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Reunião ocorreu no dia 18 de fevereiro, no gabinete do prefeito.

Pavilhão da Agricultura 
Familiar contará com 
224 expositores

O recém-inaugurado 
Pavilhão da Agricultu-
ra Familiar, no Parque da 
Expoagro Afubra, recebe-
rá incrementos para a 20ª 
edição da Feira. Trata-se de 
uma construção de 1.980 
metros quadrados, com 
investimento próprio da 
Afubra no valor de R$ 1,5 
milhão. Com isso, o espaço 
total passará a ser de 3.480 
metros quadrados que, em 
2020, abrigará 224 expo-
sitores (divididos em 199 
estandes), destes 40 parti-
cipam pela primeira vez. 
Além dos estandes, conta-
rá com banheiros, sala de 
apoio, sala de manipulação 
de alimentos, sala de coor-
denação e de outras ativi-
dades.

Prefeito Cassio reuniu 
equipe de governo

O prefeito Cassio Soares, 
que retornou oficialmente 
das férias no dia 12 de fe-
vereiro, reuniu na última 
terça-feira, dia 18, a equipe 
de governo para a primeira 
reunião de 2020.

O encontro serviu para 
a apresentação do plane-
jamento para o restante do 
ano e as ações e medidas 
que serão tomadas nos pró-
ximos meses.

O prefeito destacou que 

o ano de 2020 será marca-
do pela entrega de muitas 
obras, citando as diversas 
ruas que receberão pavi-
mentação, a nova EMEI 
Vila Virgínia, que pode-
rá abrigar até 300 alunos, 
o Quiosque da Praça, que 
está com cerca de 60% da 
obra concluída, o Estádio 
de Futebol no Loteamen-
to Unical, as melhorias no 
abastecimento de água no 
interior, com a construção 

de uma nova torre na lo-
calidade de Monte Castelo 
e a aquisição de novos ve-
ículos.

Soares destacou ainda 
que a equipe sempre se 
mostrou comprometida 
com o município e que em 
2020, ano em que finali-
za seu 4º mandato conse-
cutivo, pretende deixar a 
marca de muito trabalho e 
realizações em prol da co-
munidade.

EXPOAGRO AFUBRA 

Segundo o assessor de Po-
lítica Agrícola e Agroindús-
tria da Fetag-RS, Jocimar 
Rabaioli, “Temos certeza 
que através desta ampliação 
do local para as agroindús-
trias familiares, será possí-
vel beneficiar mais empre-
endimentos que, inclusive, 
na edição anterior não pu-
deram participar por falta 
de espaço. Com este novo 
local será possível apre-
sentar uma maior diversi-
dade de produtos, troca de 
conhecimentos e experiên-
cias, acesso a novos canais 
de comercialização e apre-
sentar seu modo de produ-
ção aos consumidores”. Ele 
ainda revela que para esta 
edição da feira foram rece-
bidas 256 inscrições.

O Pavilhão da Agri-
cultura Familiar contará 
com cinco expositores de 
Pantano Grande, são eles: 
Agroindústria Tebeck, Arte 
Cuias Tavares, Delícias da 
Colônia, Margaridas Artei-
ras e Trabalhadoras Rurais 
em Ação.

A organização do Pavi-
lhão da Agricultura Fami-
liar é da Associação dos 
Fumicultores do Brasil 
(Afubra), Federação dos 
Trabalhadores na Agri-
cultura no Rio Grande do 
Sul (Fetag/RS), Empresa 
de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (Emater/
RS-Ascar) e Secretaria Es-
tadual de Agricultura, Pe-
cuária e Desenvolvimento 
Rural.

TRÂNSITO

PRF inicia a Operação 
Carnaval 2020 nesta sexta

A Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) inicia em todas 
as rodovias federais brasi-
leiras, a partir da 0h desta 
sexta-feira (21), a Operação 
Carnaval, edição 2020, que 
segue até as 24h de quarta-
-feira de Cinzas (26).

De acordo com a Corpo-
ração, em 66 mil quilôme-
tros de rodovias federais, 
os policiais estarão com 
viaturas e equipamentos 
eletrônicos com o objetivo 
de reduzir a violência no 
trânsito brasileiro e comba-
ter a criminalidade.

Ainda de acordo com a 
PRF, o esquema especial 
está inserido na Operação 
Rodovida, que tem como 
objetivo diminuir o número 
de acidentes graves e, con-
sequentemente, o número 
de feridos e de mortos no 
período do feriadão, onde 
há um aumento do fluxo de 
veículos e passageiros nas 
estradas.

Segundo a PRF, os agen-
tes atuarão com reforço 
de policiamento e maior 
fiscalização para enfren-
tar a violência no trânsito 
nos locais onde estatisti-
camente há maior registro 
de acidente. Também serão 
desenvolvidas atividades 
educativas, buscando a 
conscientização dos usuá-
rios das rodovias federais e 
ações de combate ao crime 
para garantir a segurança 
dos foliões quer irão pegar 
a estrada.

ACIDENTES
A PRF orienta os condu-

tores que veículos envol-
vidos em acidente sem ví-
timas devem ser retirados 
da pista de rolamento e es-
tacionados no acostamento 
da via ou em local seguro, 
com a devida sinalização, 
para evitar a ocorrência 
de novos acidentes. Após 
esses procedimentos de se-
gurança, os condutores po-
dem registrar a ocorrência 
pelo site www.prf.gov.br/
acidentes, que possui va-
lor legal similar ao boletim 
elaborado pela PRF.

DICAS PARA UMA VIAGEM SEGURA
A PRF destaca que a garantia de uma viagem 

segura requer, necessariamente, o compromis-
so do condutor e dos passageiros dos veículos 
com sua própria segurança. É necessário que 
todos esses mantenham atenção durante toda 
a viagem e tenham responsabilidade com seus 
atos, avaliando se a conduta é segura ou se traz 
algum risco de envolvimento em acidente, se 
abstendo totalmente da 2ª opção.

Para isso, disponibilizamos algumas dicas que 
contribuem para uma viagem segura:

•  Atenção redobrada – Deve-se manter atenção 
total durante toda a viagem, observando qual-
quer variável que possa causar risco viário com 
antecedência.

•  Respeitar a sinalização – Respeite as pla-
cas que indicam os limites de velocidade e as 
condições de ultrapassagem. Elas não foram 
colocadas naquele ponto da estrada sem motivo. 
Nos trechos em obras, o motorista deve reduzir 
a velocidade e obedecer a sinalização local.

•  Planejamento da viagem – O motorista deve 
se informar sobre as distâncias que vai per-
correr, condições do tempo, pontos de parada, 
existência de postos de combustíveis e de 
restaurantes à beira da estrada. Não esquecer 
documentação pessoal e do veículo.

•  Revisão preventiva – Providenciar a checagem 
do automóvel mesmo para pequenas viagens. 
Faróis acesos para ver e ser visto; pneus calibra-
dos e em bom estado; motor revisado, com óleo e 
nível da água do radiador em dia. Não esquecer 
de verificar a presença e estado dos equipamen-
tos de porte obrigatório, principalmente pneu 
estepe, macaco, triângulo e chave de roda, além 
dos limpadores de para-brisa e luzes do veículo;

•  Pausas para descanso – O condutor deve pro-
gramar paradas a cada 3 horas. Quem se expõe 
a muitas horas dirigindo fica sujeito ao fenôme-
no da “hipnose rodoviária”, na qual se mantém 
de olhos abertos, mas sem percepção da realida-
de à sua volta. Ela vem acompanhada de sono-
lência, perda de reflexos e de força motora;

•  Previsão do tempo – Procurar se informar so-
bre as condições do tempo nos lugares por onde 
vai passar. O Instituto Nacional de Meteorologia 
(Inmet) disponibiliza gratuitamente informações 
sobre o clima no endereço www.inmet.gov.br;

•  Descanso – Durma bem antes de qualquer 
viagem de automóvel. O sono e o cansaço são 
grandes inimigos de uma viagem segura.

•  Cinto de segurança – Use sempre o cinto de 
segurança, este equipamento é obrigatório para 
todos os ocupantes do veículo. Em caso de emer-
gência, ligue 191.

Esquema especial faz parte da Operação 
Rodovida e terá efetivo e viaturas extras 
para fiscalização e combate à criminalidade
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 VERÃO EM CASA #02
Para iniciarmos as dicas por aqui, vamos des-

vendar 8 maneiras de deixar sua casa mais 
fresquinha e a cara do verão!

Dica 01: Substitua tapetes peludos e de tons es-
curos por peças claras e de material mais orgâ-
nico (os pets agradecem);

Dica 02: Sofás de tecidos pesados como o veludo, 
camurça, suede ou couro não combinam com o 
verão, coloque uma manta de tons claros e de 
tecido leve para poder relaxar sem passar calor;

Dica 03: Também precisamos dar um jeito nas al-
mofadas e mantas de pelinhos ou tecidos quen-
tes. Para as primeiras, troque as capas para teci-
dos naturais como linho ou algodão já resolvem 
o problema, já para as mantas a única opção que 
temos é guardá-las para a próxima estação.

Dica 04: Lâmpadas LED além de serem mais 
econômicas, também possuem a vantagem de 
não esquentar o ambiente, caso necessário tro-
que-as nos ambientes em que mais fica durante 
esta estação;

Dica 05: Adicione uma pequena fonte na decora-
ção irá lhe ajudar muito a refrescar o ambiente, 
já que a umidade que ela trará para o ar do am-
biente colaborará com o dia a dia dos moradores;

Dica 06: Espalhe plantas, folhagens ou flores 
pela casa para trazer a natureza aos espaços e a 
sensação boa que vem com o verão;

Dica 07: Ainda no quesito natureza, plante ár-
vores nos jardins para gerar sombras onde você 
poderá aproveitar o verão sem derreter de calor;

Dica 08: Por último, mas não menos importan-
te, aparelhos eletrônicos, no geral, esquentam os 
ambientes, então sempre que puder desligue-os 
da energia, tenho certeza que a conta no final do 
mês e o meio-ambiente agradecerão a gentileza! 

Enfim, aproveite seu verão da maneira mais di-
vertida e fresquinha possível! Espero ter ajudado 
com essas dicas e caso vocês saibam alguma ou-
tra forma para refrescar essa estação que tanto 
amamos e quiserem dividir conosco, me mande 
uma mensagem! No meu Instagram estou sem-
pre disponível para responder vocês e também 
irei deixar algumas imagens de referência das di-
cas que dei acima, deem uma olhada! 

Obrigada pelo tempo dispensado!

LIGUE-NOS:

51 99809-8650

QUEM
NÃO ANUNCIA,
NÃO VENDE!
ANUNCIE NO JORNAL DESTAK E 
MOSTRE SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS 
PARA MILHARES DE PESSOAS

Acidente em Rio Pardo deixa dois 
moradores de Pantano Grande feridos

Duas pessoas ficaram fe-
ridas no último domingo 
(16), em uma colisão en-
volvendo dois veículos con-
duzidos por moradores de 
Pantano Grande. O acidente 
ocorreu por volta do meio-

-dia, no quilômetro 175 da 
BR-471, no entroncamento 
da rodovia com a Avenida 
Perimetral, em Rio Pardo.

De acordo com a Polícia 
Rodoviária Federal de Pan-
tano Grande, se envolveram 

no acidente um GM Classic 
e um Fiat Uno. A passageira 
e o condutor do Uno ficaram 
feridos. Eles foram socor-
ridos pelo Corpo de Bom-
beiros e pelo Samu e foram 
encaminhados, conscientes, 

ao Hospital de Rio Pardo.
Segundo a Polícia Rodo-

viária Federal, o motorista 
do Uno não quis fazer o tes-
te do bafômetro e, por isso, 
foi autuado por embriaguez 
ao volante.

Após troca de tiros com bandidos, 
Polícia Civil recupera carga de tabaco 
avaliada em R$ 170 mil

Um roubo de um cami-
nhão carregado com tabaco 
terminou com tiroteio no 
início da tarde da última 
quarta-feira (19). O crime 
ocorreu na BR-471, na lo-
calidade de Monte Caste-
lo, em Pantano Grande, na 
manhã de quarta-feira, após 
um Chevrolet Vectra preto 
se atravessar em frente ao 
veículo de carga. A carga 
estava avaliada em aproxi-
madamente R$ 170 mil.

Os quatro criminosos, 
que estavam no carro, dis-
pararam contra o caminhão 
e levaram um homem, de 56 
anos, e o filho dele, de 14 
anos, como reféns. As víti-
mas, que são de Canguçu, 
no sul do Estado, foram le-
vadas no veículo até um sí-
tio em Linha Campo Gran-
de, no interior de Venâncio 
Aires. O jovem foi colocado 
no porta-malas.

A Polícia Civil, após ras-
treamento do caminhão, 
descobriu o destino do veí-
culo e estava no local e no 
momento da abordagem, 
houve troca de tiros entre 
os policiais e os criminosos, 
que conseguiram fugir para 
um mato nas proximidades. 
O proprietário do local tem 
antecedentes por roubo.

A ação foi comandada 
pela Delegacia de Polícia 
de Venâncio Aires e con-
tou com apoio da Delegacia 
Regional e da Delegacia de 
Repressão às Ações Crimi-
nosas Organizadas (Draco) 
de Santa Cruz. De acordo 
com o delegado regional, 
Luciano Fernandes Mene-
zes, uma das armas usa-
das na ação foi roubada da 
Guarda Municipal de São 
Paulo. “Estamos perplexos 
com o envolvimento. Ima-
ginávamos inicialmente 
que eram bandidos aqui da 
região. Prendemos o dono 
do sítio e a esposa dele e 

estamos trabalhando com, 
pelo menos, seis criminosos 
envolvidos na ação. Além, 
do casal, mais três, que tro-
caram tiros conosco e outro 
que se envolveu no roubo do 
caminhão, na manhã desta 
quarta” afirma.

As duas vítimas foram 
libertadas e o caminhão e 
a carga de tabaco foram re-
cuperados. A Polícia Civil 
apreendeu ainda dois veícu-
los, duas armas, uma pistola 
.380 e uma espingarda cali-

bre 12, dois potes com mi-
guelitos, equipamentos para 
inibição de sinal telefônico 
e rádios-comunicadores. 
Duas pessoas foram presas, 
o dono do sítio e a esposa 
dele. Além disso, de acordo 
com a Polícia, outros três 
criminosos fugiram para 
o mato, mas dois já foram 
identificados, pois deixaram 
cair os documentos no mo-
mento da troca de tiros.

O delegado Luciano Me-
nezes avaliou a ação como 

exitosa. “Só teria sido me-
lhor se conseguíssemos 
prender os criminosos. Eles 
perceberam a nossa chega-
da e por isso conseguiram 
escapar. Talvez consigamos 
pegá-los mais tarde. Mas o 
importante é que a carga foi 
recuperada e as vítimas fo-
ram libertadas” ressalta.

A carga foi carregada e 
escoltada até a Souza Cruz 
em Santa Cruz do Sul.

•  Com informações 
do Portal Arauto

Roubo ocorreu na BR-471, na localidade de Monte Castelo

FOTOS: GUILHERME BICA/PORTAL ARAUTO

Carga foi recuparada em Venâncio Aires.

Carga foi carregada e escoltada até Santa Cruz do Sul.
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CONVITE PARA MISSA DE
1 MÊS DE FALECIMENTO DE 

REIZINHO

Esposa, filho e nora 
convidam para 
missas de 1 mês 
de falecimento do 
querido REIZINHO, 
a realizar-se neste 
sábado, dia 22, às 19 
horas e no domingo, 
dia 23, às 9 horas, na 
Igreja Matriz Nossa 
Senhora de Fátima.

Esposo, pai e sogro Reizinho, deixaste luz 
em nossos caminhos e belas lembranças 

em nossos corações, obrigado por tudo 
que fizestes por nós!

As flores que colocamos sobre seu túmulo 
murcham, as lágrimas evaporam-se, mas 
o amor que sentimos de você nem a morte 

consegue apagar.

Saudade da família.

LIGUE-NOS:

51 99809-8650

ANUNCIE NO JORNAL DESTAK E 
MOSTRE SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS 
PARA MILHARES DE PESSOAS

Prefeito de Pantano Grande 
palestrou durante a Assembleia 
de Verão da FAMURS

O prefeito de Pantano 
Grande e presidente do 
Consórcio Intermunicipal 
de Serviços do Vale do Rio 
Pardo (Cisvale), Cassio Nu-
nes Soares, foi um dos pa-
lestrantes da Assembleia de 
Verão promovida pela Fa-
murs em Capão da Canoa, 
nos dias 13 e 14 de feve-
reiro. Soares, que também 
preside a Associação Gaú-
cha de Consórcios Públicos 
(Agconp), conversou com 
a plateia sobre a importân-
cia dos consórcios públicos 
para as administrações mu-
nicipais.

“Foi uma apresentação 
sobre a Agconp, mostran-
do para os demais prefeitos 
quais são as nossas metas 
para 2020, além de desta-
car todos os serviços que os 
consórcios públicos podem 
auxiliar nas administra-
ções municipais, em pra-
ticamente todas as áreas, 
desde que haja interesse e 
volume”, resumiu Soares. 

Os consórcios públicos 
já atuam em compras cole-
tivas de medicamentos, na 
área da saúde, iluminação 
pública, inspeção de produ-
tos de origem animal, usina 

de asfalto para pavimenta-
ção, videomonitoramento 
e cercamento eletrônico, 
entre outros setores.

“É uma instituição que 
auxilia na gestão e traz 
muita economia e outros 
benefícios para as admi-
nistrações municipais”, 
completou o presidente do 
Cisvale e da Agconp.

PRESIDENTE DA 
AMVARP TAMBÉM 

PARTICIPOU DO 
EVENTO

O prefeito de Rio Pardo e 
presidente da Amvarp, Ra-

fael Barros, também esteve 
presente na Assembleia de 
Verão, que reuniu gestores 
municipais de todo o Esta-
do no Litoral Norte. Os de-
safios das eleições, mudan-
ças na legislação eleitoral e 
no pleito municipal, o que 
são considerados crimes 
eleitorais, como enfrentar 
o mundo digital e as suas 
fake news foram alguns dos 
principais temas debatidos. 

A programação ainda in-
cluiu assuntos como o Fun-
do de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação 
Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educa-
ção (Fundeb) e a aplicabili-
dade do piso do magistério, 
os benefícios dos municí-
pios aderirem ao Sistema 
Estadual de Cultura, regu-
larização fundiária urbana 
e geoprocessamento, entre 
outros conteúdos da pauta 
municipalista.

Sine de 
Pantano 
oferece 
vaga para 
deficientes

A agência do Sine de Pan-
tano Grande possui uma 
vaga de emprego destinada 
exclusivamente para pesso-
as com deficiência.

A pessoa que for sele-
cionada ocupará a vaga de 
auxiliar operacional. A em-
presa contratante não exige 
experiência na função. Os 
candidatos à vaga devem 
ser maiores de 18 anos.

Os interessados devem 
deixar seus currículos 
(prontos e com foto) no 
posto do Sine, na Prefeitura 
Municipal, até o dia 28 de 
fevereiro. O Sine atende de 
segunda a sexta-feira, das 
8h às 12h e das 13h30 às 
17h30.

FOTO DIVULGAÇÃO

Cassio falou sobre a importância dos consórcios públicos para as administrações municipais.

FOTO DIVULGAÇÃO

Cássio e Rafael Barros.
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Carnaval de Pantano Grande começa nesta 
sexta-feira com festa popular no Calçadão

A festa começa com o 
Carnaval Popular no Cal-
çadão da Praça, a partir das 
22 horas, com a animação 
da Quinta Estação Banda 
Show. Muita marchinha de 
Carnaval, os sucessos do 
momento e o melhor do axé 
para colocar todo mundo 
para dançar.

A festa continua no sába-
do, dia 22, com a primeira 
noite de Desfiles de Rua, 
a partir das 21 horas. Nes-
te dia, apenas o Bloco do 
Iruí desfilará na Papa João 
XXIII. A folia continua 
após os desfiles no Calça-
dão da Praça, com o Carna-
val Popular.

No domingo, dia 23, tem 
mais uma noite de apresen-

tação da Banda Quinta Es-
tação, no Calçadão.

Para fechar o Carnaval 
de Pantano, na segunda-
-feira, dia 24, acontece a 
segunda noite de Desfiles 
de Rua, novamente com a 
apresentação do Bloco do 
Iruí e com a participação 
especial das Escolas de 
Samba Maracatú, de Butiá 
e Embaixadores do Ritmo, 
de Rio Pardo. A Quinta 
Estação Banda Show, tam-
bém fará sua última apre-
sentação no Calçadão da 
Praça, encerrando a Festa 
de Momo do município.

O Carnaval de Pantano é 
uma realização da Prefei-
tura Municipal, através da 
SICOMTUR.

BLOCO DO IRUÍ 
PROMETE UM 

GRANDE DESFILE
O mais tradicional Blo-

co do Carnaval de Panta-
no Grande, mais uma vez 
promete fazer bonito nos 
Desfiles de Rua de Pantano 
Grande. Os desfiles ocorre-
rão nos dias 22 e 24 de fe-
vereiro, na Rua Papa João 
XXIII e com certeza é um 
dos momentos mais aguar-
dados pelo público.

O presidente da Entidade, 
Vladimir Rosa, acredita que 
este ano o Iruí fará um dos 
maiores desfiles de toda a 
história do Bloco, mostran-
do para a comunidade muito 
brilho e empolgação.

De acordo com Rosa, mais 

Sábado será a vez do Bloco do Iruí subir a Papa João XXIII, na primeira noite de Desfiles de Rua
de 150 componentes farão 
parte dos desfiles em 2020, 
que utilizarão fantasias de 
primeira qualidade, vindas 
diretamente do Carnaval do 
Rio de Janeiro. Com o samba 
enredo que explora o tema 
“Loucura”, o Bloco mostra-
rá os grandes gênios da hu-
manidade, que muitas vezes 
foram considerados loucos, 
mas que criaram e desen-

volveram grandes invenções 
que mudaram o rumo da hu-
manidade.

O presidente destacou que 
a intenção é colocar cerca de 
180 componentes para desfi-
lar na avenida. O Bloco con-
tará também com dois carros 
alegóricos e diversas alas.

Na segunda-feira, dia 17, o 
Secretário da SICOMTUR, 
Guto Freitas, visitou o local 

onde estão sendo preparadas 
as fantasias e adereços, na 
Escola Pedro Nunes de Oli-
veira, que gentilmente cede 
o espaço durante o período. 
Freitas elogiou o empenho 
do Iruí e destacou que a Pre-
feitura Municipal é parceira 
da Entidade, auxiliando fi-
nanceiramente, os responsá-
veis por manter vivo o Car-
naval de Rua de Pantano.

Secretário da SICOMTUR, Guto Freitas com o presidente do Bloco do Iruí, Vladimir Rosa.

FOTO DIVULGAÇÃO/PMPG

Bloco utilizará fantasias de primeira qualidade, vindas diretamente do Carnaval do Rio de Janeiro.

FOTO DIVULGAÇÃO/PMPG
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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.

VENDO ARMAZÉM
VENDE-SE: Armazém Vera, com 
estoque de produtos, mais o pré-
dio com 63m² e uma casa com 
100m². O terreno mede mede 
440m². Rua Dinarte Souza Pires, 
nº 79, a 50 metros da BR-471. 
Motivo: não posso mais cuidar. 
Tratar no local.

Interact Club realiza 
neste domingo a 
segunda edição do 
Carnavaract Kids 

O Interact Club de Pan-
tano Grande realizará neste 
domingo, dia 23, a segun-
da edição do Carnavaract 
Kids. O evento, que no ano 
passado foi considerado 
um sucesso pelos organi-
zadores, será realizado na 
Casa da Amizade, a partir 
das 16 horas.

De acordo com a dire-
toria do Interact, o evento 
promete uma tarde de mui-
ta diversão para a criança-
da com muitos petiscos e 
bebidas não alcoólicas. Os 
ingressos serão vendidos 
no local ao preço de R$ 
4,00, por pessoa. Crianças 
até 2 anos não pagam.

Vice-prefeito recebeu convite para evento 
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais

Na sexta-feira (14), a 
presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais, 
Vilce Leão, entregou ao 
vice-prefeito, Ivan Trevi-
san, o convite oficial para 
o XXV Encontro Regional 
das Trabalhadoras Rurais, 
que acontecerá no dia 08 de 
março, em Santa Cruz do 
Sul, alusivo ao Dia Interna-
cional da Mulher.

A atividade é organizada 
e executada pela Regional 
Sindical Vale do Rio Pardo 
e Baixo Jacuí, Comissão 
Regional de Mulheres e os 
dez Sindicatos de Trabalha-
dores Rurais que compõem 
a Associação dos STR’s do 
VRPBJ.

Trevisan, que no ato re-
presentou o prefeito Cássio 
Soares, que se encontra-
va no Congresso da FA-
MURS, ressaltou a impor-

tância do evento e destacou 
o importante protagonismo 
que as mulheres vem con-
quistando também no meio 
rural.

Na oportunidade, o vice-
-prefeito e a presidente do 
STR, falaram da grave es-
tiagem que assola o nosso 
município, afetando grave-
mente a nossa agricultura 
familiar e as medidas que 
vem sendo tomada pelo 
Executivo para auxiliar os 
produtores. Trevisan des-
tacou que o município foi 
um dos primeiros do Esta-
do a decretar Situação de 
Emergência devido à estia-
gem e que a Secretaria da 
Agricultura e Pecuária está 
atendendo os produtores, 
com a realização de servi-
ços nas propriedades para 
que possam enfrentar este 
momento de dificuldade.

Campanha “Pule Fora Dessa” 
será realizada pelo segundo 
ano consecutivo

Pensando em tornar o 
Carnaval de Pantano Gran-
de ainda melhor e mais 
seguro, a Prefeitura Muni-
cipal, através da Coordena-
doria Municipal da Juven-
tude, deu vida a campanha 
“Para não Estragar a Festa, 
Pule Fora Dessa”. 

A primeira edição da ini-
ciativa ocorreu em 2019 
e agora, em 2020, a ação 
pretende novamente abor-
dar questões envolvendo 
o consumo bebidas alcoó-
licas em excesso, a venda 
de bebidas para menores e 
a prevenção contra doen-
ças sexualmente transmis-
síveis. A Campanha ainda 
tem o objetivo de alertar 
os foliões sobre os perigos 
de aceitar bebidas de estra-
nhos, de consumir drogas, 
de se envolver em brigas e 
confusões, de dirigir alcoo-
lizado, entre outros. 

De acordo com a Coor-
denadora da Juventude, 
Kellen Natana, o objetivo 
é tornar o Carnaval dos jo-
vens ainda mais consciente 
e seguro, alertando sobre 
situações de risco. 

A campanha contará 
com diversas atividades. 
Na sexta-feira (21), dia da 

abertura oficial do carnaval 
de Pantano, a Coordena-
dora da Juventude, junta-
mente com os Conselheiros 
Tutelares e a Brigada Mi-
litar visitarão o comércio 
local, para alertar sobre a 
proibição da venda de be-
bidas alcoólicas à menores 
de idade. Neste quesito, os 
organizadores salientam 
que é muito importante 
também a conscientização 

da população, que deve 
orientar os jovens para que 
não consumam bebidas al-
coólicas. 

Nas noites de sábado 
(22), e segunda (24), os or-
ganizadores da Campanha 
e voluntários subirão a Rua 
Papa João XIII, abrindo as 
noites de Desfile de Rua. 
Após, os voluntários circu-
larão entre o público pre-
sente, abordando e orien-

CARNAVAL 2020

tando os foliões sobre os 
temas tratados. Nas abor-
dagens serão distribuídos 
copos, botons, camisinhas 
e outros itens relacionados 
a Campanha.

A ação conta com o apoio 
da Secretaria de Assistên-
cia Social, SICOMTUR, 
Secretaria da Saúde, Proje-
to Trânsito Vida, CONDI-
CA, Conselho Tutelar, Inte-
ract Club e Brigada Militar.

VENDO 201 HECTÁRES EM ENCRUZILHADA
VENDE-SE: 201 hectáres de terra em Encruzilhada do Sul. 85% da 
área é ideal para plantação ou criação de gado. Possui 3 casas, açude,  
mangueiras, balança, cerca nova, 5 cocheira, galpão e galinheiro para 
300 galinhas. Valor somente à vista: R$ 18.000,00 a hectáre. Tratar 
direto com a proprietária, pelo fone: (51) 99129-7819.

FOTO DIVULGAÇÃO/PMPG

Vilce fazendo a entrega do convite ao vice-prefeito Ivan.

FOTO DIVULGAÇÃO/PMPG

Organizadores e voluntários se reuniram para debater a Campanha desse ano.
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Receita Federal anuncia regras 
da declaração do IR 2020

A Receita Federal divul-
gou nesta quarta-feira (19), 
os dados da instrução nor-
mativa do Imposto de Ren-
da da Pessoa Física (IRPF) 
de 2020, referente ao ano-
-base 2019. O programa 
para preenchimento da de-
claração já está disponível 
nas plataformas.

Devem declarar neste 
ano quem teve rendimen-
tos tributáveis acima de R$ 
28.559,70 ou valores não 
tributáveis ou tributado na 
fonte acima de R$ 40 mil 
em 2019, entre outros casos.

O prazo de entrega do IR 
2020 será entre 2 de março 
até às 23h59 do dia 30 de 
abril, no horário de Brasília.

O número de lotes de 
restituições foi reduzido de 
sete para cinco e antecipado 
em um mês. Os pagamentos 
que começavam em junho 
serão realizados em 29 de 
maio. Os demais contri-
buintes serão pagos nos dias 
30 de junho, 31 de julho, 31 
de agosto e 30 de setembro.

A multa de atraso das de-
clarações será de 1% sobre 
o imposto devido ao mês, 
tendo o valor mínimo de 
R$ 165,74 e o máximo de 
20% do imposto devido. 
Neste ano, os contribuintes 
com renda anual a partir de 
R$ 200 mil deverão infor-

mar o número do recibo do 
ano anterior.

A estimativa do fisco é 
receber 32 milhões de de-
clarações neste ano – um 
aumento de 1,4 milhões de 
contribuições em relação 
ao ano passado, quando o 
órgão recebeu mais de 30,6 
milhões de declarações 
dentro do prazo.

NOVIDADES
Entre as novidades 

apresentadas para as de-
clarações de 2020 estão 
a ausência da dedução de 
contribuição patronal para 
quem tem empregado do-
méstico e a nova opção pela 
declaração pré-preenchida 
virtualmente.

Criada em 2016, a dedu-
ção abatia até R$ 1.200,32 
dos gastos com INSS do 
empregado doméstico reco-
lhido ao longo do ano.

Já o modelo de declara-
ção pré-preenchida estará 
disponível apenas para con-
tribuintes com Certificado 
Digital, no centro virtual 
de atendimento (e-CAC). É 
preciso que o contribuinte 
tenha entregado declaração 
em 2019 e que as fontes pa-
gadoras tenham enviado as 
informações do contribuin-
te para a Receita, incluindo 
imobiliários, profissionais 

liberais que prestaram ser-
viço ao contribuinte e pla-
nos de saúde.

DEDUÇÕES
As despesas com depen-

dentes e gastos com saúde, 
escola e educação podem 
ser utilizadas para reduzir 
o imposto a ser pago ou au-
mentar a restituição, ape-
nas no modelo completo de 
declaração.

A dedução por dependen-
te é R$ 2.275,08 por pes-
soa, sem limite no número 
de dependentes. O limite de 

despesas com educação do 
contribuinte, dependentes 
ou alimentandos é de R$ 
3.561,50 por pessoa anual-
mente e não há limites com 
as despesas de saúde.

As doações para o fundo 
da criança e adolescente e 
para o fundo do direito dos 
idosos, incluído neste ano, 
podem ser deduzidas em no 
máximo até 3% diretamen-
te na declaração. O limite 
de doações globais deduzi-
das segue em 6%.

•  Com informações 
da Agência Brasil

QUEM DEVE DECLARAR
•  Contribuinte que recebeu rendimentos tri-
butáveis superiores a R$ 28.559,70 em 2019, o 
equivalente a R$ 2.196,90 por mês, incluído o 
décimo terceiro;
•  Quem teve receita bruta de atividade rural 
superior a R$ 142.798,50;
•  Contribuintes com rendimentos isentos, não-
-tributáveis ou tributados exclusivamente na 
fonte de mais de R$ 40 mil;
•  Contribuintes com patrimônio de mais de R$ 
300 mil em 31 de dezembro;
•  Contribuintes com ganho de capital na alie-
nação de bens ou direitos ou fez operações na 
bolsa de valores;
•  Quem passou à condição de residentes no Bra-
sil em qualquer mês no ano passado
•  Quem vendeu imóveis residenciais e comprou 
outro imóvel até 180 dias depois da venda.

ECONOMIA

Dólar ultrapassa R$ 4,39 e 
atinge novo recorde desde a 
criação do real

Em alta pelo quarto dia 
seguido, o dólar voltou a fe-
char no maior valor nomi-
nal desde a criação do real. 
Nesta quinta-feira (20), 
o dólar comercial encer-
rou a sessão vendido a R$ 
4,392, com alta de R$ 0,026 
(+0,59%).

A divisa operou em alta 
durante toda a sessão. Na 
máxima do dia, por volta 
das 13h30, a cotação che-
gou a atingir R$ 4,397. 
Desde o começo do ano, o 
dólar acumula valorização 
de 9,44%. O euro comer-
cial fechou o dia vendido a 
R$ 4,74, com alta de 0,44%.

O Banco Central (BC) 
não tomou novas medidas 
para segurar a cotação. 

Hoje, a autoridade mone-
tária leiloou US$ 650 mi-
lhões para rolar (renovar) 
contratos de swap cambial 
– que equivalem à venda 
de dólares no mercado fu-
turo – com vencimento em 
abril. O leilão faz parte da 
rolagem de US$ 13 bilhões 
de swap que venceriam da-
qui a dois meses.

No mercado de ações, o 
dia também caracterizou-
-se pela turbulência. O ín-
dice Ibovespa, da B3 (anti-
ga Bolsa de Valores de São 
Paulo), encerrou esta quin-
ta-feira aos 114.586 pon-
tos, com recuo de 1,66%. 
O indicador começou o dia 
perto da estabilidade, mas 
passou a cair ainda durante 

a manhã.
Nas últimas semanas, 

o mercado financeiro em 
todo o mundo tem atraves-
sado turbulências em meio 
ao receio do impacto do 
coronavírus sobre a econo-
mia global. A interrupção 
da produção em diversas 
indústrias da China está 
afetando as cadeias inter-
nacionais de produção. In-
dústrias de diversos países, 
inclusive do Brasil, sofrem 
com a falta de matéria-pri-
ma para fabricarem e mon-
tarem produtos.

A desaceleração da Chi-
na também pode fazer o 
país asiático consumir 
menos insumos, minérios 
e produtos agropecuários 

brasileiros. Uma eventual 
redução das exportações 
para o principal parceiro 
comercial do Brasil reduz a 
entrada de dólares, pressio-
nando a cotação.

Entre os fatores domés-
ticos que têm provocado a 
valorização do dólar, está a 
decisão recente do Comitê 
de Política Monetária (Co-
pom) do Banco Central de 
reduzir a taxa Selic – ju-
ros básicos – para 4,25% 
ao ano, o menor nível da 
história. Juros mais baixos 
desestimulam a entrada de 
capitais estrangeiros no 
Brasil, também puxando a 
cotação para cima.

•  Com informações 
da Agência Brasil

Prazo para eleitor 
regularizar título 
termina em maio

Os cidadãos que tiveram 
o título de eleitor cancelado 
têm até o dia 6 de maio para 
regularizar a situação. Após 
o prazo, quem não estiver 
em dia com o documento, 
não poderá votar nas eleições 
municipais de outubro, quan-
do serão eleitos prefeitos, vi-
ce-prefeitos e vereadores nos 
5.568 municípios do país.

No ano passado, 2,4 
milhões de títulos foram 
cancelados porque os elei-
tores deixaram de votar e 
justificar ausência por três 
eleições seguidas. Para a 
Justiça Eleitoral, cada tur-
no equivale a uma eleição.

Para regularizar o título, o 
cidadão deve comparecer ao 
cartório eleitoral próximo 
a sua residência, preencher 
o Requerimento de Alis-
tamento Eleitoral (RAE) e 
apresentar um documento 
oficial com foto. Além dis-

so, será cobrada uma multa 
de R$ 3,51 por turno que 
o eleitor deixou de compa-
recer. O prazo para fazer a 
solicitação termina no dia 
6 de maio, último dia para 
emissão do título e alteração 
de domicílio eleitoral antes 
das eleições.

Além de ficar impedido 
de votar, o cidadão que teve 
o título cancelado fica im-
pedido de tirar passaporte, 
tomar posse em cargos pú-
blicos, fazer matrícula em 
universidades públicas, en-
tre outras restrições.

A situação de cada elei-
tor pode ser verificada no 
site do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE). O primeiro 
turno será realizado no dia 
4 de outubro. Se necessário, 
o segundo turno será no dia 
25 do mesmo mês. Cerca de 
146 milhões de eleitores es-
tarão aptos a votar. 

Mega acumula e deve 
pagar R$ 190 milhões

Ninguém acertou as seis 
dezenas do Concurso 2.235 
da Mega-Sena sorteadas 
nesta quarta-feira (19), no 
Espaço Loterias Caixa, em 
São Paulo. O prêmio para o 
próximo sorteio, que ocor-
rerá no sábado (22), está es-
timado em R$ 190 milhões. 
Ainda não houve vencedo-
res da Mega-Sena este ano.

Os números sorteados fo-
ram 14 - 18 - 30 - 35 - 55 - 57.

A quina teve 133 ganha-
dores que vão receber, cada 
um, R$ 69.161,57. Acerta-
ram quatro números 11.895 
apostadores, que receberão 
o prêmio individual de R$ 
1.104,72.

As apostas para o próxi-
mo concurso da Mega-Sena 
(2.236) podem ser feitas até 
as 19h de sábado (22). Um 
jogo simples, de seis núme-
ros, custa R$ 4,50.
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PANTANO GRANDE

Falta de chuva causa 
problemas nos poços 
artesianos do interior

A falta de chuvas con-
sistentes vem causando 
problemas também na pro-
dução de água dos poços 
artesianos que abastecem 
as comunidades do interior 
de Pantano Grande.

Esta semana a Secreta-
ria do Interior, instituiu o 
racionamento de água na 
localidade da Várzea, que 
devido à escassez na capta-
ção, vem causando proble-
mas para que haja o acúmu-
lo nos reservatórios.

De acordo com o secre-
tário do Interior, Antônio 
Oscar Neres de Oliveira, a 
bomba não estava conse-
guindo captar grande quan-
tidade de água e mesmo 

assim ficava em funciona-
mento, aumentando o risco 
de danos ao equipamento. 
Como forma de garantir o 
abastecimento aos morado-
res, principalmente durante 
o dia, a Secretaria vem des-
ligando os equipamentos 
no reservatório por volta 
das 22 horas e religando a 
bomba, por volta das 6 ho-
ras da manhã.

A medida, de acordo 
com o Secretário, ficará 
vigente até que o nível do 
reservatório esteja estabili-
zado, que ocorrerá somente 
quando houver a regulari-
dade nas chuvas.

A falta de água que tam-
bém atinge a produção 

agrícola do município, le-
vou inclusive a Prefeitura a 
decretar situação de emer-
gência.

Em conversa com o Ge-
rente da Corsan local, Davi 
Araújo, a população da área 
urbana também deve ficar 
atenta ao uso consciente da 
água. Embora o reservató-
rio esteja longe de estar no 
estado crítico, com base nas 
previsões meteorológicas 
que não apontam grandes 
precipitações para os pró-
ximos dias, os moradores 
devem evitar o desperdí-
cio. No momento, segundo 
Araújo, não há medidas de 
racionamento para os mo-
radores da cidade.

Mostra Fotográfica na Prefeitura
As fotos finalistas da pri-

meira edição do Concurso 
Fotográfico - O Melhor de 
Pantano - Um olhar da Ju-
ventude - ficarão expostas 
no saguão da Prefeitura, até 
a próxima semana.

Os registros realizados 
por jovens do município 
mostram diferentes visões 
de Pantano. Os trabalhos 
estão sendo expostos em 
pedestais, na entrada do 
prédio da Prefeitura.

O Concurso Fotográfico, 
foi uma iniciativa da Prefei-
tura, através da Coordena-
doria da Juventude.

FOTO DIVULGAÇÃO/PMPG

Fotos ficarão expostas até a próxima semana.


