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Prefeitura segue realizando a limpeza das sangas
Aproveitando a melhora 

no tempo, a Secretaria de 
Obras voltou a realizar os 
serviços de limpezas das 
sangas que cortam o muni-
cípio. Antes das chuvas os 
trabalhos haviam parado na 
Vila Virgínia. 

De acordo com a Secreta-
ria, os serviços acontecerão 
em todas as sangas que cor-
tam a cidade, numa ação de 
prevenção às cheias, devido à 
proximidade dos meses com 
maior incidência de chuvas.

Na última terça-feira (04), 

os trabalhos foram concen-
trados na limpeza da sanga 
às margens da BR-471 e no 
Bairro Marques, ao final da 
Rua Cabriúva. 

Já na tarde desta quinta-
-feira, dia 6, a máquina 
estava trabalhando na lim-
peza da sanga da Vila Rio-
grandino.

Os serviços tiveram an-
damento com a melhora no 
tempo e deverão ser con-
cluídos na próxima semana, 
conforme relatou o Secretá-
rio de Obras, Fabiano Napar.

Secretaria de Obras inicia trabalhos de 
patrolamentos e encascalhamentos

Depois de praticamente 
20 dias de chuvas e mal 
tempo, a Secretaria de 
Obras está aproveitando a 
melhora no tempo para in-
tensificar os trabalhos de 

patrolamentos, encascalha-
mentos e limpezas das ruas 
da cidade.

A previsão do tempo in-
dica uma expectativa de 
que não haja chuva pelos 

próximos 15 dias o que 
proporcionará o bom an-
damento dos trabalhos nas 
ruas da cidade.

De acordo com o Secre-
tário de Obras, Fabiano Na-

par os serviços iriam come-
çar na segunda-feira, dia 3, 
porém a breve pancada de 
chuva que caiu em Pantano 
fez adiar os serviços para a 
terça-feira, dia 4. Conforme 
explicou o Secretário, todos 
os bairros serão beneficia-
dos, porém os trabalhos 
tiveram que começar pelas 
ruas com menos umidade, 
já que somente assim é pos-
sível ter eficiência na ação.

Na manhã da última ter-
ça-feira (04), os trabalhos 
foram realizados nas Ruas 
Bento Gonçalves, Getúlio 
Vargas e Carlos Franco, no 
bairro Vila Virgínia.

Na quarta, os serviços 
continuaram na Vila Frantz 
e nesta quinta-feira, dia 6 
iniciaram no bairro Vila 
Valderi.

INTERIOR
Os moradores do interior 

também puderam acompa-
nhar as melhorias nas ruas 
das localidades.

Nos distritos os serviços 
são de responsabilidade da 
Secretaria do Interior, que 

iniciou nesta quarta-feira 
(05), os trabalhos de pa-
trolamentos e encascalha-
mentos.

Os serviços já ocorreram 
na localidade da Aroeiras e 
seguiram para a localidade 
da Várzea.

FOTO DIVULGAÇÃO/PMPGFOTO DIVULGAÇÃO/PMPG
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Secretário de Obras Fabiano Napar.
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Melhorias nas estradas da Várzea.Ruas da cidade estão sendo patroladas.
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Pantanenses se mobilizam para implantar o 
Corpo de Bombeiros Voluntários em Pantano

Desde a pré-história o 
fogo tem trazido inúmeros 
benefícios à humanidade, 
mas o fogo quando foge ao 
controle do homem recebe 
o nome de incêndio, e cau-
sa inúmeros danos para as 
pessoas. O incêndio exige 
pessoal e material espe-
cializado para extingui-lo, 
por isso simultaneamente 
com as primeiras medidas 
de combate e salvamento 
é necessário os bombeiros 
que com rapidez, buscam 
salvar vidas e bens mate-
riais no caso de incêndio 
em sua residência. Uma das 
importantes reivindicações 

da comunidade pantanense 
ao longo dos anos tem sido 
a implantação de um Corpo 
de Bombeiros em Pantano 
Grande.  Atualmente a ci-

dade é atendida pelo Cor-
po de Bombeiros de Rio 
Pardo, porém, devido ao 
tempo de deslocamento, na 
maioria das vezes os profis-

sionais de combate ao fogo 
vêm até o munícipio apenas 
para realizar o rescaldo e 
fazer o levantamento dos 
prejuízos causados pelos 

FOTO  DIVULGAÇÃO

Batata, Zeneide, Poleto e Leandro são os idealizadores do Corpo de Bombeiros Voluntários.

Semana do Meio Ambiente de Pantano 
Grande contou com diversas atividades

A Semana do Meio Am-
biente de Pantano Grande 
que iniciou na segunda-fei-
ra (03), e que se estende até 
esta sexta-feira (07), contou 
com diversas ações com o 
objetivo de conscientizar 
a comunidade e ressaltar 
a importância de cada in-
divíduo na preservação da 
natureza e na busca por al-
ternativas socioambientais 
que promovam a sustenta-
bilidade.

A primeira ação ocor-
reu na manhã da última 
segunda-feira (03), quando 
o prefeito Cássio Soares as-
sinou o contrato de parceria 
e cooperação para coleta 
de resíduos eletrônicos no 
município. Participaram do 
ato, a secretária do Meio 
Ambiente Magali Santin 
Rezende e o fiscal da Secre-
taria, Juarez Silva. 

De acordo com a secretá-
ria, a assinatura do contrato 
visa manter ações contínu-
as de recolhimento de lixo 

eletrônico tanto na cidade 
como no interior. “O cida-
dão que deseja descartar 
materiais eletrônicos, pode 
fazê-lo diretamente na Se-
cretaria Municipal de Obras, 
no Pátio de Obras ou na Se-
cretaria do Meio Ambiente, 
na Prefeitura,” disse Santin.

Na terça-feira, dia 4, alu-
nos da Escola Municipal 
Sotero Hermínio Frantz 
visitaram o açude Guabejú, 
responsável pelo abaste-
cimento da área urbana de 
Pantano.

Os alunos fizeram um 
reconhecimento da área do 
reservatório, guiados pelo 
gerente da Corsan Davi 
Albernaz e o técnico Luiz 
Alberto Barroso. No local 
os estudantes viram a es-
trutura do açude e puderam 
entender como funciona a 
captação da água que é en-
caminhada para a estação 
de tratamento.

O segundo momento 
da atividade consistiu em 

apresentar aos alunos a es-
trutura do local que realiza 
o tratamento da água que 
chega às residências. Os 
técnicos explicaram os pro-
cedimentos realizados para 
que a água chegue a cente-
nas de lares todos os dias.

A secretária do Meio 
Ambiente, Magali Santin 
Rezende, ressaltou que a 
atividade com os alunos 

serve para que os estudan-
tes entendam a necessidade 
de preservação e a comple-
xidade que está por trás da 
captação da água.

Na manhã da quarta-feira 
(05), alunos da rede munici-
pal de ensino participaram 
de uma palestra no CTG 
Carreteiros da Saudade, 
ministrada por técnicos da 
Corsan, que ressaltaram a 

importância da preservação 
dos recursos naturais, em 
especial a água. Os alunos 
receberam informação de 
como funciona a captação 
de água em Pantano Gran-
de, o tratamento recebido 
até que a água chegue às 
residências e o trabalho da 
Companhia na melhoria no 
atendimento à comunidade. 
A atividade contou com a 

sinistros.
Devido a este grave pro-

blema, um grupo de pes-
soas está se mobilizando 
para implantar o Corpo de 
Bombeiros Voluntários em 
Pantano Grande. A iniciati-
va partiu da vereadora Ze-
neide Machado, juntamente 
com o empresário Nicolau 
Andrade (Batata), o ex-
-vereador Eduino Poleto e 
o representante comercial 
Leandro Ferreira Lima.

Nesta sexta-feira (07), 
às 19 horas, será realizada 
uma reunião no Auditório 
da Câmara de Vereadores 
com a participação do po-

der publico e de entidades 
do munícipio para tratar da 
criação da associação que 
deverá gerir os Bombeiros 
Voluntários. 

De acordo com os ide-
alizadores, o Corpo de 
Bombeiros do município 
deverá contar com um ca-
minhão equipado, bem 
como, voluntários treina-
dos para atuar em situações 
emergenciais de combate 
a incêndios, resgates, sal-
vamentos e suporte básico 
de vida, visando preservar 
o patrimônio, o meio am-
biente e, acima de tudo, sal-
var vidas.

parceria da Prefeitura Mu-
nicipal, do CTG Carretei-
ros da Saudade e da Secre-
taria Municipal Educação e 
Cultura.

Na quinta-feira (06), à 
tarde, a Secretaria do Meio 
Ambiente, com o apoio dos 
jovens do Interact Club de 
Pantano Grande, realiza-
ram a divulgação no comér-
cio local, da Campanha de 
Coleta do Lixo Eletrônico 
que ocorre no município. 
Além de panfletos contento 
informação sobre a campa-
nha, os jovens também en-
tregaram mudas de árvores 
aos empresários.

O encerramento da Se-
mana do Meio Ambiente de 
Pantano Grande acontece 
nesta sexta-feira, dia 7, às 
10 horas, com o lançamento 
do Programa de Coleta de 
Óleo de Cozinha, na Secre-
taria do Meio Ambiente, na 
Prefeitura Municipal. A ati-
vidade conta com a parceria 
da empresa Afubra.Prefeito assinou contrato para coleta contínua do lixo eletrônico.

FOTO DIVULGAÇÃO/PMPG

Palestra no CTG Carreteiros da Saudade.Alunos participaram de atividades na Corsan. Jovens do Interact participaram das ações.
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PANTANO GRANDE

Pavimentação de ruas vai depender 
da aprovação dos vereadores

Os problemas com lama 
em dias de chuva e poeira 
nos dias secos estão próxi-
mos de acabar para os mo-
radores das ruas Floriano 
da Fonseca Carlos, no bair-
ro Vila Riograndino, João 
Emílio Paganotto, no bair-
ro Vila Virgínia, Adriana 
da Cunda Machado, no 
bairro Vila Virgínia, Getú-
lio Vargas, no bairro Vila 
Virgínia, Otavino Lino de 
Souza, no bairro Vila Vir-
gínia e Dinarte de Souza 
Pires, no bairro Vila Vir-
gínia. Está em tramitação 
na Câmara de Vereadores e 
deverá ir à votação nos pró-
ximos dias o projeto de lei 
que concede ao município 
a autorização para a con-
tratação de financiamento 
no montante de R$ 3,5 mi-
lhões que beneficiará, con-
forme dados da Prefeitura, 
centenas de moradores.

De acordo com o in-
formado pela Prefeitura 
Municipal, há um crédito 
pré-aprovado no valor de 
3,5 milhões, do Programa 
FINISA – Financiamento 
à Infraestrutura e ao Sa-
neamento, que permitirá o 
investimento direto na pa-
vimentação das ruas. Além 
disso, pelo Projeto está es-
tipulado um período de ca-
rência de 2 anos e 10 anos 
para a quitação do financia-
mento.

As ruas escolhidas fa-
zem parte de um estudo 
da Prefeitura que priori-
zou a ligação entre as ruas 
já pavimentadas, melho-
rando assim, a mobilidade 
urbana.

Na Câmara, a discussão 
do projeto deverá levar 
ainda algumas semanas, 

porém este período causa 
apreensão no Executivo 
Municipal, pois a operação 
corre o risco de perder a 
validade e o município ser 
penalizado e desperdiçar a 
chance de obter os valores, 
já que a Caixa possui um 
limite de crédito e o valor 
pode ser requerido por ou-
tras cidades, inviabilizando 
assim, que Pantano consiga 
acessar o crédito.

Vale ressaltar que a pavi-
mentação das ruas na Vila 
Nova, ocorrido em 2016, na 
Vila Virgínia em 2010 e na 
Avenida das Indústrias em 
2007, também só foi possí-
vel graças à aprovação dos 
vereadores, que na época 
entenderam a necessidade 
das obras e votaram favo-
ráveis ao projeto envia-
do pelo Executivo. Deste 
modo, embora a apreensão, 
o prefeito Cássio Soares 
acredita na aprovação do 

projeto que beneficiará di-
retamente os moradores. 
“Enviamos à Câmara o 
Projeto totalmente viável, 
que não prejudica futuros 
investimentos na cidade e 
que graças às nossas inicia-
tivas de contenção de des-
pesas e captação de recur-
sos, há a possibilidade do 
município acessar o crédito 
e honrar com o pagamento 
do financiamento”, desta-
cou o prefeito.

O Presidente da Câma-
ra de Vereadores, Marcos 
Gilberto Machado de Sou-
za, ressaltou que o Projeto 
encontra-se ainda em dis-
cussão nas comissões e 
que assim que se manifes-
tarem colocará o projeto 
em votação.

Procurada pela repor-
tagem, a presidente da 
Comissão de Finanças e 
Orçamento Câmara, vere-
adora Zeneide Machado, 

confirmou que irá emitir 
seu parecer nos próximos 
dias e que é favorável à 
tramitação do Projeto. Se-
gundo Machado, o Projeto 
beneficia centenas de mo-
radores. Também houve o 
contato com o presidente da 
Comissão de Constituição 
e Justiça, Enio Paganotto, 
que disse não ser contra o 
Projeto, porém discorda do 
prazo de carência. Segundo 
Paganotto, a obra deveria 
ser quitada ainda dentro do 
mandato do atual prefeito. 

 
ENTENDA 
O PROJETO

Pelo projeto, caso aprova-
do pelos vereadores, 6 ruas 
serão beneficiadas, sendo 
1 na Vila Rio Grandino, a 
Rua Floriano da Fonseca 
Carlos e 5 no bairro Virgí-
nia. De acordo com levan-
tamento da Prefeitura, se-
rão mais de 240 residências 

Projeto deverá passar pelas comissões antes de ir à votação.

FOTO DIVULGAÇÃO/CÂMARA 

beneficiadas diretamente, 
ou cerca de 1.200 morado-
res (20% da população) e 
as obras ainda impactariam 
em cerca de 2.000 morado-
res indiretamente (30% da 
população), que se utilizam 
das vias para os descola-
mentos diários.

O investimento será de 
R$ 3,5 milhões, com prazo 
de pagamento de 10 anos, 
após os 2 anos de carência. 
Os dados encaminhados à 
Câmara apontam que o mu-
nicípio possui capacidade 
de endividamento e conse-
quentemente a capacidade 
de contrair financiamento, 
sem comprometer outros 
investimentos.

 
EM TEMPO

O prefeito Cássio Soares 
recebeu na manhã desta 
quinta-feira, dia 6, o geren-
te Regional da Caixa Eco-
nômica Federal, Giovani 

Fantinel, a gerente Geral 
da Agência de Rio Pardo, 
Eliana Goulart Severo e o 
técnico Jean Salomoni. Na 
reunião, Fantinel ressaltou 
a importância da agilida-
de na aprovação do projeto 
sob pena de a Prefeitura 
perder o prazo e não con-
seguir acessar o crédito 
pré-aprovado, já que ou-
tros municípios poderão se 
habilitar antes de Pantano 
Grande. O gerente destacou 
que o ideal é que a Prefeitu-
ra já tenha encaminhado a 
documentação necessária, 
até o dia 15 de junho.

O prefeito pediu atenção 
especial no Projeto e desta-
cou que conta com o apoio 
do Legislativo na brevida-
de da votação o que permi-
tirá o encaminhamento da 
documentação para que o 
município possa acessar os 
valores e dar andamento às 
outras etapas do projeto de 
pavimentação.

De acordo com o que foi 
explanado pelo gerente Re-
gional, diversas cidades da 
região estão tomando este 
tipo de financiamento e a 
expectativa é de que nos 
próximos dias outras cida-
des também busquem os 
valores. Fantinel destacou 
ainda que as regras esti-
puladas no Programa não 
podem sofrer alterações, ou 
seja, não é possível revogar 
o período de carência e não 
é possível alterar o prazo de 
pagamento, que neste caso 
é de 10 anos.

De acordo com o pre-
feito Cássio Soares, caso 
haja a aprovação do Proje-
to as obras deverão iniciar 
dentro do segundo semes-
tre de 2019.

Prefeito recebeu nesta quinta-feira (06), gerentes e técnico da Caixa.

FOTO DIVULGAÇÃO/PMPG

Prefeito Cássio durante a coletiva de imprensa para anunciar a pré-aprovação do crédito.
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Pantano Grande registra primeiro 
caso de suspeita de Dengue
Prefeitura intensificará ações de combate ao mosquito transmissor da doença

Com a confirmação do 
primeiro caso de suspeita 
de dengue no município, 
a Prefeitura de Pantano 
Grande, através das diver-
sas equipes das secretarias 
municipais, iniciará par-
tir desta sexta-feira, dia 7, 
uma verdadeira guerra con-
tra o mosquito transmissor 
da doença.

Conforme amplamente 
noticiado, a região do Vale 
do Rio Pardo está passando 
por um momento bastante 
difícil no combate ao mos-
quito Aedes Aegypti, com 
casos de Dengue já confir-
mado em Santa Cruz do Sul 
e Rio Pardo. De acordo com 
informações da Secretaria 
de Saúde do município, há 
dois pacientes de Pantano 
com a suspeita de terem 
contraído Dengue. Em um 
dos pacientes, o exame pre-
liminar apontou positivo 
para Dengue, porém, acon-
tecerá nesta sexta-feira, dia 
7, o exame de contraprova, 
que é o procedimento ado-
tado nestes casos. Ainda 
não se sabe se a paciente 
contraiu a doença no muni-
cípio ou estava em viagem 
à outra cidade. O outro pa-
ciente atestou negativo para 
a doença.

Nesta semana a Secre-
taria da Saúde recebeu a 
confirmação de que há em 
todos os pontos de contro-
le no município, a presença 
da larva do mosquito trans-
missor da dengue, Zika 
vírus e chikungunya, e di-
versas ações serão desen-
cadeadas nesta sexta-feira 
e uma grande mobilização 
será realizada a partir se-

mana que vem.
Na quarta-feira, dia 5, 

o prefeito Cássio Soa-
res convocou as equipes 
das Secretarias da Saúde, 
Meio Ambiente, Obras, 
SICOMTUR, Educação e 
Vigilância Sanitária, para 
o início dos trabalhos da 
campanha “Pantano Sem 
Mosquito”.

A ação contará com ativi-
dades nas Escolas Munici-
pais e Estaduais, entrega de 
material informativo, reco-
lhimento de resíduos nas 
ruas e intensa visitação das 
equipes nas residências, já 
que de nada adianta o Po-
der Público agir se a popu-
lação não entender que de-
vem eliminar de suas casas 
os possíveis criadouros de 
mosquitos em locais que 
acumulam água parada. 
“Esta guerra é de todos. Há 
cerca de 3.500 residências 
na área urbana e mais cen-
tenas de estabelecimentos 
comerciais, se a população 
não auxiliar nos trabalhos, 
limpando, evitando e des-
cartando materiais que 
possam acumular água, não 
há como eliminar os focos 
na cidade”, ressaltou o pre-
feito Cássio Soares durante 
a reunião.

Com a Dengue batendo 
a nossa porta, a população 
deve ficar ainda mais aten-
ta e redobrar os cuidados 
para eliminar possíveis 
criadouros do mosquito. 
Nesta luta você deve en-
tender que dentro dos ter-
renos a responsabilidade 
de manter os locais limpos 
e sem possíveis focos de 
mosquito é sua. 

CONFIRA A RELAÇÃO DE AÇÕES QUE SERÃO 
REALIZADAS NOS PRÓXIMOS DIAS:
•  Entrega de material informativo em todas as escolas do município;
•  Mutirão para a retirada de entulhos nos bairros. Agentes de Saúde e 
Endemias visitarão as residências para orientar e auxiliar na relação 
de materiais que devem ser descartados;
•  Notificação dos donos de terrenos baldios que necessitam de lim-
peza, com a aplicação de multas caso não tomem providências;
•  Limpeza e mutirão de espaços públicos;
•  Distribuição de sacos de lixo nas escolas;
•  Coleta de pneus nas borracharias.
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Câncer
de 21/06 a 21/07 

Está seguro para realizar investi-
mentos ousados e confiante pela 
busca da prosperidade. Sente-se 
exigido a tomar decisões com 
firmeza. A sua liderança deve ser 
manifestada através da vontade e 
da coragem.

Touro
de 21/04 a 20/05 

O céu favorece os investimentos 
destinados à família ou ao imó-
vel. É um dia positivo para ficar 
em casa e organizar assuntos com 
reserva e da sua intimidade. Está 
confiante para realizar movimen-
tos ousados.

Gêmeos
de 21/05 a 20/06 

É um dia excelente para assumir pos-
turas com parentes e pessoas de sua 
convivência. Está ótimo para promover 
viagens e estudos. Você está em con-
dições de expressar o que pensa com 
objetividade e transpor os desafios que 
abalam o emocional.

Leão
de 22/07 a 22/08

Está em destaque e com os caminhos 
mais claros, sobre como deve guiar os 
projetos. Entretanto deve dar atenção 
aos exageros e negligências que afe-
tam as suas ações. Analise os porme-
nores e tome decisões levando em 
consideração as prioridades.

Virgem
de 23/08 a 22/09

O dia lhe dá condições para perce-
ber o seu potencial e crescimento 
profissional. Está sendo levado a en-
carar a autoestima e experiências de 
afetos com pessoas que impactam o 
seu futuro. Acredite mais em você e 
desenvolva a autoconfiança.

Escorpião
de 23/10 a 21/11

É um dia ótimo para desenvol-
ver as suas metas com confian-
ça e promover a prosperidade. 
O céu contribui com investi-
mentos e mudanças ousadas 
para a carreira e metas. Mas 
ainda deve dar atenção aos exa-
geros envolvidos.

Peixes
de 19/02 a 20/03

É um dia ótimo para trabalhar 
e ser produtivo. Sair da rotina, 
também é favorável! O céu lhe 
traz crescimento e progresso 
profissional. Esteja atento aos 
desperdícios que podem blo-
quear todo o seu potencial, pis-
ciano e pisciana.

Sagitário
de 22/11 a 21/12

É um dia ótimo para realizar proje-
tos com o cônjuge ou sócios. O céu 
lhe dá condições de viajar e estu-
dar. Atenção com as expectativas e 
sentimentos depositados em uma 
pessoa. Deixe o passado ir embora 
com amorosidade. Os exageros atra-
palham o seu desenvolvimento.

Capricórnio
de 22/12 a 19/01

É um dia positivo para desapegar-
-se de uma rotina que não funciona 
mais para o seu desenvolvimento e 
dar passos novos. É levado a realizar 
mudanças pontuais no trabalho para 
obter progresso emocional e espiri-
tual. Se estiver em busca de trabalho, 
os caminhos são favoráveis.

Áries
de 21/03 a 20/04 

É um dia ótimo para se divertir 
e realizar atividades que este-
jam em sintonia com o seu mo-
mento, ariano e ariana. É favo-
rável realizar pequenas viagens 
e fazer contato com parentes e 
pessoas próximas.

Aquário
de 20/01 a 18/02

É um dia ótimo para promover 
progresso e crescimento no re-
lacionamento, aquariano e aqua-
riana. É um dia para trocar com 
a pessoa amada de uma forma 
mais íntima e lidar com a verda-
de sobre o momento que estão 
passando.

Libra
de 23/09 a 22/10

É um dia positivo para desen-
volver os projetos e experiên-
cias com os amigos. Está em 
condições de dar passos ousa-
dos para realizar viagens, estu-
dos e contatos com pessoas que 
agregam crescimento aos seus 
planos.

HORÓSCOPO Horóscopo válido para este sexta

VENDO CASA
NA VILA VIRGÍNIA

VENDO: ótima casa de alvenaria 
com 2 banheiros, garagem para 
2 carros, pátio fechado. O terre-
no mede 750m². Aceito casa de 
menor valor, nas Vilas Virgínia ou 
Frantz. Fone: (51) 99828-4849, 
com Cardozo do Táxi.

VENDO CHALÉ
VENDE-SE: chalé localizado na Vila 
Virgínia, Pantano Grande. Valor: R$ 
60 mil. Fone: (51) 99606-0849.

ÁREAS RURAIS
VENDE-SE: Seis áreas rurais exe-
lentes em Pantano Grande e Rio 
Pardo. Áreas de 12 ha até 300 ha, 
ou mais. Fone: (51) 99606-0849.

TERRENO/BR-290
VENDO: Terreno junto a BR-290, 
escriturado, medindo 420 metros 
quadrados. Aceita financiamen-
to. Valor: R$ 28 mil. Fone: (51) 
99606-0849.

VENDO CASA 
NA VILA FRANTZ  

VENDE-SE: Casa no bairro Frantz, 
com dois terrenos, garagem para 
3 carros ou camionete e cami-
nhão, 3 dormitórios, sendo um 
suíte, 3 banheiros, sala ampla, 
cozinha, salão com churrasquei-
ra, piscina com quiosque, pátio 
fechado com muro, grade e por-
tão eletrônico. Aceita financia-
mento. Valor: R$ 400 mil reais. 
Fone: (51) 99606-0849.

TERRENO
NA VILA FRANTZ

VENDE-SE: Terreno medindo 14 
x 28, escriturado, na Vila Frantz, 
Pantano Grande. Valor: R$ 60 mil. 
Fone: (51) 99606-0849.

CASAS P/ ALUGAR
ALUGO: Casas na Vila Virgínia,  
Vila Frantz e no centro de Pan-
tano Grande. Fone para contato: 
(51) 99606-0849.

CASA DE ALUGUEL
ALUGO: Casa com 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, área de servi-
ço, garagem, churrasqueira e pá-
tio fechado. Telefone pra contato: 
(51) 99792-5391 (Derli).

CLA$$IFICADOS Anúncios a partir de R$ 5,00

CRECI 57567
|  COMPRA  |  VENDA  | 

|  ALUGUEL  |  AVALIAÇÃO  |

Fone: (51) 3734-1220
WhatsApp: (51) 98020-9990

www.casaverdeimobiliaria.com

FLORESTA DE EUCALIPTO.
VENDE-SE: 84 ha de floresta, 
localizado em São Gabriel, 
a 5 km da BR-158. Valor: R$ 
15.000,00 por ha  (vende 
somente o mato).

VENDO LINDA CABANHA 
DE CAVALOS CRIOULO em 
Pantano Grande, com 82 ha 
de campo de ótima qualidade. 
A propriedade fica a 2 km 
da BR-290 e 5 km da cidade. 
Linda casa de patrão e ótimos 
galpões. Valor total da proprie-
dade: R$ 2.800.000,00.

FAZENDA DE ARRENDAMENTO 
PARA PECUÁRIA. 
A propriedade possuiu 280 ha 
e fica em Cachoeira do Sul. R$ 
50.000,00 por ano, contrato de 
5 anos. Área suja de tocos. Não 
tem estrutura.

VACAS PARA INVERNAR. 
VENDO: 26 cabeças, euro-
peias, localizadas no Piquiri. 
Valor: R$ 4,20 kg 
Traga sua propriedade rural para arrendar com segurança.

Possuímos um vasto cadastro de clientes que pagam o 
arrendamento adiantado. Damos toda a assessoria para 

elaboração de contratos.

Interact Club Pantano Grande 
promoveu a segunda edição do RYLA

O Interact Club Pantano 
Grande realizou no dia 30 
de maio a segunda edição 
do Rotary Youth Leader-
ship Awards (RYLA), pro-
grama que enfatiza o desen-
volvimento da capacidade 
de liderança, o exercício da 
cidadania entre jovens e a 
transformação de motiva-
ção em ação. O evento foi 
realizado na Casa da Ami-
zade, sede do Rotary Club 
Pantano Grande.

Durante todo o dia foram 
realizadas diversas ativi-

dades, com enfoque na li-
derança e na prestação de 
serviços à comunidade. O 
objetivo da atividade tam-
bém foi proporcionar aos 
adolescentes instrumentos 
para desenvolver e exercer 
cidadania e liderança na co-
munidade. Participaram do 
RYLA alunos das escolas 
municipais e estaduais de 
Pantano Grande.

Segundo o presidente 
da Comissão das Novas 
Gerações do Rotary Club 
Pantano Grande e coorde-

nador do Interact, o rotaria-
no Lucas Michels Ilha, em 
tempos de tantos ódios, di-
visões, fanatismos, achis-
mos e brigas, visualizar, 

acompanhar e fazer parte 
de um grupo que pensa no 
bem comum, tem responsa-
bilidade, se diverte sadia-
mente, firma posição, tem 
empatia, elabora projetos, 
propaga gentileza e afeto, 
faz reascender a chama da 
esperança de que dias me-
lhores existem. “A concre-
tização dos nossos objeti-
vos é uma caminhada que 
deve ser construída diaria-
mente. Somos responsáveis 
pelas nossas ações. Agrade-
ço a turma do Interact Club 
pela parceria, em especial 
a Comissão das Novas Ge-
rações, o auxílio muito in-
tenso da equipe de pais e 
companheiros. Nenhum de 
nós é tão bom quanto todos 
nós juntos,” finalizou Ilha.

Prazo para o alistamento militar 
obrigatório encerra dia 30 de junho

Os jovens do sexo mas-
culino que completam 18 
anos em 2019, ou seja, nas-
cidos em 2001, precisam 
ficar atentos ao prazo do 
alistamento militar obriga-
tório. Isso porque, desde o 
início de janeiro está aber-
to o prazo para o cadastra-
mento. O alistamento en-
cerrará no dia 30 de junho.

Há quatro anos, o cadas-

tro pode ser realizado via 
internet, no endereço ele-
trônico www.alistamento.
eb.mil.br, facilitando assim 
a efetivação da inscrição. 
Aqueles que não têm acesso 
à internet podem procurar 
a Junta de Serviço Militar 
(na Prefeitura Municipal de 
Pantano Grande), de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 
12h e das 13h30 às 17h30, 

para efetivar o cadastro 
pessoalmente.

Para fazer o procedi-
mento online é preciso 
ter CPF. Caso não tenha 
o documento, basta o jo-
vem levar a certidão de 
nascimento ou identida-
de, mais o comprovante 
de residência, até a Junta 
Militar. Quem não fizer o 
alistamento até o dia 30 

está sujeito a multa por se 
apresentar fora do prazo. 
Além da multa, quem não 
realiza o alistamento mili-
tar fica irregular com o go-
verno federal. Neste caso, 
o jovem não poderá tirar 
passaporte, assumir con-
curso público, matricular 
em instituição de ensino 
federal e até mesmo tirar a 
carteira de trabalho.

Alunos das escolas municipais e estaduais participaram das atividades.

FOTO DIVULGAÇÃO
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Evento foi voltado para o público jovem.
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COMUNICADO DE EXTRAVIO 
DE TALÃO DE PRODUTOR

PAULO ROBERTO SILVEIRA LEÃO, brasileiro, maior, 
CPF: 109.163.340-15, RG: 1019441771, Produtor Ru-
ral de Pantano Grande, local denomidado Monte Cas-
telo, Inscrição nº 296/1014195, comunica o extravio 
de Talões de Produtor Rural, notas de numeração 094 
247371 a 094 247380. Em lugar incerto.

O extravio dos talões foi comunicado na Delegacia 
de Polícia de Pantano Grande no dia 04/06/2019, con-
forme ocorrência nº 438/2019.

LIGUE E PUBLIQUE:

51 99809-8650

FAÇA SUA PUBLICIDADE 
LEGAL NO JORNAL DESTAK

Postos Dugato e Leão promovem evento 
para apresentar produto inovador no 
tratamento de combustíveis

O Posto Dugato de Pan-
tano Grande e o Posto Leão 
de Rio Pardo promoveram 
no dia 23 de maio uma 
grande reunião palestra 
no Salão de Festas da Pa-
róquia Nossa Senhora de 
Fátima, em Pantano Gran-
de. O evento foi realizado 
em parceria com a ADER-
CO, uma grande empresa 
Canadense com mais de 
30 anos de experiência no 
tratamento de combustí-
veis na frota marítima do 
Canadá. A tecnologia da 
ADERCO foi desenvolvida 
para suprir as necessidades 
daquele segmento, visando 
o aumento do desempenho 
e a eficiência das operações 
que utilizam combustíveis 
derivados de petróleo, e 
que também reduz o im-
pacto ambiental.

Cerca de 70 convidados 
participaram da reunião, 
que tinha o objetivo de 
apresentar a revolucioná-
ria tecnologia ADERCO 

no tratamento de combus-
tíveis, que vem sendo utili-
zada há mais de um ano nos 
tanques de armazenamento 
de óleo diesel nos Postos 
Dugato e Leão. 

Na apresentação, o Enge-
nheiro Químico da ADER-
CO Plínio Oliveira falou 
sobre os benefícios do uso 
da tecnologia no tratamento 
dos combustíveis. Segun-
do ele, o produto utilizado 
nos postos é um surfactante 
dispersante estabilizador e 
descontaminante, 100% or-
gânico, que não muda a for-

EDITAL 001/2019

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DO ROTARY CLUB 

PANTANO GRANDE, RS.

   Art. 1º - Ficam convocados todos os rotarianos para partici-
parem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO ROTA-
RY CLUB PANTANO GRANDE, a ser realizada no dia 24 de 
junho de 2019 (segunda-feira), com primeira chamada as 
19h15min, com a presença de 50% + 1 dos associados, e em 
segunda convocação as 19h30m, que terá início com qual-
quer número de presentes, na Casa da Amizade de Pantano 
Grande, a fim de deliberarem sobre os seguintes assuntos:
    01– Apreciação e possível alteração ou emendas ao Estatuto 
Social e ou Regimento Interno do Rotary Club Pantano Grande;
    02 – Outros assuntos pertinentes que necessitem de maioria. 

    Art. 2º - Será apresentado pelo Relator, Rotariano Jônatas Mi-
chels Ilha, escolhido pelos Presidentes do Rotary Club Pantano 
Grande gestão 2018-2019 (Carlos Augusto Franco de Freitas) 
e gestão 2019-2020 (Jorge Ferreira Miranda), as propostas de 
alteração do Estatuto Social e ou Regimento Interno.
 
   Art. 3º - Todos os rotarianos são convocados para também 
apresentarem sugestões e ou emendas, a serem expostas em 
reunião.

   Art. 4º - Qualquer alteração e ou emenda estará sujeita ao 
crivo de aprovação da maioria simples de rotarianos presentes 
na Assembleia Geral. 
 

Pantano Grande/RS – 5 de junho de 2019.

Carlos Augusto Franco de Freitas             Jorge Ferreira Miranda
            Presidente 2018-2019                       Secretário 2018-2019

ma química do combustível.
Oliveira destacou que 

os produtos ADERCO re-
duzem o custo com com-
bustíveis nas operações 
de transporte rodoviário, 
equipamentos agrícolas, 
industriais e navegação, e 
também estabiliza o com-
bustível armazenado por 
até 2 anos, descontaminan-
do e limpando os reserva-
tórios separando a água do 
combustível e evitando o 
desenvolvimento de bacté-
rias que proliferam princi-
palmente pela água e gor-

dura animal (sebo de gado, 
porco e frango) que se en-
contram no biodiesel.

No motor, segundo a 
Aderco, o produto age an-
tes, durante e depois da 
combustão, aumentando 
a vida útil dos filtros de 
combustíveis, e dos mo-
tores, reduzindo a manu-
tenção mantendo limpos e 
lubrificados, as bombas e 
bicos injetores, câmara de 
combustão e catalizadores, 
reduzindo o consumo de 
combustível, melhorando 
a desempenho dos moto-
res, reduzindo as emissões 
de fumaça e aumentando a 
vida útil dos componentes 
relacionados à combustão.

Segundo Laerte Pereira, 
proprietário dos Postos Du-
gato e Leão, o tratamento 
dos tanques de óleo diesel 
com o produto da ADER-
CO reduziu os custos de 
limpeza e manutenção e 
está beneficiando os clien-
tes com um combustível de 
melhor qualidade. “Nos úl-
timos anos, com o aumento 
do percentual de biodiesel 
de 6% para 10%, no óleo 
diesel, as trocas de filtros 
no caminhão da empresa e 
dos clientes passaram a ser 
mais frequentes. Em maio 
de 2018 preocupado com o 
aumento do percentual do 
biodiesel, passamos a tratar 
todo diesel descarregado 
em nossos tanques, com 
um custo de R$ 3,5 centa-
vos por litro que é absorvi-
do pelas nossas empresas 
na garantia da qualidade do 
diesel vendido aos nossos 
clientes”, relatou Laerte.

Escolinha de Futebol goleia no Sub 20 e 
Esperança F. C. vence a segunda no Livre

As equipes de Pantano 
Grande venceram na tercei-
ra rodada da Copa Regional 
de Futsal organizada pelo 
Departamento de Esportes 
de Santa Cruz do Sul. Os 
jogos foram disputados na 
última terça-feira, dia 05, 
no Ginásio Poliesportivo.

Na Sub 20 anos, a Es-
colinha não tomou conhe-
cimento do time Volte a 
Sonhar Polo Comunitário 
e aplicou o placar de 7 x 0, 
com destaque coletivo da 
equipe de Pantano Grande. 

Na partida válida pela Ca-
tegoria Livre, o Esperança 
Futebol Clube venceu a se-

gunda partida consecutiva 
na competição. Em um jogo 
bastante disputado contra o 

São Miguel Futebol Clube/
CFC Celso, o representante 
de Pantano Grande venceu 
pelo placar de 4 X 2.

Os próximos compro-
missos dos pantanenses na 
competição serão nos dias 
14 e 19 de junho. No dia 14, 
na quarta rodada da compe-
tição, o Esperança Futebol 
Clube vai encarar a ASL 
Construtora Margarida. Já a 
Escolinha de Futebol entra 
em quadra no dia 19 de ju-
nho para enfrentar a equipe 
Futuro, na categoria Sub 20.

COPA REGIONAL DE FUTSAL

Evento foi realizado no dia 23 de maio, no Salão de Festas da Paróquia.

FOTO DIVULGAÇÃO

Engenheiro da Aderco falou sobre os beneficios do produto.

Equipe do Esperança (foto) conta com atletas da Escolinha.
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Receita abre na segunda consulta 
a primeiro lote de restituição do IR

Cerca de 2,55 milhões de 
contribuintes que declararam 
Imposto de Renda neste ano 
vão receber dinheiro do Fis-
co. A Receita Federal abre na 
próxima segunda-feira (10) 
a consulta ao primeiro lote 
de restituição do Imposto de 
Renda Pessoa Física 2019. 

Ao todo, serão desembol-
sados R$ 4,99 bilhões do 
lote deste ano. A Receita 
também pagará R$ 109,6 
milhões a 20.087 mil con-
tribuintes que fizeram a de-
claração entre 2008 e 2018, 
mas estavam na malha fina. 
Considerando os lotes re-
siduais e o pagamento de 
2019, o total gasto com as 
restituições chegará a R$ 
5,1 bilhões para 2.573.186 
contribuintes.

A lista com os nomes esta-
rá disponível a partir das 9h 
no site da Receita na inter-
net. A consulta também pode 
ser feita pelo Receitafone, 
no número 146. A Receita 
oferece ainda aplicativo para 
tablets e smartphones, que 
permite o acompanhamento 
das restituições.

O crédito bancário será 
feito em 17 de julho. As 
restituições terão corre-
ção de 1,54%, para o lote 
de 2019, a 109,82% para o 
lote de 2008. Em todos os 
casos, os índices têm como 
base a taxa Selic (juros bá-
sicos da economia) acumu-
lada entre a data de entrega 
da declaração até este mês.

O dinheiro será deposi-
tado nas contas informadas 

na declaração. O contri-
buinte que não receber a 
restituição deverá ir a qual-
quer agência do Banco do 
Brasil ou ligar para os tele-
fones 4004-0001 (capitais), 
0800-729-0001 (demais 
localidades) e 0800-729-
0088 (telefone especial 
exclusivo para deficientes 
auditivos) para ter acesso 
ao pagamento.

Os dois últimos lotes re-
gulares serão liberados em 
novembro e dezembro. Se 
estiverem fora desses lo-
tes, os contribuintes devem 
procurar a Receita Federal 
porque os nomes podem es-
tar na malha fina por erros 
ou omissões na declaração.

A restituição ficará dis-
ponível durante um ano. 

Programa Municipal de 
Refinanciamento de Dívidas 
é a oportunidade para evitar 
cobranças judiciais

Para aqueles contribuin-
tes que possuem débitos 
com a Prefeitura Municipal 
de Pantano Grande, a Se-
cretaria da Administração 
informa que há o Programa 
de Recuperação Fiscal - 
REFIS. Pelo programa atu-
almente é possível obter até 
80% de desconto nos juros 
e multas e assim evitar a 

cobrança judicial do débito.
De acordo com o Secre-

tário da Administração, 
Cristiano Salgueiro, nos 
próximos dias uma nova de-
manda de cobranças serão 
encaminhadas ao Cartório, 
porém, o cidadão que pos-
sui débito com a Prefeitura 
pode quitar integralmente a 
dívida ou então refinanciar 

os valores em até 36 vezes 
(neste caso, sem o desconto 
nos juros e multas), desde 
que as parcelas são sejam 
inferiores à R$ 50,00.

O Programa beneficia 
diretamente os cidadãos 
que possuem algum tipo 
de atraso com a Prefeitura, 
tais como IPTU, ISS e Ta-
xas Municipais.


