente desta 
ação nas localidades, dia-
riamente a PGM atende 
a comunidade das 8h às 
14h30, na sede da PGM, 
no centro da cidade (no 
prédio da antiga agência do 
Banrisul).

REQUISITOS – Para ter 
acesso ao benefício de per-
dão fiscal estabelecidos na 
lei municipal nº 2322/2022, 
é preciso preencher alguns 
requisitos. A lei prevê a 

PGM CIDADANIA

Arquivo TP

remissão (perdão) das dí-
vidas de créditos tributários 
do pagamento do Imposto 
Predial e Territorial Urba-
no (IPTU), taxas de água, 
esgoto e lixo dos contri-
buintes, inscritos ou não 
em dívida ativa até 31 de 
dezembro de 2021, ajuiza-
da ou não.
 A renda familiar 
mensal não pode ultrapas-
sar os três salários mínimos 
nacional; que a pessoa seja 
proprietária de apenas um 
imóvel no município e que 
ele seja utilizado para sua 

Projeto inovador será contínuo para outras ações da 
PGM diretamente nos locais de moradia da população

residência e esteja em dia 
com o pagamento de tribu-
tos no ano de 2021.

DOCUMENTOS – É fun-
damental as pessoas que 
se enquadram levarem os 
seguintes documentos no 
dia do atendimento: do-
cumentos pessoas e dos 
integrantes da família (CPF 
e RG), comprovação de 
renda familiar, cópia atua-
lizada da matrícula do imó-
vel ou contrato de compra 
e venda e comprovante de 
residência.

Procuradora geral do município, Nathiane Vaz, 
explica que a ação é um braço de apoio 

e facilita a vida das pessoas

Um pouco de históriaUm pouco de história

Nelson Kadel Jr.

SUSTENTABILIDADE

A partir do momen-
to que o homem passa 
a exercer um papel de 
agente econômico, dei-
xando de lado apenas 
suas preocupações de 
sobrevivência, passando 
a exercer controle sobre 
a natureza, explorando 
seus recursos e deles 
criandoprodutos para seu 
conforto e desenvolvimen-
to, começa a preocupação 
com a sustentabilidade.

Em 1949 a ONU – 
Organização das Nações Unidas, faz a primeira 
reunião sobre a conservação e utilização dos recur-
sos naturais. Ao chegaremaos anos 90, as nações 
já tinham discutido sobre os limites ao crescimento 
(Suécia-1972), formas de colocar na pratica o concei-
to de desenvolvimento sustentável (Versalhes-1984) 
e sobre a camada de ozônio (Holanda-1974 e Mon-
treal-1987), mesmo assim estávamos rodeados de 
passivos ambientais.

A década de 1990 tem como marco principal 
a assinatura do “Protocolo de Kyoto”, que buscou o 
combate do aquecimento global, estabelecendo co-
mometa a redução de 5,2% das emissões dos Gases 
de Efeito Estufa (GEE).

Contudo, 10 anos se passaram desde a 
Conferência das Nações Unidas, no Rio de Janeiro, 
chamada “Cúpula da Terra ECO92”,quando a ONU 
lança os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, 
durante o evento chamado “Cúpula das Nações Rio 
+ 10”. O tempo passa, chegamos a 2012 e as nações 
reafirmam seus compromissos com o desenvolvimen-
to sustentável, agora com a “Agenda 2030”, pois as 
Pessoas, precisam Prosperar, no Planeta com Paz 
e Parcerias (conhecidos 5 P’s).

Os desafios seguem e a Agenda 2030 será o 
ponto de partida dos ODS - Objetivos do Desenvolvi-
mento Sustentável, assunto de nossa próxima coluna.

COVID-19

Pinheiro Machado tem alta incidência 
de novos casos, porém sem gravidade

 A incidência de 
novos casos de Covid-19 
em proporções bem maiores 
que os demais municípios da 
região, têm chamado aten-
ção em Pinheiro Machado, 
porém não chega ser uma 
preocupação anormal para as 
autoridades sanitárias.
 Em contagem feita 
pelo jornal Tribuna do Pam-
pa, analisando os boletins 
epidemiológicos divulgados 
pela Prefeitura entre 14 e 
28 de abril, foram contabi-

lizados 339 novos casos da 
doença no município. Isso dá 
uma média de 20,2 casos por 
dia, que é considerada alta 
em comparação ao que vem 
ocorrendo em nível regional 
e até nacional. Pelo boletim 
desta quinta-feira (28), havia 
104 casos ativos, sendo um 
em hospitalização.

MOTIVOS – O secretário de 
Saúde do município, Tiago 
Garcia, não deu um motivo 
específico para os números 

ainda altos de casos ativos e 
novos casos. 
 Conforme ele, a ci-
dade continua com a mesma 
capacidade de testagem e 
notificações. “Nossos dados 
são atualizados diariamente 
nos sistemas do Ministério da 
Saúde. Saliento ainda que o 
comprometimento da equipe 
em monitorar contatos e tes-
tar, oportuniza esses números 
altos, porém reais”, assinala.
 Ainda, Tiago tam-
bém argumenta que a di-

Foram 339 
registros nos 

últimos 14 dias

minuição dos cuidados por 
parte população é fator para 
aumentar o contágio, porém 
ele considera aceitável esse 
comportamento, visto que já 
se passaram dois anos desde 
o início da pandemia. “Im-
portante observar que mesmo 
com altos índices compa-
rados à região, o município 
apresenta uma alta taxa de 
cobertura vacinal, diminuindo 
as chances de casos graves e 
por consequência internações 
e óbitos”, pondera.

MÁSCARAS – O secretário 
evidenciou, que mesmo a 
Prefeitura ainda mantendo 
a obrigatoriedade do uso de 
máscaras (única cidade da 
região que ainda perdura 
esta medida), é notório, se-
gundo ele, que essa orien-
tação não é seguida em sua 
totalidade.
 Nes t e  s en t i do , 
Tiago informa que se con-
sidera a possibilidade de 
Pinheiro Machado também 
adotar a desobrigação do 

uso do equipamento em 
ambientes fechados e aber-
tos, lembrando que nesta 
quinta-feira (28), o gover-
no do Estado facultou o 
uso também em ambientes 
fechados, sendo que já ha-
via feito para os abertos há 
algum tempo. “A tendência 
é que o município siga essa 
nova orientação, mas acima 
de tudo, visando sempre 
observar os dados e garan-
tir à proteção a comunidade 
pinheirense”, disse.
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Município recebeu uma camionete que deverá 
auxiliar nas atuações no interior do município

Divulgação TP

Pelotão da Brigada Militar 
de Pedras Altas recebe viatura 

para melhorar atendimento 

ESTRUTURA

Na última segunda-
-feira (24), o prefei-
to de Pedras Altas, 

Bebeto Perdomo, parti-
cipou do ato de entrega 
oficial de uma viatura para 
o trabalho de policiamento 
ostensivo da Brigada Mili-
tar da cidade. 

O encontro ocorreu 
na Pousada Estância Ta-
rumã com a presença do 
vice-prefeito José Volnei 

Oliveira, secretários de 
governo, presidente da Câ-
mara de Vereadores Arildo 
Madruga, os vereadores 
Diego Marques,  Antônio 
Prestes e as vereadoras Ma-
ria Eliana, Viviane Veca, 
Lídia Soares e Nádia Pa-
dilha.

Na oportunidade, 
o veículo foi  entregue 
pelo comandante regional 
de Polícia Ostensiva Sul 

(CRPO/Sul), o tenente-co-
ronel Cláudio de Azevedo 
Goggi, e o comandante do 
3° Batalhão de Policiamen-
to em Área de Fronteira 
(3°BPAF), major Alvaro 
Martinelli ao prefeito Be-
beto Perdomo.

“Trabalhamos mui-
to para conquistar essa 
camionete e continuamos 
intensamente para que no-
vas viaturas, armas e co-

letes, possam oportunizar 
melhores condições aos 
policiais”, destacou o co-
mandante Goggi.

Bebeto Perdomo, 
durante o recebimento da 
camionete, afirmou que a 
viatura é uma antiga reivin-
dicação da Brigada Militar 
e da sociedade pedrasalten-
se. “É um veículo robusto, 
com tração 4x4, que será 
ideal para ações de com-

bate à criminalidade em 
nosso município. Pedras 
Altas é uma cidade rural. 
Há tempos necessitávamos 
de uma camionete para 
poder prestar um auxílio 
maior nas comunidades 
do interior. Agradecemos 
muito o empenho das au-
toridades do município, 
incluindo o Sindicato Ru-
ral e demais forças vivas 
que batalharam para que 

esta camionete pudesse 
ser destinada para o nosso 
Pelotão”, disse o prefeito, 
acrescentando que “esse é 
o compromisso do municí-
pio, atuar em parceria com 
a Brigada Militar, Polícia 
Civil, Sindicato Rural e 
Câmara de Vereadores para 
o bem da comunidade, 
valorizando as pessoas, 
pesando na cidade e proje-
tando o futuro”. 

Entrega oficial do veículo aconteceu na pousada Tarumã com a presença 
dos comandantes da BM, Executivo e Legislativo de Pedras Altas

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 28/4/2022ORDINÁRIA 28/4/2022

EXPEDIENTE INTERNOEXPEDIENTE INTERNO
INDICAÇÕESINDICAÇÕES

Da vereadora TANIRA RAMOS DOS Da vereadora TANIRA RAMOS DOS 
SANTOS MARTINS -SANTOS MARTINS - 228/2022 - So- 228/2022 - So-

licita ao Poder Executivo a realização de limpeza nas licita ao Poder Executivo a realização de limpeza nas 
margens do córrego que atravessa a Sede do Município. margens do córrego que atravessa a Sede do Município. 
229/2022 - Solicita ao Poder Executivo a substituição 229/2022 - Solicita ao Poder Executivo a substituição 
de lâmpadas queimadas ou danificadas no sistema de de lâmpadas queimadas ou danificadas no sistema de 
iluminação pública da Avenida Capitão Hugo Canto.iluminação pública da Avenida Capitão Hugo Canto.
Do vereador LUIZ GUSTAVO NUNES DIAS - Do vereador LUIZ GUSTAVO NUNES DIAS - 229/2022 229/2022 
- Solicita ao Poder Executivo a realização de obras de - Solicita ao Poder Executivo a realização de obras de 
patrolamento e encascalhamento na Serra da Hulha, na patrolamento e encascalhamento na Serra da Hulha, na 
proximidades da residência do Sr. Zulmarino. 230/2022 proximidades da residência do Sr. Zulmarino. 230/2022 
- Solicita ao Poder Executivo a realização de obras de - Solicita ao Poder Executivo a realização de obras de 
limpeza de valas, patrolamento e encascalhamento na limpeza de valas, patrolamento e encascalhamento na 
Rua Apolinário Lopes.Rua Apolinário Lopes.
Dos vereadores GETÚLIO PORTO e LUIZ GUSTAVO Dos vereadores GETÚLIO PORTO e LUIZ GUSTAVO 
NUNES DIAS - NUNES DIAS - 231/2022 - Solicita ao Poder Executivo a 231/2022 - Solicita ao Poder Executivo a 
realização de obras de patrolamento, encascalhamento realização de obras de patrolamento, encascalhamento 
e embueiramento na Avenida Francisco Kloppenburg, e embueiramento na Avenida Francisco Kloppenburg, 
desde o Posto de Combustível até a Escola Manuel Lucas desde o Posto de Combustível até a Escola Manuel Lucas 
de Oliveira.de Oliveira.

Do vereador GETÚLIO PORTO - Do vereador GETÚLIO PORTO - 232/2022 - Solicita ao 232/2022 - Solicita ao 
Poder Executivo a construção de áreas cobertas no pátio Poder Executivo a construção de áreas cobertas no pátio 
da Escola Municipal Monteiro Lobato, sendo uma desde o da Escola Municipal Monteiro Lobato, sendo uma desde o 
portão de entrada até os prédios e outras fazendo a ligação portão de entrada até os prédios e outras fazendo a ligação 
entre os prédios do complexo. entre os prédios do complexo. 
Do vereador HUGO TRENCHI GARCIA TEIXEIRA - Do vereador HUGO TRENCHI GARCIA TEIXEIRA - 
233/2022 - Solicita ao Poder Executivo a realização de 233/2022 - 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 dos Camponogara, no Assentamento Conquista do 
Futuro. 234/2022 - Solicita ao Poder Executivo a reali-Futuro. 234/2022 - Solicita ao Poder Executivo a reali-
zação de obras de patrolamento, encascalhamento e zação de obras de patrolamento, encascalhamento e 
embueiramento no Corredor do Dica, no Assentamento embueiramento no Corredor do Dica, no Assentamento 
Santa Elmira. 235/2022 - Solicita ao Poder Executivo a Santa Elmira. 235/2022 - Solicita ao Poder Executivo a 
realização de obras de patrolamento e encascalhamento realização de obras de patrolamento e encascalhamento 
no Corredor dos Serpas, no Assentamento Santa Elmira. no Corredor dos Serpas, no Assentamento Santa Elmira. 
236/2022 - Solicita ao Poder Executivo a realização de 236/2022 - Solicita ao Poder Executivo a realização de 
obras de patrolamento e encascalhamento nas estradas obras de patrolamento e encascalhamento nas estradas 
do Assentamento Nova União.do Assentamento Nova União.
Do vereador DIEGO GARCIA RODRIGUES - Do vereador DIEGO GARCIA RODRIGUES - 237/2022 237/2022 
- Solicita ao Poder Executivo a realização de cursos pro-- Solicita ao Poder Executivo a realização de cursos pro-
fissionalizantes de traçado em caldeiraria.fissionalizantes de traçado em caldeiraria.

VOTAÇÃO DE PROJETOSVOTAÇÃO DE PROJETOS
Projeto de Lei Municipal nº 008/2022 - Projeto de Lei Municipal nº 008/2022 - 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 Crédito Adicional Especial no Orçamento Vigente e dá 
outras providências. outras providências. 
Projeto de Lei Municipal nº 014/2022 - Projeto de Lei Municipal nº 014/2022 - 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 Crédito Adicional Especial no Orçamento Vigente e dá 
outras providências outras providências 
Projeto de Lei Municipal nº 017/2022 - Projeto de Lei Municipal nº 017/2022 - Autor: PODER Autor: PODER 
EXECUTIVO - Assunto: Revoga integralmente a Lei Mu-EXECUTIVO - Assunto: Revoga integralmente a Lei Mu-
nicipal nº 914, de 13 de novembro de 2007.nicipal nº 914, de 13 de novembro de 2007.
Projeto de Lei Municipal nº 019/2022 -Projeto de Lei Municipal nº 019/2022 - Autor: PODER  Autor: PODER 
EXECUTIVO - Assunto: Autoriza o Prefeito, Vice-Prefeito, EXECUTIVO - Assunto: Autoriza o Prefeito, Vice-Prefeito, 
Secretários, Procurador Jurídico, Servidores Efetivos ou Secretários, Procurador Jurídico, Servidores Efetivos ou 
Comissionados a dirigirem veículos oficiais da administra-Comissionados a dirigirem veículos oficiais da administra-
ção pública municipal como instrumento de trabalho e dá ção pública municipal como instrumento de trabalho e dá 
outras providências.outras providências.
Projeto de Lei Municipal nº 020/2022 -Projeto de Lei Municipal nº 020/2022 - 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 Crédito Adicional Especial no Orçamento Vigente e dá 
outras providênciasoutras providências
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Parte da programação ocorre junto a praça central da cidade

30 de abril a 3 de maio de 2022

Raíssa Vargas/Especial TP

Terra da Ovelha completa 144 anos com 
programação para todos os públicos

P inheiro Machado co-
memora na próxima 
segunda-feira (2) de 

maio, 144 anos de emanci-
pação e para comemorar a 
data, foi organizada uma 
semana com diversas ati-
vidades inteiramente gra-
tuitas para a comunidade.

A semana conta com 
Rally, atividades dos con-
sulados pinheirenses do 
Grêmio e do Inter, Jornada 
Gospel, Roda de Capoeira 
e atividades de Hip-Hop, 
apresentações musicais, 
passeio ciclístico, brinque-
dos infláveis e muito mais.

O evento conta com 
o patrocínio das Lojas Be-
cker, Restaurante Quitan-
dinha e do Restaurante 
da Aninha e contará com 
a participação do Grupo 
de Proteção aos Animais 
(GPA UPA) de Pinheiro 
Machado.

A programação teve 
início na terça-feira (26) 
com o projeto Conhecendo 
os prédios públicos. A ati-
vidade também aconteceu 

PINHEIRO MACHADO

nesta quarta-feira (27). 
Na quinta-feira (28), 

a partir das 14h, aconteceu 
a Feira da Mulher Empre-
endedora na praça central 
Angelino Goulart e na sex-
ta-feira (29), uma Roda de 
Conversa junto ao ônibus 
Lilás, com a delegada da 
Polícia Civil de Pinheiro 
Machado, Alexandra Ca-
rolina Pérez Sosa, com as 
integrantes do Conselho da 
Mulher do Capão do Leão, 
Clarice Aguiar e Rejane 
Vieira e com a integrante 
do Gamp, Diná Bandeira, 
em frente à Prefeitura.

Confira o restante da 
programação:
- Sábado (30) - 14h – 2ª 
Jornada da Juventude no 
Ginásio Municipal; 18h 
– Largada do 11º Rally 
noturno, na praça central; 
18h – Pastelada da APAE 
no Teatro Ludovico Pórzio; 
21h30 – Dj Martins, com 
som eletrônico na praça 
central; 20h -  Baile do 
projeto Conviver com duas 

bandas gaúchas populares 
no Ginásio Municipal de 
Desportos.

- Domingo (1º de maio) - 
8h – Largada do 20º Rally 
Diurno, na praça central; 
9h – Encontro de carros an-
tigos na praça central; 9h30 
- Missa em Comemoração 
ao Dia do Trabalhador e 
aniversário do município 
na Paróquia Nossa Senhora 
da Luz; 10h – Brinquedos 
infláveis no Ginásio Muni-
cipal de Desportos; 10h às 
17h – Consulado do Grê-
mio: ônibus do Grêmio e 
Gaúcho da Geral em frente 
ao Ginásio Municipal de 
Desportos; 13h30 – Roda 
de Capoeira no Ginásio 
Municipal de Desportos; 
14h - Apresentação de gru-
pos de Hip-Hop no Ginásio 
Municipal de Desportos; 
17h30 – Pastelada da Apae 
no Ginásio Municipal de 
Desportos; 18h -  Ban-
da Pop Rock no Ginásio 
Municipal de Desportos; 
20h – Premiação do Rally 

Diversos Shows integram a programação artística

no Ginásio Municipal de 
Desportos; 22h - Baile em 
comemoração ao Dia do 
Trabalhador e aniversário 
do município com a Banda 
Recanto e a 1h, Grupo Som 
da Cor.

- Segunda (2) - 9h – Apre-
sentação de comidas típicas 
e derivados do mel no gi-
násio do Colégio Estadual 

Hipólito Ribeiro; 10h – 
Passeio Ciclístico com saí-
da da Pracinha de Esportes; 
11h às 16h – Consulado do 
Inter: Saci, troféus e fotos 
do S.C Internacional no 
Ginásio Municipal de Des-
portos; 13h30 - Brinquedos 
infláveis no Ginásio Mu-
nicipal de Desportos; 14h 
– Pinheiro Kids no Ginásio 
Municipal de Desportos; 

14h – Pastelada da Apae; 
18h – Parabéns e bolo de 
Aniversário – 144 anos de 
Pinheiro Machado; 18h – 
Dupla Sertaneja Popular 
no Ginásio Municipal de 
Desportos; 20h – Banda 
Indústria Musical no Giná-
sio Municipal de Desportos 
e 22h – Encerramento, 
no Ginásio Municipal de 
Desportos.
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Município é o 6º no ranking de produção de ovinos

Por dentro dos Legislativos

HULHA NEGRA
*O vereador Diego Rodrigues (Progressistas), disse que é 
lamentável o ato que aconteceu na sessão ordinária referente 
ao projeto de lei que, segundo ele, está tramitando na Câmara 
há um mês. O vereador afirmou que na reunião feita com 
a Coopcarnes, onde pediram mais um ano de contrato, ele 
não foi convidado para participar mesmo sendo o autor do 
pedido de revogação de contrato. Além disso, Rodrigues cita 
que não haveria problema em estender o tempo de contrato, 
desde que mostrassem algum documento que comprovasse 
a busca pelo recurso. Na oportunidade, o progressista afir-
mou que já receberam verba e nada foi feito. Afirmou que 
colocaram alguns materiais no local, mas foram roubados. 
O vereador pediu para a comunidade marcar o rosto dos 
vereadores que rejeitaram o projeto, pois seria bom para o 
município. Também, falou da sua agenda nas Secretarias de 
Agricultura e Educação do Estado, onde avançou mais um 
passo em busca da escola regional para a cidade com a ajuda 
da vereadora candiotense Hulda Alves (MDB), e do professor 
Alex. Falou da segunda edição da campanha do quilo, onde 
cerca de 800 kg de alimentos foram arrecadados e uma parte 

já foi repassada para a Secretaria de Assistência Social, para 
ser distribuída entre as famílias carentes da cidade. 
*O vereador Jorge Coelho (PDT), citou a finalização do curso 
profissionalizante no município, e disse que o resultado foi 
satisfatório. Falou sobre o atendimento do Samu, que está 
cada vez pior. Fez referência a uma emergência que aconte-
ceu no final da semana passado, onde o Samu demorou 40 
minutos para chegar até o local. O vereador afirmou que o 
atendimento só foi realizado porque ele foi chamar os socor-
ristas. Pediu urgência na solução deste problema. 
*O vereador Getúlio Porto (PDT), falou sobre o abatedouro, 
dizendo que a geração de empregos é um assunto impor-
tante. Disse que o vereador Diego Rodrigues não sabe o que 
está fazendo na Câmara e que não conhece o regimento 
interno. Além disso, afirmou que Rodrigues não respeita os 
demais colegas e pediu para que ele se manifeste quando 
tiver certeza do assunto. Pediu para não usar a tribuna como 
palanque político para desmerecer os outros vereadores. 
*A vereadora e presidente da Câmara Tânira Ramos (PTB), 
pediu desculpas pela discussão dos vereadores Diego e 
Getúlio, relembrando que as divergências precisam ser 
tratadas com respeito. Falou que a população quer manter o 
serviço do Samu 24horas por dia, pois o socorro mais próximo 
fica a 30 minutos do município. Disse que os vereadores 
Ronaldo e Diego solicitaram uma audiência pública para 
tratar do assunto, mas que foi adiada duas vezes e que até 
o momento não há resposta satisfatória para a comunidade. 
Tanira falou que espera que o prefeito consiga comparecer 
no próximo dia marcado e que possa dar uma resposta 
concreta. A presidente citou a feira municipal que irá acon-
tecer no próximo dia 7, no largo da biblioteca com mostra 
de artesanato. A vereadora afirma que o espaço contará 
com aproximadamente 30 estandes de forma gratuita, para 

Presidente do Sindicato, Heber Farias afirmou 
haver ciclos bons e ruins dentro da ovinocultura

144 ANOS

Apesar das crises, ovinocultura ainda é 
um dos símbolos de Pinheiro Machado

O Rio Grande do Sul 
é o segundo estado 
do país com o maior 

rebanho, com cerca de 3,5 
milhões de cabeças dispersar 
em mais de 52 mil proprieda-
des de todos os tamanhos. As 
regiões que mais produzem 
são as da Campanha e da 
Fronteira Oeste. Santana do 
Livramento, Alegrete, Quaraí, 
Dom Pedrito e Uruguaiana 
são os municípios com os 
maiores rebanhos. A cadeia 
produtiva da ovinocultura, 
entretanto, ocupa um número 
muito maior de pessoas, já 
que a carne e a lã se desdo-
bram em variadas atividades, 
de frigoríficos à produção 
artesanal.

Apesar de não estar 
entre os municípios com 
maiores números de reba-
nhos, Pinheiro Machado é 
conhecida como a Terra da 
Ovelha, onde é realizada 
anualmente a Feira e Festa 
Nacional da Ovelha (Feove-
lha) e onde o rebanho ovino 
faz parte da história da cidade 
e de seus moradores.

Em razão disso, o Tri-
buna do Pampa, nesta edição 
que antecede o aniversário 
de 144 anos de Pinheiro Ma-
chado, traz uma matéria com 
integrantes do setor agrope-
cuário, ligados a ovinocultura 
para falar sobre o tema.

O jornal conversou 
com o zootecnista e vice-
-presidente do Sindicato Ru-
ral de Pinheiro Machado, 
Leonardo Farion, que afirmou 
que “apesar das crises e dos 
altos e baixos inerentes ao 
setor primário, a ovinocul-
tura sempre esteve e está ao 
lado do produtor como uma 
atividade importante e com 
retornos sempre significativos 
dentro do sistema”.

Solicitado pelo jornal 

a falar sobre a evolução do 
setor ao longo dos anos, o 
vice-presidente disse que a 
criação de ovinos se deu e 
se da de forma basicamente 
extensiva, ou seja, animais 
soltos nos campos se alimen-
tando de vegetação nativa, 
mas que aualmente o uso 
de pastagens cultivadas vem 
incrementando este sistema 
e o tornando mais rápido, o 
uso de tecnologia também au-
xiliam o produtor a produzir 
mais e melhor. 

“O município de 
Pinheiro Machado sempre 
esteve entre os 10 maiores 
rebanhos de ovinos do estado, 
oscilando posições, porém 
hoje é o 6º deste ranking. 
Quanto a número de animais, 
houve uma diminuição como 
um todo no estado. O RS já 
teve em torno de 13 milhões 
de ovinos e hoje tem um re-
banho ao redor de 3 milhões. 
Essa diminuição se deu por 
vários fatores, mas o mais 
significativo foi a crise da lã 
na década de 80”, lembrou.

O zootecnista não 
deixou de lembrar o papel 
importante do município na 
ovinocultura em razão da 
Feovelha. “Pinheiro Machado 
tem um papel de destaque na 
ovinocultura nacional, pois 
sedia há quase 40 anos a 
maior feira de ovinos do inte-
rior do Estado. Neste sentido 
o sentimento é de otimismo 
a curto e longo prazo, pois 
a ovinocultura e a Feovelha 
se reinventaram já inúmeras 
vezes nestas quatro décadas e 
acreditamos que não será di-
ferente nas próximas décadas. 
A ovelha se adapta muito bem 
a tudo que lhe é proposto”, 
argumentou.

Leonardo também 
acrescentou que o Brasil e 
o RS são detentores de um 

material genético ovino inve-
jável. “Apesar de hoje termos 
alguns entraves para uma 
comercialização mais livre 
entre os países no Conesul, 
mesmo assim nossos produ-
tores investem em importação 
de genética, seja através da 
compra de animais melhora-
dores ou sêmen e embriões, 
inclusive de material genético 
da Europa. A pecuária brasi-
leira e a nossa ovinocultura 
trabalha com tecnologia de 
ponta desde sempre e a Feo-
velha propicia que tudo isso 
seja visto e esteja ao alcance 
dos nosso produtores rurais da 
região”, destacou.

FEOVELHA – O evento acon-
teceu em 2022 ocorreu na sua 
38ª edição tradicionalmente 
no Parque Charrua, sede do 
Sindicato Rural de Pinheiro 
Machado. O TP conversou 
com o presidente do Sindi-
cato Rural, Heber Farias, que 
lembrou que a ovinocultura 
é uma atividade importante 

dentro da agronegócio. “Além 
da importância econômica, 
tem importância social. Em 
nossa região, especificamen-
te, os campos são propícios 
para a criação de ovinos. Ao 
longo do tempo temos uma 
tradição ovelheira. A ovelha 
sempre ajudou no sustento 
das famílias rurais, quer como 
produtora de lã, quer como 
produtora de carne, ou no 
artesanato”, afirmou.
 Farias, porém, des-
tacou ser claro a vivência 
de ciclos, bons e ruins. “No 
momento estamos com difi-
culdade na comercialização 
da lã, mas de alguma forma, 
segue dando resultados. E 
a Feovelha, bem, sem dú-
vida é de uma importância 
imensa para o setor. Trinta 
e oito edições, ininterruptas 
deste evento, comprovam 
a sua importância. Além da 
intensa programação desen-
volvida durante a feira, como 
palestras, reuniões, mostra 
de artesanato, concurso de 

fotografia, negócios e exposição 
de animais com as melhores 
cabeças de suas propriedades, 
dão a dimensão da Feovelha. 
A Feovelha é agregadora, pro-
dutores de qualquer tamanho, 
dos mais longínquos rincões 
reservam esta data para fazer 
bons negócios”, relatou Hever, 
ressaltando que nem mesmo a 
pandemia de Covid-19 impos-
sibilitou bons negócios.

FUNDOVINOS – No dia 11 de 
abril deste ano foi sancionada 
pelo governador a Lei que 
modifica o Fundo de Desen-
volvimento da Ovinocultura 
(Fundovinos) e garante que os 
valores do fundo sejam inves-
tidos diretamente no setor da 
ovinocultura e gerenciados por 
entidades representativas dos 
produtores. A nova legislação 
foi uma proposição do deputado 
Luiz Fernando Mainardi (PT), 
aprovada na Assembleia Legis-
lativa em março deste ano com 
45 votos favoráveis e apenas 
dois contrários.

O Fundo, criado ain-
da em 1998, arrecada cerca 
de R$ 1,5 milhão por ano 
e até agora era gerenciado 
diretamente pelo Executi-
vo. A execução dos valores 
vinha caindo ano a ano. Em 
2013, 86,6% dos R$ R$ 2,3 
milhões arrecadados foram 
investidos, mas em 2021 a 
arrecadação caiu para R$ 
1,5 milhão e a execução 
foi de apenas 3,8%. Nos 
últimos três anos a execução 
foi de 4,4% (2019), 1,5% 
(2020) e 3,8% (2021). Na 
ocasião, Maionardi mani-
festou alegria.  “Foram mais 
de quatro anos de negocia-
ções. Tenho certeza de que 
o setor ovinocultor também 
está feliz. A criação de ovi-
nos é um ativo econômico 
importante, mas também é 
um ativo cultural do nosso 
estado. Nossos campos das 
regiões da Campanha e da 
Fronteira Oeste estão em 
festa”, declarou o parla-
mentar.

Zootecnista Leonardo Farion (D) disse que a ovinocultura 
continua sendo importante para o produtor

quem quiser expor e comercializar. O evento terá início às 
10h, e será animada por apresentações artísticas a cada 
60 minutos. Além disso, haverá uma equipe de saúde para 
atender as necessidades básicas. O evento está a cargo da 
Câmara Municipal. 
*O vereador Volnei Monfron (PT), falou sobre a conquista 
da escavadeira hidráulica, explicando que foi uma emenda 
do deputado federal Paulo Pimenta (PT), juntamente com o 
deputado estadual Mainardi (PT). Citou sua agenda em Porto 
Alegre, e disse que a partir da próxima segunda-feira (2) a 
cidade terá boas notícias a respeito do recurso de R$ 200 mil 
para as agroindústrias. Também, informou que participou de 
uma reunião referente a titularização de um assentamento, 
citando também o problema da água do Passo do Neto. 
*O vereador Ronaldo Pereira (Progressistas), disse que 
está há seis anos na Câmara para trabalhar para o povo e 
não para fazer política suja e mentirosa. Falou que achou 
bonito o trabalho do vereador Diego, onde arrecadou cerca 
de 800kg de alimentos, mas deixou claro que não concorda, 
afirmando que os moradores de Hulha Negra não são in-
felizes. Questionou a arrecadação dos estabelecimentos 
públicos, e disse que pensa na comunidade e que é preciso 
ver quem está a favor do funcionário público e da população. 
*O vereador Luís Gustavo (Progressistas), também falou 
sobre a Samu, elogiando o trabalho feito. O vereador disse 
que é preciso adequação no hospital com uma equipe de 
enfermeiros e técnicos, e informou que pediu isso na re-
união com a presença do prefeito. Pediu um olhar especial 
a Trigolândia, pois depois das chuvas a situação fica lamen-
tável. Disse que os vereadores são unidos, e que é preciso 
ajuda coletiva neste assunto. Pediu mais respeito do vereador 
Diego. Por fim destacou sua felicidade com a escavadeira hi-
dráulica, e afirmou que será bem usada dentro do município. 
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Voluntária da causa animal fala 
sobre a importância do projeto
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O projeto de castra-
ções já era bastante espera-
do no município para que 
pudesse haver um controle 
populacional de cães e 
gatos. Dois dos animais 
encaminhados para castra-
ção pelo convênio foram 
duas cadelas, que estavam 
sendo acompanhadas pe-
las voluntárias da causa 
animal em Pedras Altas, 
Márcia Barcelos e Andréia 
Cardoso.

Ao TP, Márcia Bar-
celos disse que o início do 

projeto de castrações será 
importante para a cidade. 
“Assim temos a esperança 
de diminuir a procriação e 
os animais abandonados”, 
frisou.

TRABALHO – Márcia e 
Andréia, que também são 
professoras, dão assistência 
a animais de rua. Márcia 
contou ao jornal que ali-
menta sete animais atual-
mente. “Tenho casinhas na 
frente e no pátio da minha 
casa para eles. Cuidamos 

de animais que foram lar-
gados em estado depri-
mente de fome, animais 
machucados das caçadas 
de porco javali. A cadelinha 
enviada para a castração foi 
largada muita magra, toda 
cortada na cabeça, sem en-
xergar de um dos olhos por 
estar rasgado das unhas dos 
porcos e todos os mamilos 
pendurados por serem mor-
didos”, relatou.

Questionada pelo 
jornal, Márcia contou que 
os alimentos e medicações 

são fornecidos por meio de 
recursos próprios, apenas é 
solicitado quando os valo-
res se tornam inacessíveis. 
“Alimentamos e medica-
mos todos eles do nosso 
próprio bolso, sem ajuda de 
ninguém. Às vezes, quan-
do estamos necessitados, 
pedimos colaboração para 
comprar medicações mais 
caras, pois além dos que 
temos aqui nas nossas ca-
sas ainda ajudamos outras 
pessoas que também preci-
sam”, contou a voluntária.
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Procedimentos ocorrem no município de Pinheiro Machado

Castrados os cinco primeiros animais 
por meio de convênio em Pedras Altas 

CONTROLE POPULACIONAL

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

Saúde iniciou nesta semana 
o Programa de Castrações 
de Cães e Gatos. O projeto 
ocorre por meio de um con-
vênio firmado com municí-
pio de Pinheiro Machado.

Cinco animais entre 
grande e pequeno porte fo-
ram encaminhados para o 
início das atividades, acom-
panhados pelos servidores 
da Vigilância Sanitária e 
Endemias Leandro Bandei-
ra, Lenir Azambuja e Diony 
Gimenez.

O secretário de Saú-
de Celso Caetano destacou 
o início do trabalho como 
muito importante, pois se 
comunica direto também 
com a saúde pública no con-
trole de zoonoses e auxilia 
no controle populacional de 
cães e gatos.

Participante ativo no 
processo de implantação do 
projeto com destinação de 
recursos de emenda imposi-
tiva, o vereador e presidente 

da Câmara pedrasaltense, 
Arildo Madruga (Progres-
sistas), disse que o momento 
foi histórico para a cidade. 
“Este foi um projeto de cam-
panha que ainda não havia 
sido colocado em prática. 
Fizemos parte do processo, 
mas nada seria possível sem 
o entendimento e compreen-
são, por parte do Executivo, 
quanto à importância de 
iniciação de um projeto de 
saúde pública na cidade, 
bem como dos colegas vere-
adores, também apoiadores 
desta causa”, afirmou.

Para o prefeito Bebe-
to Perdomo, que não pode 
estar presente por agenda 
prévia na capital gaúcha 
o projeto é histórico para 
Pedras Altas. “Mais uma 
vez está sendo revertido em 
prestação de serviço público 
a boa relação entre os pode-
res Executivo e Legislativo”, 
lembrou.

PROGRAMA - O projeto 
tem como base o território 
do município de Pedras 

Altas, e contempla o projeto 
de esterilização. Segundo 
apurado, serão priorizados, 
mediante prévio cadastro e 
fila de espera, os animais 
domésticos errantes e po-
pulação com baixa renda.

As inscrições de-
vem ser feitas na Secre-
taria de Saúde, no setor 
de Vigilância Sanitária. O 
responsável pelo animal 
deverá apresentar no ato da 
inscrição o comprovante de 
sua residência no município 
de Pedras Altas, e em pro-
grama social.

O projeto tem pre-
visão de três esterilizações 
mensais para família de 
baixa renda, uma esterili-
zação mensal independente 
de critério de renda e uma 
esterilização mensal para 
animais errantes, que cir-
culam pela área urbana, 
sendo que em contra partida 
ao município de Pinheiro 
Machado, haverá a disponi-
bilização de uma castração 
mensal, contabilizando seis 
castrações mensais.

Divulgação TP

Secretário Celso e vereador Arildo 
madruga acompanharam a 

saída dos primeiros animais junto 
a Vigilância Sanitária

Primeiros animais 
pelo programa foram 

castrados esta semana
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Márcia junto a cadelas castradas pelo programa


