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As vacinas são obrigatórias para búfalos e bovinos, na faixa etária de 0 a 24 meses.

NCCCPG realizará 
Exposição Morfológica 
nos dias 22 e 23

O Núcleo de Criadores de 
Cavalos Crioulos de Panta-
no Grande (NCCCPG) já 
está trabalhando para a rea-
lização da sua segunda Ex-
posição Morfológica deste 
ano. A 16ª edição do evento 
será realizada nos dias 22 e 
23 de novembro, na sede da 
Hotelaria Rebenque Velho, 
localizada no bairro Valde-
ri, em Pantano Grande.

A tradicional exposição 
do município escolhe todos 
os anos os melhores exem-
plares da Raça Crioula, de 
diversas regiões do Rio 
Grande do Sul. 

O evento inicia na sexta-
-feira (22), às 8 horas da 
manhã, com a revisão cole-
tiva dos animais, sob a su-
pervisão do técnico Olmiro 
Andrade Filho, da ABCCC. 
Às 14 horas acontece a con-
centração de machos sob 
a supervisão técnica de 
Christina Freitas, profis-
sional credenciada à Asso-
ciação Brasileira de Cria-
dores de Cavalos Crioulos 
(ABCCC).  Christina já 
possui mais de 20 anos de 
experiência acumulada em 
julgamentos, tendo parti-
cipado de algumas edições 
do Freio de Ouro, exposi-

ções no exterior e várias 
Exposições Morfológicas 
Passaporte.

A programação do sá-
bado (23) inicia às 9h30 
da manhã com a admissão 
dos animais para a Mostra 
Morfológica que ocorrerá 
durante todo o dia sob a 
supervisão técnica de Ol-
miro Andrade Filho e terá 
o julgamento de Ricardo de 
Freitas Labrêa. A entrega 
da premiação aos vence-
dores ocorrerá às 17 horas 
durante um coquetel de 
confraternização.

As inscrições para a 
Mostra Morfológica, no 
valor de R$ 100,00 para só-
cios do Núcleo e R$ 150,00 
para não sócios, podem ser 
feitas até às 17 horas do dia 
22 de novembro através do 
e-mail nucleopantano@

outlook.com ou pelos te-
lefones (51) 99869-6976 
(Geneci), (51) 99636-0104 
(Flávio), (51) 99986-8081 
(Aline) ou (51) 99901-4705 
(Alex). De acordo com a 
direção do NCCCPG, a 
cada quatro animais ins-
critos há gratuidade de 
uma inscrição. Segundo a 
direção, a promoção é vá-
lida apenas para animais 
já confirmados. Além das 
principais premiações, o 
evento ainda premiará o 
Melhor Exemplar da Cate-
goria Incentivo. 

A 15ª Exposição Morfo-
lógica do NCCCPG tem o 
patrocínio do Sicredi e Er-
vateira Gaúcha da Serra e 
conta com o apoio da Hote-
laria Rebenque Velho, Pre-
feitura de Pantano Grande e 
da ABCCC.

Segunda etapa da 
vacinação contra febre 
aftosa já começou

A Inspetoria Veterinária 
e a Secretaria Municipal 
da Agricultura informam 
aos produtores de Pantano 
Grande que a segunda etapa 
da campanha de vacinação 
contra febre aftosa iniciou 
na sexta-feira, dia 1º de 
novembro. As vacinas são 
obrigatórias para búfalos e 
bovinos, na faixa etária de 
0 a 24 meses, e devem ser 
aplicadas até 30 de novem-
bro. Nesta fase, devem ser 
imunizados cerca de 4,3 
milhões de animais em 240 
mil propriedades do Rio 
Grande do Sul.

A primeira etapa, em 
maio, envolveu 288.875 
propriedades rurais com 
12,6 milhões de bovinos e 
búfalos. Foram imunizados 
12,5 milhões de animais, 
correspondendo a 99% do 
rebanho, em 279.879 esta-
belecimentos, que represen-
tam 96,89% das proprieda-
des no Estado.

Este ano, a vacina teve 
alterações na formulação, 
com redução na dosagem 
de aplicação, de 5 para 2 ml, 
a vacina passou a ser biva-
lente, permanecendo a pro-
teção contra os vírus tipo 
A e O, e as apresentações 
comercializadas agora serão 
de 15 e 50 doses. A compo-
sição do produto também 
foi modificada com o intuito 
de diminuir os nódulos.

Segundo a Inspetoria Ve-
terinária, em Pantano Gran-
de há apenas dois estabele-
cimentos cadastrados para 
comercializar as doses. A 
Inspetoria alerta os produto-
res para que efetuem a com-

pra das doses nos primeiros 
dias da campanha, pois 
pode haver falta do produto 
na cidade. Após a compra, o 
transporte das doses precisa 
ser feito em uma caixa de 
isopor com gelo. A vacina 
deverá ser mantida em tem-
peratura adequada (entre 2° 
C e 8° C) até o momento da 
vacinação. O prazo máximo 
para aplicação das vacinas é 
de cinco dias. 

Segundo o Chefe da 
Inspetoria Veterinária de 
Pantano Grande, Marce-
lo Fortes, o produtor deve 
comprovar a vacinação do 
rebanho. “Após a vacinação, 
os produtores deverão pas-
sar na Inspetoria Veteriná-
ria, na Casa do Agricultor, 
para apresentar a nota fis-
cal de compra da vacina. A 
comprovação deve ser feita 
até o dia 6 de dezembro”, 
explica Fortes. Os animais 
destinados ao abate durante 
o período da campanha não 
precisam ser imunizados.

De acordo com o Secre-
tário da Agricultura, Paulo 
Flores, a vacinação do re-
banho tem como objetivo 
a sustentação da condição 
sanitária do Estado, de zona 
livre da doença, por meio de 
estratégias preventivas con-
tra o reingresso do vírus e a 
infecção dos animais susce-
tíveis.

A Inspetoria Veterinária 
de Pantano Grande atende 
no horário das 08h às 12h e 
das 13h às 17h, na Casa do 
Agricultor, localizada na 
Rua Paulo Carniel, n°205, 
Vila Marques (próximo à 
Estação Rodoviária).

CUIDADOS
Para preservar a saúde 

do animal, os produto-
res devem seguir algumas 
orientações, como comprar 
vacinas somente em lojas 
registradas, verificar se as 
doses estão na temperatura 
adequada (entre 2° C e 8° 
C) e mantê-las no gelo até 
o momento da aplicação. 
O cuidado com a higiene 
também é fundamental. As 
agulhas precisam ser novas, 
adequadas e devem estar 
limpas.

Outras recomendações 
importantes são: agitar o 
frasco antes de usar, aplicar 
a vacina com calma, na tá-
bua do pescoço do animal 
(podendo ser no músculo 
ou embaixo da pele) e pre-
encher a declaração de va-
cinação, além de entregá-
-la no serviço veterinário 
oficial do seu estado, com 
a nota fiscal de compra das 
vacinas.

STATUS SANITÁRIO
Atualmente, o Rio Gran-

de do Sul, que é considera-
do zona livre de aftosa com 
vacinação, busca evoluir 
seu status sanitário. Em 
setembro, o Estado passou 
por auditoria do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento para a retira-
da da vacinação. A Secreta-
ria da Agricultura, Pecuária 
e Desenvolvimento Rural 
do Estado ainda aguarda a 
divulgação do relatório do 
ministério – enquanto a re-
tirada não é confirmada, as 
etapas de vacinação ocor-
rem normalmente.

Vereador lança abaixo 
assinado cobrando 
melhorias no sinal da Vivo

O vereador Lucas Ro-
drigues (PT) lançou no fi-
nal da semana passada um 
abaixo assinado cobrando 
melhorias nos serviços da 
operadora Vivo em Pantano 
Grande.

Há alguns anos, sempre 
que há falta de energia na 
cidade os moradores que 
utilizam o serviço de telefo-
nia móvel da operadora sim-
plesmente ficam sem sinal. 
Na última quarta-feira (30), 
Pantano Grande ficou cer-
ca de 5 horas sem energia 
elétrica e novamente houve 
problemas no sinal da Vivo. 

Segundo o vereador, as 

quedas de energia elétrica 
costumam ocorrer quando 
há aproximação de tempo-
rais, e é de extrema impor-
tância que a Vivo mantenha 
o sinal, por no mínimo 1 
hora após o término da mes-
ma, para que seus clientes 
possam fazer contatos, seja 
com amigos e familiares, 
ou até mesmo para solicitar 
ajuda da Defesa Civil, em 
caso de destelhamentos, en-
chentes, granizo, entre ou-
tros problemas.

A lista para quem quiser 
assinar o abaixo assinado 
está disponível na Câma-
ra de Vereadores, que fica 

aberta das 8h às 14 horas, 
sem fechar ao meio dia. O 
vereador também pretende 
coletar assinaturas no co-
mércio local, para posterior-
mente encaminhar ao Minis-
tério Público de Rio Pardo. 

Recentemente em Santa 
Cruz do Sul, a falta de sinal 
da Vivo na cidade, fez com 
que o Ministério Público 
ingressasse com uma ação 
civil pública contra a ope-
radora para que houvesse 
melhorias na prestação do 
serviço aos clientes. A ope-
radora cumpriu a determi-
nação do MP e fez melho-
rias no serviço.

Christina Freitas será uma das técnicas do evento.

FOTO DIVULGAÇÃO
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EDUCAÇÃO

Período de matrículas e 
rematrículas abre nesta terça

A Secretaria de Educa-
ção e Cultura de Pantano 
Grande anunciou nesta 
segunda-feira, dia 4, o perí-
odo de ingresso, matrículas 
e rematrículas de alunos na 
Rede Municipal de Ensino.

As inscrições de alunos 
para o pré de 4 e 5 anos ini-
cia nesta terça-feira, dia 5, 
e se estendem até o dia 14 
de novembro. Já o período 
de matrículas e rematrícu-
las inicia no dia 18 e vai até 

o dia 29 de novembro. Os 
pais/responsáveis devem 
procurar preferencialmente 
as Secretarias das Escolas 
do seu bairro/localida-
de nos horários das 8h30 
às 11h30 e das 13h30 às 
16h30, para solicitar a ins-
crição do aluno.

Para o ingresso de alunos 
na EMEI Cebolinha, no 
bairro Vila Nova, o estu-
dante de Pré-escola Nível 
A dever ter 4 anos comple-

tos até o dia 31 de março de 
2020. No caso de alunos da 
Pré-escola Nível B, o estu-
dante dever ter 5 anos com-
pletos até o dia 31 de março 
de 2020.

Para realizar a inscrição 
é necessário apresentar a 
seguinte documentação: 
Cópia da Certidão de Nas-
cimento, carteira de vaci-
nação, conta de água ou 
luz, comprovante de es-
colarização (se o aluno já 

frequentou outra escola) e 
NIS, caso o aluno possua 
Bola Família.

Não havendo vaga na 
Escola do bairro/localida-
de, os pais ou responsáveis 
devem se dirigir à Secreta-
ria de Educação e Cultura 
no período de 2 a 6 de de-
zembro.

A divulgação das vagas 
ocorrerão de 2 a 8 de janei-
ro de 2020, na Secretaria, 
na Prefeitura Municipal.

SEGURANÇA PÚBLICA

Prefeito e vice participam de cerimônia de 
entrega de viatura para BM de Pantano Grande

O prefeito Cássio Soares, 
acompanhado do vice-pre-
feito, Ivan Trevisan, partici-
pam na manhã desta sexta-
-feira, dia 1º de novembro, 
da cerimônia de entrega de 
uma nova viatura para a Bri-
gada Militar do município.

O prefeito, que também 
preside o CISVALE, é um 
dos grandes articuladores 
para as últimas conquistas 
na área de segurança públi-
ca na região. Vale ressaltar 
que recentemente o muni-
cípio também foi contem-

plado com recursos para a 
instalação de câmeras de 
vigilância que comporão o 
cercamento eletrônico no 
Vale do Rio Pardo.

No mês de setembro, a 
cúpula regional das polícias 
civil e militar estiveram 
reunidas no Gabinete do 
prefeito, em reunião com 
o secretário adjunto da Se-
gurança Pública do estado, 
Cel. Marcelo Frota. Na oca-
sião houve a solicitação de 
uma nova viatura para Pan-
tano Grande, bem como, a 

possibilidade no aumento 
do efetivo policial na cida-
de. Além disso, ocorreu a 
discussão sobre o projeto de 
videomonitoramento que li-
gará as cidades da região ao 
comando da BM, em Santa 
Cruz do Sul. “Esta relação 
que temos com o Governo 
do Estado, ajuda na melho-
ria da segurança pública 
não só para Pantano, como 
para a região. O reforço de 
mais uma viatura, auxilia a 
BM local no combate a cri-
minalidade,” disse Soares.

A entrega desta sexta-
-feira, também beneficiará 
outros 100 municípios. As 
viaturas foram adquiridas 
com recursos da Consulta 
Popular e do Fundo Espe-
cial da Segurança Pública 
(Fesp). Além das viaturas 
o Governo do Estado tam-
bém entregará 1.048 coletes 
balísticos comprados com 
recursos Consulta Popular 
que atenderão as necessida-
des de 83 municípios. O in-
vestimento total da entrega 
ultrapassa R$ 13 milhões.

Inscrições para o 
Concurso Fotográfico
“O melhor de Pantano”
 já estão abertas

Estão abertas desde a úl-
tima quarta-feira, dia 30, as 
inscrições para o Concur-
so Fotográfico “O melhor 
de Pantano - Um olhar da 
Juventude”, que é uma rea-
lização da Prefeitura Muni-
cipal, através da Coordena-
doria da Juventude.

As inscrições se estende-
rão até o dia 21 de novem-
bro e é destinado à partici-
pação de jovens entre 14 e 
29 anos e visa buscar um 
olhar diferente de espaços 
da cidade, com as mais va-
riadas temáticas, preferen-
cialmente buscando locais 
não habituais, abordando 
questões que envolvam o 
patrimônio cultural, a me-
mória, o seu pertencimento, 
a história e a pluralidade 
cultural/social de Pantano 
Grande. As fotos devem ser 
captadas através de smar-
tphones ou câmeras foto-
gráficas digitais, sem o uso 
de manipulação de imagem.

As inscrições de-
vem ocorrer através do 
preenchimento de for-

mulário eletrônico, no 
link: https://forms.gle/
cPFpg4w99K3UhERw6, 
anexando a foto escolhida, 
com uma breve descrição 
do clic.

No site da Prefeitura Mu-
nicipal é possível conferir 
o regulamento do Concur-
so. Acesse o link: http://
bit.ly/321Grv2 publicações/
Concurso Fotográfico 2019. 
No documento constam as 
regras para a participação, 
bem como a premiação.

As melhores fotos par-
ticiparão de uma mostra e 
também passarão a compor 
o arquivo oficial da Prefei-
tura Municipal, que usará 
os arquivos em publicações 
institucionais. A comissão 
julgadora será composta 
por estudantes universitá-
rios com curso na área de 
fotografia.

O Concurso conta com 
o apoio da Cooperativa Si-
credi, Escola Amiga, Lojas 
Quero-Quero, Escola Cria-
tiva e Madevale Materiais 
de Construção.

Cassio e Ivan participaram do ato de entrega das viaturas.

FOTO DIVULGAÇÃO/PMPG

Kellen Natana, coordenadora da Juventude de Pantano.

FOTO DIVULGAÇÃO/PMPG
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PANTANO GRANDE

Mulheres que venceram o câncer de 
mama ganharam exposição fotográfica

A exposição fotográfica 
Vitoriosas, que apresentou 
fotos de 6 mulheres que 
venceram o câncer de mama 
foi encerrada na tarde da 
última terça-feira, 29, com 
um belíssimo evento reali-
zado na agência do Sicredi 
de Pantano Grande, onde as 
fotos estavam expostas des-
de o dia 23 de outubro.

As fotos foram produzi-
das pelo fotógrafo Lucas 
Rodrigues em parceria com 
a maquiadora Graziela Dol-
ci Alves, com o apoio da 
decoradora Alda Oliveira e 
da Cooperativa Sicredi. As 
Vitoriosas, Clara Freitas 
(Clarinha), Darlete Barros, 
Elomar Carvalho, Maribél 
Freitas, Magda Costa e Si-

beli Rosa foram as 6 mulhe-
res escolhidas para partici-
par da exposição.

Para o fotógrafo, a ex-
posição, além de mostrar 
a história de mulheres que 
enfrentaram a doença, cons-
cientiza sobre a prevenção 
e o diagnóstico precoce do 
câncer de mama. “Nós que-
remos demonstrar a impor-
tância do auto exame e ao 
mesmo tempo encorajar as 
mulheres que estão enfren-
tando o câncer mostrando 
que é possível vencer a do-
ença,” disse Rodrigues.

Além das vitoriosas que 
foram fotografadas para o 
projeto, o ato de encerramen-
to da exposição contou com a 
participação de mais 30 mu-

lheres que foram convidadas 
pelo Sicredi para prestigiar o 
evento, entre elas, algumas 
que também superaram o 
câncer de mama.

O evento contou ainda 
com coquetel e uma palestra 
ministrada pela enfermeira 
Salete Forgiarini Rabello 
e pela Dra. Yohanna Peri-
nazzo, que falaram sobre a 

importância do autoexame, 
quais os sintomas que as 
mulheres precisam estar 
atentas, e também como é 
o procedimento em caso 
de suspeitas, assim como, 
o diagnóstico e tratamento. 
Durante o evento, algumas 
mulheres também puderam 
compartilharam suas ex-
periências na superação do 

câncer. Em depoimentos, 
elas contaram como foi re-
ceber o diagnóstico, alerta-
ram sobre a importância de 
descobrir cedo a doença e o 
quanto o apoio de amigos e 
familiares foi fundamental 
para o enfrentamento do 
câncer.

No final do evento, as 
mulheres participantes da 

exposição foram homena-
geadas com um vídeo dos 
seus familiares falando por 
quais motivos elas eram 
vitoriosas. “O momento foi 
de muita emoção para todos 
os presentes, em uma clara 
demonstração de que todo o 
ser humano é a pessoa mais 
importante na vida de al-
guém,” finalizou Rodrigues.

Aconteceu na quinta-feira, 
dia 31, a Caminhada Ilumi-
nada, que finalizou as ativi-
dades da Campanha Outubro 
Rosa em Pantano Grande. A 
Caminhada percorreu a Rua 
Papa João XXIII até a Praça 
Central, com a participação 
de cerca de 300 pessoas. No 
Calçadão da Praça, o grupo 
participou de um momento 
de descontração com danças 
e exercícios.

A inciativa serviu para 
alertar a população sobre a 
importância da prevenção e 
sobre o diagnóstico precoce 
do câncer, principalmente o 
de mama, que é o que mais 
afeta as mulheres no Brasil.

A secretária de Saúde, 
Francele Frantz, destacou o 

trabalho da equipe da Se-
cretaria que durante todo o 
mês promoveu ações como 
palestras, rodas de conver-
sas e oficinas para mobili-

Caminhada Iluminada encerrou 
as atividades do Outubro Rosa

zar a população.
De acordo com a secretá-

ria, o sucesso da campanha 
Outubro Rosa motivará ain-
da mais a população para a 

Campanha Novembro Azul, 
voltada ao público masculino 
e que também contará com 
diversas atividades de mobi-
lização ao longo deste mês.

FOTO DIVULGAÇÃO/PMPG

Cerca de 300 pessoas participaram da caminhada.

Evento ocorreu no dia 29 de outubro, no Sicredi.

FOTO DIVULGAÇÃO FOTO DIVULGAÇÃO

Vitoriosas com os realizadores e apoiadores do projeto.
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Pronto Atendimento completou 
1 mês de funcionamento

Um dos maiores avanços 
da Saúde em Pantano Gran-
de, o Pronto Atendimento 
24 horas, completou no dia 
28 de outubro, um mês de 
funcionamento. O serviço 
que chegou para terminar 
com as fichas médicas para 
consultas apresentou nú-
meros que demostram todo 
o acerto na implantação do 
sistema.

Pelo balanço, em 30 dias o 
Pronto Atendimento do mu-
nicípio atendeu 1.792 pes-
soas que procuram o Posto 
no Loteamento Unical para 
as mais diversas enfermida-
des. O serviço conta com o 
atendimento médico 24 ho-
ras, além de contar com 8 
técnicos de enfermagem, 3 
enfermeiros, 2 funcionários 
de serviços gerais e 1 con-
trolador de acesso.

De posse de um relatório 
completo e que apresenta 
o número de atendimentos 
por dia e quais os proce-

dimentos realizados, a se-
cretária de Saúde, Francele 
Frantz, ressaltou que consi-
derando o mês de abertura 
do PA 24 horas, foi registra-
do um total de 3.100 consul-
tas no município, incluindo 
o Pronto Atendimento e os 
Postos de Saúde da cidade 
e do interior, perfazendo 
assim, uma média de 110 
consultas/dia no sistema de 
saúde de Pantano Grande.

Somente no PA 24 horas, 
até segunda-feira (28), foram 
realizados 1.792 atendimen-
tos, destes, apenas 52 casos 
tiveram que ser encaminha-
dos a hospitais de referên-
cia, ou seja, apenas 3% dos 
casos. De acordo com os 
números apresentados no 
relatório, o horário de maior 
procura consiste das 07 ho-
ras às 19 horas, com 44% 
dos casos. Pelos números, o 
ponto positivo que se verifi-
ca é que em 97% dos casos o 
atendimento no PA 24 horas 

é resolutivo, ou seja, o muni-
cípio consegue atender a de-
manda da população sem a 
necessidade de transferência 
para unidades fora da cidade.

Apesar do Pronto Aten-
dimento ser voltado para 
os casos considerados de 
urgência e emergência, ape-
nas 12% (216) das consultas 
neste primeiro mês de fun-

cionamento do serviço se 
enquadram nesse critério. O 
relatório também aponta as 
causas das principais busca 
por consultas no PA 24 ho-
ras. Com 30% de casos es-
tão as queixas respiratórias. 
Dores musculares (lombar), 
representam 20% dos casos. 
Queixas gastrointestinais, 
dores abdominais, diar-

reias, vômitos, alergias e 
queixas urinárias represen-
tam junto 20% dos casos.

Junto ao relatório apre-
sentado, a Secretaria tam-
bém relacionou os números 
de atendimentos nos Postos 
de Saúde do município. Se-
gundo os dados, em 30 dias 
o Posto Central (Vila Vir-
gínia) realizou 420 consul-

tas agendadas, o ESF Vila 
Nova, que atende os bairros: 
Vila Nova, Valderi, Unical, 
Riograndino e Farol, somou 
489 consultas, já o ESF 
Monte Castelo, que atende 
as comunidades da Várzea, 
Monte Castelo, Aroeiras, 
Pedregais, Dois Cerros, 
Vila Gonçalves e Divisa, 
realizou 399 consultas/mês.

De acordo com o prefei-
to Cássio Soares, o Pronto 
Atendimento demostra ser 
uma das maiores conquis-
tas da sua gestão, que ficará 
marcada pelo fim das fichas 
para consultas, dando a pos-
sibilidade da população ser 
atendida por um médico 
a qualquer horário do dia. 
“Estamos satisfeitos em po-
der atender a um dos gran-
des anseios da população. 
Terminamos com a neces-
sidade de fichas para con-
sultas e honramos um com-
promisso assumido com a 
comunidade,” finalizou.Pronto atendimento realizou 1.792 atendimentos no primeiro mês de funcionamento.

FOTO DIVULGAÇÃO/PMPG
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CLA$$IFICADOS Anúncios a partir de R$ 5,00

ALUGO PRÉDIO
ALUGO: Prédio comercial/resi-
dencial no centro de Pantano 
Grande, com 3 quartos, 2 salas 
e cozinha ampla.  Rua Tales Co-
lombo, 145 - 2º andar. Fone: (51) 
99133-8072.

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.

VENDO CASA
VENDO casa mista, com 3 
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro e terreno grande.   
Rua 20 de setembro, Vila 
Valderi. Preço a combinar. 
Aceito troca por outro imó-
vel. Fone: (51) 99561-8793.

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.

ALUGO PEÇA 
NO CENTRO

ALUGA-SE: Peça grande, com 
banheiro, localizada na Rua Papa 
João XXIII, no centro de Pantano 
Grande. Informações e contatos 
pelo telefone: (51) 980.212.243, 
com Osmar.

VENDO CASA 
NA VÁRZEA

VENDE-SE: Casa, com pátio gran-
de, localizada na Várzea, interior 
de Pantano Grande. Valor: R$ 18 
mil. Informações e contatos pelo 
telefone: (51) 99715-2767.

ALUGO CASA
ALUGA-SE: Casa com 7 peças e 
pátio individual. Contatos pelo 
telefone: (51) 98638-2465.

ANUNCIE NO 
JORNAL DESTAK

LIGUE: 99809-8650

Pantano Grande e Butiá se preparam 
para o Circuito Estadual de Gaita Ponto

Um evento voltado para 
a integração e a exaltação 
da música gaúcha. Assim 
se define a realização do 
Circuito Estadual de Gaita 
Ponto, que será realizado 
nos dias 8, 9 e 10 de no-
vembro, nas cidades de Bu-
tiá e Pantano Grande. Com 
uma ampla programação, 
o evento promovido pela 
professora e instrumentis-
ta Adriana de Los Santos, 
deve atrair mais de 50 con-
correntes. 

O Circuito será dividido 
em duas etapas. A primei-
ra etapa será no município 
de Butiá e inicia no sábado, 
dia 8. A noite será realizado 
um jantar de confraterniza-
ção, com ronda e tertúlia. 
No dia 9, os competidores 
sobem ao palco da Praça 
Verde, no centro de Butiá, 
para o primeiro dia de apre-
sentações. A programação 
do dia ainda contempla pa-
lestras, workshops, entrega 
de troféus, gaitaço de inte-
gração, jantar de confrater-
nização e tertúlia.

Já a etapa final do Cir-
cuito acontece em Pantano 
Grande, no domingo, dia 
10, no CTG Carreteiros da 
Saudade. A programação 
começa as 8h30 da manhã, 
com uma carreata de Butiá 
até Pantano Grande. Os pri-
meiros a se apresentar serão 
os alunos do projeto De-lhe 

Fole Pantano Grande e a jo-
vem artista Mábily Valério. 
As apresentações ocorrem a 
partir das 10h15 da manhã, 
logo após a abertura oficial 
da segunda etapa do evento. 
As 14h10 inicia a etapa final 
do Concurso de Gaita Ponto 
até 8 baixos e logo em se-
guida tem as apresentações 
finais do competidores que 
utilizam gaita ponto acima 

de 8 baixos. Os competido-
res serão avaliados por ju-
rados, que somarão as notas 
das apresentações de Butiá 
e Pantano Grande. Todos 
os participantes ganharão 
certificados de participação 
e o grande vencedor levará 
para casa uma gaita ponto 
da marca Minuano. O cir-
cuito ainda premiará o se-
gundo colocado com uma 

PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE  PANTANO  GRANDE

EDITAL Nº 005/2019
RESULTADO DEFINITIVO DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR

         O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
(COMDICA) DE PANTANO GRANDE, ÉDERSON AZEVEDO DE MELO, no uso de suas atribuições que 
lhes são conferidas, torna pública o presente RESULTADO DEFINITIVO DAS ELEIÇÕES DO CONSE-
LHO TUTELAR DE 06 DE OUTUBRO DE 2019, conforme previsto no Edital 001/2019 para o Processo 
de Escolha em Data Unificada, para membros do Conselho Tutelar, para o quadriênio 2020/2023: 
RESULTADO APURADO: 

Pantano Grande, 25 de outubro de 2019.

ÉDERSON AZEVEDO DE MELO
PRESIDENTE DO COMDICA - PANTANO GRANDE-RS

eletrificação para o instru-
mento e o terceiro colocado 
com um estojo de nylon.

Antes do anúncio dos 
vencedores, terá um Show 
de Adriana de Los Santos e 
Banda. O evento será aber-
to ao público e terá erva-
-mate e água quente para 
quem quiser tomar seu chi-
marrão, basta levar a cuia e 
a bomba.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO EVENTO

A Secretaria da Saúde 
de Pantano Grande já está 
aceitando inscrições de 
empresas que desejem que 
os profissionais da Saúde 
façam palestras aos funcio-
nários sobre a Campanha 
Novembro Azul.

De acordo com a secretá-
ria de Saúde Francele Frantz, 
os empresários interessados 
em receber a equipe devem 
comunicar diretamente a 
Secretaria que elaborará um 
cronograma de visitas para 
que as palestras possam 

atingir um maior número de 
homens. A estratégia é de le-
var ao ambiente de trabalho, 
os profissionais que falarão 
sobre a importância da pre-
venção, principalmente do 
câncer de próstata, que é o 
tipo de câncer com o maior 
índice de incidência na po-
pulação masculina.

As inscrições se esten-
dem até o dia 7/11, às 17 ho-
ras e logo após isso, a Secre-
taria de Saúde, já anunciará 
o cronograma de atividades 
da Campanha no município.

Profissionais 
da área de saúde 
irão às empresas 
locais durante a 
Campanha

NOVEMBRO AZUL
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COMUNICADO DE EXTRAVIO 
DE TALÃO DE PRODUTOR

CARLOS RENATO DE ALMEIDA SILVEIRA, brasileiro, 
maior, RG: 8050634628 SSP-RS, CPF: 536.325.590-
15, Inscrição Estadual 296/1009663, local denomida-
do Venda Velha, residente na Rua 400, 182, Parque 
Eldorado, Eldorado do Sul-RS, comunica, para os de-
vidos fins, o extravio de Talão de Produtor Rural, em 
seu nome, de numeração 145 693591 a 145 693600. 

O extravio do talão foi comunicado na Delegacia de 
Polícia de Pantano Grande no dia 21/10/2019, confor-
me ocorrência nº 1351/2019.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO 
DA PATRONAGEM E CONSELHO DE VAQUEANOS

O CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS CARRETEIROS 
DA SAUDADE, inscrito no CNPJ nº 90.157.173/0001-00, 
por seu Patrão Marcio Barcelos de Souza, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias, nos termos do Capítulo 
V do Estatuto Social, CONVOCA todos os sócios em dia 
com a tesouraria a comparecerem à ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA, que realizar-se-á no dia 12 de dezembro 
de 2019, em sua sede localizada na Av. Alfredo Nunes, 
nº 26, Loteamento Unical, Pantano Grande/RS, às 20h em 
primeira convocação e, às 20h30 em segunda e última 
convocação, com término às 22h, para deliberarem sobre 
a seguinte ORDEM DO DIA:

- Eleição da Patronagem e Conselho de Vaqueanos para a 
gestão 2020/2021;

Os pedidos de inscrições de chapas concorrentes serão 
recebidos a partir da data de publicação deste edital até 
o dia 2 de dezembro de 2019 às 18h00, em duas vias de 
igual teor, contendo nome completo, nº de RG, assinatu-
ra e respectivo cargo de todos os componentes da chapa. 
Nada mais havendo, encerra-se o presente edital para que 
surta seus efeitos.

Pantano Grande, 31 de outubro de 2019.

Marcio Barcelos de Souza
Patrão 

“Art. 8º - São direitos dos associados:
b) votar e ser votado, após seis meses de sua admissão no 
quadro social; ”
“Art. 25 – A diretoria será composta de um patrão, um 1º 
capataz e um 2º capataz, um 1º sota capataz e um 2º sota 
capataz, de um 1º agregado das pilchas e um 2º agregado 
das pilchas. ”
“Art. 34 – O conselho de vaqueanos será constituído de 6 
(seis) associados, sendo 3 (três) titulares e três suplentes.”

Movimento Tradicionalista Gaúcho
5ª Região Tradicionalista
CTG Carreteiros da Saudade 
Pantano Grande-RS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES RU-

RAIS DE PANTANO GRANDE, abaixo assinada, no uso de 
suas atribuições legais e estatutárias, CONVOCA os asso-
ciados, bem como os demais integrantes da categoria em 
dia com suas obrigações sindicais, para uma ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA a realizar-se no dia 22 de Novembro de 
2019, às 09:00 horas em primeira chamada com a maioria 
legal ou em segunda e última chamada às 09:30 horas, 
com qualquer quórum, tendo por local a sede do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de Pantano Grande/RS, a fim de 
deliberarem a seguinte:

ORDEM  DO  DIA 
a) Planejamento de Ações e Atividades 2020;
b) Previsão Orçamentária 2020
b) Escolha de delegados para as eleições da FETAG-RS;
c) Assuntos Gerais;

Pantano Grande, 04 de Novembro de 2019.

Vilce T. L. Nunes
Presidente

Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais
Pantano Grande/RS

Equipes de futebol 
se preparam para a 
Taça União de Clubes

Está chegando ao fim o 
Campeonato Municipal de 
Firmas 2019. A competição 
que a cada ano que pas-
sa se consolida como uma 
das mais aguardadas pelos 
amantes de futsal, será de-
cidida nesta sexta-feira, dia 
8, pelas equipes da Prefei-
tura Municipal/Refratários 
Mercosul/Móveis Bastos e 
Frigorifico Comesul Beef, 
na categoria Livre e pelas 
equipes AVPG e Veteranos 
Craque/Raabelândia, pela 
categoria de Veteranos.

A competição que iniciou 
em setembro tem lotado o 
Ginásio de Esportes e mos-
trado um alto nível de fute-
bol. Pelo veteranos o golea-
dor da competição é o atleta 
Everton Martins, da equipe 

AVPG, com 9 gols, já pelo 
Livre a artilharia está dis-
putada entre dois atletas da 
mesma equipe, Diego Paz, 
com 15 gols e Yago Bastos, 
com 13. Os goleadores de-
fendem o time da Prefeitu-
ra Municipal/Refratários 

Mercosul/Móveis Bastos.
O Campeonato Muni-

cipal de Firmas é uma re-
alização da Prefeitura de 
Pantano Grande, através 
da Secretaria Municipal da 
Indústria, Comércio, Turis-
mo, Desporto e Lazer.

Final do Campeonato 
Municipal de Firmas 
será nesta sexta-feira

Mais de um ano após o 
término do Campeonato 
Municipal de Futebol e sem 
definição de uma nova com-
petição, os clubes de Panta-
no Grande se uniram para 
promover a Taça União, um 
quadrangular que contará 
com a participação do Fu-
tebol Clube Monte Castelo, 
Esporte Clube Vila Nova, 
Esperança Futebol Clube e a 
Escolinha de Futebol Panta-
no Grande. 

A fórmula de disputa é 
simples: três rodadas com 
dois jogos cada.  Após de-
finir os classificados, terá 
mais uma rodada onde será 
disputado o 1º lugar, 2º lu-
gar e 3º lugar. A arbitragem 
será de Pantano Grande, 
com a parceria e coordena-
ção da empresa MSL Even-
tos Esportivos.

As fichas de inscrição já 

estão disponíveis com os 
dirigentes dos clubes, com a 
possibilidade de cada equi-
pe poder inscrever até 20 
atletas. Os campos de fute-
bol que serão utilizados na 
competição é responsabili-
dade de cada equipe parti-
cipante.

A primeira rodada será na 
sede do Esperança Futebol 
Clube, no domingo, dia 10 
de novembro, com a reali-
zação de dois jogos. Às 14 
horas a Escolinha de Fute-
bol entra em campo para 
enfrentar o Esporte Clube 
Vila Nova e às 16 horas o 
Esperança Futebol Clube 
enfrentará o Futebol Clube 
Monte Castelo.

A segunda rodada da Taça 
União de Clubes será a sede 
do Futebol Clube Monte 
Castelo, ainda sem data di-
vulgada.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DE JOGOS 
DAS FINAIS DO CAMPEONATO, QUE 
INICIA ÀS 19 HORAS, DO DIA 8/11:
•  1° jogo – Amistoso - Seleção de Amigos de Pan-
tano X Sete Garotos de Charqueadas
•  2° jogo - Amistoso Feminino - Seleção de Pan-
tano Grande X Equipe de Cachoeira do Sul
•  3° jogo - Final de Veteranos -  AVPG X Vetera-
nos Craque/Raabelândia
•  4° jogo - Final Livre – Prefeitura Municipal/Re-
fratários Mercosul/Móveis Bastos X Frigorífico 
Comesul Beef

A Polícia Rodoviária 
Federal orienta os moto-
ristas que irão transitar na 
BR-290 que aumentem sua 
cautela no trecho de pista 
simples entre Eldorado do 
Sul e Cachoeira do Sul. 
Nos últimos dias, depois 
das fortes chuvas, surgi-
ram muitos buracos na 
via. O trecho mais crítico 
é entre Eldorado do Sul e 
Pantano Grande.

Os Policiais Rodoviários 
Federais estão trabalhan-
do para minimizar os ris-
cos, tapando e sinalizando 
quando possível. O DNIT, 
órgão responsável pela 
manutenção da rodovia, já 
foi comunicado e informou 
que resolverá o problema 
nos próximos dias.

PRF alerta 
para 
buracos 
na BR-290
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Um homem de 35 anos 
com mandado de prisão 
em aberto foi preso pela 
Brigada Militar de Pantano 
Grande, na última quarta-

BM cumpre mandado de prisão
-feira (30), por volta das 
10h30 da manhã. 

De acordo com a BM, a 
prisão ocorreu na Rua Flo-
riano da Fonseca Carlos, 

no bairro Riograndino. O 
preso, identificado pelas 
iniciais L. F. S. G., deverá 
cumprir 4 anos de prisão, 
no regime semiaberto.

PANTANO GRANDE


