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Publicação da Prefeitura
de Pinheiro Machado
(Gestão 2017-2020)

Prefeito: 
José Antônio Duarte Rosa

Vice-Prefeito: 
Jackson Luiz Fagundes Cabral

Endereço: 
Rua Nico de Oliveira, 763
Centro - CEP 96.470-000

Telefone:
(53) 3248.3500

Horário de Atendimento ao Público: 
Das 8h30min às 11h30min
e das 13h30min às 16h

E-mail: 
prefeito@pinheiromachado.rs.gov.br

Jornalista Responsável: 
Roberto Arruée Witter (MTB 15.865)

Projeto Grá� co: 
www.puratatica.com

EXPEDIENTE

Só com
união de
esforços
retomaremos 
o crescimento

 O cenário de crise nas � nan-
ças públicas e de recessão na econo-
mia nacional re� ete diretamente nos 
municípios. Pinheiro Machado, como 
não poderia ser diferente, também 
sente esses efeitos.

 Mas apesar das di� culdades, 
os primeiros seis meses do ano trou-
xeram importantes realizações. Isso 
porque nossa equipe de trabalho tem 
uma diretriz muito clara: diante da 
escassez de recursos, devemos traba-
lhar com criatividade e, tanto quanto 
possível, reunir parceiros ao nosso 
redor. Não há desenvolvimento sem 
união de pessoas com o mesmo pro-
pósito, sejam elas agentes públicos 
ou pertencentes à iniciativa privada.

 Queremos resgatar o orgu-
lho que as pessoas sempre sentiram 
em viver no nosso município, devol-
verlhes a autoestima e fazer com que 
voltem a acreditar que Pinheiro Ma-
chado tem solução. Podemos e vamos 
vencer a crise e retomar o desenvol-
vimento. Para isso, basta que os pi-
nheirenses acreditem que isso é pos-
sível. Reerguer a cidade depende de 
todos, não apenas do Poder Público.

 Nos últimos anos assistimos 
novos empreendimentos chegarem 
ao nosso município. Vitivinicultores e 
olivicultores descobriram aqui as con-
dições ideais para o plantio de uva e 

azeitona. Hoje, estamos inseridos na 
produção de vinhos � nos, espuman-
tes e azeites da melhor qualidade. O 
corte da madeira de re� orestamento, 
plantada há uma década, também já 
é realidade. Temos a expectativa de 
chegada de novas empresas, capazes 
de gerar emprego e renda para a nos-
sa gente.
 
 Para que a economia pros-
pere, precisamos dotar Pinheiro Ma-
chado de infraestrutura. Estradas 
em boas condições para escoar a 
produção, vias urbanas livre de bu-
racos, escolas capazes de oferecer 
boa formação às nossas crianças, 
oferta de cursos pro� ssionalizan-
tes, en� m, uma série de avanços.

 Para isso, estamos colocando 
as � nanças em ordem, recuperando 
os veículos e máquinas do parque ro-
doviário, requali� cando a iluminação 
pública, investindo em infraestrutura 
na Educação e cuidando da Saúde das 
pessoas. E não estamos fazendo sozi-
nhos. Há ajuda das comunidades e de 
instituições públicas e privadas nesse 
trabalho. E temos muito orgulho disso!

 O caminho é longo e já ini-
ciamos a percorrê-lo. Queremos cada 
cidadão junto conosco, deixando de 
lado toda e qualquer diferença. A� nal 
de contas, um motivo maior nos une, 
e ele se chama Pinheiro Machado. 

José Antônio Duarte Rosa
Prefeito Municipal

 O designer grá� co Rafa-
el Almeida e o jornalista Roberto 
Witter trabalharam na criação da 
marca de governo. O logotipo 
teve como base a Igreja Nossa Se-
nhora da Luz, símbolo arquitetôni-
co da cidade. Já o slogan “Orgulho 
da Nossa Cidade” busca o resgate 
da autoestima e do sentimento de 
pertencimento dos pinheirenses, 
considerados pontos fundamen-
tais para a retomada do cresci-
mento do município. 

 A Prefeitura de Pinheiro 
Machado faz um agradecimento es-
pecial às empresas e cidadãos que 
� rmaram parcerias com o Executivo 
no primeiro semestre do ano: Poder 
Judiciário, Ministério Público, GPA 
UPA, Grupo Votorantim, Grupo Se-
mil, Companhia Riograndense de 
Mineração (CRM), Fazenda Guarda 
Velha – Azeite Batalha, Lojas Quero 
Quero, Consulado Colorado e pa-
trocinadores da Semana do Muni-
cípio e Semana do Meio Ambiente. 

A marca
de governo

Agradecimento
aos parceiros
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 R$ 1,5 milhão
É o valor médio mensal de 
cada folha de pagamento. 
O montante varia de acor-
do com o pagamento de fé-
rias, diárias e horas extras.
 
 6,64 %
Foi o índice de reposição salarial 
concedido ao funcionalismo a 
partir da folha de abril 

 Em função das dívidas acu-
muladas nas últimas décadas, o mu-
nicípio está inscrito no Cadastro In-
formativo de créditos não quitados 
do setor público federal (Cadin), uma 
espécie de SPC dos órgãos públicos. 

Isso impede a contratação de novos � -
nanciamentos e, consequentemente, o 
investimento em obras estruturantes, 
como pavimentação de ruas, constru-
ção de moradias populares, entre outros. 
 Para regularizar os débitos e 

tornar-se apto novamente à contra-
tação de � nanciamentos, o atual go-
verno reduziu os gastos. O equilíbrio 
� nanceiro já trouxe resultados: só em 
despesas contratadas nos exercícios an-
teriores foram quitados R$ 1,9 milhão.

R$ 805 mil foi o valor do duodécimo do Poder Legislati-
vo – valor para cobrir as despesas da Câmara de Vereadores. 

R$ 657 mil foram pagos ao plano de saúde do funcio-
nalismo - Instituto de Previdência do Estado (IPE Saúde). 

R$ 325 mil foram gastos para colocar em dia a dívida com o Refeisul
(vale-alimentação dos servidores) e o cartão utilizado para abastecer
os veículos da prefeitura. 

R$ 2,5 milhões aplicados em despesas com 
combustível, peças para automóveis e máquinas, ma-
nutenção de equipamentos, faturas de água, energia 
elétrica e telefone, serviços de terceiros, entre outros. 

R$ 2,1 milhões pagos em parcelamentos de dívidas 
com o Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores 
do Município de Pinheiro Machado (Faps).

R$ 8,3 milhões foram
aplicados no pagamento de salários
e encargos trabalhistas.

R$ 181 mil pagos em precatórios e demais ações judiciais.

R$ 16,7 milhões 

foi o valor gasto no primeiro semestre de 2017.

R$ 17,2 milhões foi a receita no primeiro semestre de 2017. 

Por dentro das finanças municipais

R$ 1,9 milhão pago em
despesas contratadas em anos anteriores.2016

De cada R$ 100 em impostos, 
R$ 57 � cam com a União. Outros 
R$ 25 são partilhados entre os 26 
estados e o Distrito Federal. Os 
R$ 18 restantes são divididos en-
tre 5.668 municípios brasileiros. 

Fonte: Federação das Associações 
de Municípios do RS. 

Você 
sabia?

Todos os meses a prefeitura 
utiliza recursos do caixa livre 
para o pagamento de servi-
dores inativos. Isso porque 
o Fundo de Aposentadorias 
e Pensões dos Servidores do 
Município de Pinheiro Ma-
chado (Faps) não se sustenta. 

O Faps arrecada mensalmen-
te cerca de R$ 300 mil – parte 
é obrigação patronal e parte 
é descontada no contrache-
que do servidor.

Ocorre que a folha men-
sal dos inativos está
na casa dos R$ 630 mil. 

Para manter em dia o 
salário dos aposentados, 
a Secretaria da Fazenda 
retira do caixa livre os 
R$ 330 mil que faltam 
ao Faps. É dinheiro que 
deixa de ser investido 
em outras áreas, como 
manutenção das 
vias públicas. 

Recursos do caixa livre são 
destinados ao pagamento de aposentados

CCs = Cargo em Comissão

O número de cargos co-
missionados é o menor da 
década, conforme demons-
tra o grá� co. Atualmente, a 
prefeitura possui 22 CCs. 

Para efeito de 
comparação, 
foi analisado o 
mês de maio em 
todos os anos. 

2008

27

40 41

29

39
34

22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

41 41 41
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 O Posto de 
Saúde da Família (PSF) 
Zona Leste e a Farmácia 
Pública funcionarão a par-
tir do segundo semestre 
no prédio da antiga ro-
doviária. O espaço, que 
pertence à Igreja Católica, 
foi locado pela prefeitu-
ra por R$ 2 mil mensais. 
 Do total, cerca 
de R$ 800 serão pagos 
com recursos repassados 
pelo Ministério da Saúde 
para a manutenção das 
farmácias públicas. O 
restante do valor advém 

PSF Zona Leste e Farmácia Pública funcionarão em novo local
do orçamento da Secre-
taria Municipal da Saúde. 
 “O posto funciona 
hoje em um local inadequa-
do, com uma sala de espera 
que comporta apenas cin-
co pessoas. O novo espaço 
é amplo e possui acessibi-
lidade. Além disso, a união 
dos três serviços em um 
único local diminui a ne-
cessidade de deslocamen-
to das pessoas. É um salto 
gigantesco na qualidade 
do atendimento à popu-
lação”, a� rma o secretário 
de Saúde, Eliton Rodrigues.  

 Os PSFs fazem parte 
da Estratégia de Saúde da 
Família e contam com médi-
co, enfermeiros, técnicos em 
enfermagem e agentes comu-
nitários de saúde. O Núcleo 
de Apoio à Saúde da Família 
(Nasf ) presta apoio às equi-
pes dos postos. O Nasf possui 
uma nutricionista, duas edu-
cadoras físicas, uma assistente 
social e uma psicóloga. Além 
dos cinco PSFs, há dois postos 
de apoio: um na Vila Umbús e 
outro no Passo do Machado. 

+
Fique por dentro

  Consultas médicas
   e odontológicas; 
  Procedimentos como
  veri� cação de pressão
  e testes de glicemia;
  Consultas de pré-natal
  e de acompanhamento
  do desenvolvimento 
  da  criança; 
  Atividades com grupos de 
  saúde e atendimentos do   
  Programa Saúde na Escola;
  Acompanhamento 
  domiciliar dos Agentes   
  Comunitários de Saúde.

Os PSFs
oferecem

 A medida tam-
bém resulta em economia. 
Hoje, R$ 1,3 mil são gastos 
em faturas de água, luz 
e internet do PSF Zona 
leste e farmácias. Com 
a união dos serviços em 
um só local, o valor será 
reduzido pela metade.
 O PSF Zona Sul 
já havia sido reformado 
no mês de janeiro, de-
pois que um vendaval 
dani� cou o prédio. O 
espaço conta com mo-
biliário novo e aparel-
hos de ar condicionado.  

 O número de veícu-
los destinado ao transporte 
de pacientes dobrou nos 
primeiros seis meses do ano. 
Em janeiro, das 22 viaturas 
que compõem a frota, ape-
nas seis estavam em funcio-
namento. As demais aguar-
davam manutenção. 
 Só nos primeiros 
seis meses, R$ 40 mil foram 

utilizados na manutenção 
de veículos da Secretaria da 
Saúde.  “Deixamos de utilizar 
as viaturas mais antigas, que 
serão levadas a leilão nos 
próximos meses. Com isso, 
priorizamos a manutenção 
dos veículos mais novos. 
Hoje, temos 12 automóveis 
rodando”, explica o secretá-
rio de Saúde, Eliton Rodrigues.

 O planejamen-
to resulta em economia 
para os cofres do muni-
cípio. O aluguel de duas 
vans para o transporte 
de pacientes foi dispen-
sado depois que um 
micro ônibus com 28 lu-
gares teve o motor, sus-
pensão e parte elétrica 
recuperados.    

Município aplicou R$ 40 mil na manutenção de veículos da Saúde

1,2 mil pacientes são transportados 
por mês para tratamento em cidades como 

Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande.

 Os copos descartáveis fo-
ram abolidos na Secretaria da Saú-
de. Agora, cada servidor toma água 
ou café na sua caneca. Parece pouco, 
mas por ano eram gastos, aproxima-
damente, R$ 1,2 mil em copos plásti-
cos. Com o valor é possível comprar, 
por exemplo, quatro pneus novos. 

Economia de copos

1 carro novo foi comprado.
O automóvel será utilizado pela 

Equipe Multipro� ssional de Atenção 
Domiciliar (EMAD)

PSF Zona Sul recebeu reforma e equipamentos novos, como macas e aparelhos de ar condicionado.

Fo
to

: R
ob

er
to

 W
itt

er

4

 O Posto de Saúde 
da Família (PSF) Zona 
Leste e a Farmácia Pública 
funcionarão a partir do 
segundo semestre no pré-
dio da antiga rodoviária. 
O espaço, que pertence 
à Igreja Católica, foi lo-
cado pela prefeitura 
por R$ 2 mil mensais. 
 Do total, cerca 
de R$ 800 serão pagos 
com recursos repassados 
pelo Ministério da Saúde 
para a manutenção das 
farmácias públicas. O 
restante do valor advém 

PSF Zona Leste e Farmácia Pública funcionarão em novo local
do orçamento da Secre-
taria Municipal da Saúde. 
 “O posto funciona 
hoje em um local inadequa-
do, com uma sala de espera 
que comporta apenas cin-
co pessoas. O novo espaço 
é amplo e possui acessibi-
lidade. Além disso, a união 
dos três serviços em um 
único local diminui a ne-
cessidade de deslocamen-
to das pessoas. É um salto 
gigantesco na qualidade 
do atendimento à popu-
lação”, a� rma o secretário 
de Saúde, Eliton Rodrigues.  

 Os PSFs fazem parte 
da Estratégia de Saúde da 
Família e contam com médi-
co, enfermeiros, técnicos em 
enfermagem e agentes comu-
nitários de saúde. O Núcleo 
de Apoio à Saúde da Família 
(Nasf ) presta apoio às equi-
pes dos postos. O Nasf possui 
uma nutricionista, duas edu-
cadoras físicas, uma assistente 
social e uma psicóloga. Além 
dos cinco PSFs, há dois postos 
de apoio: um na Vila Umbús e 
outro no Passo do Machado. 

+
Fique por dentro

  Consultas médicas
   e odontológicas; 
  Procedimentos como
  veri� cação de pressão
  e testes de glicemia;
  Consultas de pré-natal
  e de acompanhamento
  do desenvolvimento 
  da  criança; 
  Atividades com grupos de 
  saúde e atendimentos do   
  Programa Saúde na Escola;
  Acompanhamento 
  domiciliar dos Agentes   
  Comunitários de Saúde.

Os PSFs
oferecem

 A medida tam-
bém resulta em economia. 
Hoje, R$ 1,3 mil são gastos 
em faturas de água, luz 
e internet do PSF Zona 
leste e farmácias. Com 
a união dos serviços em 
um só local, o valor será 
reduzido pela metade.
 O PSF Zona Sul 
já havia sido reformado 
no mês de janeiro, de-
pois que um vendaval 
dani� cou o prédio. O 
espaço conta com mo-
biliário novo e aparel-
hos de ar condicionado.  

 O número de veícu-
los destinado ao transporte 
de pacientes dobrou nos 
primeiros seis meses do ano. 
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de.  “Deixamos de utilizar as 
viaturas mais antigas, que se-
rão levadas a leilão nos pró-
ximos meses. Com isso, prio-
rizamos a manutenção dos 
veículos mais novos. Hoje, 
temos 12 automóveis ro-
dando.”, explica o secretário 
de Saúde, Eliton Rodrigues.

 O planejamen-
to resulta em economia 
para os cofres do muni-
cípio. O aluguel de duas 
vans para o transporte 
de pacientes foi dispen-
sado depois que um 
micro ônibus com 28 lu-
gares teve o motor, sus-
pensão e parte elétrica 
recuperados.    

Município aplicou R$ 40 mil na manutenção de veículos da Saúde

1,2 mil pacientes são transportados 
por mês para tratamento em cidades como 

Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande.

 Os copos descartáveis fo-
ram abolidos na Secretaria da Saú-
de. Agora, cada servidor toma água 
ou café na sua caneca. Parece pouco, 
mas por ano eram gastos, aproxima-
damente, R$ 1,2 mil em copos plásti-
cos. Com o valor é possível comprar, 
por exemplo, quatro pneus novos. 

Economia de copos

1 carro novo foi comprado.
O automóvel será utilizado pela 

Equipe Multipro� ssional de Atenção 
Domiciliar (EMAD)

PSF Zona Sul recebeu reforma e equipamentos novos, como macas e aparelhos de ar condicionado.
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 A parceria entre Prefei-
tura, Grupo de Proteção Animal 
Unidos Para Amar (GPA UPA) 
e Ministério Público permitirá 
a castração de 45 fêmeas ca-
ninas em 2017. No próximo 
ano, a previsão é realizar o pro-
cedimento em cem animais. 
 A Prefeitura adqui-
riu um aparelho aplicador, um 
leitor e cem microchips para 
identi� car as fêmeas. Comprou, 
ainda, caixas para transportar 
cães de diferentes tamanhos. O 
investimento foi de R$ 3,1 mil. 
 As despesas com o pro-
cedimento cirúrgico e os medi-
camentos serão custeadas com 
recursos de multas ambientais 

Parceria permitirá castração
 de até cem cães por ano

aplicadas pelo Ministério Públi-
co. O transporte dos animais e o 
acompanhamento antes e de-
pois do procedimento serão de 
responsabilidade do GPA UPA. 
 Para participar do 
programa, o proprietário de-
verá preencher pré-requisitos, 
como residência no municí-
pio, renda familiar inferior a 
dois salários mínimos e ca-
dastrar o animal no Centro 
de Controle de Endemias. A 
fêmea deverá ter, pelo me-
nos, oito meses de idade.
 A aplicação de micro-
chip permitirá a identi� cação 
do proprietário, caso o animal 
seja encontrado em via pública.

R$ 150
É o custo 

de cada procedimento
cirúrgico

R$ 50
É o gasto aproximado 

em  medicamentos
no  pós-operatório

 O Grupo Semil, empre-
sa mineira que atua no corte de 
madeira de re� orestamento em 
Pinheiro Machado e nos muni-
cípios da região, � rmou recen-
temente uma parceria com a 
Prefeitura para a revitalização 
da Praça Irineu Riet Corrêa.
 A empresa recuperou 
bancos e brinquedos, colocou 
lixeiras e plantou mudas de 
Oliveira e de árvores nativas no 
espaço. As oliveiras foram doa-
das pela Fazenda Guarda Velha 
– Azeite Batalha. Já as mudas 

Grupo Semil firma
parceria com prefeitura 

e revitaliza praça
de árvores nativas foram ofere-
cidas pela Companhia Riogran-
dense de Mineração (CRM). 
“A revitalização da praça foi o 
começo de uma parceria entre 
a empresa e o poder público. 
Estamos em tratativas para que 
outras iniciativas como essa 
se concretizem, especialmen-
te para a formação de mão de 
obra quali� cada para o setor 
em que a empresa atua e para 
a coleta seletiva de lixo na cida-
de”, explica o vice-prefeito Jack-
son Cabral.  

 Desde o início do ano a 
Prefeitura já cadastrou mais de 
R$ 2 milhões em projetos dos 
governos estadual e federal e 
também em emendas parla-
mentares. Os projetos são na 
área de infraestrutura rural e ur-
bana, esporte, lazer e saúde.

Mais de 
R$ 2 milhões 
em recursos
cadastrados

 A prefeitura intensi� -
cou tratativas com a reitoria da 
Universidade Federal de Pelotas 
para a retomada da oferta de 
cursos no município. O trabalho 
envolve também o Consórcio 
Público de Desenvolvimento 
Regional dos Municípios da Ba-
cia do Rio Jaguarão (Cideja). 

Tratativas 
para o retorno 

da UFPel  
 O Departamento de Meio 
Ambiente realizou no mês de maio a 
coleta de resíduos eletrônicos. Para 
isso, um ecoponto foi instalado em 
frente ao Teatro Municipal, das 8h 
às 18h. A atividade foi realizada em 
parceria com a empresa Natusomos. 
As coletas deverão ocorrer trimes-
tralmente no município.

Coleta de 
Resíduos

eletrônicos
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 A principal tarefa 
dos servidores da Secretaria 
de Educação, Cultura e Des-
porto é quali� car o processo 
de ensino e aprendizagem 
no município. Para isso, a 
aposta é em parcerias com as 
comunidades escolares e ins-
tituições públicas e privadas.
 “Parceria é a palavra 
chave. Vamos buscar empre-
sas, associações de mora-
dores, instituições públicas, 
en� m, todos os segmentos 
da sociedade capazes de 
auxiliar o poder público na 

Parcerias para melhorar
a qualidade da educação

melhoria da qualidade da 
educação. Também quere-
mos fazer com que as co-
munidades participem da 
vida das escolas, entendam 
a função do Conselho Es-
colar, do Círculo de Pais e 
Mestres e sejam parceiros 
dos professores e funcio-
nários dentro do processo 
educativo”, a� rma o secretá-
rio Leonardo Nunes Morais.
 A Secretaria da 
Educação também tem 
feito a sua parte e investi-
do em melhorias na estru-

tura física dos prédios, 
na compra de materiais 
didáticos e esportivos 
para as escolas e na ma-
nutenção de veículos que 
fazem o transporte de es-
tudantes na Zona Rural. 
 Professores e fun-
cionários foram contrata-
dos para suprir as vagas 
deixadas por servidores 
que se aposentaram. Além 
disso, os servidores que 
atuam no dia a dia das es-
colas estão em contínuo 
processo de formação. 

foram aplicados na manutenção de 13 
ônibus, micro-ônibus e vans que trans-
portam alunos da Zona Rural. Todos os 
veículos foram aprovados nas vistorias 

de segurança.

foram investidos na compra de bolas e 
cones utilizados em atividades espor-
tivas. O material chegou às escolas no 

mês de abril. 

foram aplicados na compra de livros 
de literatura infantil para alunos da 

Educação Infantil e Pré-Escola do 
município.

 

foram investidos na manutenção da 
tubulação de gás de cozinha das esco-
las Dois de Maio, Passo do Machado e 

Tânia Cardoso. 

aplicados na reforma do telhado do 
ginásio da EMEF Manoel Lucas Prisco. 

Os quadros verdes das escolas Dois 
de Maio e São João Batista foram 

recuperados. O mesmo processo será 
realizado nas demais escolas do muni-

cípio, ao longo de 2017. 

foi o valor investido pela SMECD 
na compra de uma roçadeira. Agora, 
um pro� ssional da pasta está encar-

regado de fazer o corte de grama no 
pátio das escolas. 

investidos na substituição das redes 
de proteção do Ginásio Municipal de 

Esportes. O valor é oriundo de
parceria Poder Judiciário. 

A EMEF São João Batista recebeu reforma da 
rede elétrica e pintura. O trabalho foi execu-

tado por meio de uma parceria entre a Prefei-
tura e o CPM da escola. Trabalho semelhante 

será realizado na EMEF Passo do Machado.

O prédio da 
Secretaria de Educação 

recebeu pintura externa. 

R$ 70 mil

R$ 7 mil

#

R$ 9,5 mil

R$ 3 mil

R$ 7 mil

R$ 2 mil

R$ 9,8 mil

 Em parceria com o 
Sebrae, o município levará às 
escolas a educação empreen-
dedora. Um encontro entre 
representantes do Sebrae e 
professores da Rede Muni-
cipal já ocorreu no mês de 
abril.
 Proposta para o En-
sino Fundamental, a prática 

Empreendedorismo
incentiva o aluno a buscar 
o autoconhecimento, no-
vas aprendizagens, além 
do espírito de coletividade. 
A ideia é a de que a educa-
ção deve atuar como trans-
formadora dos alunos e 
incentivá-los a desenvolver 
habilidades e comporta-
mentos empreendedores.

 Para substituir pro� ssionais 
que se aposentaram ou pediram exo-
neração, a Secretaria da Educação rea-
lizou um Processo Seletivo Simpli� ca-
do para a contratação de professores, 
auxiliares de serviços complementares 
e auxiliares administrativos de escola.

Novos professores e funcionários 
Professores Contratados: 64
Funcionários Contratados: 14
 
Total de Professores Efetivos: 130
Total de Orientadores Educacionais: 04
Total de Funcionários Efetivos: 70
Dados contabilizados até 01/06/2017

 Uma parceria com a 
Sec. Estadual de Agricultura, 
Pecuária e Irrigação (Seapi) 
tem levado às escolas do mu-
nicípio informações sobre sa-
nidade animal. Palestras foram 
realizadas na Semana do Meio 
Ambiente, tendo professores 
e alunos como público alvo. 
O projeto terá continuidade. 

Educação Sanitária
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nicípio informações sobre sa-
nidade animal. Palestras foram 
realizadas na Semana do Meio 
Ambiente, tendo professores 
e alunos como público alvo. 
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Educação Sanitária



 Entre os dias 05 
e 09 de junho a prefeitura 
de Pinheiro Machado rea-
lizou atividades alusivas à 
2ª Semana Municipal do 
Meio Ambiente. Com o 
tema “Conectando pesso-
as à natureza”, o cronogra-
ma contou com palestras 
voltadas aos alunos de 
escolas da Rede Munici-
pal e ao público em geral.
 Entre os temas 
abordados com os estu-
dantes estiveram: cuida-
dos com animais de rua; 
a � ora e a fauna nativa do 
Bioma Pampa; os resíduos 

Município realizou a 
2ª Semana do

 Meio Ambiente
sólidos gerados em uma 
cidade; a importância da 
arborização urbana; os 
animais silvestres e pe-
çonhentos mais comuns 
na região Sul do Estado; 
e os desa� os à municipa-
lização dos Objetivos do 
Desenvolvimento Susten-
tável da ONU.
             Também foram di-
vulgados os vencedores 
do 1º Concurso Paisagem 
Pinheirense, cujo objetivo 
é valorizar as característi-
cas ambientais da cidade 
de Pinheiro Machado rela-
cionadas à natureza. 

 A prefeitura realizou 
duas audiências públicas para 
debater o Plano Plurianual 
(PPA) 2018/2021. As atividades 
ocorreram no mês de maio, no 
Colégio Estadual Hipólito Ribei-
ro e no Sindicato Rural.
 Previsto no artigo 165 
da Constituição Federal, o PPA é 
um plano de médio prazo, que 
estabelece diretrizes, objetivos 
e metas a serem seguidos pelo 
Governo Federal, Estadual ou 
Municipal ao longo de um perí-
odo de quatro anos, sendo eles 
os três últimos anos da adminis-
tração atual e o primeiro ano da 
nova administração.

Audiências 
debateram

o PPA

 Os 139 anos de eman-
cipação de Pinheiro Machado 
foram comemorados com uma 
programação especial, entre os 
dias 28 de abril e 7 de maio. 
 Entre as atividades 
estiveram o 27º Rally Regula-
ridade, o 1º Rodeio PTG Moda 
Antiga, torneio regional de 
futsal, mateada, mostra de fo-
tos, festival de basquete, rús-
tica, além de atividades na 
área da Saúde e Educação. 

Aniversário de 
139 anos do 
município 

contou com 
programação

especial
 No � nal do mês de 
março Pinheiro Machado ade-
riu à Parceria Votorantim Pela 
Educação (PVE). A iniciativa 
do Instituto Votorantim bus-
ca contribuir para a melhoria 
da educação nos municípios 
onde o Grupo atua, por meio 
da quali� cação das práticas de 
gestão educacional e escolar, e 
da mobilização social das co-
munidades. O PVE existe des-
de 2008 e já foi realizado em 
mais de 53 municípios, de 17 

Parceria Votorantim
Pela Educação

diferentes estados. 
 O PEV é alinhado às 
prioridades do Ministério da 
Educação. De acordo com o 
Instituto Votorantim, a ini-
ciativa tem impacto com-
provado, com a melhoria 
de 38% nos resultados dos 
Anos Iniciais e 45% no rendi-
mento dos alunos dos Anos 
Finais do Ensino Fundamen-
tal dos municípios partici-
pantes, em relação aos de-
mais municípios brasileiros.  

 A Universidade Cru-
zeiro do Sul deverá iniciar no se-
gundo semestre a instalação de 
um Polo de Graduação EAD no 
município. Para isso, um espa-
ço será cedido pela prefeitura. 
 Cursos de licenciatura 
deverão ser oferecidos. O obje-
tivo é formar novos professo-
res, para suprir a carência que 
existe atualmente. O escopo da 
parceria prevê descontos nas 
mensalidades para alunos que 
forem servidores da prefeitura 
ou dependentes. 

Cursos de
graduação EAD

Secretário Leonardo Nunes Morais (centro) assinou termo de parceria em São Paulo. 
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 A SMECD realizou 
formação com os 42 pro� ssio-
nais envolvidos diariamente 
na manipulação de alimen-
tos nas escolas. Foram abor-
dados temas como cuidados 
com higiene pessoal e das 
cozinhas, recebimento e ar-
mazenamento de alimentos 
e também preocupações com 
a obesidade infantil. Nesse 
primeiro semestre a prefeitu-
ra já investiu R$ 40,3 mil na 
compra de produtos oriun-
dos da agricultura familiar.

Alimentação
Escolar
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é valorizar as característi-
cas ambientais da cidade 
de Pinheiro Machado rela-
cionadas à natureza. 

 A prefeitura realizou 
duas audiências públicas para 
debater o Plano Plurianual 
(PPA) 2018/2021. As atividades 
ocorreram no mês de maio, no 
Colégio Estadual Hipólito Ribei-
ro e no Sindicato Rural.
 Previsto no artigo 165 
da Constituição Federal, o PPA é 
um plano de médio prazo, que 
estabelece diretrizes, objetivos 
e metas a serem seguidos pelo 
Governo Federal, Estadual ou 
Municipal ao longo de um perí-
odo de quatro anos, sendo eles 
os três últimos anos da adminis-
tração atual e o primeiro ano da 
nova administração.

Audiências 
debateram

o PPA

 Os 139 anos de eman-
cipação de Pinheiro Machado 
foram comemorados com uma 
programação especial, entre os 
dias 28 de abril e 7 de maio. 
 Entre as atividades es-
tiveram o 27º Rally Regulari-
dade, o 1º Rodeio PTG Moda 
Antiga, torneio regional de 
futsal, mateada, mostra de fo-
tos, festival de basquete, rús-
tica, além de atividades na 
área da Saúde e Educação. 

Aniversário de 
139 anos do 
município 

contou com 
programação

especial
 No � nal do mês de 
março Pinheiro Machado ade-
riu à Parceria Votorantim Pela 
Educação (PVE). A iniciativa 
do Instituto Votorantim bus-
ca contribuir para a melhoria 
da educação nos municípios 
onde o Grupo atua, por meio 
da quali� cação das práticas de 
gestão educacional e escolar, e 
da mobilização social das co-
munidades. O PVE existe des-
de 2008 e já foi realizado em 
mais de 53 municípios, de 17 

Parceria Votorantim
Pela Educação

diferentes estados. 
 O PEV é alinhado às 
prioridades do Ministério da 
Educação. De acordo com o 
Instituto Votorantim, a ini-
ciativa tem impacto com-
provado, com a melhoria 
de 38% nos resultados dos 
Anos Iniciais e 45% no rendi-
mento dos alunos dos Anos 
Finais do Ensino Fundamen-
tal dos municípios partici-
pantes, em relação aos de-
mais municípios brasileiros.  

 A Universidade Cruzei-
ro do Sul deverá iniciar no se-
gundo semestre a instalação de 
um Polo de Graduação EAD no 
município. Para isso, um espa-
ço será cedido pela prefeitura. 
 Cursos de licenciatura 
deverão ser oferecidos. O ob-
jetivo é formar novos professo-
res, para suprir a carência que 
existe atualmente. O escopo 
da parceria prevê descontos 
nas mensalidades para alunos 
que forem servidores da pre-
feitura ou dependentes. 

Cursos de
graduação EAD

Secretário Leonardo Nunes Morais assinou termo de parceria em São Paulo. 

Fo
to

: V
ot

or
an

tim
, d

iv
ul

ga
çã

o.
 

 A SMECD realizou for-
mação com os 42 pro� ssio-
nais envolvidos diariamente 
na manipulação de alimentos 
nas escolas. Foram aborda-
dos temas como cuidados 
com higiene pessoal e das 
cozinhas, recebimento e ar-
mazenamento de alimentos 
e também preocupações com 
a obesidade infantil. Nesse 
primeiro semestre a prefei-
tura já investiu R$ 40,3 mil na 
compra de produtos oriun-
dos da agricultura familiar.

Alimentação
Escolar



 Mais de 400 km de 
estradas da zona rural rece-
beram manutenção durante 
o primeiro semestre de 2017. 
A estrada que liga a BR 293 à 
Costa do Rio Camaquã foi com-
pletamente patrolada, bene-
� ciando cerca de 2 mil mora-
dores do distrito de Torrinhas 
e comunidades do entorno. 
 A Estrada do Pas-
so do Sabugueiro, que liga 
a sede do município aos as-
sentamentos Alegrias, Viei-
rina e Globo, também rece-
beu máquinas da prefeitura. 
 “Nos próximos meses 
vamos priorizar o trabalho no 
interior do município, já que o 
excesso de chuvas fez com que 
a situação piorasse muito a con-
dição das estradas”, planeja o 
secretário municipal de Obras, 
Viação, Transporte e Trânsito, 
Luiz Mário Camacho.

Mais de 400 
km de estradas 
patroladas na 

Zona Rural
• Na localida-
de do Passo dos Pires, 
um pontilhão que es-
tava interditado há 
dois anos foi comple-
tamente reformado, 
com substituição de 
todo o madeiramento.

• No Passo do 
Mirante, a estrutura de 
madeira foi reformada. 
O material foi doado 
pelo morador Leopoldi-
no Ratto e a prefeitura 
arcou com os custos de 
mão de obra. 

• No Passo do 
Sabugueiro uma ponte 
de concreto foi ergui-
da. Mais de 60 sacos 
de cimento foram uti-
lizados na constru-
ção da estrutura, feita 
à base de concreto.

Três pontilhões 
recuperados

 No perímetro ur-
bano, um mutirão realizado 
nos meses de janeiro e feve-
reiro resultou na capina jun-
to aos cordões de calçada e 
na limpeza de bueiros. Além 
disso, ruas foram patroladas.
 A ajuda da população 
foi fundamental. Um exemplo é 
a Praça Angelino Goulart, onde 
a pintura foi feita pelo Consula-
do Colorado, com tintas doadas 
pela Loja Quero Quero.  

Mutirão de 
limpeza nas 

ruas da cidade
 A Secretaria Mu-
nicipal de Obras, Viação, 
Transporte e Trânsito cen-
trou esforços para recuperar 
máquinas que estavam para-
das por falta de manutenção. 
 “Em janeiro havia 
uma patrola operando. Hoje, 
as quatro estão em funcio-
namento. Só nessas três 
máquinas investimos cerca 

Máquinas que estavam
paradas foram recuperadas

de R$ 30 mil, entre peças e 
mão de obra. Retroescava-
deira tínhamos apenas duas 
em funcionamento. Hoje, são 
quatro e até o � m do ano pre-
tendemos deixar as seis aptas 
para o trabalho. Além disso, 
compramos pás, enxadas, car-
rinhos de mão, entre outros 
materiais”, explica o secretário 
Luiz Mário Camacho. 

No primeiro semestre a Secre-
taria de Obras intensi� cou os 
reparos na iluminação pública. 
Na cidade e Vila Umbús foram 
substituídos: 

Iluminação
pública

125 Lâmpadas 
39 Reatores
81 Fotocélulas
18 Luminárias, braços de
       luminária e suportes 
       para lâmpadas
23 Fiações
28 Bases de relé 

Estrada que leva ao Passo do Machado foi patrolada no mês de junho
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 Mais de 400 km de 
estradas da zona rural rece-
beram manutenção durante 
o primeiro semestre de 2017. 
A estrada que liga a BR 293 à 
Costa do Rio Camaquã foi com-
pletamente patrolada, bene-
� ciando cerca de 2 mil mora-
dores do distrito de Torrinhas 
e comunidades do entorno. 
 A Estrada do Pas-
so do Sabugueiro, que liga 
a sede do município aos as-
sentamentos Alegrias, Viei-
rina e Globo, também rece-
beu máquinas da prefeitura. 
 “Nos próximos meses 
vamos priorizar o trabalho no 
interior do município, já que o 
excesso de chuvas fez com que 
a situação piorasse muito a con-
dição das estradas”, planeja o 
secretário municipal de Obras, 
Viação, Transporte e Trânsito, 
Luiz Mário Camacho.

Mais de 400 
km de estradas 
patroladas na 

Zona Rural
• Na localida-
de do Passo dos Pires, 
um pontilhão que es-
tava interditado há 
dois anos foi comple-
tamente reformado, 
com substituição de 
todo o madeiramento.

• No Passo do 
Mirante, a estrutura de 
madeira foi reformada. 
O material foi doado 
pelo morador Leopoldi-
no Ratto e a prefeitura 
arcou com os custos de 
mão de obra. 

• No Passo do 
Sabugueiro uma pon-
te de concreto foi er-
guida. Mais de 60 sa-
cos de cimento foram 
utilizados na constru-
ção da estrutura, fei-
ta à base de concreto.

Três pontilhões 
recuperados

 No perímetro urba-
no, um mutirão realizado nos 
meses de janeiro e fevereiro 
resultou na capina junto aos 
cordões de calçada e na lim-
peza de bueiros. Além dis-
so, ruas foram patroladas.
 A ajuda da população 
foi fundamental. Um exemplo é 
a Praça Angelino Goulart, onde 
a pintura foi feita pelo Consula-
do Colorado, com tintas doadas 
pela Loja Quero Quero.  

Mutirão de 
limpeza nas 

ruas da cidade
 A Secretaria Munici-
pal de Obras, Viação, Trans-
porte e Trânsito centrou 
esforços para recuperar má-
quinas que estavam paradas 
por falta de manutenção. 
 “Em janeiro havia 
uma patrola operando. Hoje, 
as quatro estão em funciona-
mento. Só nessas três máqui-
nas investimos cerca de R$ 

Máquinas que estavam
paradas foram recuperadas

30 mil, entre peças e mão de 
obra. Retroescavadeira tínha-
mos apenas duas em funcio-
namento. Hoje, são quatro e 
até o � m do ano pretendemos 
deixar as seis aptas para o tra-
balho. Além disso, compra-
mos pás, enxadas, carrinhos 
de mão, entre outros mate-
riais”, explica o secretário Luiz 
Mário Camacho. 

No primeiro semestre a Secre-
taria de Obras intensi� cou os 
reparos na iluminação pública. 
Na cidade e Vila Umbús foram 
substituídos: 

Iluminação
pública

125 Lâmpadas 
39 Reatores
81 Fotocélulas
18 Luminárias, braços de
       luminária e suportes 
       para lâmpadas
23 Fiações
28 Bases de relé 

Estrada que leva ao Passo do Machado foi patrolada no mês de junho
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