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PANTANO GRANDE

Prefeitura inicia a 
instalação de lâmpadas 
de LED na área central

A Prefeitura de Pantano 
Grande, através da Secre-
taria de Obras, iniciou na 
manhã desta sexta-feira, 
dia 24, a instalação de lâm-
padas de LED na Rua Papa 
João XXIII.

O equipamento que gera 
em torno de 75% de econo-
mia com relação as lâmpa-
das de vapor de sódio, será 
instalado neste primeiro 
momento, na rua central do 
município, bem como, na 
entrada da cidade, na Rua 
Machado de Assis, até a 

esquina do SICREDI. Os 
equipamentos contam com 
5 anos de garantia.

O prefeito em exercício 
Ivan Rafael Trevisan con-
feriu os trabalhos, acom-
panhado do secretário de 
Obras, Fabiano Napar, do 
secretário da SICOMTUR, 
Guto Freitas e do diretor 
do Pátio de Obras, André 
Leão. Segundo Trevisan, 
a instalação da nova ilu-
minação também faz par-
te da programação para 
aguardar o Carnaval 2020. 

Além disso, o prefeito em 
exercício disse que a me-
dida trará maior qualidade 
na iluminação e economia 
à Prefeitura.

De acordo Trevisan, as 
lâmpadas de vapor de sódio 
que estão sendo substitu-
ídas serão utilizadas para 
reforçar a iluminação dos 
bairros.

A intenção do Governo 
Municipal é de ampliar os 
trabalhos, instalando os 
equipamentos, aos poucos, 
nos bairros da cidade.

Trabalho de substituição das lâmpadas iniciou nesta sexta-feira, dia 24.

FOTO DIVULGAÇÃO/PMPG

Novos Conselheiros 
Tutelares de Pantano 
Grande tomaram posse

Na manhã do dia 10 de 
janeiro, foi realizada a ce-
rimônia de posse dos cinco 
novos conselheiros tutela-
res, eleitos por meio de voto 
popular em outubro do ano 
passado. Conduzida pelo 
Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente (COMDICA), 
a solenidade aconteceu no 
Auditório da Câmara Mu-
nicipal de Pantano Gran-
de. Estiveram presentes o 
prefeito Cassio Nunes So-
ares, o vice-prefeito Ivan 
Trevisan, o presidente do 
COMDICA, Ederson Aze-
vedo de Melo, vereadores 
e autoridades municipais, 
além de dezenas de convi-
dados.

Os novos conselheiros 

terão a missão de garantir 
os direitos e deveres rela-
tivos às crianças e adoles-
centes de Pantano Grande, 
para que sejam preservados 
e pautados de acordo com o 
Estatuto da Criança e Ado-
lescente (ECA).

Os cinco novos conse-
lheiros tutelares empos-
sados são: Taís Luz Luz, 
Maurício Machado, Ale-
xandre (Jibóia do Táxi), 
Dimas Filho e Ilo de Ávila 
(Beto CBT). Além da di-
plomação dos conselheiros 
titulares a cerimônia mar-
cou ainda a diplomação dos 
conselheiros suplentes, são 
elas: Rosimeri Guterres Pe-
reira e Ana Franco.

Em seu discurso, o pre-
feito ressaltou que seguirá 

dando suporte ao Conselho 
Tutelar. Conforme o rela-
to do Chefe do Executivo 
Municipal, o órgão recebeu 
grande incentivo da Pre-
feitura nos últimos anos. 
O prefeito fez referência a 
valorização dada aos Con-
selheiros Tutelares com o 
aumento de seus vencimen-
tos e o apoio da Prefeitura 
com a disponibilização de 
uma sede para o Conselho 
e um veículo próprio para 
os atendimentos da equipe.

Com um mandato de qua-
tro anos, os novos Conse-
lheiros devem permanecer 
nos cargos até 10 de janei-
ro de 2024. Cada um deles 
receberá um salário de R$ 
1.615,25, mais diárias para 
viagens a serviço.

FOTO DIVULGAÇÃO/PMPG

Cerimônia de posse aconteceu no Auditório da Câmara, no dia 10 de janeiro.

Caminhódromo está passando por melhorias
O Caminhódromo Muni-

cipal, que se tornou um dos 
locais mais frequentados 
pela população aos finais de 
semana, está passando por 
melhorias.

Os trabalhos estão ocorren-
do com a retirada de vegetação 
para a construção de uma via 
de acesso à outras áreas do es-
paço. Será construída uma rua 
com cerca de 250 metros, sain-
do da Rua Orlando dos Santos 
Sperb e se estendendo ao ter-
reno lindeiro ao Caminhódro-
mo. O Prefeito em exercício 
Ivan Trevisan, explicou que a 
intenção é fazer com que o lo-
cal ganhe novas áreas de lazer 

e convivência, tornando-o ain-
da mais agradável à popula-
ção, que utiliza o espaço para 
o lazer, esportes e a recreação 
de crianças.

Os trabalhos deverão se es-
tender por mais alguns dias, 
mas já é possível visualizar 
onde ocorrerão as melhorias. 
A SICOMTUR também está 
providenciando a instalação 
de nova lixeira.

O Caminhódromo Muni-
cipal conta atualmente com 
parque infantil, pista de ska-
te, espaço para caminhadas, 
academia ao ar livre e ainda 
abriga duas quadras de vôlei 
de areia.

Será construída uma rua com cerca de Será construída uma rua com cerca de 
250 metros, saindo da Rua Orlando dos 250 metros, saindo da Rua Orlando dos 
Santos Sperb e se estendendo ao Santos Sperb e se estendendo ao 
terreno lindeiro ao Caminhódromo.terreno lindeiro ao Caminhódromo.

FOTO DIVULGAÇÃO/PMPG



03GERAL Sexta e sábado, 24 e 25 de janeiro de 2020

C PANTANO GRANDE

Agência do SINE 
de Pantano oferece 
vagas para safrista

A agência municipal do 
SINE, localizada na Prefei-
tura Municipal de Pantano 
Grande, informou nesta 
sexta-feira (24), que há va-
gas de emprego para safris-
tas. O número de vagas não 
foi divulgado pela agência.

Os interessados devem 
deixar seus currículos 

(prontos e com foto), na 
agência do SINE, no perío-
do de 23 de janeiro a 06 de 
fevereiro.

A empresa contratante 
não exige comprovação de 
experiência, porém os can-
didatos as vagas devem ser 
maiores de 18 anos e ter 
disponibilidade de horário.

EMPREGO

Jovens aptos para 
o Serviço Militar 
devem procurar a 
Junta Militar

Os jovens designados ap-
tos ao Serviço Militar, na 
seleção que ocorreu no mês 
de outubro de 2019, irão 
embarcar no dia 18 de feve-
reiro, às 7 horas da manhã, 
em frente à Prefeitura Mu-
nicipal de Pantano Grande, 
rumo ao 3ª Batalhão de 
Engenharia e Combate, de 
Cachoeira do Sul.

A secretária da Junta 
Militar do município, Kel-
len Natana, faz um alerta 
aos jovens que ainda não 
compareceram à Junta, na 
Prefeitura Municipal. Se-

gundo Natana, até o final 
de janeiro, os jovens de-
vem procurar a Junta Mili-
tar para obter informações 
importantes sobre o em-
barque, os itens pessoais 
permitidos, orientações 
gerais e assinar a lista de 
designação.

A secretária da Junta res-
salta ainda, que os jovens 
nascidos em 2002 já podem 
se alistar durante o período, 
que se estende de janeiro a 
junho deste ano, indepen-
dentemente se já completa-
ram 18 anos ou não.

Vagas de emprego 
com contratação 
imediata

A agência municipal do 
SINE informou nesta sexta-
-feira (24), que há vagas de 
emprego para contratação 
imediata.

Os interessados devem 
deixar seus currículos 
(prontos e com foto), na 
agência do SINE, que fica 
na Prefeitura Municipal. A 
agência atende de segunda a 

sexta-feira, das 8h ao meio 
dia e das 13h30 às 17h30.

A empresa busca profis-
sionais do sexo masculino, 
com habilidades nas se-
guintes funções: pedreiro, 
eletricista, soldador, car-
pinteiro e pintor. A empresa 
dará preferência para quem 
possuir carteira de motoris-
ta, categoria B.

Pantano Grande também 
abraça a causa AME Juju!

Através de uma inicia-
tiva das Senhoras da Casa 
da Amizade, com o apoio 
do Rotary Club de Pantano 
Grande, de pacientes aten-
didos pela Dra. Silviane 
Bica Cardoso mãe da pe-
quena Juju, e de diversas 
pessoas da comunidade e 
empresas, Pantano Grande, 
também se junta à causa 
AME Juju. 

No dia 02 de fevereiro, 
durante todo o evento do 
SESC, que acontecerá no 
Caminhódromo Munici-
pal, as senhoras da Casa da 
Amizade, estarão vendendo 
doces, salgados e bebidas, 
e toda a renda arrecadada 
será destinada ao tratamen-
to da Juju, salienta Cintia 
Michelle Trevisan, uma das 
organizadoras do evento.

QUEM É JUJU?
A Juju é uma bebê linda 

e cheia de sonhos. Natu-
ral de Santa Cruz do Sul, 
a menina levava uma vida 
normal até completar sete 
meses. Durante seus pri-
meiros meses de vida, ela 
já apresentava um pequeno 
atraso no desenvolvimento 
motor e recebia acompa-
nhamento com fisiotera-
peuta, afinal, era uma bebê 
prematura. No entanto, a 
piora no quadro clínico da 
Juju foi rápida e progressi-
va. “O que exigiu maiores 
cuidados”. De acordo com 
Silviane, mãe da pequena 
Juju, tudo mudou no dia 13 
de setembro de 2019, quan-
do a Juju foi diagnosticada 

com AME tipo 1, através 
da apresentação clínica 
(hipotonia, hiporreflexia, 
sensibilidade preservada 
e fasciculação da língua), 
exames complementares 
com estudo de rearranjo ge-
nômico dos Genes SMN1 e 
SMN2, e Pesquisa de Dele-
ções no Gene SMN1 5Q.

No mesmo período, a 
Juju iniciou seu tratamento 
com a medicação Spinraza 
(Nusinersena), acompanha-
da pelo neuropediatra Cris-
tiano Freire, tendo recebido 
a primeira dose no dia 29 
de setembro de 2019. No 
entanto, o tratamento com 
esta medicação apenas re-
tarda sinais e trata sinto-
mas do AME.

Atualmente, a Juju en-
frenta uma corrida contra 
o tempo, pois o único tra-
tamento capaz de curá-la é 
oferecido apenas nos Esta-
dos Unidos, no valor de R$ 
9 milhões. O tratamento 
com a medicação Zolgens-
ma atua na raiz genética, 
fornecendo uma cópia do 
Gene SMN1 defeituoso ou 
ausente e interrompendo a 
progressão da doença.

O QUE É AME?
Apesar da sigla inofen-

siva, a Atrofia Muscular 
Espinhal (AME) é uma 
doença neuromuscular de 
manifestação clínica variá-
vel, genética, degenerativa 
e rara.

Para entender melhor, é 
preciso compreender que 
diversas ações do corpo 

humano (como andar, sen-
tar, comer e respirar, por 
exemplo), ocorrem graças 
ao correto funcionamento 
dos músculos, que são con-
trolados pelo cérebro e pela 
medula espinhal.

Quando esta conexão 
entre a medula e os múscu-
los fica comprometida, os 
sinais e sintomas da AME 
começam a aparecer.

No entanto, é importante 
enfatizar que os neurônios 
responsáveis por sensações 
e dor não são comprome-
tidos. Assim sendo, ainda 
que a criança com AME te-
nha dificuldades de movi-
mentação, ela sente toques, 
calor, frio e dor.

AME TIPO 1
O tipo 1 é o mais fre-

quente e a forma mais gra-
ve da doença e começa a se 
manifestar na criança antes 
mesmo dos seis meses de 
vida. Os principais sinto-
mas são:

Dificuldades respirató-
rias: a respiração paradoxal 
e a insuficiência respirató-
ria são as principais causas 
de mortalidade

Dificuldades motoras: 
pacientes com AME tipo 1 
não desenvolvem a capaci-
dade de se sentar sem su-
porte e têm perda da maior 
parte da movimentação ain-
da no primeiro ano de vida

Dificuldades de alimen-
tação: o acometimento de 
músculos da língua e farin-
ge causa perda da capaci-
dade de sucção ao mamar e 

disfagia, o que pode causar 
deficiência nutricional e 
risco de broncopneumonias 
de repetição

EXPECTATIVA 
DE VIDA

Caso não sejam tomadas 
ações de tratamento, cerca 
de 68% dos pacientes mor-
rem antes dos dois anos; e 
84% antes dos quatro anos 
de idade. A adoção de cui-
dados respiratórios e nu-
tricionais proativos pode 
reduzir a mortalidade antes 
dos 2 anos para 30%.

FORMIGUINHAS 
DA JUJU

Salvar uma vida é uma 
tarefa difícil. Quando ela 
depende da ajuda de mui-
tas pessoas e custa R$ 9 
milhões, pode parecer im-
possível. Mas a Juju tem 
um exército que sabe bem 
que de passinho em passi-
nho podemos conseguir ir 
muito além.

#FormiguinhadaJuju. É 
assim que carinhosamente 
chamamos aqueles que dão 
seu apoio para a Juju. Seja 
financeiramente ou com-
partilhando a causa, toda 
ajuda é muito importante e 
bem-vinda

COMO AJUDAR
A família organizou 

uma vakinha online (http://
vaka.me/793352). Também 
é possível fazer depósito 
na conta do Banco do Bra-
sil Agência 0180-5, Conta 
112233-9.

Com doença rara, família da pequena Juju (foto) busca arrecadar R$ 9 milhões para o tratamento.

FOTO DIVULGAÇÃO

Jovens embarcarão em fereveiro.

FOTO DIVULGAÇÃO
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Neste domingo 
tem torneio de 
vôlei e mateada no 
Caminhódromo

Os próximos dias serão 
movimentados no Caminhó-
dromo Municipal. A Prefei-
tura Municipal, através da 
SICOMTUR, fará dois tor-
neios de vôlei entre os me-
ses de janeiro e fevereiro.

O primeiro evento acon-
tece neste domingo (26), 
e servirá de Aquece para a 
etapa Municipal do SESC 
Verão 2020, que ocorrerá no 
dia 2 de fevereiro.

De acordo com o secre-
tário da SICOMTUR, Guto 
Freitas, o evento deste do-
mingo contará com sonori-

zação, banheiros e distribui-
ção de brindes. Além disso, 
haverá praça de alimentação 
e mateada.

O evento conta com o 
apoio da ASSAV, Infinity 
Sonorizações e Ervateira 
Gaúcha da Serra. As ins-
crições de duplas, mascu-
linas e femininas, ainda 
estão abertas e podem ser 
realizadas pelo telefone: 
(51) 99632-7562. As duplas 
que conquistarem o 1º, o 2º 
e o 3º lugar, em suas respec-
tivas categorias, receberão 
troféus e brindes.

Atletas de vôlei de 
Pantano vencem 
as Olimpíadas 
Riopardense

No último domingo (19), 
foi realizada na Praia dos 
Ingazeiros, em Rio Pardo, 
a etapa de vôlei de areia em 
duplas, das Olimpíadas Rio-
pardense 2020. A compe-
tição contou com a partici-
pação de atletas das cidades 
de Pantano Grande, Santa 
Cruz do Sul e Rio Pardo.

Na categoria masculina, 
a competição foi domina-
da pelos atletas de Pantano 
Grande, que conquistaram 
as três primeiras coloca-
ções. O primeiro lugar 

ficou com a dupla Fabri-
cio e Leonardo, a segunda 
colocação com Lucas Ro-
drigues e Guilherme e o 
terceiro lugar ficou com o 
dueto formado pelos atletas 
Matheus e Gabriel.

Nos últimos anos o es-
porte ganhou força em Pan-
tano Grande, tanto nas qua-
dras, como nas areias. No 
Caminhódromo Municipal, 
aos finais de tarde, muitos 
jovens se reúnem nas qua-
dras de areia para praticar 
o esporte. 

Ivan Trevisan assina 
Ordem de Serviço para o 
início das pavimentações
em Pantano Grande

O ano de 2020 promete 
ser marcado pelos traba-
lhos de pavimentações que 
ocorrerão em diversos pon-
tos de Pantano Grande.

O prefeito em exercício, 
Ivan Rafael Trevisan, as-
sinou na tarde da última 
quinta-feira (23), a Ordem 
de Serviço para o início 
dos trabalhos de pavimen-
tações através do programa 
FINISA, que totalizarão 
cerca de R$ 3 milhões em 
investimentos.

O ato, que contou com 
a participação do sócio 
proprietário da empresa 
Conpasul, Olivar Basso e 
do Secretário de Obras, Fa-
biano Napar, marca o início 
do período válido para que 
as obras sejam concluídas.

A Rua Floriano da Fon-
seca Carlos, no Bairro Rio-
grandino, será a primeira a 
receber as melhorias, que 
serão o asfaltamento com-
pleto da via, drenagem, 
calçadas e sinalização vi-
ária. Na próxima semana 
um engenheiro da empresa 
Conpasul, vencedora da li-
citação, visitará a rua e já 
será anunciado o dia para 
que a obra inicie.

O prefeito em exercício 
Ivan Trevisan destacou 
que as obras contarão com 
elevado padrão de qualida-
de e que para isso haverá a 
fiscalização nos trabalhos. 
“Iremos exigir um trabalho 
de excelência para que os 
munícipes sejam contem-
plados com obras de grande 

qualidade. Estamos inves-
tindo em pavimentações, 
que trazem diversos bene-
fícios à população, acaban-
do com a poeira, o barro e 
dando melhores condições 
de trafegabilidade”, disse 
Ivan.

O Programa FINISA be-
neficiará diversas ruas do 
município. Os locais foram 
escolhidos pelo Governo 
Municipal seguindo alguns 
critérios, tais como: Ruas 
que iniciem e possam se 
interligar às ruas já pavi-
mentadas, ruas que estejam 
no itinerário do Urbaninho 
e ruas com grande concen-
tração de residências (po-
pulação).

Confira as ruas beneficiadas 
com pavimentação, através 
do Programa FINISA:
•  Toda a extensão (620 metros) da Rua Floriano da 
Fonseca Carlos, na Vila Riograndino;
•  140 metros da Rua João Emílio Paganotto, na Vila 
Virgínia;
•  130 metros da Rua Adriana da Cunda Machado, na 
Vila Virgínia;
•  130 metros da Rua Getúlio Vargas, na Vila Virgínia;
•  Toda extensão (150 metros) da Rua Otavino Lino de 
Souza, na Vila Virgínia;
•  70 metros da Rua Dinarte de Souza Pires, na Vila 
Virgínia;
•  Ruas Maria Marques de Souza, na Vila Marques 
(Próximo à Estação Rodoviária).
•  Rua Sandro Frantz, na Vila Marques (Próximo à 
Estação Rodoviária).

Ordem de serviço foi assinada na última quinta-feira (23).

FOTO DIVULGAÇÃO

Evento será um esquenta para o SESC Verão 2020.

Atletas de Pantano conquistaram as três primeiras colocações.

FOTO DIVULGAÇÃO/ARQUIVO
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Obras de pavimentação no trecho 1 da Rua 
Machado de Assis seguem avançando

O prefeito em exercí-
cio, Ivan Rafael Trevisan 
(MDB), acompanhado do lí-
der do governo na Câmara, 
o vereador José Pedro Nu-
nes Dutra (Progressistas), 
estiveram na manhã da últi-
ma quinta-feira (23), na Rua 
Machado de Assis, paralela 
à BR-471, acompanhando 
a evolução dos serviços de 
pavimentação, que iniciou 
na última semana.

Neste primeiro momento, 
a pavimentação seguirá até 
o entroncamento da Rua 

Papa João XXIII, porém já é 
aguardado para os próximos 
dias a liberação de recursos 
para o seguimento dos tra-
balhos no trecho 2, que se 
estenderá até a esquina da 
Rua Dinarte de Souza Pires. 
Nos dois trechos serão in-
vestidos R$ 500 mil.

A obra nos dois trechos 
conta com recursos de 
emenda parlamentar do 
ex-deputado federal José 
Otávio Germano, que des-
tinou a verba através da so-
licitação do vereador José 

Pedro Nunes Dutra, ainda 
em 2017.

O prefeito em exercício 
cumprimentou os traba-
lhadores da obra e ficou 
satisfeito com o andamen-
to dos trabalhos. Trevisan 
também conversou com os 
moradores que se mostra-
ram satisfeitos com a me-
lhoria. Além da pavimen-
tação, os trechos também 
contarão com a construção 
de calçadas em ambos os 
sentidos, drenagem e sina-
lização viária.

PANTANO GRANDE

Prefeitura de Pantano 
Grande alerta para o uso 
consciente da água

A Prefeitura de Pantano 
Grande, levando em consi-
deração as informações me-
teorológicas que apontam 
que as chuvas ocorrerão 
abaixo da média nos meses 
de janeiro e fevereiro, está 
fazendo um alerta à popula-

ção sobre o uso responsável 
da água no município.

A orientação é para que 
a população adote algu-
mas mudanças de hábitos 
para evitar o desperdício de 
água, tais como: ao invés 
de usar a mangueira, usar 

balde para lavar o carro e as 
calçadas, fechar bem a tor-
neira enquanto estiver esco-
vando os dentes ou fazendo 
a barba, evitar banhos de-
morados, utilizar água da 
chuva para regar as plantas, 
entre outros.

FOTO DIVULGAÇÃO
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Vereador Zé Pedro e o prefeito em exercício, Ivan Trevisan, vistoriaram a obra.

Moradores se mostraram satisfeitos com a obra.
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CLA$$IFICADOS Anúncios a partir de R$ 5,00

LIGUE E ANUNCIE:

51 99809-8650

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 TERRENO
VENDE-SE: Terreno escriturado, 
na Vila Frantz, medindo 12m 
x 28m. Tratar com Darlei pelo 
fone: (51) 99996-3105

JUAREZ
FRETES E SERVIÇOS
FONE: 99835.7946
- Pantano Grande -

Mobilização pela duplicação 
da BR-290 pediu mais 
consciência no trânsito

Para chamar a atenção 
do Governo Federal sobre a 
necessidade da continuida-
de das obras de duplicação 
da BR-290, foi realizada na 
manhã do dia 17 de janeiro, 
em Pantano Grande, uma 
mobilização pacífica com 
entrega de panfletos com 
dados importantes sobre a 
rodovia e a distribuição de 
mil garrafas de água mine-
ral para os motoristas. O 
ato ocorreu no quilômetro 
215 da rodovia, próximo 
ao viaduto que está sendo 
construído no acesso a Pan-
tano Grande. 

A mobilização pediu 
mais consciência no trân-
sito e a liberação, pelo Go-
verno Federal, de recursos 
para o término das obras. 
Atualmente, o perímetro 
urbano de Pantano Grande 
é o local mais prejudicado 
pela lentidão dos serviços. 

O prefeito em exercí-
cio Ivan Rafael Trevisan 
(MDB) participou do mo-
vimento. “Nosso objetivo 
maior foi conscientizar 
quem estava passando pela 
rodovia de que a segurança 
é muito importante. A pru-
dência no trânsito é o maior 
respeito que se tem com os 
demais usuários de uma es-
trada”, disse Trevisan. Com 
garrafas de água mineral 
nas mãos, os voluntários 
faziam com que motoristas 
que cruzavam pela rodovia 
parassem. Além da água, 
quem passou pelo local da 
mobilização recebeu um 

panfleto com informações 
sobre os acidentes na 290. 
Segundo o texto do panfle-
to, entre os anos de 2007 
e 2018, 13,9 mil pessoas 
perderam a vida em algum 
ponto da BR-290.

O representante da 
ABUR em Pantano Gran-
de, Ismael Motta, destacou 
a importância da mobiliza-
ção e da rodovia. “Estamos 
realizando este ato para 
alertar o Governo e os mo-
toristas sobre a importân-
cia da BR-290. Precisamos 
da liberação de verbas para 
que as obras sejam concluí-
das. A demora na conclusão 
do viaduto de Pantano, por 
exemplo, está prejudicando 
muito o trânsito e o comér-
cio da cidade”, disse Motta.

A mobilização foi uma 
iniciativa da Prefeitura de 
Pantano Grande e da As-
sociação Brasileira dos 
Usuários de Ruas, Estra-
das e Rodovias (ABUR). O 
ato também contou com o 
apoio do Rotary Club Pan-
tano Grande, da Polícia Ro-
doviária Federal, da União 
do Movimento Sindical e 
Comunitário (Umosic), ve-
readores, empresas locais e 
servidores municipais.

Liberação do viaduto 
deverá ocorrer em 

maio, diz Dnit
Segundo a Superinten-

dência Regional do De-
partamento Nacional de 
Infraestrutura de Transpor-
tes (Dnit), até o momento 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A presidente do SINDICATO DOS TRABALHA-

DORES RURAIS DE PANTANO GRANDE, abaixo assinada, 
no uso de suas atribuições legais e estatutárias, CONVOCA 
os associados, bem como os demais integrantes da cate-
goria, para uma ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a 
realizar-se no dia 30 de Janeiro de 2020, às 10:30 horas 
em primeira chamada com a maioria legal ou em segunda 
e última chamada às 11:00 horas, com qualquer quorum, 
tendo por local o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Pantano Grande - RS, a fim de deliberarem o seguinte:
                                                 

ORDEM DO DIA
01- Leitura e aprovação da ata da Assembléia anterior;
02- Deliberar sobre a conveniência ou não de negociar 
para a realização de Convenção Coletiva de Trabalho;
03- Caso for afirmativo, as bases a serem pleiteadas;
04- Deliberar sobre a conveniência ou não de opção pelo 
arbitramento;
05- Em caso de malogro nas negociações ou da negativa 
de formalização de Convenção Coletiva, deliberar sobre a 
conveniência ou não de instauração ou revisão do dissídio 
coletivo;
06- Em caso afirmativo, denuncias a serem pleiteadas;
07- Deliberar sobre a inclusão da taxa de contribuição con-
federativa na revisão do dissídio coletivo ou na celebração 
da convenção coletiva;
08- Concessão ou não de poderes à diretoria do Sindicato 
para negociações com a categoria econômica, podendo 
aceitar ou rejeitar propostas, constituir procuradores e fir-
mar acordos, inclusive acordos aditivos;
09- Conferir poderes ou não, ao presidente do Sindicato, 
para assinar convenção coletiva de trabalho ou dissídio da 
categoria.

                                                                              
 Pantano Grande (RS), 14 de Janeiro de 2020.

Vilce Teresinha Leão Nunes
Presidente

Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais
Pantano Grande/RS

foram executados 11,44% 
da obra e investidos pouco 
mais de R$ 88,4 milhões. O 
valor total do projeto é de 
aproximadamente R$ 773 
milhões. O Lote 4, onde 
ocorrem as obras do via-
duto de acesso a Pantano 
Grande, já está com 18,63% 
de execução.

Sobre a demora na entre-
ga do viaduto ao municí-
pio, o Dnit relatou que as 
empresas constituintes dos 
consórcios que atuam nos 
lotes apresentaram proble-
mas internos e atrasaram 
seus cronogramas de traba-
lho. Com isso, a expectati-
va do Dnit é que os servi-
ços nos acessos a Pantano 
Grande sejam concluídos 
em maio. 

FOTO DIVULGAÇÃO
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Voluntários distribuíram água e panfletos aos motoristas.

Voluntários que participaram da mobilização em Pantano Grande.
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Convidamos toda a comunidade pantanense para 
as concentrações de fé da Igreja do Evangelho Qua-
drangular (IEQ), situada na Avenida Machado de 
Assis, nº 180, centro. Terça-feira, às 19h30, Culto 
das Células. Quinta-feira, às 19h30, Culto de Liber-
tação e Vitórias, e aos domingos, às 20 horas, aconte-
cem os Cultos da Família no Altar de Deus. 

Já na Igreja Vila Nova, localizada na Rua Cas-
tro Alves, nº 247, as concentrações de fé ocorrem 
as quartas, sextas e domingos. Na quarta-feira, às 
19h30, tem o Culto da Vitória (Quarta da Vitória), 
na sexta-feira, às 19h30, Culto do Poder de Deus e 
no Domingo, às 18 horas, tem o Culto da Família no 
Altar de Deus.

Neste mês de janeiro ainda dê uma oportunidade 
para que o Senhor te abençoe, venha nos visitar 
e receber uma oração, estaremos prontos para te 
abençoar.

1 Coríntios 2:9. Mas, como está escrito: As coisas 
que o olho não viu, e o ouvido não ouviu e não subi-
ram ao coração do homem, são as que Deus preparou 
para os que o amam.

Por isso venha receber está palavra profética e ter 
uma vida mudada por Deus.

Pastor Osmar Danzmann, Pastora Francélia 
Danzmann e toda família Quadrangular.

Participe das 
concentrações 

de fé da IEQ

Bombeiros voluntários de 
Pantano Grande abrem inscrições 
para curso de formação

Quem sonha em fazer 
parte do recém-criado Cor-
po de Bombeiros Volun-
tários de Pantano Grande, 
já pode fazer sua inscrição 
para o exame de seleção 
para o Curso de Formação 
de Bombeiros Voluntários 
Operacionais do município. 
As inscrições foram abertas 
no dia 14 de janeiro e pode-
rão ser feitas até dia 30 deste 
mês. A inscrição é gratuita e 
deverá ser feita única e ex-
clusivamente pelo candida-
to/candidata à vaga, na sede 
do Corpo de Bombeiros Vo-
luntários de Pantano Gran-
de, localizado na Avenida 
Fernando Alimena Teixei-
ra, 1086, na Vila Nova, de 
segunda a sexta-feira, das 
8h30 às 12h00 e das 13h30 
às 18 horas. 

Ao todo são oferecidas 
40 vagas para candidatos de 
ambos os sexos: 30 efetivas 

e outras 10 para cadastro 
reserva. Os interessados no 
processo seletivo devem ser 
maiores de 18 anos; estar 
em dia com o serviço mi-
litar (homens); não possuir 
antecedentes criminais; es-
tar apto para a realização 
das atividades de Bombeiro 
Voluntário Operacional e 
estar cursando ou ter con-
cluído o Ensino Médio. A 
data do exame seletivo ain-
da não foi divulgada. 

Durante o curso, os aspi-
rantes a Bombeiros Volun-
tários passarão por provas 
teóricas e práticas sobre 
o processo de trabalho do 
bombeiro voluntário; aten-
dimento pré-hospitalar; res-
gate veicular e salvamento 
em altura e combate a in-
cêndio e emergência quími-
ca. A data de início do curso 
e a carga horaria ainda não 
foram divulgadas.

PERFIL DO BOMBEIRO 
VOLUNTÁRIO

O Bombeiro Voluntá-
rio Operacional está apto 
a atuar em situações emer-
genciais, como: combate a 
incêndios, resgates, salva-
mento em altura, aquático 
e terrestre, e suporte básico 
de vida, visando preservar 
a vida, o meio ambiente e o 
patrimônio. Apresenta agi-
lidade, criatividade, inicia-

tiva e autocontrole na atua-
ção, valorizando o trabalho 
em equipe e respeitando os 
princípios legais. 

Os aprovados atuarão na 
Associação Sociedade Civil 
Corpo de Bombeiros Vo-
luntários de Pantano Grande 
como voluntário, em ativida-
des educativas e preventivas 
conforme o Estatuto, Regu-
lamento Geral e Normas Ge-
rais de Ação da Associação.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
PARA FAZER A INSCRIÇÃO:
•  Cópia simples da carteira de identidade;
•  Cópia simples do CPF;
•  Duas (02) fotos 3x4 (recentes);
•  Comprovante de residência;
•  Atestado de bons antecedentes de órgão Policial 
Estadual;
•  Atestado médico que comprove Aptidão Física para 
as atividades de Bombeiro Voluntário.

Operadora Vivo deixa usuários sem sinal 
de celular em Pantano Grande

A operadora Vivo, que 
nos últimos anos vem apre-
sentando problemas de 
sinal em Pantano Grande, 
principalmente quando há 
quedas de energia elétrica, 
deixou mais uma vez os 
seus clientes na mão.

Na última terça-feira, 21, 
os problemas se agravaram 
e muitos usuários de telefo-
nes celulares da operadora 
não conseguiram realizar 
chamadas de dados e voz no 
município. O problema foi 
apresentado também no dia 
seguinte. A ausência de si-
nal estaria relacionada com 
o desligamento da fonte de 
energia na torre central da 
empresa, localizada na Rua 
Alberto Germano Raabe.

O prefeito em exercício, 
Ivan Trevisan (MDB), clas-
sificou o problema como 
descaso da Vivo com os 
consumidores do municí-
pio. Na Prefeitura, a au-
sência de sinal de telefone 
celular é duplamente pre-
judicial. Além de não ter 
meio de comunicar-se com 
contribuintes, o município 

fica sem poder falar com 
as ambulâncias que trans-
portam pacientes. “É um 
problema muito sério. Um 
município com mais de 10 
mil habitantes não pode ser 
tratado desta forma”, criti-
cou o prefeito.

O secretário municipal 
de Indústria, Comércio, 
Turismo, Desporto e Lazer, 
Carlos Augusto Freitas, 
compartilha da indignação 
do prefeito em exercício. 
Ele recorda que as falhas 
no serviço da operadora 
são recorrentes em Panta-
no Grande. “Toda vez que 
falta energia no município 
os telefones ficam mudos. 
Agora, está faltando luz 
na própria torre da Vivo”, 
criticou. De acordo com o 
secretário, para manter o 
serviço em funcionamento 
a Vivo estaria utilizando 
geradores de energia, mas 
sem eficiência. “O gera-
dor foi desligado durante a 
noite de terça-feira e todos 
amanheceram sem telefo-
ne”, disse o secretário.

Consultada, a Compa-

nhia Estadual de Energia 
Elétrica (CEEE), respon-
sável pela concessão para 
distribuição de eletricidade 
em Pantano Grande, confir-
mou o problema. Por meio 
de sua assessoria de im-
prensa, a CEEE disse que 
a eletricidade havia sido 
desligada na torre da Vivo, 
localizada na Rua Alberto 
Germano Raabe, no Cen-
tro. A companhia não in-
formou o motivo do desli-
gamento, apenas reforçou 
que o local estaria com a 
eletricidade cortada.

Já a operadora Vivo in-
formou por meio de um 
comunicado que alguns 
clientes de Pantano Gran-
de poderiam encontrar di-
ficuldades em utilizar os 
serviços de voz e dados em 
função da falta de energia 
na antena que atende a re-
gião central do município. 
Segundo o comunicado, 
a Vivo estaria em contato 
com a concessionária local 
para solucionar o problema 
e garantir a normalização 
dos serviços no menor pra-

zo possível.
Quanto aos problemas 

apresentados quando há 
falta de energia elétrica no 
município, a Vivo não se 
manifestou.

De acordo com o verea-
dor Lucas Rodrigues, o pro-
blema da falta de sinal da 
Vivo quando o município 
fica sem o fornecimento de 
energia foi denunciado ao 
Ministério Público (MP), 
que deverá notificar a ope-
radora. Há alguns meses 
atrás a Vivo havia se com-
prometido em substituir 
o sistema de baterias que 
mantém o serviço ativo, 
mesmo quando ocorre falha 
na distribuição de energia, 
mas até agora nada foi feito. 

Segundo Rodrigues, o 
documento enviado ao MP 
também solicita melhorias 
no sinal para os clientes do 
interior. De acordo com o 
vereador, nos últimos me-
ses houveram reclamações 
de perda de qualidade do 
sinal e em algumas locali-
dades o serviço teria deixa-
do de funcionar.

TELEFONES MUDOS

Corte de energia na torre central teria ocasionado o problema.

FOTO DIVULGAÇÃO
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CARNAVAL 2020

Pantano Grande 
terá 4 dias de folia

A Secretaria da Indústria, 
Comércio, Turismo, Despor-
to e Lazer (SICOMTUR), 
está ajustando os últimos 
detalhes para anunciar a 
programação completa dos 
4 dias de Carnaval em Pan-
tano Grande. A festa inicia 
no dia 21 e se estende até o 
dia 24 de fevereiro. 

De acordo com a SI-
COMTUR, já está confir-
mado a participação do Blo-
co do Iruí, que trará para a 
avenida do samba o tema, 
Loucura: imaginação, ge-
nialidade e criação. Os pre-
parativos para o desfile do 
bloco já estão bem adianta-
dos e os ensaios devem co-
meçar no início do próximo 
mês. Além do Iruí, haverá o 
convite para que Escolas de 
Samba da região também 
possam fazer uma apresen-
tação em Pantano.

Conforme informou o 
Secretário da SICOMTUR, 
Guto Freitas, os desfiles de 
rua acontecerão nos dias 22 
e 24 de fevereiro e em todos 

os dias de festa haverá tam-
bém o Carnaval Popular, 
no Calçadão da Praça, com 
uma banda que será defini-
da nos próximos dias.

Bloco do Iruí se prepara 
para fazer bonito na 
Papa João XXIII

O Bloco do Iruí já está 
a mil com os preparativos 
para o Carnaval deste ano. 
O tradicional bloco carna-
valesco de Pantano Grande 
vai trazer para a Papa João 
XXIII o samba enredo com 
tema, Loucura: imaginação, 
genialidade e criação.

Os temas serão divididos 

por alas que trarão para a 
avenida do samba as in-
venções que mudaram a 
história da humanidade, 
personagens relacionados a 
loucura, gênios da ciência e 
da música, poetas e magos. 
As alas ainda retratarão a 
criação da vida e suas diver-
sas formas.

Os ensaios do bloco ini-
ciarão no dia 2 de fevereiro 
e acontecerão em frente ao 
Point Burger, no centro. Os 
interessados em desfilar de-
vem entrar em contato com 
o presidente do Bloco do 
Iruí, Vladimir Rosa, pelo 
telefone/WhatsApp: (51) 
99596-1239.

Participação do Bloco do Iruí (foto) já está confirmada.
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