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BM prende foragido e 
recupera cavalos furtados

A Brigada Militar de 
Pantano Grande recuperou 
na última terça-feira, dia 
17, um cavalo que havia 
sido furtado de uma pro-
priedade rural do municí-
pio. Esta é a segunda vez 
que o mesmo animal é re-
cuperado e devolvido ao 
proprietário.

De acordo com informa-
ções, o animal foi encon-
trado em um matagal às 
margens da RSC-471. Par-
te dos objetos furtados da 
propriedade também foram 
recuperados pela polícia. 
Este foi o segundo equino 
recuperado pela Brigada 
Militar de Pantano Grande 
em cerca de uma semana. 

Segundo a polícia, o sus-
peito de furtar os animais 
é um foragido do sistema 

BRIGADA MILITAR

Casal é preso na Farol 
por tráfico de drogas

Na tarde da última de terça-feira (17), 
a Brigada Militar de Pantano Grande efe-
tuou a prisão de um casal suspeito de trá-
fico de drogas. A prisão ocorreu por volta 
das 15 horas, na Vila Farol.

Durante o patrulhamento de rotina os 
policiais avistaram um casal em atitude 
suspeita em via pública e resolveram abor-
dá-los. Ao revistar os suspeitos os policiais 
confirmaram as suspeitas e encontraram 
na bolsa da mulher, uma quantia de entor-
pecentes, dinheiro e anotações referente a 
contabilidade do comércio de drogas. Com 
o homem foram encontradas diversas por-
ções já fracionadas da droga, prontas para 
o comércio.

O casal, um homem de 23 anos e uma 
mulher de 26, foram apresentados na De-
legacia de Polícia local. Apesar de terem 
sido flagrados com drogas, o casal foi 
liberado após o registro da ocorrência e 
responderão em liberdade pelo crime trá-
fico de entorpecentes.

Carro roubado em Pantano 
é recuperado no interior de 
Encruzilhada do Sul

O Ford Fiesta roubado 
na noite do dia 16 de mar-
ço, no interior de Pantano 
Grande, foi recuperado pela 
Brigada Militar em Encru-
zilhada do Sul, na tarde da 
última terça-feira (17).

De acordo com informa-
ções, por volta das 21 horas 
assaltantes renderam o con-

prisional. Na ação da se-
mana passada ele abando-
nou o animal e fugiu para 
o mato. Nesta quinta-feira 
(19), por volta das 13 horas, 
a Brigada Militar localizou 
o suspeito em uma casa no 
Bairro Vila Nova e efetuou 

a prisão do foragido.
Segundo informações, o 

suspeito foi posto em liber-
dade por duas vezes e nas 
duas oportunidades arre-
bentou a tornozeleira ele-
trônica para praticar delitos 
na cidade e no interior.

dutor e levaram o veículo 
da vítima. O assalto teria 
ocorrido na localidade da 
Várzea, no interior do mu-
nicípio. A vítima não ficou 
ferida na ação.

Na tarde da última terça-
-feira, a Brigada Militar 
recebeu informações sobre 
um veículo suspeito esta-

BM prende indivíduos e 
apreende dois menores por 
receptação de veículo roubado

A Brigada Militar de 
Pantano Grande prendeu 
dois homens e apreendeu 
dois menores de idade por 
receptação de veículo rou-
bado. As prisões ocorreram 
na manhã do dia 6 de mar-
ço, no Km 211 da BR-290, 
próximo a localidade de 
Capão da Fonte.

De acordo com a BM, a 
prisão ocorreu após uma 
denúncia anônima. Os po-
liciais foram informados 
de que três indivíduos sus-
peitos estavam circulando 
pela rodovia a procura de 
um posto de combustível, 
por estarem empenhados.

De posse das informa-
ções, os policiais militares 
se deslocaram até o local 
e encontraram um veícu-
lo Kia Sportage parado no 
acostamento da rodovia. 
Eles abordaram um ho-
mem, de 20 anos, que es-
tava no local e durante a 
revista pessoal localizaram 
um simulacro de arma de 
fogo. Os policiais também 
verificaram a situação do 
veículo e constataram que o 
mesmo havia sido roubado 
em São Leopoldo, no dia 4 
de março.

Em seguida, a BM lo-
calizou os demais indiví-

duos, um de 19 anos e os 
dois menores que estavam 
à procura de um posto de 
combustível. Segundo a 
BM, os meliantes estariam 
levando o veículo para 
entregar aos receptadores 
em um dos municípios da 
região.

Diante dos fatos, todos 
os indivíduos foram enca-
minhados à Delegacia de 
Polícia, sendo os dois me-
nores apreendidos e os de-
mais presos. O homem, de 
20 anos, que estava com o 
simulacro de arma, foi con-
duzido ao presídio de Santa 
Cruz do Sul.

cionado nos fundos de uma 
residência. De posse das 
informações, a BM se des-
locou até uma propriedade 
que fica na localidade de 
Passo da Estefânia, no in-
terior de Encruzilhada do 
Sul, e recuperou o veículo 
roubado. Ninguém foi pre-
so na ação.
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C

A VÉSPERA DO 
OUTONO DE 2020

Quinta-feira, 19 de março de 2020. Véspera de ou-
tono. Respiro e desabafo. Fomos irresponsáveis du-
rante muitos dias. Não acreditávamos, muito menos 
esperávamos os dias em que estamos vivendo. Eu 
me ceguei em acreditar e ver por determinado tem-
po, que tudo era muito ligado a interesse econômico, 
acreditava que tinha gente se “dando bem”. Não esta-
va sentindo os outros lados do problema. Nos últimos 
dias, um pouco antes da atual realidade, eu li duas 
frases que me fizeram pensar, uma delas vinha do Di-
retório Acadêmico da Universidade de Santa Cruz do 
Sul – UNISC, pouco antes de sua suspensão de ativi-
dades presenciais, a frase dizia: “Um jovem pode não 
morrer com o novo vírus, mas pode matar.” E a outra 
vinha durante uma pesquisa que fiz para ver como a 
rede de hospedagem vinha se organizando e se pre-
venindo mundo a fora, visto que minha família tam-
bém trabalha com isso, e essa segunda frase dizia 
que qualquer precaução poderia parecer precipitada, 
mas, que mais valeria isso do que chegarmos a uma 
situação incontrolável. A coisas foram mudando ra-
pidamente de quadro, primeiro os mais variados es-
paços publicavam, mandavam mensagens no What-
sApp dando orientações sobre medidas de prevenção, 
de como iriam atuar nos próximos dias. Na sequência 
disso decretos, suspensão de aulas, estabelecimentos 
fechados. Capital do estado praticamente deserta. In-
terior seguindo os mesmos passos. Voos cancelados, 
cruzeiros isolados, igrejas e fronteiras fechadas. Não 
vamos longe, a Expoagro Afubra foi cancelada. A cor-
rida começou a tempo, mas agora, passa entre nós. 
Enquanto empresas produzem álcool em gel para fa-
zer sua parte humana, oportunos vendem o produto 
com valores elevados. Outros compram mais que o 
necessário, pois sim, só existem eles no mundo. Fico 
pensando, diante da proporção que se propaga os ca-
sos, nos espaços mais vulneráveis, sem saneamento 
básico, sem água, sem uma alimentação adequada, 
sem condições de higiene, sem condições financeiras 
de higiene. Imagine os países com a saúde 100% pri-
vada. Lojas como a Renner fecham suas portas por 
tempo indeterminado, estabelecimentos sejam eles 
pequenos ou não, estão com seus faturamentos com-
prometidos. Motoristas de aplicativos ou os tradicio-
nais taxistas tentam manter seus salários, mas se 
submetem a trabalhar com pessoas de todos os lados. 
Nem todos podem fazer uma quarentena, algumas 
atividades não podem parar. Começamos a dizer ‘não’ 
a quem gostamos. Não vem, não vai. Eu lembro sim, 
de todas as pessoas queridas por mim que por suas 
atividades ficam ainda mais expostas. Eu penso em 
meus avós. Eu lembro da Juju, e de todas as crianças 
que possam ter imunidade baixa, de todas as pessoas. 
Eu sei que o surto não é a coisa mais séria do mundo, 
que pessoas morrem por centenas de motivos diaria-
mente. Só que agora, não cabe apenas julgar isso, é 
tão sério quanto. Os números de casos estão correndo 
como um cronômetro sem previsão exata de ser para-
do. A realidade da Itália nos aterroriza, assim como a 
de outros países. E eles tentam nos avisar. O COVID-19 
aterroriza o mundo, mas relembra-o que somos um 
todo. Não é por mim, é por nós. É por quem amamos. 
É por todos. Nesse momento não importa a piada que 
foi comitiva do governo nacional, nesse momento 
não conseguimos dimensionar a crise, o desemprego, 
muito menos os próximos dias. Mas, devemos. Repe-
te comigo: Devemos, entender que somos um todo. 
E que é assim que será possível enfrentarmos essa 
fase. A informação é importante, assim como man-
termos nosso equilíbrio e nossa mente saudável. Que 
possamos ponderar cada situação e tomar as atitudes 
mais adequadas. É hora de cuidar do mundo. É hora 
de emanar boas energias, é hora de acalmar os âni-
mos de quem gostamos, de aconselharmos. Sabemos 
como devemos nos proteger. Agora é hora de trocar o 
abraço, pelo olhar de amor.

PANTANO GRANDE

Pantano Grande tem decreto 
de situação de emergência 
homologado

ESTIAGEM

PRF de Pantano Grande 
apreende carga de bebidas 
entrando ilegalmente no país

Na manhã do último do-
mingo (15), na BR-290, em 
Pantano Grande, a Polícia 
Rodoviária Federal apre-
endeu cerca de 320 litros 
de bebidas alcoólicas sendo 
trazidas ilegalmente do ex-
terior em um automóvel.

Durante fiscalização, 
agentes da PRF abordaram 
um Kadett com placas de 
Rosário do Sul, que tran-
sitava em direção à serra 
gaúcha. Ao vistoriarem o 
interior do veículo, a equi-
pe policial encontrou 35 
caixas de bebidas de ori-
gem estrangeira sem nota 
fiscal e sem o devido de-
sembaraço aduaneiro.

O condutor informou que 
a carga, composta por uís-
ques, vodkas, licor e outras 

bebidas importadas, era 
oriunda do Uruguai, tendo 
sido pega em uma residên-

Com a situação da gra-
ve estiagem que atinge o 
Estado, Pantano Grande 
teve na sexta-feira, dia 13, 
oficialmente homologado 
o Decreto de Situação de 
Emergência.

Na região, Pantano foi 
uma das primeiras cida-
des a decretar situação de 
emergência, relatando os 
dados que comprovam as 
grandes perdas econômi-
cas, principalmente no se-
tor agrícola do município.

Na quarta-feira, dia 11, 
o prefeito Cássio Soares 
esteve em Brasília repre-
sentando também a FA-
MURS, onde pôde relatar 
diretamente à Ministra 
da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, Tereza 
Cristina, a situação cala-
mitosa em que se encontra 
a região do Vale do Rio 
Pardo, bem como outras lo-
calidades do Estado. Cássio 
ressaltou a importância da 
reunião e da formação de 
um grupo de trabalho com 
bancos e representantes 
dos agricultores para ava-
liação e definição de apoio 
ao endividamento dos pro-

dutores rurais e agricultura 
familiar que foram atingi-
dos pela estiagem. “Repre-
sentamos a Famurs nesta 
importante reunião e soli-
citamos também novas li-
nhas de financiamento para 
Cooperativas e Empresas 
que também financiaram 
os agricultores”, disse o 
prefeito.

A homologação da Situ-
ação de Emergência, pos-

sibilitará à Pantano Grande 
a busca de recursos junto a 
Secretaria Nacional de Pro-
teção e Defesa Civil e com 
o Governo do Estado.

De acordo com o relató-
rio de perdas desenvolvido 
pela Secretaria Municipal 
da Agricultura e Pecuária 
e EMATER do município, 
Pantano Grande registra 
um prejuízo estimado em 
mais de R$ 75 milhões, 

na produção agrícola e na 
pecuária. Ao todo, em Pan-
tano cerca de 1.000 produ-
tores do município (entre 
produtores rurais e de sub-
sistência), foram atingidos 
pela estiagem.

FOTO: Imagem mostra 
uma das lavouras severa-
mente castigadas pela es-
tiagem. A foto faz parte do 
relatório encaminhado ao 
Governo do Estado.

cia em Rivera. Ele disse ter 
sido pago para entregá-la 
na cidade de Caxias do Sul.

As mercadorias foram 
apreendidas e encaminha-
das ao órgão aduaneiro.
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FOTO DIVULGAÇÃO



04 GERALSexta e sábado, 20 e 21 de março de 2020

Medidas de prevenção estão sendo adotadas na cidade

Secretaria de Saúde registra o primeiro caso 
suspeito de Coronavírus em Pantano Grande

A Secretaria de Saúde de Pantano 
Grande divulgou na manhã da últi-
ma quinta-feira, 19, o primeiro caso 
suspeito de Coronavírus no municí-
pio.

Trata-se de um homem, de 35 
anos, que esteve em um evento es-
portivo na cidade de Porto Alegre, 
no sábado (14) e teve contato com 
uma mulher que também é suspeita 
de ter contraído a doença. Ele apre-
senta sintomas leve da doença e já 
foi orientado a ficar em isolamento 
domiciliar pelos próximos 15 dias, 
juntamente com outra pessoa que 
reside com ele na mesma residência.

Na última quinta-feira (19), pro-
fissionais da saúde realizaram a 
coleta de material que foi encami-
nhada ao Laboratório Central do Es-
tado (Lacen). O resultado deve ser 
divulgado na próxima semana, pois 
o Lacen leva cerca de 7 dias para 
verificar e divulgar os resultados 
das amostras.

O caso, ainda considerado sus-
peito, mostra que a população deve 
redobrar a atenção, realizar a higie-
nização das mãos periodicamente 
e se possível permanecer em casa 
ou evitar ao máximo o contato com 
outras pessoas. A orientação mais 
importante é para que também se 
evite aglomerações e que em casos 
suspeitos só procure um Posto de 
Saúde se apresentar febre alta, tosse 
e dificuldade de respiração.

Outra recomendação importante, 
que infelizmente não vem sendo 
seguida pela população, é que não 
procure os Postos de Saúde sem ne-
cessidade. O local é altamente im-
próprio no momento. Não procure 
uma unidade de saúde para medir 
a pressão, buscar informações ou 
qualquer outro procedimento que 
não seja considerado de urgência.

Na segunda-feira (16), a Prefei-
tura de Pantano Grande emitiu um 
decreto que suspendeu as aulas em 
todas as escolas municipais. A pa-

ralização das atividades escolares 
ocorreu na quarta-feira (18). A sus-
pensão terá validade até o dia 5 de 
abril de 2020. O decreto também 
veda a participação de servidores ou 
de empregados, exceto aqueles rela-
cionados aos serviços de saúde, em 
eventos ou em viagens interestadu-
ais ou internacionais. O documento 
também recomenda a suspensão de 
todos os eventos com aglomeração 
de pessoas, nos próximos 30 dias. O 
período de suspensão dos eventos e 
das aulas poderá ser prorrogado por 
nova norma municipal, caso haja 
necessidade.

O decreto prevê, que em caso de 
recusa do cumprimento das deter-
minações, fica autorizado, que os 
órgãos competentes, com objeti-
vo de atender o interesse público e 
evitar o perigo de contágio e risco 
coletivo, adotem todas as medidas 
legais cabíveis. Com a publicação 
do decreto também fica autoriza-
da a compra emergencial de ma-
teriais necessários a prevenção do 
COVID-19, a serem utilizados nas 
repartições públicas, por meio de 
orçamento da Secretaria Municipal 
de Saúde.

Na cidade, mesmo que ainda não 
haja nenhuma determinação oficial, 
algumas empresas estão suspenden-
do suas atividades ou restringindo 
o número de pessoas no interior 
dos estabelecimentos. Outras me-

didas de prevenção também foram 
tomadas pelos comerciantes locais 
durante a semana, como a disponi-
bilização de álcool em gel 70% para 
os clientes fazerem a higienização 
das mãos, e a intensificação dos 
serviços de tele-entrega, inclusive 
de medicamentos. O Supermercado 
Imec, o mais movimentado da ci-
dade, reservou o horário das 8h às 
9h da manhã, exclusivamente para 
os clientes que pertencem ao grupo 
de risco. Já o Restaurante Raabelân-
dia, que recebe diariamente pessoas 
de diversas regiões, por medida de 
prevenção optou por não disponibi-
lizar o serviço de buffet, por tempo 
indeterminado. 

Também como medida de preven-
ção, nesta sexta-feira (20), a Secre-
taria de Saúde contratou os serviços 
de um carro de som para pedir a 
população que fiquem em suas resi-
dências e que só saia em casos de 
extrema necessidade.

Para auxiliar a população, a Se-
cretaria de Saúde do município 
disponibilizou alguns telefones de 
contato, onde os cidadãos poderão 
obter ajuda e informações sobre o 
Coronavírus, são eles:
• WhatsApp da Saúde: 98022-2073
• Secretaria de Saúde: 3734-2220
• Posto Central: 3734-2222 ou 
98117-1292
• Vigilância Epidemiológica: 
98117-0723

O CICLO DO CORONAVÍRUS

FOTO DIVULGAÇÃO/PMPG

Unidades de saúde só devem ser procuradas em casos de urgência.
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ANUNCIE NO JORNAL DESTAK E 
MOSTRE SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS 
PARA MILHARES DE PESSOAS

Paróquia de Pantano 
Grande suspende 
celebrações por 
causa do Coronavírus

Com o objetivo de pre-
venir aos diocesanos com 
a chegada e o avanço da 
pandemia do coronavírus, 
a Paróquia Nossa Senho-
ra de Fátima, em Pantano 
Grande, suspendeu todas 
as atividades com aglome-
ração de pessoas no espaço 
da igreja, como: missas, 
terços, grupos de oração, 
reunião da diretoria, casa-
mentos, formaturas, cate-
quese de primeira comu-
nhão, crisma e velórios. 

De acordo com o Pároco 
da Igreja Nossa Senhora 
de Fátima, Padre Amilton 
Capaverde, as missas do-
minicais que estavam pre-
vistas para ocorrer ao ar 
livre também foram cance-
ladas. “Comunico a comu-
nidade pantanense, que em 
sintonia com a orientação 
da Secretaria da Saúde e 
ao informar a Diocese do 
primeiro caso suspeito de 
Coronavírus em Pantano 

Grande, fui aconselhado a 
não colocar em risco a vida 
dos nossos fiéis católicos, 
os quais são na maioria 
idosos que estão na área de 
risco. Desta forma estamos 
suspendendo, por tempo 
indeterminado, todas as 
celebrações até segunda or-
dem”, disse o Padre.

Capaverde ressaltou que 
nenhuma celebração pode-
rá ser realizada nas cape-
las, tanto da cidade, como 
do interior.  Segundo o Pa-
dre, este é o momento de 
ficar em casa com a famí-
lia e evitar aglomerações. 
A secretaria da Paróquia 
vai funcionar apenas pela 
manhã. A recomendação é 
para que os fiéis evitem ir 
ao local e tentem resolver 
os assuntos via telefone. “O 
momento é delicado, exige 
de cada um de nós um olhar 
de cuidado com a vida, o 
nosso maior bem”, ressal-
tou Capaverde.

Câmara de Pantano 
Grande suspende 
atividades por 10 dias

O presidente do Legis-
lativo Municipal, Libinho 
Pires, assinou na quinta-
-feira, dia 19, decreto que 
suspende as atividades na 
Câmara de Vereadores de 
Pantano Grande pelos pró-
ximos 10 dias, retornando 
as atividades somente no 
dia 30 de março, podendo 
este prazo ser estendido por 
um período maior.

A medida foi tomada de-
pois que um homem sus-
peito de ter contraído o Co-
ronavírus, confirmou que 
esteve na última Sessão 
Ordinária da Câmara, rea-
lizada na terça-feira, dia 17.

Como forma de evitar 
algum possível contágio e 
também realizar a higieni-
zação do local, a suspensão 
servirá para resguardar a 
população, os vereadores e 
os funcionários do Legisla-
tivo Municipal. A próxima 
Sessão, que ocorreria no dia 
24 de março, também está 
oficialmente cancelada.

De acordo com a Nota 

Oficial, emitida pela Câ-
mara, a Secretaria da Saú-
de orienta que as pessoas 
que estiveram na sessão só 
devem procurar o Posto de 
Saúde se apresentarem os 
seguintes sintomas: febre 
alta, tosse e dificuldade de 
respiração. Caso não apre-
sentem nenhum destes sin-
tomas, orienta-se ficar em 
casa por 15 dias em isola-
mento e informar os órgãos 
competentes.

O mais recomendável 
neste momento é que as 
pessoas não saiam de casa 
ou procure as unidades de 
saúde sem necessidade. 
Para isso a Secretaria de 
Saúde do município está 
disponibilizando alguns 
telefones de contato, onde 
os cidadãos poderão obter 
ajuda e informações:
•  Secretaria de Saúde: 
3734-2220 ou 98022-2073
•  Posto Central: 3734-
2222 ou 98117-1292
•  Vigilância Epidemioló-
gica: 98117-0723
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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 terreno mede 750m². Aceito casa de menor valor, nas 
Vilas Virgínia ou Frantz. Fone: (51) 99828-4849, com Cardozo do Táxi.

Corsan orienta 
clientes a usar canais 
de relacionamento 
não presenciais

A Corsan, considerando 
as medidas temporárias 
estaduais e federais de pre-
venção ao contágio pelo 
COVID-19, orienta seus 
clientes a utilizarem os 
canais de relacionamento 
não presenciais da Com-
panhia.

Ainda que o atendimen-
to presencial nas Unidades 
de Saneamento permaneça 
funcionando, é recomendá-
vel o acesso online, visto 
que para a maioria dos ser-
viços não há necessidade 
de solicitação presencial 

(situação do abastecimen-
to, segunda via da fatura, 
extrato de faturas, informar 
sobre vazamentos etc.).

Para evitar o atendimen-
to presencial, os clientes 
podem solicitar serviços 
por meio dos seguintes ca-
nais oficiais de relaciona-
mento, que estão à disposi-
ção 24 horas:
•  App Corsan: gratuito 
e disponível nas lojas 
virtuais
•  Central de Serviços: 
www.corsan.com.br
•  Telefone: 0800 646 6444

Prefeitura abre licitação para 
compra de móveis e equipamentos 
para a EMEI Vila Virgínia

Ainda em construção e 
cada vez mais próximo da 
inauguração, a nova EMEI 
do município, que está sen-
do erguida na Vila Virgí-
nia, já começa a tomar pa-
pel de destaque na projeção 
do Governo Municipal.

Neste terça-feira, dia 
10, a Prefeitura Municipal 
abriu oficialmente o pro-
cesso licitatório para aqui-
sição de móveis e equipa-
mentos que farão parte de 
um dos projetos mais au-
daciosos do Governo, com 
custo estimado em mais de 
R$ 2,4 milhões.

A nova escola poderá 
abrigar cerca de 300 alunos 
e conta com infraestrutura 
que serve como referência 
para municípios vizinhos.

Com o objetivo de zerar o 
deficit de vagas para alunos 
de 0 a 3 anos no município, 
a nova EMEI faz parte de 
mais uma revolução na área 
da Educação de Pantano.

A licitação, que prevê 

gastos aproximados de R$ 
170 mil, demonstra que a 
nova EMEI contará com 
equipamentos de primeira 
linha que irão garantir con-
forto e segurança aos alu-

PANTANO GRANDE

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

Nova EMEI do município ainda está em construção.

Câmara de Vereadores amplia a 
presença nas mídias sociais

A Câmara Municipal de Pantano 
Grande está ampliando a presença 
nas redes sociais. A estratégia inicia-
da no começo de março de 2020, tem 
por objetivo aumentar o diálogo com 
os cidadãos pantanenses.

A intensificação da presença nas 
redes é uma das metas traçadas pelo 
presidente do Legislativo, Libinho 
Pires, durante o seu mandato. “Esta-
mos vivendo em uma época em que 
as redes sociais têm papel importante 
na divulgação dos atos do Legislati-
vo. Estas mídias são acessíveis a to-
das as idades e já fazem parte do dia a 
dia do cidadão. Estamos ampliando a 
nossa atuação e dando transparência 
aos atos legislativos”, explicou Pires.

Hoje, as mídias digitais são o meio 
de comunicação que mais crescem no 
mundo. Segundo informações do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), o Brasil possui apro-
ximadamente 116 milhões de pessoas 
conectadas à Internet.

Visando uma maior proximidade 
com os cidadãos, já está em anda-
mento a campanha publicitária da 
Câmara intitulada: “Pode curtir, que 
a casa é sua!”. A campanha pretende 
mostrar a presença do Legislativo nas 

principais redes sociais, tais como: 
Facebook, Instagram e YouTube. 
Os perfis, em cada um dos serviços, 
cumprirão o papel de interligar os ci-
dadãos ao poder público.

O presidente também destacou o 
investimento em novos equipamentos 
para transmissão das Sessões através 
do Facebook e Youtube. Desde o iní-
cio do ano a Câmara conta com câme-
ras de melhor resolução, bem como 
sistema moderno de transmissão. 

Com o uso dos novos equipamentos 
já é possível verificar uma melhora 
significativa na qualidade das trans-
missões e o aumento expressivo de 
espectadores online.
Confira os canais oficiais da 
Câmara de Vereadores:
•  Instagram: www.instagram.com/
camarapantanors
•  Facebook: www.facebook.com/
camarapantanors
•  Youtube: http://bit.ly/3b1RIR0

nos, professores e funcio-
nários. No documento que 
pode ser conferido no link 
Transparência-Licitações, 
há a relação de materiais, 
utensílios e mobiliários.

Pelo documento é pos-
sível conferir que serão 
adquiridos moveis e equi-
pamentos para a cozinha, 
salas de aula, berçário e 
espaços recreativos.

FOTO DIVULGAÇÃO
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PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE  PANTANO  GRANDE

DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO NOVO CORONA-
VÍRUS (COVID-19) NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

 CASSIO NUNES SOARES, Prefeito Municipal de Pantano Grande, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal:
 CONSIDERANDO os avanços da pandemia do COVID-19 (Coronavírus) e os recentes protocolos emitidos pela 
Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria Estadual de Saúde;
 CONSIDERANDO o disposto no art. 3º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 
 CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde; 
 CONSIDERANDO a necessidade da adoção de medidas imediatas visando a contenção da propagação do vírus 
em resposta à emergência de saúde pública prevista no art. 3º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 
 CONSIDERANDO a responsabilidade da Prefeitura Municipal em resguardar a saúde de toda a população que 
acessa os inúmeros serviços e eventos disponibilizados no Município, 
 CONSIDERANDO o compromisso da Prefeitura em evitar e não contribuir com qualquer forma para propaga-
ção da infecção e transmissão local da doença; 
 CONSIDERANDO as dinâmicas do avanço da epidemia no país e no mundo, bem como a situação singular do 
Estado, cujo período de inverno acentua a probabilidade de contágio, e as mudanças no quadro nas últimas 24hrs após o 
reconhecimento da pandemia pela Organização Mundial de Saúde.
 
D E C R E T A
Art. 1º. Os órgãos e as entidades da administração pública municipal direta e indireta deverão adotar, para fins de preven-
ção da transmissão do novo Coronavírus (COVID-19), as medidas determinadas neste Decreto. 
Art. 2º. Ficam suspensas, podendo ser prorrogáveis por nova norma municipal, as seguintes atividades:
I – por prazo de 15 dias:
a) todas as atividades escolares da rede de ensino municipal, a partir do dia 18/03/2020. 
b) participação de servidores ou de empregados, exceto aqueles relacionados aos serviços de saúde, em eventos ou em 
viagens interestaduais ou internacionais. 
II – por 30 dias:
a) eventos com aglomeração de pessoas a serem realizados em seu âmbito territorial, que contem com seus empregados, 
ou com o apoio de recursos financeiros municipal, ou em parceria com o governo municipal;
b) recomenda-se a suspensão de todos os eventos que contem com aglomeração de pessoas.
Parágrafo único. Eventuais exceções à regra de que trata este artigo deverão ser avaliadas e autorizadas pelo Prefeito 
Municipal e/ou Secretário Municipal de Saúde. 
Art. 3º. Os servidores e os empregados públicos que estiverem afastados deverão, antes de retornar ao trabalho, informar 
à chefia imediata o país que visitou, apresentando documentos comprobatórios da viagem. 
Parágrafo único. Os servidores e os empregados públicos que tem contato ou convívio direto com caso suspeito ou confir-
mado também devem informar o fato à chefia imediata. 
Art. 4º. Aos servidores e aos empregados públicos que tenham regressado, nos últimos quatorze dias, ou que venham a 
regressar, durante a vigência deste Decreto, de países em que há transmissão comunitária do vírus COVID-19, conforme bo-
letim epidemiológico da Secretaria da Saúde, bem como aqueles que tenham contato ou convívio direto com caso suspeito 
ou confirmado, deverão ser aplicadas as seguintes medidas: 
I – os que apresentem sintomas (sintomáticos) de contaminação pelo COVID-19 deverão ser afastados do trabalho, sem 
prejuízo de sua remuneração, pelo período mínimo de quatorze dias ou conforme determinação médica; e 
II – os que não apresentem sintomas (assintomáticos) de contaminação pelo CO-VID-19 deverão desempenhar, em domi-
cílio, em regime excepcional de teletrabalho, pelo prazo de quatorze dias, a contar do retorno ao Município, as funções 
determinadas pela chefia imediata, respeitadas as atribuições do cargo ou do emprego, vedada a sua participação em 

DECRETO LEGISLATIVO N° 003, DE 19 DE MARÇO DE 2020

DECRETA SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DA CÂ-

MARA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE/RS

LEONIR JOSÉ DE MATOS PIRES, na qualidade de Presidente da Câmara Muni-
cipal de Vereadores de Pantano Grande, no uso das atribuições legais que lhe 
confere o artigo 15, inciso VII, e artigo 34, Incisos II, IV e XIII, ambos da Lei Orgâ-
nica Municipal:

Considerando o Covid-19

DECRETA:

Art. 1º É Decretada a suspensão de todas as atividades da Câmara Municipal de 
Pantano Grande, no período de 19 a 29 de março de 2020, inclusive o cancela-
mento da Sessão Ordinária de 24/03/2020.
Art. 2º Caso havendo necessidade, este período pode ser prorrogado ou revogado.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor da data de sua publicação.

Sala Doutor Milton Severo Machado, em 19 de março de 2020.

LEONIR JOSÉ DE MATOS PIRES
PRESIDENTE

Registre-se e Publique-se:

MARCOS GILBERTO MACHADO DE SOUZA
1º SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL 
DE PANTANO GRANDE

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

reuniões presenciais ou a realização de tarefas no âmbito da repartição pública. 
Art. 5.º Os servidores públicos com mais de 60 (sessenta) anos de idade, ou em quaisquer outros grupos de risco, terão 
sua situação avaliada, pontualmente, e de forma individualizada, pela secretaria em que subordinado ou pelo gabinete 
do prefeito, podendo ser analisada a dispensa da prestação dos serviços presenciais, podendo, conforme disponibilidade 
técnica, presta-los através de regime excepcional de teletrabalho.
Art. 6º. Os gestores dos contratos de prestação de serviço deverão notificar as em-presas contratadas para que, sob pena 
de responsabilização contratual em caso de omis-são, conscientizem seus funcionários quanto aos riscos e prevenção do 
COVID-19, e ainda quanto à necessidade de reportarem a ocorrência dos sintomas de que trata o inciso V do art. 8º. 
Art. 7º. Fica determinada a instalação de dispenser de álcool em gel à 70%, em locais acessíveis e visíveis ao público, em 
todos os órgãos públicos municipais. 
Art. 8º. Todo o órgão público municipal deverá afixar mensagem sobre os cuidados de prevenção sobre o Coronavírus. 
Art. 9º. Determina-se: 
I – A suspensão das atividades escolares da rede pública municipal;
II – Adiamento, suspensão ou cancelamento de eventos realizados em locais fechados com aglomeração de pessoas; 
III – Adoção das orientações normativas, portarias, boletins divulgados pelos órgãos competentes; 
IV – Fixação de cartazes no transporte coletivo, com informações sobre os cuidados de prevenção contra o Coronavírus, 
além de medidas extraordinárias de higienização dos veículos; 
V – No caso de dúvidas sobre COVID-19 (Coronavírus), entrar em contato pelo telefone (51) 98117-1292 ou na Vigilância 
Epidemiológica do Município (51) 98117-0723. 
Art. 10º. Os servidores e o público em geral, apresentando um ou mais dos seguintes sintomas de contaminação – 
apresentação de febre, tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade 
para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem inter-
costal e dispneia – devem entrar em contato, exclusivamente, com à Unida-de Básica de Saúde Posto Central, evitando a 
circulação de casos suspeitos em qualquer ambiente público ou que enseje contato com outras pessoas.
Parágrafo único: As pessoas que apresentem sintomas graves, quais sejam falta de ar, extremidades arroxeadas e febre 
alta devem dirigir-se exclusivamente ao Pronto Atendimento 24 horas, evitando a circulação em qualquer ambiente 
público ou que ensejem contato com outras pessoas.
Art. 11. Fica recomendado manter-se os ambientes ventilados, evitando contato físico, compartilhamento de chimarrão e 
utensílios domésticos, assim como a procura por repartições públicas, utilizando-se do telefone e demais meios digitais.
Art. 12. O Município revisará todos os alvarás expedidos para execução de eventos, atendendo os boletins informativos 
dos órgãos oficiais responsáveis.
Art. 13. Em caso de recusa do cumprimento das determinações contidas no presente Decreto, fica autorizado, desde já, 
aos órgãos competentes, com objetivo de atender o interesse público e evitar o perigo de contágio e risco coletivo, adotar 
todas as medidas legais cabíveis.
Art. 14. Fica autorizada a compra emergencial de materiais necessários a a prevenção do COVID 19, a serem utilizados 
nas repartições públicas, por meio de orçamento da Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 15. Os casos omissos e as eventuais exceções à aplicação deste Decreto serão definidos pelo Prefeito, que poderá 
nomear, por portaria, Gabinete de Crise em Saúde.
Art. 16. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Pantano Grande, em 16 de março de 2020.
 

Cassio Nunes Soares,
Prefeito Municipal de Pantano Grande

Registre-se e publique-se.
 

Francele Frantz Dias de Oliveira
Secretária de Saúde

Evânia Frantz Trevisan
Secretária de Educação e Cultura 

Cristiano de Almeida Estrazulas Salgueiro
Secretário de Administração e Planejamento

DECRETO EXECUTIVO Nº 803, DE 16 DE MARÇO DE 2020.

Em Resolução publicada 
na tarde da última segun-
da-feira (16), o Presidente 
do TJRS, Desembargador 
Voltaire de Lima Moraes, 
determinou a suspensão 
dos prazos processuais 
administrativos e juris-
dicionais, na primeira e 
segunda instâncias, sem 
prejuízo do atendimento e 
cumprimento das medidas 
consideradas urgentes.

Em Pantano o conteú-
do da resolução afeta os 
atendimentos do Juizado 
Especial Cívil – JEC, que 
também cancelou todas as 
audiências marcadas e não 
há ainda uma previsão de 
reagendamentos.

Até uma nova determi-
nação, não haverá a dis-
tribuição de novos pro-
cessos pelo prazo mínimo 
de 30 dias, podendo ser 
prorrogado.

JEC têm 
audiências 
canceladas
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PANTANO GRANDE

Legislativo Municipal 
realiza Sessão Solene em 
homenagem às mulheres

Em um evento com gran-
de emoção, os vereadores 
homenagearam no último 
dia 10, as mulheres de Pan-
tano Grande.

A já tradicional Sessão 
de homenagem em alusão 
ao Dia Internacional da 
Mulher, levou excelente 
público ao Auditório Eric-
son Roberto Raabe, que 
pôde conferir as deferên-
cias dos parlamentares à 
nove mulheres pantanenses 
que na ocasião representa-
ram a população feminina 
do município.

A Sessão também foi 
abrilhantada com a apre-
sentação da cantora e ins-
trumentista Vanessa Leão, 
que cantou um repertório 
repleto de músicas em que a 

figura da mulher é exaltada.
O presidente do Legis-

lativo Municipal, Libinho 
Pires ressaltou o papel fun-
damental das mulheres na 
sociedade, destacando o 
espírito de liderança e res-
ponsabilidade que marcam 
as suas atuações.

Esta foi a 10ª edição do 
evento que foi instituído 
em março de 2011, através 

da Lei nº 295. A soleni-
dade visa homenagear as 
mulheres pantanenses que 
tenham contribuído para o 
desenvolvimento, represen-
tação e valorização do mu-
nicípio de Pantano Grande. 
De acordo com a Lei, cada 
vereador é responsável pela 
indicação de uma mulher 
com estas características 
para receber a honraria.

CONFIRA A RELAÇÃO DE HOMENAGEADAS EM 2020:
•  Ana Maria Luiz Severo - Indicação do vereador Claudio Machado Cunha

•  Sandra Leão de Freitas - Indicação do vereador Enio José Paganotto

•  Silvina Maria Souza Rodrigues - Indicação do vereador Gercei Souza Pires

•  Fabiane Trevisan - Indicação do vereador José Pedro Nunes Dutra

•  Cátia Jaqueline Weiss - Indicação do vereador Leonir José de Matos Pires

•  Graciela Wester Carvalho - Indicação do vereador Lucas da S. Rodrigues

•  Olinda da Rosa Dias - Indicação do vereador Luizinho Miguel Balen

•  Sônia Gomez Leal - Indicação do vereador Marcos Gilberto M. de Souza

•  Elisabete da Rosa Rosa - Indicação da vereadora Zeneide Machado

Produtores rurais 
recebem capacitação

MORANGO ORGÂNICO

A Secretaria da Agricul-
tura e Pecuária de Pantano  
Grande e a EMATER local, 
realizaram na última sema-
na, a primeira capacitação 
de produtores inscritos no 
Programa Municipal de 
Desenvolvimento da Cul-
tura do Morango Orgânico.

A capacitação se dividiu 
em duas etapas, teórica e 

na prática. A parte teórica 
ocorreu na Casa do Agri-
cultor e a prática na pro-
priedade das produtoras 
Simone e Jaqueline Gades.

De acordo com o Secretá-
rio da Agricultura e Pecuária, 
Paulo Flores, os produtores 
inscritos serão capacitados 
para que possam entrar no 
mercado com condições de 

competir e manter a excelên-
cia de seus produtos.

A extensionista da EMA-
TER, Fernanda Fagundes 
auxiliou os trabalhos que 
contou com explanações 
sobre o preparo de solo, 
adubação, irrigação, colo-
cação de musching e estufa 
túnel baixo e preparação 
das mudas para plantio.

FOTO GIRODAGALERA.COM.BR

Vereadores e o vice-prefeito Ivan Terevisan, com as homenageadas deste ano.
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Auditório recebeu um grande público.


