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Atendimentos a pacientes 
com sintomas respiratórios 
têm queda na região, 
aponta estudo do Cisvale

O Consórcio Intermuni-
cipal dos Serviços do Vale 
do Rio Pardo (Cisvale) 
apresentou na terça-feira, 
12, uma amostra do estudo 
que visa identificar a real 
evolução da pandemia do 
novo coronavírus na região. 
A primeira fase da análise 
consistiu em observar os 
atendimentos de pessoas 
com sintomas respiratórios 
por todas as causas em 15 
municípios do Vale do Rio 
Pardo (14 consorciados ao 
Cisvale e Encruzilhada do 
Sul), entre os dias 19 de 
abril e 9 de maio, a partir 
de dados encaminhados pe-
las Secretarias de Saúde de 
cada município.

O material, que contou 
com a supervisão do mé-
dico infectologista Marce-
lo Carneiro, mostrou uma 
queda no número de aten-
dimentos durante as três 
semanas analisadas. “Isto 
é resultado de ações que 
os municípios tomaram 
ao longo dessas semanas. 
Também é um sinal de que 
as condutas de liberação da 
economia e do comércio 
não repercutiram no au-
mento do número de casos, 
o que deixa a região ainda 
numa situação confortável”, 
comentou o prefeito de Pan-
tano Grande e presidente 
do Cisvale, Cassio Nunes 
Soares.

Segundo ele, a continui-
dade do estudo e da ava-

liação dos sintomáticos 
por semanas vai auxiliar a 
prever situações mais com-
plexas e de alerta, caso elas 
ocorram. De acordo com o 
infectologista Marcelo Car-
neiro, a análise dos dados 
também demonstrou que 
os municípios do Vale do 
Rio Pardo se comportam de 
maneira muito semelhante. 
“Se há um aumento de aten-
dimentos na cidade A, au-
menta na cidade B. Na sua 
proporção, a região tem um 
comportamento muito pa-
recido. Se uma cidade tiver 
o aumento de atendimentos, 
possivelmente todas terão”, 
complementou Carneiro.

Para o infectologista, em 
virtude da queda na tempe-
ratura e a possibilidade de 
mais pessoas contraírem 
problemas respiratório, a 
análise dos dados desta se-
mana será de fundamental 
importância para os resulta-
dos do estudo. “A continui-
dade da análise vai dar mais 
segurança para a tomada de 
decisões. A cada semana os 
resultados serão ainda mais 
fortalecidos e, a partir daí, 
conseguiremos disponibili-
zar algumas condutas e ter 
respostas do que está sendo 
feito e de como a população 
está se comportando.”

FASE DE APLICAÇÃO 
DOS TESTES

Após analisar os aten-
dimentos de pessoas com 

sintomas respiratórios, a 
segunda fase do estudo 
ocorrerá com a aplicação de 
testes rápidos na população. 
Cinco mil kits do material 
foram adquiridos pelo Cis-
vale para serem utilizados 
em uma pesquisa, que irá 
apurar a realidade da pan-
demia do novo coronavírus 
no Vale do Rio Pardo.

Segundo informações da 
empresa vencedora da li-
citação por meio de pregão 
eletrônico, a chegada dos 
testes no Brasil está previs-
ta para a próxima segunda-
-feira, 18. “A forma de 
distribuição dos 5 mil kits 
entre os 14 municípios con-
sorciados seguirá o fator po-
pulacional. A pesquisa tem 
previsão de início para o 
mês de junho, e está aguar-
dando a aprovação na Plata-
forma Brasil, base nacional 
e unificada de registros de 
pesquisas envolvendo seres 
humanos”, ressaltou o pre-
sidente do Cisvale, Cassio 
Nunes Soares.

“É um estudo de soro-
prevalência que vai com-
plementar os dados que já 
possuímos, dando o real 
número de pessoas infec-
tadas na região, como isso 
vai repercutir num futu-
ro próximo e como esta-
mos nos encaminhando ao 
achatamento da curva, que 
possivelmente começou a 
acontecer na nossa região”, 
finalizou Marcelo Carneiro.

Amostra do estudo foi apresentada na última terça-feira (12).

PRF prende criminoso 
com veículo furtado em 
Pantano Grande

A Polícia Rodoviária 
Federal prendeu um crimi-
noso na BR-290, em Pan-
tano Grande, por volta das 
10h30 desta quarta-feira 
(13), por receptação. Ele es-
tava com um Corsa Pick Up 
furtado.

Durante policiamento 
ostensivo na rodovia, os 

policiais desconfiaram da 
forma como o motorista 
conduzia o veículo, fa-
zendo diversas manobras 
no trânsito, e decidiram 
abordá-lo. Ao serem feitas 
as consultas policiais, os 
PRFs descobriram que o 
veículo fora furtado poucas 
horas atrás em Cachoeira 

do Sul. 
O condutor, de 31 anos, 

foi preso em flagrante e 
encaminhado à polícia ju-
diciária de Rio Pardo para 
o registro da ocorrência, e 
o veículo foi removido ao 
depósito credenciado, para 
posteriormente ser devolvi-
do ao proprietário.

Contrabandista com Van 
carregada de cigarros é 
preso pela PFR

No final da noite desta 
quinta-feira (14), na BR-
290 em Butiá, a Polícia Ro-
doviária Federal prendeu 
um  contrabandista e apre-
endeu uma Van carregada 
com grande quantidade de 
cigarros contrabandeados.

Após receberem infor-
mação do setor de inteli-
gência da PRF, os policiais 
abordaram uma Van branca 
com placas de Porto Alegre. 
Logo que se aproximaram 
do veículo, os agentes já 
perceberam o nervosismo 
desproporcional do condu-
tor. Ao abrirem o compar-
timento de carga da Van, os 
policiais encontraram gran-
de quantidade de cigarros 
de origem estrangeira, tota-

lizando 70 mil maços. 
O motorista, um porto-

-alegrense de 30 anos, foi 
preso por contrabando e 
encaminhado à polícia ju-

diciária federal em Porto 
Alegre. O veículo e a car-
ga de cigarros, avaliada em 
350 mil reais, foram apre-
endidos.

FOTO DIVULGAÇÃO/PRF

Veículo havia sido roubado poucas horas antes, em Cachoeira do Sul.

FOTO DIVULGAÇÃO/PRF

Carga foi avaliada em 350 mil reais.
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Rede municipal de ensino 
inicia aulas a distância no 
Vale do Rio Pardo

EDUCAÇÃO

Desde a última semana, 
as escolas da rede munici-
pal da região estão habi-
litadas a oferecer aulas a 
distância aos seus alunos. 
Após definir protocolos ju-
rídicos e de execução das 
atividades, as prefeituras 
que integram a Associação 
dos Municípios do Vale do 
Rio Pardo (Amvarp) deter-
minaram o início dos traba-
lhos, de forma gradativa.

“Algumas prefeituras 
começaram já na segunda-
-feira, dia 4, outras dia 5, 
e assim segue conforme 
determinação de cada mu-
nicípio da região”, explicou 
a coordenadora da regional 
de secretários de Educação 
da Amvarp, Liziane Mad-
sen Etges. Segundo ela, as 
aulas vêm ocorrendo a par-
tir da distribuição das ativi-
dades pelos professores aos 
alunos através de e-mail ou 
do aplicativo WhatsApp. A 
medida beneficia cerca de 
15 mil alunos da região.

“Assim combinamos en-
tre as secretarias de Educa-
ção de cada município so-
bre a forma como iríamos 
trabalhar neste momento. 
Os professores ficam à dis-
posição dos alunos e das 
famílias para tirar dúvidas 
quando assim necessita-
rem”, complementou Etges, 
que também é responsável 
pela pasta da Educação em 
Passo do Sobrado e repre-

senta a Amvarp na União 
dos Dirigentes Municipais 
de Educação (Undime).

Conforme a coordenado-
ra da regional, os municí-
pios do Vale do Rio Pardo 
estão no aguardo de novas 
determinações do governo 
estadual. “Neste momento, 
seguimos esperando a rea-
bertura das salas de aulas 
para poder fazer um traba-
lho presencial”, finalizou 
Liziane Madsen Etges.

PANTANO 
GRANDE BUSCA
 ALTERNATIVAS 
PARA SUPRIR A 

FALTA DE AULAS 
PRESENCIAIS

Buscando traçar estraté-
gias para repor a carga ho-
rária aos alunos durante a 
pandemia, a Prefeitura Mu-
nicipal de Pantano Grande, 
através da Secretaria de 
Educação, está discutindo 
ações para o novo calendá-
rio escolar deste ano. Sem 
aulas na rede municipal de 
ensino desde o dia 18 de 
março, o objetivo é propor 
medidas que possam com-
pensar este período que 
ainda é incerto para o re-
torno às aulas.

Na última semana de 
abril a supervisora da 
SMEC, Jussara Alves, pro-
moveu um encontro reu-
nindo os coordenadores 
pedagógicos, professores 

da rede e o Conselho Mu-
nicipal de Educação, para 
construção de atividades 
não presenciais para repor 
a carga horária aos mais de 
1.000 alunos da rede muni-
cipal de ensino.

Desde que as aulas pre-
senciais foram suspensas 
os professores adotaram 
algumas alternativas como: 
conteúdos digitais, vídeo 
aulas, áudios, banco de 
imagens, livro didático, 
material didático impres-
so, pesquisas, entre outros. 
Este material está sendo 
enviado via Whatsapp e 
está disponível na secreta-
ria das escolas para o alu-
no que não tem internet. A 
SMEC salienta ainda, que 
para os alunos que moram 
distantes da escola o mate-

rial foi entregue pelo moto-
rista da SMEC.

De acordo com Docu-
mento Orientador Curricu-
lar de Pantano Grande-DO-
CPG, o professor priorizará 
as competências e habili-
dades essenciais em cada 
componente curricular e/ou 
ano/serie. A orientação é de 
que os professores desen-
volvam atividades com ro-
teiros simples e claros para 
que os pais ou responsá-
veis pelo estudante possam 
acompanhar as atividades.

De acordo com a secre-
tária Adjunta de Educação, 
Rosimeri Guterres, como 
forma de auxílio os pro-
fessores e monitores estão 
à disposição dos alunos, 
nos seus respectivos turnos 
de trabalho, para respon-
der possíveis dúvidas, via 
WhatsApp. A direção das 
escolas está à disposição 
dos pais ou responsáveis 
pelo estudante.

A supervisora Jussara 
Alves ressalta que “as al-
ternativas neste momento 
têm por objetivo, oferecer 
formas para minimizar a 
desigualdade de oportu-
nidades educacional entre 
os estudantes”. Destaca 
também a importância 
dos pais e/ou responsáveis 
neste momento, pois os 
mesmos tornam-se peças 
fundamentais para que este 
processo aconteça efeti-
vamente, acompanhando 
a evolução e execução das 
tarefas junto com a criança.

Prefeituras que integram a Amvarp vêm promovendo 
atividades não presenciais desde a semana passada

FOTO DIVULGAÇÃO/PMPG

Reunião: Secretaria de Educação de Pantano Grande busca alternativas para suprir a falta de aulas.

Pantano Grande: reunião com profissionais da educação.

FOTO DIVULGAÇÃO/PMPG

IBGE: taxa de 
desemprego de 
jovens atinge 
27,1% no primeiro 
trimestre

A taxa de desemprego 
entre os jovens de 18 a 24 
anos de idade brasileiros 
ficou em 27,1% no primei-
ro trimestre de 2020, bem 
acima da média geral de 
12,2% do país no período. 
Este comportamento foi ve-
rificado nas cinco grandes 
regiões, com destaque para 
o Nordeste, onde a estima-
tiva foi de 34,1% de desem-
pregados nesta faixa etária. 

Os dados são da Pesqui-
sa Nacional por Amostra 
de Domicílios – Contínua 
(Pnad Contínua), divulgada 
nesta sexta-feira (15) pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

O desemprego entre os 
jovens cresceu em rela-
ção ao último trimestre de 
2019, quando a taxa era de 
23,8%. Segundo a pesqui-
sadora do IBGE Adriana 
Beringuy, o crescimento 
é esperado devido às dis-
pensas de trabalhadores 
temporários contratados 
para o período de final do 
ano. “A maior parte dos 
temporários dispensados 
no início do ano são jovens, 
o que faz com que a queda 
no nível de ocupação seja 
maior nesta faixa”, explica 
Adriana.

Outro dado da pesquisa 
é que a taxa entre as mu-
lheres brasileiras ficou em 
14,5% no primeiro trimes-
tre deste ano, 4,1 pontos 
percentuais acima da taxa 
observada entre os homens 

no mesmo período (10,4%).  
Os dados também mostram 
disparidade entre as pesso-
as que autodeclararam sua 
cor para o IBGE. A taxa 
entre os brancos ficou em 
9,8%, bem abaixo das pes-
soas pardas (14%) e pretas 
(15,2%).

Para o contingente de 
pessoas com ensino médio 
incompleto, a taxa ficou em 
20,4%, superior à verificada 
para os demais níveis de 
instrução. Aqueles com ní-
vel superior completo regis-
traram uma taxa de 6,3%.

ESTADOS
As maiores taxas de de-

semprego no primeiro tri-
mestre deste ano foram re-
gistradas na Bahia (18,7%), 
Amapá (17,2%), Alagoas 
e Roraima (16,5%). Já as 
menores ficaram com San-
ta Catarina (5,7%), Mato 
Grosso do Sul (7,6%) e Pa-
raná (7,9%).

Na comparação com o 
último trimestre de 2019, 
a taxa de desemprego cres-
ceu em 12 locais, permane-
cendo estável nas outras 15 
unidades da federação. Os 
estados com maiores altas 
foram Maranhão (3,9 pon-
tos percentuais, chegando 
a 16,1% no primeiro tri-
mestre), Alagoas (2,9 pon-
tos percentuais, chegando 
a 16,5%) e Rio Grande do 
Norte (2,7 pontos percentu-
ais, chegando a 15,4%).

•  Agência Brasil

ECONOMIA

Índice ficou bem acima da média geral do país, de 12,2%.

FOTO WILSON DIAS/ABR
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Prefeitura de Pantano 
Grande segue investindo 
na renovação da frota

Pantano recebe doação de 
testes rápidos para Covid-19

Nos próximos dias a Pre-
feitura de Pantano Grande 
deverá receber novos veí-
culos que reforçarão o pro-
jeto de renovação da frota 
oficial do município. Com 
forte investimento desde 
o início da atual gestão, o 
objetivo é diminuir o va-
lor gasto em manutenção e 
ofertar aos motoristas, ope-
radores e a própria comu-
nidade, equipamentos com 
maior eficácia.

De acordo com a Secre-
taria da Administração e 
Planejamento, em 2020, 
serão entregues duas novas 

caminhonetes que serão 
destinadas ao atendimento 
dos agricultores e morado-
res do interior. Um veículo 
para o Executivo Munici-
pal, que também atenderá 
à todas as demais Secre-
tarias. Um veículo para o 
transporte de pacientes do 
interior para as sessões de 
fisioterapia e mais duas re-
troescavadeiras.

Segundo a Prefeitura, o 
investimento na aquisição 
dos veículos e máquinas 
em 2020 vai ultrapassar o 
montante de R$ 800 mil, 
valores estes que o muni-

cípio já conta com R$ 700 
mil, provenientes de emen-
das parlamentares, o res-
tante será com investimen-
tos dos cofres municipais e 
com recursos arrecadados 
com o leilão de bens inser-
víveis, realizado em 2019.

Executivo aguarda ainda 
para este ano a confirma-
ção do empenho de emenda 
parlamentar no valor de R$ 
250 mil, que será utilizado 
para a aquisição de mais 
uma ambulância. Com 
isso, em 2020, o Executivo 
Municipal poderá investir 
cerca de R$ 1 milhão na re-
novação da frota oficial.

Segundo a Prefeitura, 
entre 2017 e 2019, já foram 
entregues à comunidade 
uma retroescavadeira, uma 
ambulância, dois veículos 
leves para transporte de pa-
cientes para exames e con-
sultas, uma caminhonete 
para a Secretaria da Educa-
ção, um ônibus escolar com 
equipamento de acessibi-
lidade, um micro-ônibus 
para transporte de até 24 
pacientes para consultas e 
exames, um caminhão tru-
ck e um trator que atende os 
produtores rurais.

Se somarmos todo o in-
vestimento em veículos e 
máquinas, a atual gestão 
poderá investir cerca de 
R$ 2,3 milhões na frota. 
O prefeito Cássio Soares 
ressaltou a importância 
de oferecer a comunidade 
equipamentos novos e que 
por consequência dimi-
nuem os gastos com ma-
nutenção. Soares destacou 
que estes investimentos 
também impactam na se-
gurança de motoristas e 
operadores, bem como na 
eficácia do serviço prestado 
à população.

O prefeito Cássio Soares, 
acompanhado da secretária 
de Saúde Francele Frantz, 
recebeu nesta sexta-feira, 
dia 15, a doação de 50 tes-
tes rápidos oferecidos pela 
Indústria de Calcários Ca-
çapava Ltda. – Inducal.

O diretor da empresa em 
Pantano Grande, Rodrigo 
Santin, entregou o material 
que será destinando à tes-
tagem das pessoas com a 
suspeita de Covid-19.

O material doado é mais 
um reforço ao sistema de 

saúde do município que até 
o momento não diagnosti-
cou nenhum caso confir-
mado da doença.

A secretária de Saúde, 
Francele Frantz ressaltou 
que a testagem de pacientes 
ocorre seguindo o protoco-
lo do Ministério da Saúde, 
ou seja, necessita que o ci-
dadão apresente sintomas 
compatíveis com o Co-
vid-19 e siga os critérios de 
isolamento domiciliar.

O prefeito agradeceu a 
doação da empresa e res-

saltou a importância do 
ato, num reconhecimento 
da Inducal com os esforços 
realizados no município no 
combate à pandemia.

Até a tarde desta sexta-
-feira, Pantano registrava 
8 pessoas em isolamento 
domiciliar, com sintomas 
gripais e nenhum caso con-
firmado. Além disso, 7 pes-
soas realizaram o teste pelo 
Laboratório Central do Es-
tado (LACEN) e 9 pessoas 
realizaram o teste rápido. 
Todos negativados.

Diretor da empresa Inducal em Pantano, Rodrigo Santin fez a entrega do material.

FOTO DIVULGAÇÃO/PMPG

Veículos e máquinas entregues entre os anos de 2017 e 2019.

FOTO ILUSTRATIVA/ARQUIVO/PMPG

Ambulância 0Km entregue entre os anos de 2017 e 2019.

FOTO ILUSTRATIVA/ARQUIVO/PMPG
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Prazo para pagamento à vista do IPTU 
com 10% de desconto é prorrogado

O prazo para o pagamen-
to à vista do Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano 
(IPTU) de 2020 em Panta-
no Grande, foi prorrogado 
para 29 de maio, de acordo 
com a Secretaria Muni-
cipal da Administração e 
Planejamento.

Antes, o pagamento em 
cota única estava previsto 
para terminar no dia 30 de 
abril. O pagamento do tri-
buto em cota única dá 10% 
de desconto ao contribuin-
te. O anúncio, que ocorreu 
na semana passada, tam-
bém vale para o pagamento 
de ISSQN.

De acordo com a Prefei-
tura, além do pagamento à 
vista com desconto, é pos-
sível ao contribuinte quitar 
o imposto em até 8 parce-
las mensais, até o dia 30 de 

dezembro de 2020.  A mes-
ma prorrogação é válida 
para o Imposto sobre Ser-
viço de Qualquer Nature-
za (ISSQN), que pode ser 
quitado em até 4 parcelas, 
com o último vencimento 
até o dia 30 de agosto de 
2020.

Para quitar o tributo des-
te ano, basta que o contri-
buinte se dirija até o Setor 
de Tributação, na Prefei-
tura Municipal, e solicite 
a sua guia de recolhimen-
to. Também é possível ter 
acesso a guia através do 
site da Prefeitura, no link 
“Pantano Cidadão”. Com a 
guia, o contribuinte pode 
pagar em uma agência ou 
rede conveniada do Ban-
risul, ou diretamente pelo 
aplicativo do banco em seu 
smartphone.

PANTANO GRANDE

Contribuintes terão até o dia 29 de maio para pagar o tributo com desconto.

FOTO DIVULGAÇÃO/PMPG
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Crianças, gestantes 
e pessoas com 
deficiência podem 
se vacinar contra a 
gripe em Pantano 
Grande

A terceira etapa de vaci-
nação contra a gripe já co-
meçou em Pantano Grande 
e o público alvo para esta 
fase inclui crianças maio-
res de seis meses e meno-
res de seis anos, gestantes, 
puérperas (com até 45 dias 
após o parto) e pessoas 
com deficiência. 

A secretária de Saúde de 
Pantano Grande, France-
le Frantz Oliveira explica 
que neste ano, a vacinação 
contra a gripe desempenha 
um papel extra: ela ajuda a 
proteger contra a Influenza, 
que tem sintomas muito pa-
recidos com os da Covid-19. 
“Um paciente protegido evi-
ta a sobrecarga e a confusão 

nos sistemas de saúde”, des-
tacou a secretária.

Na cidade as vacinas es-
tão sendo aplicadas no ESF 
da Vila Nova. No interior 
do município a imunização 
ocorre no ESF do Monte 
Castelo. A secretária de 
Saúde ressalta que não há 
necessidade de os morado-
res fazerem o agendamen-
to para receber a vacina.

A terceira etapa da cam-
panha de vacinação foi di-
vidida em duas fases pelo 
Ministério da Saúde. Na 
segunda fase, que está pre-
vista para começar no dia 
18 maio, serão vacinados 
os professores e as pessoas 
entre 55 anos e 59 anos.

Última Sessão da Câmara 
de Vereadores contou com 
votações importantes

Com mais de três horas 
de duração, a última Ses-
são da Câmara de Pantano 
Grande, realizada na ter-
ça-feira (05), contou com 
a aprovação de indicações 
dos vereadores, além da 
votação de vetos impor-
tantes de origem do Exe-
cutivo Municipal.

No início da Sessão, du-
rante o pequeno expedien-
te, o vereador Lucas da 
Silva Rodrigues (PT), so-
licitou, através de pedido 
de providência, que a Pre-
feitura Municipal, através 
da Secretaria competente, 
estude a possibilidade de 
iniciar a Campanha do 
Agasalho 2020. O verea-
dor também solicitou que 
o Executivo estude a pos-
sibilidade de voltar a pres-
tar o serviço de emissão 
de carteiras de identidade 
no município.

 A vereadora Zeneide 
Machado (MDB) também 
usou o espaço para solici-
tar que o Executivo Muni-
cipal realize o conserto do 
corrimão da escada locali-
zada na Rua Machado de 
Assis, próximo a oficina 
de bicicletas do “Ferreiri-
nha” e do consultório do 
Dr. Werner.

A sessão também contou 
com diversas indicações, 
que foram aprovadas por 
unanimidade.

O vereador Lucas da Sil-
va Rodrigues (PT), solici-
tou que o Poder Executivo 
estude a possibilidade de 
manter todos os contratos 
emergenciais existentes 
no município, mesmo ha-
vendo a paralisação de 
muitas atividades. Rodri-
gues também pediu que o 
Executivo estude a possi-
bilidade de realizar o pa-
gamento de uma parcela 
autônoma a todos os pro-
fissionais que estão traba-
lhando na área da saúde, 
no combate ao Covid-19, 
no valor que complemente 
o índice máximo de insa-
lubridade. O vereador jus-
tificou o pagamento como 

uma forma de reconhecer 
o trabalho destes profis-
sionais que estão na linha 
de frente no combate ao 
Coronavírus e correndo 
um alto risco de contrair a 
Covid-19.

O vereador Luizinho 
Miguel Balen (PDT) tam-
bém usou o espaço e entrou 
com diversas indicações. 
Uma delas solicita que 
o município de Pantano 
Grande conceda aumento 
salarial a todos os profis-
sionais que atuam na área 
da saúde. O vereador justi-
ficou a indicação dizendo 
que é justo que os servido-
res que atuam na área da 
saúde ganhem um aumen-
to diferenciado devido aos 
riscos que estão expostos. 
Outra indicação do vere-
ador pedetista é para que 
o Executivo instale uma 
proteção lateral na para-
da de ônibus da Praça da 
Várzea. Ele também soli-
citou a construção de um 
banheiro público na praça 
da localidade, ou próximo 
a ela. O vereador justifi-
cou o pedido dizendo que 
“banheiro público é uma 
questão de saúde pública”. 
Balen solicitou ainda que 
a Prefeitura disponibilize 
máscaras e álcool gel para 
todos os servidores pú-
blicos municipais e que o 
Executivo construa mesas 
em alvenaria, no entor-
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Vetos do Executivo foram votados pelos parlamentares.

no do caminhódromo, no 
Loteamento Unical, e que 
nelas sejam pintadas ta-
buleiros para a prática de 
jogos, como dama/xadrez/
gamão. 

O ponto alto da noite foi 
a discussão e votação dos 
vetos de origem do Poder 
Executivo.

O primeiro veto a ser vo-
tado foi o do Projeto de Lei 
nº 012/2020, de autoria do 
vereador Luizinho Miguel 
Balen (PDT), que institui 
no município de Pantano 
Grande a Urna Sugestiva. 
Através de votação secre-
ta, o veto total do prefeito 
Cassio Soares ao PL foi 
mantido, com 5 votos con-
trários e 4 votos favoráveis 
(para o veto ser derrubado 
ele precisaria de 6 votos 
contrários ou mais).

Já o Projeto de Lei nº 
017/2020, também de au-
toria do vereador Luizi-
nho Miguel Balen, que 
dispõe sobre a criação do 
Programa de “Horta Co-
munitária” no município 
de Pantano Grande teve o 
veto total derrubado, por 6 
votos a 3. 

O terceiro e último veto 
votado da noite foi o que se 
refere Emenda Modificati-
va Aditiva nº 002 do Pro-
jeto de Lei nº 030/2020, 
que concede revisão geral 
anual aos agentes públi-
cos, bem como as pensões 

dos aposentados e pensio-
nistas. Através de votação 
secreta, o veto parcial a 
emenda foi reprovado pe-
los vereadores, por 6 votos 
contrários e 3 votos favo-
ráveis. 

No final da Sessão o 
presidente do Legislati-
vo, Libinho Pires (PTB), 
atendeu a solicitação dos 
vereadores Cláudio Cunha 
(PSDB), Gercei Pires 
(PTB) e Luizinho Miguel 
Balen (PDT), que solici-
taram que as plenárias da 
Câmara passassem a ocor-
rer quinzenalmente. Os 
vereadores justificaram 
o pedido como mais uma 
forma de evitar o contá-
gio do Coronavírus. Com 
a decisão, a sessão que 
ocorreria na terça-feira, 
dia 12, foi transferida para 
o dia 19 de maio. De acor-
do com o presidente, na 
próxima sessão haverá um 
novo debate entre os par-
lamentares para definir até 
quando vai permanecer 
esta alteração. 

Sem ainda poder rece-
ber público no Plenário 
da Câmara, a população 
poderá acompanhar a Ses-
são de casa, através da 
transmissão ao vivo pelas 
redes sociais do Legisla-
tivo (Facebook: www.fa-
cebook.com/camarapanta-
nors e Youtube: www.bit.
ly/3b1RIR0).

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

ANUNCIE NO DESTAK

51 99809-8650

PEÇA COMERCIAL
ALUGA-SE: Peça comercial 5 x 4, 
com banheiro, na Rua Papa João 
XXIII, 469, no centro de Pantano 
Grande. Tratar pelo fone: (51) 
98021-2243 com Osmar.

FOTO INTERNET

Dia 18 começa uma nova fase da campanha.
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Governo divulga calendário 
da segunda parcela do 
auxílio emergencial

O Ministério da Cidada-
nia divulgou, nesta sexta-
-feira (15), o calendário 
de pagamento e saques 
da segunda parcela de 
R$ 600 do auxílio emer-
gencial, pago em três 
parcelas, destinado aos 
trabalhadores informais, 
microempreendedores in-
dividuais (MEI), autôno-
mos e desempregados que 
perderam renda por causa 
da pandemia do novo co-
ronavírus (covid-19). A 
portaria com as datas foi 
publicada no Diário Ofi-
cial da União.

A segunda parcela co-
meçará a ser creditada na 
segunda-feira (18), confor-
me adiantou o presidente 
da Caixa Econômica fe-
deral, Pedro Guimarães, 
durante a live semanal do 
presidente Jair Bolsonaro, 
no início da noite de quin-
ta-feira (14).

Ao todo, cerca de 50 
milhões de pessoas estão 
inscritas no programa. O 
benefício é pago para traba-
lhadores informais e pesso-
as de baixa renda, inscritos 
do cadastro social do go-
verno e no Bolsa Família.

O calendário publicado 
nesta sexta-feira vale para 
as pessoas que receberam 
a primeira parcela até o 
dia de 30 de abril de 2020. 
Na tarde de hoje, está pre-
vista entrevista coletiva, 
no Palácio do Planalto, 
para detalhar como será o 
pagamento.

•  Agência Brasil

Pré-candidatos já podem arrecadar 
verba com financiamento coletivo

Desde a última sexta-
-feira (15), os pré-candida-
tos às eleições municipais 
de 2020 já podem começar  
a arrecadação de recursos 
para a sua pré-campanha 
por meio de financiamento 
coletivo pela internet.

De acordo com a Lei das 
Eleições nº 9.507/1997, 

interessados em disputar 
o pleito em 2020 somente 
podem contratar as empre-
sas de financiamento cole-
tivo que estejam cadastra-
das na Justiça Eleitoral. A 
lista de instituições cre-
denciadas pode ser consul-
tada no portal do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE).

LIBERAÇÃO
Os recursos arrecadados 

na fase de pré-campanha 
estarão disponíveis ao 
candidato apenas depois 
da candidatura registra-
da na Justiça Eleitoral, da 
obtenção do Cadastro Na-
cional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ) da campanha e da 

abertura de conta bancária 
específica.

Nos casos em que o pré-
-candidato não solicitar o 
seu registro de candida-
tura, as doações recebi-
das durante o período de 
pré-campanha devem ser 
devolvidas pela empresa 
arrecadadora diretamente 

aos respectivos doadores.
EMPRESAS 

CADASTRADAS
Até a realização das 

eleições deste ano, as ins-
tituições interessadas po-
dem, a qualquer tempo, 
solicitar sua habilitação ao 
TSE. A autorização, con-
tudo, não significa chan-

cela as empresas quanto à 
idoneidade e à adequação 
de procedimentos e siste-
mas por elas utilizados na 
captação de doações para 
campanhas. A lista de re-
quisitos também está no 
site do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE).

•  Agência Brasil

ELEIÇÕES 2020

Mega-Sena 
sorteia neste 
sábado prêmio 
estimado em 
R$ 100 milhões

A Mega-Sena sorteia 
neste sábado (16) um prê-
mio estimado em R$ 100 
milhões.

As seis dezenas do con-
curso 2.262 serão sorteadas, 
a partir das 20h (horário de 
Brasília), no Espaço Lote-
rias Caixa, localizado no 
Terminal Rodoviário Tietê, 
na cidade de São Paulo.

As apostas podem ser 
feitas até as 19h (horá-
rio de Brasília) do dia do 
sorteio, em qualquer casa 
lotérica credenciada pela 
Caixa em todo o país ou 
pela internet. A cartela, 
com seis dezenas marca-
das, custa R$ 4,50.
QUINA DE SÃO JOÃO

As apostas para a Quina 
de São João, concurso es-

pecial que chega à sua 10ª 
edição este ano, já podem 
ser feitas nas lojas lotéri-
cas de todo o país. O sor-
teio do concurso 5.299 da 
Quina será realizado no 
dia 27 de junho, às 20h, e 
a estimativa inicial do prê-
mio é de R$ 140 milhões.

O prêmio não acumula 
e, caso não haja ganhado-
res na faixa principal, o 
prêmio será dividido entre 
os acertadores da segunda 
faixa (4 números) e assim 
por diante.

Para apostar, basta mar-
car de cinco a 15 números 
dentre os 80 disponíveis no 
volante. O preço da aposta 
simples, com cinco núme-
ros marcados, custa R$ 2.

•  Agência Brasil
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Imec doa 50 cestas básicas 
para Pantano Grande

A Prefeitura de Pan-
tano Grande, através da 
Secretaria da Assistência 
Social, recebeu na quinta-
-feira, dia 14, a doação de 
50 cestas básicas dos Su-
permercados Imec.

A entrega ocorreu na 
sede do CRAS que faz a 
organização da distribui-
ção de alimentos, durante 
o combate ao coronavírus. 
Os alimentos são doados 
às famílias seguindo cri-
térios da vulnerabilidade 
social da população.

O gerente do Supermer-
cados Imec de Pantano 
Grande, Olimar Souza e a 
funcionária Sanaiana Dias, 
fizeram a doação ao prefei-
to Cássio Soares, ao vice-
-prefeito Ivan Trevisan e 

a coordenadora do CRAS, 
Michele Ploarski, represen-
tando a empresa que é uma 
das mais antigas do muni-
cípio e que gera muitos em-
pregos na cidade.

O prefeito Cássio res-
saltou a importância deste 

tipo de auxílio que é di-
retamente voltado aos ci-
dadãos mais vulneráveis 
neste momento de pande-
mia. Soares agradeceu as 
doações que reforçarão 
as ações do Executivo no 
atendimento da população.

Alistamento Militar pode ser 
feito até o dia 30 de junho

Os jovens pantanenses 
do sexo masculino que 
completam 18 anos em 
2020 têm até o dia 30 de ju-
nho para fazer o alistamen-
to militar. Para realizar o 
procedimento basta acessar 
a página www.alistamento.
eb.mil.br com o número do 
CPF e preencher o formu-
lário para validação dos da-
dos pessoais.

Também é possível reali-
zar o procedimento direta-

mente na Junta de Serviço 
Militar, localizada na Pre-
feitura de Pantano Grande. 
Neste caso o jovem deve 
apresentar a certidão de 
nascimento ou carteira de 
identidade ou de motorista e 
comprovante de residência.

De acordo com o Minis-
tério da Defesa, quem não 
regularizar a situação fica-
rá impedido de tirar passa-
porte, carteira de trabalho e 
Carteira Nacional de Habi-

litação (CNH), prestar exa-
me para estabelecimento de 
ensino e ingressar no servi-
ço público ou na iniciativa 
privada.

Quem perder o prazo 
para realizar o procedi-
mento poderá regularizar 
a situação no próprio site 
do alistamento ou compa-
recendo à Junta de Serviço 
Militar, mas o atraso im-
plicará no pagamento de 
multa.

ATENÇÃO JOVENS
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Entrega ocorreu na sede do CRAS.


