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PANTANO GRANDE

Rotary Club doará mais de 300 pares 
de calçados para as crianças

A terceira edição da 
Campanha do Pé Calçado, 
promovida pelo Rotary 
Club Pantano Grande, em 
parceria com a Cooperativa 
Sicredi, Banco do Brasil, 
Inducal, rotarianos e a co-
munidade local, arrecadou 
recursos para a compra de 

mais de 300 pares de calça-
dos novos. 

De acordo com a direção 
do Rotary Club, a Campa-
nha deste ano beneficiará os 
alunos das séries iniciais da 
EMEF Machado de Assis e 
EMEF Pantano Grande.

Na tarde da última quar-

ta-feira (14), uma equipe 
formada pelo presidente 
do Rotary Club, Jorge Mi-
randa; o secretário da SI-
COMTUR, Carlos Augusto 
de Freitas; o secretário Mu-
nicipal do Interior, Antônio 
Oscar Oliveira; o gerente 
da Inducal, Rodrigo Santin 

e o gerente da Líder Trato-
res, Douglas Staehler esti-
veram na Escola Machado 
de Assis, no Monte Caste-
lo, para fazer a entrega dos 
calçados. Os rotarianos 
foram recepcionados pela 
diretora Eneida Oliveira, 
professores, funcionários, 
alunos e familiares, num 
clima de muita harmonia 
e descontração. Na opor-
tunidade foram entregues 
103 pares de calçados para 
os aluninhos das séries ini-
ciais do colégio.

Em nome da escola, a di-
retora Eneida Oliveira, agra-
deceu a doação dos rotaria-
nos. “Agradecemos a todos 
os envolvidos pela doação 
dos calçados para os nossos 
alunos do pré ao quinto ano. 
Gratidão aos rotarianos de 

Pantano Grande e empresas 
locais e a todos que colabo-
raram o nosso carinho e re-
conhecimento,” agradeceu.

Nos próximos dias serão 
distribuídos outros 200 pa-
res às crianças das séries 
iniciais da Escola Muni-
cipal Pantano Grande. O 
ato de entrega contará com 
distribuição de lanches e a 
presença de pais, alunos e 
professores do educandário.

A campanha do Pé Cal-
çado faz parte do plano de 
ação do Rotary Club Panta-
no Grande há três anos e a 
cada gestão o projeto vem 
evoluindo. De acordo com 
o ex-presidente do Rotary, 
Carlos Augusto, na Cam-
panha deste ano foi inves-
tido R$ 12.300,00 na com-
pra 303 pares de calçados 

novos. O ex-presidente co-
mentou que a ação marcou 
a sua gestão e que o apoio 
dos companheiros foi fun-
damental para o sucesso da 
Campanha. “Agradeço a to-
dos os companheiros mais 
uma vez, mas não posso 
deixar de agradecer espe-
cialmente ao meu padrinho 
e companheiro Cleri Tomp-
sen. Um companheiro in-
cansável e sempre disposto 
a ajudar. Também agradeço 
ao companheiro Rodrigo 
Santin da empresa Inducal 
e aos dois companheiros 
e gerentes dos Bancos Si-
credi e Banco do Brasil, 
Adalberto e Paulo Lima, 
que junto com seus clientes 
fizeram a diferença total na 
arrecadação dos valores,” 
destacou Carlos Augusto.

FOTOS DIVULGAÇÃO/ROTARY
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Alunos das Séries Iniciais da Escola Machado de Assis já receberam os calçados.

Entrega dos calçados foi realizada na quarta-feira, dia 14. Rotarianos fazendo a entrega dos calçados.
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PANTANO GRANDE

PRF prende homem 
com caminhão roubado 
e carregado de bebidas

A Polícia Rodoviária Fe-
deral prendeu um homem 
que estava conduzindo um 
caminhão roubado e carre-
gado com bebidas trazidas 
irregularmente do Uruguai 
no início da tarde da últi-
ma quarta-feira, 14, na BR-
290, em Pantano Grande.

Em ação preventiva de 
combate ao crime, os PRFs 
abordaram um caminhão 
na rodovia, próximo ao tre-
vo de Pantano Grande. Na 
fiscalização da carga, os 
policiais encontraram cerca 
de três mil litros de whisky 
importados irregularmente 
do Uruguai. Em vistoria 
ao caminhão, os agentes 

federais constataram que 
se tratava de um caminhão 
roubado com placas falsas.

O criminoso, com 28 

anos e natural do Paraná, 
foi preso e conduzido para 
a polícia judiciária em 
Santa Cruz do Sul. A car-

ga, avaliada em cerca de 
R$300.000,00, e o cami-
nhão também foram entre-
gues na delegacia.

FOTO DIVULGAÇÃO/PRF

Prisão foi realizada na última quarta-feira, na BR-290.

FOTO DIVULGAÇÃO/PRFFOTO DIVULGAÇÃO/PRF

Caminhão roubado transportava as bebidas. Mercadoria apreendida pela PRF.

Morador de Pantano 
tem carro furtado

Na noite do último do-
mingo, 18, um morador de 
Pantano Grande foi vítima 
de ladrões e teve o carro fur-
tado em Santa Cruz do Sul.

Conforme o registro fei-
to na Delegacia de Polícia 
de Pronto-Atendimento 
(DPPA), o proprietário do 
carro estava em uma festa 

quando teve o veículo fur-
tado. A vítima relatou que 
havia deixado o seu carro, 
um Gol preto, de placas IIY 
4A57, estacionado na Rua 
Venâncio Aires, no centro, 
por volta das 18 horas e que 
ao retornar, por volta das 
23h55, já não encontrou 
mais o veículo.

PANTANO GRANDE

Preço da passagem do transporte 
coletivo no município poderá aumentar

O Projeto de Lei 
033/2019, que trata da 
concessão e permissão do 
transporte coletivo no mu-
nicípio de Pantano Gran-
de e que vai a votação na 
noite desta terça-feira, dia 
20, na Câmara de Verea-
dores, poderá resultar em 
um aumento no custo da 
passagem aos usuários do 
transporte público urbano e 
do interior.

De acordo com a Pre-

feitura Municipal, o custo 
para a população poderá 
ser elevado devido a emen-
das que irão a votação pe-
los parlamentares, entre 
elas: as que exigem que na 
nova licitação, os veículos 
(ônibus, micro-ônibus e 
lotação) sejam equipados 
com ar-condicionado e 
que tenham sinal de wi-
-fi. Embora o Executivo 
Municipal reconheça que 
as emendas trazem bene-

fícios aos moradores, há a 
preocupação no aumento 
no custo das passagens aos 
usuários, já que os acrésci-
mos destes itens acarretam 
em cursos à empresa que 
prestará o serviço que pro-
vavelmente repassará aos 
usuários. Vale ressaltar que 
a passagem no Urbaninho, 
que circula pelos bairros 
da cidade, tem o custo atual 
de apenas R$ 1,00.

O projeto de Lei iria à 

votação na Sessão Ordiná-
ria da Câmara do dia 13 de 
agosto, porém o vereador 
José Pedro Nunes Dutra, 
pediu vistas ao projeto para 
que pudesse entender me-
lhor as emendas e se elas 
não ocasionariam o aumen-
to no custo das passagens. 
O Projeto de origem do 
Executivo Municipal está 
tramitando desde 21 de 
maio de 2019.

Consultada pela repor-

tagem do Jornal Destak, 
a Secretaria da Adminis-
tração e Planejamento, 
destacou que o ideal é que 
mesmo com as emendas 
que modificam o projeto 
original da Prefeitura, que 
o custo da passagem se 
mantenha nos mesmos pa-
tamares atuais, não oneran-
do os usuários que utilizam 
o transporte diariamente, 
razão pela qual deve-se 
analisar com cautela medi-

das que aumentem o custo 
do prestador de serviço, já 
que o transporte coletivo 
do município é realizado 
por empresa terceirizada, 
contratada após processo 
de licitação.

De acordo com a mani-
festação do Executivo Mu-
nicipal há o entendimento 
de que alguma das emen-
das apresentadas refletirão, 
sem dúvidas, em aumento 
do custo da passagem.

Há seis anos, quando a 
filha Emilli Araceli Sie-
ben Oliveira, na época com 
cinco anos, lutava contra a 
leucemia, Carina da Silva 
Sieben, moradora de Pan-
tano Grande, encontrou em 
uma promessa forças para 
seguir. Naquele ano, em 
2013, no leito de uma Uni-
dade de Tratamento Inten-
sivo (UTI), prometeu cor-
tar parte dos cabelos e doar 
os fios. Na quarta vez, no 
entanto, prometeu que ras-
paria tudo. Hoje, após anos 
de altos e baixos, a empre-
sária é o retrato da gratidão.

“Quando ela teve uma 
intercorrência devido à 
colocação de um cateter e 
o pulmão foi perfurado, as 
chances de vida eram pou-
cas. Foi quando resolvi pro-
meter ficar sem meus cabe-
los compridos caso tudo 
acabasse bem”, conta. Com 
a cura confirmada, Carina 
marcou o quarto corte. No 
dia 17 de julho, então com 
32 anos, em meio a uma 
mistura de sentimentos, 
deu adeus às madeixas pre-
tas, 58 centímetros no to-
tal. Fios que serão levados, 
pessoalmente por ela, ao 

Hospital da Criança Santo 
Antônio – Complexo Hos-
pitalar Santa Cruz, em Por-
to Alegre. 

Foi lá, afinal, que Carina 
acompanhou, durante anos, 
o olhar triste da filha e de 
outras meninas que per-
diam seus cabelos devido 
aos procedimentos. “É uma 
forma de ajudar a levantar a 
autoestima de pessoas que 
passam por esse tratamento 
doloroso. O que eu poderia 
fazer era isso. Espero que 
todos nós sejamos doado-
res de alguma coisa, pois 
assim poderemos ser heróis 
na vida de alguém.”

E foi assim no dia do cor-
te. A pequena Emilli, hoje 
com onze anos, acompa-
nhou sua heroína no salão 
de beleza. Não perdeu um 
segundo e ainda produziu 
vídeo, publicado nas re-
des sociais, para eternizar 
o momento e marcar uma 
nova etapa na vida das duas. 
“Uma doação de sangue, 
um pedaço de cabelo ajuda 
tanto, que é difícil imaginar 
o bem que faz a essas pes-
soas que lutam contra cân-
cer”, afirma Carina.

•  Portal Gaz

Mãe doa cabelo 
após cura de filha 
com leucemia
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PANTANO GRANDE

1ª edição da Semana Municipal da Juventude 
destacou o papel do jovem na sociedade

A primeira edição da 
Semana Municipal da Ju-
ventude de Pantano Gran-
de, realizada pela Prefei-
tura Municipal, através da 
Secretaria de Educação e 
Cultura e da Coordenado-
ria Municipal da Juventu-
de, foi o momento de de-
bater o papel do jovem na 
construção da sociedade.

O evento que iniciou no 
dia 12 de agosto e encer-
rou neste domingo, propôs 
diversas atividades sempre 
enaltecendo o protagonis-

mo dos jovens na comuni-
dade. Além disso, o evento 
buscou oferecer oficinas 
e palestras para despertar 
nos jovens o espírito em-
preendedor.

Com o tema “Nosso 
tempo é agora!” a Semana 
da Juventude de Pantano 
Grande teve como prin-
cipal objetivo dialogar e 
construir conhecimento 
com a juventude trabalhan-
do as temáticas: Empreen-
dedorismo jovem; Saúde 
física; Meio ambiente e os 

espaço públicos; Compe-
tências dos poderes (Legis-
lativo e Executivo); Evasão 
escolar,  e outros.

A abertura oficial ocor-
reu no dia 13, na Casa da 
Amizade. Na oportunidade 
os jovens e os convidados 
puderam acompanhar uma 
palestra com o comunica-
dor Nairo Orlandi, da Rá-
dio Atlântida, que abordou 
a tecnologia como forma 
de inovação.

No dia 15, aconteceu a 
3ª edição do Geração Cli-

ck, no CTG Carreteiros da 
Saudade, em uma parceria 
com a ONG Foco Empre-
endedor, de Santa Cruz 
do Sul. De acordo com a 
Coordenadora da Juventu-
de, Kellen Natana, a ativi-
dade contou com mais de 
600 jovens e 10 empresas 
que estavam expondo seus 
produtos e serviços. Os jo-
vens puderam acompanhar 
as palestras com os temas: 
construção de valores e ca-
ráter, empreendedorismo, 
pertencimento, comuni-

cação não violenta e o en-
corajamento dos sonhos e 
projetos.

Durante os dias da Se-
mana ocorreram ainda 
rodas de conversa nas es-
colas do município com as 
temáticas: “Eu Adolescen-
te”, com Patricia Stahler, 
Atividade Física e o Seden-
tarismo, com Luís Braga, 
A Força dos Poderes (Le-
gislativo e Executivo), com 
Cleiton Machado e Cristia-
no Salgueiro e Os Espaços 
Públicos e a Importância 

do Nosso Meio Ambiente, 
com Cleiton Machado.

O encerramento acon-
teceu neste domingo, dia 
18, na Praça Central, que 
recebeu um grande públi-
co para acompanhar as 
apresentações da Banda 
Marcial da Escola Forta-
leza, da Banda da Escola 
Estadual Rio Pardo e da 
Banda Municipal Pan-
tano Grande. O show da 
dupla rio-pardense Bru-
no & Adriano encerrou o 
evento.

FOTO DIVULGAÇÃO/PMPGFOTO DIVULGAÇÃO/PMPG

Palestra com o comunicador Nairo Orlandi. Evento Geração Click levou cerca de 600 jovens ao CTG Carreteiros da Saudade.
FOTO DIVULGAÇÃO/PMPG
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FOTO DIVULGAÇÃO/CISVALE

Prefeito Cassio Soares durante a Assembleia do CISVALE e AMVARP.

Cercamento por câmeras 
na região deve iniciar no 
segundo semestre 

Previsto para iniciar no 
segundo semestre de 2019, 
o videomonitoramento e 
cercamento eletrônico dos 
municípios do Vale do Rio 
Pardo voltou a ser tema na 
reunião com prefeitos dos 
municípios que integram 
a Associação dos Municí-
pios do Vale do Rio Pardo 
(Amvarp) e o Consórcio 
Intermunicipal do Vale do 
Rio Pardo (Cisvale). A as-
sembleia geral ordinária 
conjunta das duas entida-
des ocorreu em Santa Cruz 
do Sul, no dia 13 de agosto. 

O presidente do Cisva-
le, Cassio Nunes Soares, 
relatou as conversas nas 
últimas semanas com a ini-
ciativa privada e entidades 
empresariais para um apoio 
de recursos por meio da Lei 
de Incentivo à Segurança 

Pública, que possibilita às 
empresas destinarem uma 
parte do ICMS para refor-
çar o combate à criminali-
dade. 

“Estaremos nos próximos 
dias apresentando o projeto 
básico para a classe empre-
sarial de Santa Cruz do Sul 
e região. A Brigada Militar 
já fez o levantamento dos 
pontos onde ficarão as câ-
meras e a transmissão dos 
dados e a tecnologia que 
será utilizada também já é 
uma questão superada, va-
mos conseguir iniciar a im-
plantação ainda no segundo 
semestre de 2019”, projetou 
o prefeito de Pantano Gran-
de, Cassio Nunes Soares.

Os municípios contem-
plados com emendas par-
lamentares ou recursos 
oriundos da Consulta Popu-

lar aguardam os depósitos 
para adquirir equipamen-
tos. Já as cidades sem essas 
verbas buscam parcerias, 
por meio do Programa de 
Incentivo ao Aparelhamen-
to da Segurança Pública 
(Piseg/RS), que possibilita 
a destinação de 5% do sal-
do devido de Imposto sobre 
Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS) das 
empresas ao Estado para a 
área. Outra alternativa é a 
locação do aparato necessá-
rio para agilizar a implan-
tação.

O projeto básico a ser ex-
posto para as empresas in-
teressadas foi estimado em 
R$ 60 mil. A Brigada Mi-
litar encaminhou os pontos 
que precisam de monitora-
mento nos 14 municípios do 
Cisvale. A forma de trans-

missão dos dados será via 
rádio, pois alguns lugares 
não dispõem do serviço de 
fibra óptica. “Unificamos o 
entendimento e traçamos 
linha de atuação. Quere-
mos firmar parcerias com 
o setor privado para reduzir 
custos de manutenção aos 
municípios. Precisamos fa-
zer um cercamento eficien-
te para obter resultados na 
área de segurança pública”, 
frisou Cassio.

A tecnologia da rede 
será compatível com a do 
governo estadual por meio 
do Sistema de Segurança 
Integrada. À exceção de 
Gramado Xavier e Pantano 
Grande, os outros 12 muni-
cípios do Cisvale recebe-
ram R$ 48,3 mil cada para 
videomonitoramento por 
meio da Consulta Popular.

LIGUE E PUBLIQUE:

51 99809-8650

FAÇA SUA 
PUBLICIDADE LEGAL 
NO JORNAL DESTAK
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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.

Câncer
de 21/06 a 21/07 

O céu aponta bons negócios e investi-
mentos. É um dia ótimo para avaliar as 
condições que se apresentam no ce-
nário profissional. O foco é obter reali-
zação no futuro próximo. Mas busque 
desapegar-se de pessoas que não con-
tribuem com o seu desenvolvimento. 
Fazer uma seleção é necessário.

Touro
de 21/04 a 20/05 

Há uma luz no fim do túnel. Seja 
sábio para entender o que é prio-
ridade para desenvolver os afetos 
com qualidade na família. O céu 
colabora com compra e venda de 
imóvel. Acima de tudo, porém, 
isso o coloca em destaque para 
resolver questões familiares. 

Gêmeos
de 21/05 a 20/06 

Expressar os sentimentos e desfru-
tar da vida com qualidade é o seu 
desejo e a sua intenção neste dia. 
Busque entender que tudo pelo 
que vem passando com amigos e 
projetos não está totalmente sob o 
seu controle. Liberte-se com amo-
rosidade!

Leão
de 22/07 a 22/08

Acredito que você encontrou o tesouro 
no final do arco-íris. Isso mesmo! Você 
está em condições de perceber quem 
é você neste novo ciclo, e isso não tem 
preço. É momento de focar em novas 
ideias e de promover os seus projetos 
pessoais. A única condição é desape-
gar-se de coisas e pessoas.

Virgem
de 23/08 a 22/09

Você está curando profundamente 
assuntos que interferem em sua 
autoestima e em seus afetos. Isso é 
positivo para o seu desenvolvimento 
emocional. Soltar e limpar todo o 
passado lhe faz bem! Mas é impor-
tante sair do controle e deixar que a 
vida traga o melhor para você.

Escorpião
de 23/10 a 21/11

É um dia ótimo para desenvolver 
as tarefas do trabalho com dedi-
cação e empenho. O céu aponta 
excelentes resultados e reconheci-
mento da chefia. Mas é importan-
te se desapegar de pessoas e de 
situações que sufocam o seu cres-
cimento. Desapegue-se de pesso-
as e do desejo de ter controle.

Peixes
de 19/02 a 20/03

É um dia ótimo para realizar algum 
tipo de negócio e investimento. 
Você está em condições de per-
ceber o cenário de trabalho com 
entendimento do que é importan-
te e prioritário para você. Busque 
desapegar-se do controle de ideal 
em relação a pessoas ou a projetos 
nos quais você esteja envolvido.

Sagitário
de 22/11 a 21/12

É um dia ótimo para perceber o 
que te faz feliz e para permitir a 
entrada de uma pessoa especial 
em sua vida. A autoestima está 
sendo preenchida de coisas boas. 
Mas é importante dar permissão 
e avaliar as condições materiais, 
retirando da frente o desejo de 
controle.

Capricórnio
de 22/12 a 19/01

Existe o anúncio de uma nova fase 
em família, e isso é positivo para 
o seu desenvolvimento. É necessá-
rio dar permissão à entrada de al-
guém especial. O céu favorece os 
investimentos para a casa e para o 
imóvel. A única condição é sair do 
controle que há muito tempo você 
está mantendo.

Áries
de 21/03 a 20/04 

O céu deixa muito claro o quanto 
está feliz e precisa agir com flexibi-
lidade para conquistar tudo o que 
a vida lhe oferece. O campo afetivo 
está em alta! Mas é preciso se desa-
pegar de velhos comportamentos 
para seguir a sua jornada com de-
dicação e amor.

Aquário
de 20/01 a 18/02

É importante expressar-se com a 
pessoa amada, e o céu lhe dá con-
dições de ser verdadeiro para dar 
passos mais ousados na relação. 
Busque entender as diferenças que 
tanto o aprisionaram e o levaram a 
comportamentos rígidos de contro-
le. É necessário soltar todo o seu 
medo e ter coragem para ser feliz.

Libra
de 23/09 a 22/10

É um dia ótimo para o relaciona-
mento. A pessoa amada está dispos-
ta a ser feliz do seu lado e a vencer 
todos os obstáculos. Entenda que, 
juntos, vocês certamente são mais 
fortes. A única condição é não ter 
medo de ser feliz, para que consiga 
vencer os obstáculos, principalmen-
te os familiares.

HORÓSCOPO Horóscopo válido para esta terça-feira

LIGUE E PUBLIQUE: 5199809-8650

FAÇA AQUI SUA PUBLICIDADE LEGAL

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

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

VENDO CASA
NA VILA FAROL

VENDO: ótima casa de alvenaria 
com 3 banheiros, garagem para 
3 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.

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).

TERRENO/BR-471 
VENDO: Terreno grande, medindo 
660m², junto a BR-471, próximo 
ao Monte Castelo. Parcelo. Valor: 
27 mil. Fone: (51) 99986-9376.

CRECI 57567
|  COMPRA  |  VENDA  | 

|  ALUGUEL  |  AVALIAÇÃO  |

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

www.casaverdeimobiliaria.com

APART HOTEL PARA 
LOCAÇÃO MENSAL 

•  Com cozinha, sala, quarto e banheiro; 
•  Localizado no centro de Pantano Grande-RS; 
•  Apenas 2 quadras do Imec, bancos e restaurantes;  
•  6 Apartamentos novos à disposição; 
•  Totalmente mobiliado, com móveis, eletrodomésticos, 
lavanderia e garagem fechada;  
•  Internet, tv e limpeza; 
•  Cerca elétrica e câmeras de vigilância; 
•  Faturamos para empresas; 
•  Disponibilizamos Nota Fiscal; 
•  R$ 1200,00 mensal (Preço para uma pessoa. Para 
mais pessoas, acréscimo de R$ 200,00 p/ pessoa). 

Interessados entrar em contato: (51) 98020.9990.

ATENÇÃO!!! 
VENDE-SE: LOJA E SALÃO DE 
BELEZA SOL E LUA, LOCALI-
ZADO NO CENTRO DE PANTA-
NO GRANDE/RS.
Tratar diretamente com as 
proprietárias ou pelos tele-
fones: (51) 9.9862.9355 ou 
(51) 9.9829.2045.

CRÉDITO DE IMÓVEL LIBERADO
CAIXA CONSÓRCIOS

• R$ 290.320,00 valor da parcela de R$ 1.967,72, já 
tem pago R$ 29.868,00. Para compra, construção, 
reforma urbana ou rural, aceito carro na entrada. 

Telefone: (51) 99514-5153.

CRÉDITO DE CAMINHÃO LIBERADO
• R$ 209.000,00 valor da parcela de R$ 2.448,88, 

já tem pago R$ 28.315,53, estudo troca.
Telefone: (51) 99514-5153.

TERRENO NA 
VILA FRANTZ 

VENDE-SE: Terreno na Vila Frantz, 
medindo  12m x 28m. Contrato 
compra e venda. Valor: R$ 32 mil. 
Fone: (51) 99606-0849.

Alunos da Escola 
Dario visitam o
gabinete do 
prefeito Cassio

Os alunos da Escola Mu-
nicipal Dario Lopes de Al-
meida, do bairro Vila Nova, 
estiveram na manhã desta 
segunda-feira, dia 19, em 
visita o gabinete do prefeito 
Cassio Soares.

Os alunos da turma 41, 
estavam acompanhados 
pelas professoras Marines 
Mello e Daniela Frantz 
Mahler.

Muito curiosos fizeram 
perguntas ao prefeito e 
estavam radiantes com 
a visita. Cassio explicou 
como é o funcionamento 
da Prefeitura Municipal, 
como acontecem as reuni-
ões com a equipe de go-
verno e explanou sobre os 
projetos e realizações que 
ainda irão acontecer no 
município.

8ª Conferência 
Municipal 
de Assistência 
Social ocorre 
nesta quarta

Nesta quarta-feira, 21, 
acontece na Casa da Ami-
zade, em Pantano Grande, 
a 8ª edição da Conferência 
Municipal de Assistência 
Social.

A edição deste ano, que 
traz como tema “A Assis-
tência Social: Direito do 
Povo com Financiamento 
Público e Participação So-
cial,” será o momento dos 
órgãos e entidades que atu-
am na rede do Sistema Úni-

co de Assistência Social 
debaterem sobre os servi-
ços prestados aos cidadãos 
e proporem alternativas 
para melhorias.

O evento inicia às 13 ho-
ras, com o credenciamento 
dos participantes e se es-
tende até às 17 horas.

A conferência é aberta 
a toda a comunidade e é 
organizada pelo Conselho 
Municipal de Assistência 
Social.

PANTANO GRANDE

FOTO DIVULGAÇÃO/PMPG

Alunos fizeram perguntas ao prefeito Cassio.

FOTO DIVULGAÇÃO/PMPG

Alunos da Escola Dario no gabinete do prefeito.
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PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE  PANTANO  GRANDE

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL
Processo Licitatório nº 060/2019 - Pregão Presencial nº 015/2019

Objeto: Contratação de empresa, com fornecimento de material e mão 
de obra, destinada à prestação de serviços de reparo e pintura em todas 
as paredes externas, bem como pintura de todas as aberturas externas 
(dentro e fora) do prédio do Posto de Saúde do Loteamento Unical (UBS), 
pertencente à Secretaria de Saúde, cujas especificações constam do 
Edital. A licitação se dará por pregão presencial, tipo menor preço glo-
bal. Abertura: dia 30 de agosto de 2019, às 09 horas, na sala de licitações 
e contratos da Prefeitura, sita à rua Waldo Machado de Oliveira, nº 177. 
Informações: Interessados devem acessar o portal www.portaldecom-
praspublicas.com.br ou no site: www.pantanogrande.rs.gov.br, página 
Publicações/Transparência, em Licitações para procedimentos de aces-
so ao Pregão e obtenção do texto integral do Edital. Outras informações 
na Prefeitura Municipal de Pantano Grande-RS, rua Waldo Machado de 
Oliveira, 177, fone (51) 3734.2220, com a Pregoeira Oficial.

Pantano Grande, 16 de agosto de 2019.

Cássio Nunes Soares
Prefeito Municipal de Pantano Grande

Pantano ganha 
um canal de TV

A TV Pantano, o mais 
novo e inédito meio de co-
municação do município, 
começou a operar no dia 9 
de agosto. A programação 
é transmitida pela Tubaron, 
no Canal 48. A emissora 
faz parte do Sistema Sul 
Records de Comunicação, 
mesmo grupo responsável 
pela web Rádio Pantano, 
que está no ar desde o iní-
cio deste ano. 

O radialista, poeta e pro-
dutor musical José Gonçal-
ves Filho é o idealizador 
do novo canal. Gonçalves 
possui mais de 50 anos de 

experiência como comu-
nicador e já trabalhou em 
grandes empresas de comu-
nicação do Brasil.

Entre as atrações da 
programação do novo ca-
nal está o Balcão de Notí-
cias que trás as principais 
informações da cidade e 
da região. O noticiário  
vai ao ar de segunda a 
sexta-feira, às 21h30. A 
programação ainda conta 
com filmes e séries que 
marcaram época.

De acordo com Gonçal-
ves, a grade de programa-
ção do canal ainda não esta 

Programa da TV 
Atualidade será gravado 
em Pantano Grande

O programa “De Que-
rência em Querência”, uma 
das atrações da TV Atuali-
dade, canal 10 da Tubaron, 
será gravado no dia 23 de 
agosto, na Casa da Amiza-
de, em Pantano Grande.

A gravação acontece a 
partir das 20 horas e deverá 
contar com a participação 
de vários artistas de Pan-
tano Grande e região, com 

PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE  PANTANO  GRANDE

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Processo Licitatório nº 059/2019 - Pregão Eletrônico nº 016/2019

Objeto: Registro de Preços de gêneros alimentícios para a Secretaria de 
Trabalho, Cidadania e Assistência Social, cujas especificações constam 
do Edital. A aquisição se dará por pregão eletrônico, tipo menor pre-
ço por item. Dia, hora e local: A sessão pública será realizada no portal 
www.portaldecompraspublicas.com.br, no dia 29 de agosto de 2019, às 
09 horas, horário de Brasília-DF; as propostas devem ser apresentadas 
através do mesmo portal, até às 08h50min do mesmo dia. Credencia-
mento e informações: Interessados devem acessar o portal www.por-
taldecompraspublicas.com.br para procedimentos de acesso ao Pregão 
e obtenção do texto integral do Edital. Outras informações na Prefeitura 
Municipal de Pantano Grande-RS, rua Waldo Machado de Oliveira, 177, 
fone (51) 3734.2220, com a Pregoeira Oficial.

Pantano Grande, 16 de agosto de 2019.

Cássio Nunes Soares
Prefeito Municipal de Pantano Grande

CONVITE PARA CONFERÊNCIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

DE PANTANO GRANDE
 O Conselho Municipal de Assistência Social e a Secretaria 
Municipal do Trabalho, Cidadania e Assistência Social convidam a to-
dos para a VIII Conferência Municipal de Assistência Social, que tem 
como tema: “A Assistência Social: Direito do Povo, com Financiamen-
to Público e Participação Social”.

Data: 21 de Agosto de 2019     Horário: das 13:00 às 17:00
Local: Casa da Amizade

Roteiro do transporte no interior do município no dia da Conferência:
•	 12:00 - Várzea     
•	 12:10 - Aroeiras     
•	 12:15 - Pedregais     
•	 12:20 - Dois Cerros

•	 12:20 - Divisa
•	 12:30 - Monte Castelo
•	 17:00 - Saída da Casa 

da Amizade

Contamos com a sua participação!
 

destaque para a gaiteira 
Adriana de Los Santos e al-
guns integrantes da Fábrica 
de Gaiteiros de Butiá. A ca-
ravana do Programa Canta 
Rio Grande, da Rádio Mais 
FM de Rio Pardo, também 
participará das gravações.

O evento terá caráter 
beneficente, com a realiza-
ção de um jantar ao custo 
de R$ 15,00. Os ingressos 

fechada. “Estamos traba-
lhando para colocar novos 
programas no ar. Em breve 
devemos estrear o Inver-
nada Nativa, uma atração 
voltada para os amantes da 
música gaúcha e o Avan-
ça Pantano, uma mesa-
-redonda com políticos, 
empresários, dirigentes de 
entidades e organizações e 
pessoas da comunidade lo-
cal,” destaca Gonçalves.

A TV Pantano também 
está presente na internet, 
através do YouTube, onde é 
possível assistir os progra-
mas locais da emissora.

são limitados e podem ser 
adquiridos no Novo Bar da 
Onira. A coordenação da 
gravação do programa De 
Querência em Querência 
será do projeto Dê lhe Fole 
Pantano Grande - Aulas de 
Gaitas.

A renda obtida no jantar 
será destinada para a com-
pra de baterias para cadeira 
de rodas motorizada.

FOTO CLEBER MARTINS

Gravação de entrevista para o programa Balcão de Notícias.

FOTO CLEBER MARTINS

Gonçalves Filho, o idealizador e fundador da TV Pantano.
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Trecho da BR-290 
entre Eldorado do Sul 
e Pantano Grande 
voltará a ter pedágio

Trechos de rodovias fe-
derais do Rio Grande do 
Sul irão ganhar pedágios. 
Um decreto publicado no 
Diário Oficial da União 
da última quinta-feira (15) 
incluiu oficialmente uma 
série de estradas no país 
que passarão a integrar o 
Programa de Parcerias de 
Investimentos da Presidên-
cia da República (PPI) e o 
Programa Nacional de De-
sestatização (PND).

Na BR-290, um trecho de 
100 quilômetros entre o en-
troncamento da BR-116, em 
Eldorado do Sul até a BR-
471, em Pantano Grande, 
foi incluído no Programa de 
Parcerias de Investimentos 
da Presidência da Repúbli-
ca (PPI) e ganhará pedágio. 
Essa é a região onde hoje 
há contrato em andamento 
para duplicação da rodovia. 
A expectativa é que ocorram 

melhorias das condições de 
trafegabilidade, pois o tre-
cho apresenta muitos bura-
cos em vários pontos.

De acordo com o prefeito 
de Pantano Grande, Cassio 
Nunes Soares, a notícia foi 
recebida com muita alegria 
no município. “Nosso pe-
dido de que as obras não 
fossem interrompidas já 
era antigo. Sofremos com 
a demora para a conclusão. 
Por isso, estamos convictos 
de que essa pode ser a solu-
ção,” disse o prefeito

Conforme Soares, a 
medida deve acelerar o 
processo de conclusão. A 
expectativa, agora, é que 
a duplicação seja finaliza-
da dentro de três anos. “O 
governo tem que dar apoio 
para que isso se torne re-
alidade. Não aguentamos 
mais a BR-290 como está,” 
finalizou o prefeito.

No Rio Grande do Sul, 
serão mais de 500 quilôme-
tros de rodovias que serão 
repassados para a iniciativa 
privada. O trecho de cerca 
de 125 quilômetros entre a 
ponte do Guaíba, em Porto 
Alegre, e a RS-350, em Ca-
maquã, também será passa-
rá a ter pedágio.

O maior trecho, porém, 
envolve aproximadamen-
te 300 quilômetros entre a 
BR-158, em Panambi, até 
a BR-392, em Santana da 
Boa Vista.

Rodovias de Santa Cata-
rina também foram incluí-
das na relação e duas delas 
envolverão diretamente 
os interesses dos gaúchos: 
BR-470, entre Navegantes e 
a divisa com o Rio Grande 
do Sul; e a BR-153, do en-
troncamento com a BR-282 
até a divisa com o estado 
gaúcho.

Colisão deixa 
motociclista 
ferido na BR-471

Uma colisão entre um 
Fiat Pálio e uma moto Hon-
da CG 125 resultou em 
uma pessoa ferida na tarde 
da última quinta-feira, dia 
15, na BR-471. O acidente 
ocorreu por volta das 18h, 
nas proximidades do centro 
de Pantano Grande. 

De acordo com informa-
ções da Brigada Militar, 
o motociclista vinha no 
sentido Encruzilhada do 
Sul-Pantano Grande e ao 
tentar ingressar na rua que 
dá acesso a Vila Virgínia 
acabou sendo atingido pelo 
Fiat Pálio que vinha no sen-
tido contrário da rodovia. 

O motociclista de ini-

ciais H.S.S. foi socorrido 
pela ambulância da Prefei-
tura de Pantano Grande e 
encaminhado ao Hospital 
Regional de Rio Pardo com 

Motociclista foi encaminhado para o Hospital de Rio Pardo.

lesões no pé direito. O con-
dutor do carro, de iniciais 
V.L.M.S. não se feriu.

A Brigada Militar con-
trolou o trânsito no local.  

FOTO TV PANTANO

FOTO GOOGLE

Trecho entre o entroncamento da BR-116 até a BR-471 foi incluído no PPI.


