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VALE DO RIO PARDO

Cisvale e Unisc assinam acordo 
para início de estudo da prevalência 
da Covid-19 na região

Em assembleia realizada 
na manhã da última quinta-
-feira, 25, o Consórcio In-
termunicipal de Serviços 
do Vale do Rio Pardo (Cis-
vale) e a Associação Pró-
-Ensino em Santa Cruz do 
Sul (Apesc), mantenedora 
da Universidade de Santa 
Cruz do Sul (Unisc), reali-
zaram um ato de assinatura 
para o acordo de coopera-
ção entre as entidades.

O evento ocorreu na 

sede do Cisvale, em Santa 
Cruz do Sul, e contou com 
a presença de gestores e 
secretários dos municípios 
consorciados, além de re-
presentantes da Philip Mor-
ris Brasil, Associação dos 
Municípios do Vale do Rio 
Pardo (Amvarp) e da 13ª 
Coordenadoria Regional 
de Saúde (CRS), que são 
apoiadores da iniciativa.

O documento estabelece 
as diretrizes para a execu-

ção de uma pesquisa com 
a finalidade de mensurar a 
soroprevalência de SARS-
-CoV-2 (vírus causador 
da Covid-19) na região de 
abrangência do Cisvale. 

Nas próximas semanas, 
profissionais estarão em 
Pantano Grande visitando 
residências sorteadas alea-
toriamente para coletar ma-
terial genético para avaliar 
o avanço, presença ou au-
sência do vírus na cidade. 

Os dados coletados serão 
avaliados pela UNISC e 
posteriormente apresenta-
dos à comunidade.

Serão realizadas 4 etapas 
do estudo, em um intervalo 
de 14 dias. Para o prefeito 
de Pantano e presidente do 
Cisvale, Cássio Nunes So-
ares, o apoio da população 
é fundamental para o bom 
andamento do trabalho. So-
ares faz um apelo aos mora-
dores que forem sorteados 
para que recebam a equipe 
do estudo e participem da 
pesquisa.

Segundo o prefeito, o ob-
jetivo é manter o trabalho 
de combate ao novo coro-
navírus, com dados que 
direcionem o caminho a 
ser seguido pelos gestores 
da região. “Desde o início 
dessa pandemia, tomamos 
atitudes em conjunto que 
fortaleceram os resultados. 
Precisamos de equilíbrio 
nesse momento de turbu-
lência para que as ações 
sejam feitas de maneira 
adequada, justamente para 
termos os melhores resul-
tados possíveis. Quem ga-
nha com isso é a comuni-
dade”, ressaltou Soares.

A pesquisa encomendada pelo Cisvale terá início 
nos dias 18 e 19 de julho, de forma simultânea nos 14 
municípios consorciados ao Cisvale. Ao todo, serão 
quatro etapas de realização de testes, uma a cada 14 
dias, sempre aos finais de semana.

Em cada etapa, serão aplicados pouco mais de mil 
testes rápidos – coletados a partir de uma gota de san-
gue retirada da ponta do dedo da pessoa testada, para 
ser analisada por um aparelho –, totalizando os cinco 
mil adquiridos pelo Cisvale. A divisão de exames para 
cada município será realizada a partir de um cálculo 
matemático, obedecendo a consideração populacional.

Quem irá aplicar os testes rápidos serão servidores 
municipais de cada prefeitura, sendo supervisionados 
por professores locais. Todos serão treinados antes 
de irem a campo. O médico infectologista Marcelo 
Carneiro será o coordenador geral do estudo. “Vamos 
trabalhar para que tudo funcione e saia da melhor for-
ma possível, diante deste desafio de realizar todos os 
exames ao mesmo tempo em várias cidades”, comen-
tou Carneiro. Segundo ele, a forma de análise a ser 
realizada entrega um diagnóstico fiel ao que o campo 
de pesquisa apresenta.

“O que temos percebido desde abril é que o desem-
penho da doença respiratória é muito parecida, e uma 
análise dessa forma consegue dar o retrato de como 
está esse comportamento para, a partir daí, entender as 
condutas e medidas que estamos fazendo ou o quanto 
isso está impactando na disseminação da doença.”

Serão divulgados relatórios parciais ao final de 
cada etapa e um relatório completo ao final do estudo. 
A previsão é de que a última etapa ocorra nos dias 29 
e 30 de agosto.

Pantano se mantém na bandeira laranja

Além das quatro regiões 
que já estavam na bandeira 
vermelha, o mapa do Dis-
tanciamento Controlado 
apontou piora nos indi-
cadores em outras cinco 
regiões: Caxias do Sul, 
Erechim, Palmeira das 
Missões, Passo Fundo e 
Santo Ângelo. Somadas 
a Porto Alegre, Capão da 
Canoa, Novo Hamburgo 
e Canoas. O Estado tem, 

portanto, nove regiões na 
bandeira vermelha na ro-
dada preliminar do mode-
lo, divulgada nesta sexta-
-feira, 26.

Somente as regiões de 
Taquara e Bagé se encon-
tram em bandeira amarela 
(risco baixo). As regiões 
de Santa Maria, Uruguaia-
na, Cruz Alta, Ijuí, Santa 
Rosa, Pelotas, Cachoeira 
do Sul, Santa Cruz do Sul e 

Lajeado estão em bandeira 
laranja (risco médio). Pan-
tano Grande pertence a re-
gião de Santa Cruz do Sul 
e, portanto também perma-
nece na bandeira laranja. A 
região de Santa Rosa, que 
se encontrava em bandeira 
amarela, passou para la-
ranja nesta rodada.

As regiões de Porto Ale-
gre, Canoas, Novo Ham-
burgo e Capão da Canoa 

permanecem em bandeira 
vermelha pela segunda 
semana consecutiva. A re-
gião de Caxias do Sul, que 
esteve em bandeira verme-
lha na semana retrasada e 
em laranja na semana que 
se encerra, retorna à ban-
deira vermelha.

Assim, as cinco regiões 
devem seguir a regra que 
diz que, se fossem classi-
ficadas na bandeira final 

vermelha por dois perío-
dos consecutivos ou alter-
nados dentro do prazo de 
21 dias, só poderão ser re-
classificadas para bandeira 
menos restritiva depois de 
preencherem os requisitos 
para tal reclassificação 
por, pelo menos, dois perí-
odos consecutivos de men-
suração.

Os municípios que qui-
serem apresentar recursos 

ao mapa preliminar podem 
fazer isso até as 8 horas de 
domingo (28/6). Até a tar-
de da segunda-feira (29/6), 
o Gabinete de Crise anali-
sará os dados enviados e 
rodará o mapa novamente, 
cuja definição final será 
divulgada na segunda à 
tarde. As bandeiras de-
finitivas passam a valer, 
portanto, a partir de terça-
-feira (30/6).

Mais cinco regiões do Estado tiveram piora nos indicadores; 
agora são nove, das 20, com bandeira vermelha

FOTO DIVULGAÇÃO/CISVALE

Cássio Nunes Soares, presidente do Cisvale.
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C PANTANO GRANDE

Obras de pavimentação 
seguem em ritmo acelerado 
em Pantano Grande

Mesmo durante a pande-
mia da Covid-19, as melho-
rias de infraestrutura pro-
movidas pela Prefeitura de 
Pantano Grande não param. 
Os trabalhos de pavimenta-
ção de ruas, que estão sen-
do realizados em diversos 
bairros do município, têm 
como objetivo melhorar e 
facilitar a mobilidade urba-
na dos moradores, além de 
proporcionar mais conforto 
e dignidade aos cidadãos 
que trafegam pelas ruas da 
cidade. 

Na Rua Floriano da Fon-
seca Carlos, na Vila Rio-
grandino, a empresa res-
ponsável pela obra iniciou 
esta semana o processo de 
preparação da base para 
que o local possa receber 
a pavimentação asfáltica 
nos próximos dias. Na rua 
também serão instalados 
os meio fios, construídas 
as calçadas e a obra será 
entregue com pintura e si-
nalização viária.

As Ruas Sandro Frantz 
e Maria Marques, na Vila 
Marques, próximo à Esta-
ção Rodoviária, também 
estão em obras. Nestes 
locais os serviços estão 
ocorrendo de forma inten-
sa desde a última semana, 
uma vez que o tempo es-
tável permitiu o avanço 
das obras. Nestes locais 
já foram realizados os tra-
balhos de instalação do 
sistema de drenagem. Em 

breve as ruas receberão às 
camadas de base que ante-
cedem o asfalto e os meios 
fios para a preparação das 
calçadas.

As ruas Floriano da Fon-
seca Carlos, Sandro Frantz 
e Maria Marques, estão 
sendo pavimentadas com 
recursos do programa de 
Financiamento para In-
fraestrutura e Saneamento 
(FINISA), da Caixa Eco-
nômica Federal. De acordo 
com o Departamento de 
Planejamento e Projetos do 
município, serão pavimen-
tadas oito ruas pelo Pro-
grama FINISA. A próxima 
rua a ser beneficiada será a 
Adriana da Cunda Macha-
do, na Vila Virgínia.

A secretaria também 
informou que o primeiro 
trecho de pavimentação 
da Rua Machado de As-
sis está concluído. A rua 
recebeu calçamento com 
blocos de cimento, calçada 
de concreto e sinalização 
viária. A obra na Machado 
de Assis foi dividida em 3 
etapas e se estenderá até a 
esquina da Rua Dinarte de 
Souza, na Vila Virgínia.

De acordo com a Secre-
taria da Administração e 
Planejamento, os recursos 
para o prosseguimento das 
obras foram creditados 
nesta semana e nos próxi-
mos dias a empresa vence-
dora da licitação receberá 
a ordem de serviço.

FOTO DIVULGAÇÃO/PMPG

Rua Floriano da Fonseca Carlos, na Vila Rigrandino, deve ser asfaltada em breve.

Porque o serviço de 
encaminhamento 
de RG está suspenso 
em Pantano?

A Secretaria Municipal 
da Administração e Pla-
nejamento esclareceu no 
dia 17 de junho, porque o 
município suspendeu tem-
porariamente o serviço de 
produção de Carteiras de 
Identidade (RG).

De acordo com o secre-
tário da Administração, 
Cristiano Salgueiro, a sus-
pensão se fez necessária 
porque o sistema de coleta 
de digitais em Pantano é re-
alizado de forma manual e 
a servidora designada para 
a função faz parte do gru-
po de risco e está no mo-
mento licenciada, devido a 
pandemia do Covid-19. A 
Prefeitura possui mais uma 
servidora com treinamento, 
porém, devido ao alto risco 
de contágio, a suspensão se 
manterá.

Ainda segundo o Se-
cretário, já foi solicitado 
à PROCERGS (Centro de 
Tecnologia da Informação 
e Comunicação do Esta-
do do Rio Grande do Sul), 
responsável pelo sistema, 
a atualização dos procedi-
mentos em Pantano, porém 
o órgão estadual não deu 
retorno até o momento so-
bre a demanda.

No entanto, para que a 
comunidade não seja ain-
da mais penalizada, a Se-
cretaria da Administração 
está fazendo o serviço de 
agendamento em cidades 
vizinhas. Basta o interes-
sado procurar o protocolo 
na Prefeitura que haverá a 
intermediação.

“Embora continuamos 
reforçando a orientação de 
que a população só bus-
que este serviço em casos 
de extrema necessidade, 
para evitar assim o contato 
pessoal, a Secretaria inter-
mediará o atendimento em 
agências de municípios vi-
zinhos. Para isso, basta o 
cidadão procurar a Secre-
taria que um servidor irá 
atender e solicitar o agen-
damento nas cidades próxi-
mas”, destacou o secretário 
da Administração, Cristia-
no Salgueiro.

O secretário ressal-
ta ainda que o serviço de 
confecção de carteiras de 
identidade é uma ativida-
de de responsabilidade do 
Governo do Estado. A Pre-
feitura Municipal apenas 
dispõe de um servidor e o 
local para abrigar o serviço 
no município.

Sine local possui 
vagas de emprego 
em aberto

A agência do Sistema 
Nacional de Empregos 
(Sine) em Pantano Grande 
informou esta semana que 
uma loja do município está 
contratando duas pessoas 
do sexo feminino para tra-
balhar como vendedoras. 

De acordo com o Sine, 
as interessadas devem ter 

mais de 40 anos de idade e 
possuir conhecimentos de 
informática.

As interessadas devem 
entregar seus currículos 
(prontos e com foto), na 
agência do Sine, que atende 
no horário normal da Pre-
feitura Municipal, até o dia 
29 de junho, às 12 horas.

MOBILIDADE URBANA

Instalação da rede de esgoto na Rua Sandro Frantz.

Rua Sandro Frantz deve receber asfalto em breve.

Trecho da Machado de Assis está concluído.

FOTO DIVULGAÇÃO/PMPG
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Serviço permanece suspenso no município.
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COMBATE AO CORONAVÍRUS

Prédio do Pronto Atendimento 
24 horas foi desinfectado

O prédio do Pronto Aten-
dimento 24 horas, localiza-
do no Loteamento Unical, 
passou por uma desinfec-
ção completa na semana 
passada. A ação, que faz 
parte das medidas de pre-
venção ao Covid-19 adota-
das pela Prefeitura Munici-
pal, contou com a parceria 
da Cooperativa Tritícola de 
Espumoso (Cotriel).

O serviço, realizado por 
uma empresa especializa-
da da cidade de Marau, foi 
ofertado pela Cotriel, que 
poderia indicar um espaço 
público para receber a de-
sinfecção. De acordo com o 
administrador do Engenho 
de Arroz da Cotriel de Pan-
tano Grande, Edson Orso-
lin, mensalmente este servi-
ço será realizado na unidade 
local da Cooperativa e con-
tinuará sendo ofertado ao 
município como forma de 
auxiliar no trabalho de pre-
venção ao Covid-19.

O prefeito Cássio Soa-
res e a secretária de Saúde 
Francele Frantz estiveram 
no local acompanhando 
o serviço e se mostraram 
satisfeitos com mais esta 
parceria. De acordo com o 

prefeito, durante a pande-
mia muitas empresas têm 
se mostrado parceria do 
Governo Municipal e isso 
demostra que todas as esfe-
ras estão preocupadas com 
o avanço e a prevenção à 
doença.

Apesar de Pantano Gran-
de até o momento ter apre-
sentado somente um caso 
positivo, em que a paciente 
já está recuperada, ações de 
prevenção são importantes 

para que não haja o contá-
gio da população.

Até a noite desta quinta-
-feira, dia 25, Pantano re-
gistrava 1 caso em análise 
e 5 pessoas em isolamento 
domiciliar, que preventi-
vamente estão em acom-
panhamento por apresenta-
rem sintomas gripais. Uma 
idosa, de 93 anos, originá-
ria de Pantano Grande, mas 
que residia em uma Clínica 
Geriátrica de Rio Pardo foi 

a primeira vítima da doen-
ça no município vizinho. 
Ela faleceu na quinta-feira 
(25) no Hospital Regional 
do Vale do Rio Pardo e já 
apresentava um quadro 
frágil de saúde com uma 
broncopneumonia, agrava-
da pelo Covid-19. 

Uma outra senhora, da 
mesma Casa Geriátrica, 
também veio a óbito na 
tarde desta sexta-feira (26) 
por Covid-19.

Desinfecção do prédio do Pronto Atendimento 24 horas.

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 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.

LIGUE-NOS:

51 99809-8650

DIVULGUE SEUS 
PRODUTOS E SERVIÇOS 
PARA MILHARES 
DE PESSOAS

PRF prende casal de receptadores 
e recupera veículo roubado 

Na tarde do último do-
mingo (21), a Polícia Ro-
doviária Federal (PRF) 
prendeu um homem e uma 
mulher por receptação e 
recuperou um veículo rou-
bado que estava trafegando 
com placas clonadas. As 
prisões ocorreram na BR 
290, em Pantano Grande.

Após receberem infor-
mações do serviço de inte-
ligência da PRF a respeito 
de um veículo suspeito, 
os agentes federais reali-
zaram a abordagem a um 

Cruze, que estava sendo 
ocupado pelo condutor, de 
40 anos, e uma passageira 

de 26, ambos de Santana 
do Livramento. 

Após vistoria minucio-

Jovem morre em acidente na 
RSC-471, em Pantano Grande

BM de Pantano Grande prende 
jovem por tráfico de drogas

Um grave acidente de 
trânsito ocorrido na madru-
gada do dia 20 de junho, 
na RSC-471, em Pantano 
Grande, deixou uma víti-
ma fatal. Conforme infor-
mações da Brigada Militar 
do município e da Polícia 
Rodoviária Estadual, a co-
lisão ocorreu na altura do 
quilômetro 76 da rodovia, 
na Estrada Velha.

O condutor do automóvel 
Chevrolet Celta estava so-
zinho no veículo e morreu 
no local após a colisão. O 
carro ficou totalmente des-
truído. O jovem, identifi-
cado como Fabrício Santos 
Figueira, era natural de En-

Um jovem de 24 anos foi 
preso por tráfico de entor-
pecentes na tarde da última 
terça-feira (23), na loca-
lidade de Monte Castelo, 
interior de Pantano Grande. 
Outro rapaz, de 21 anos, 
também foi preso na ação 
da polícia.

De acordo com a Briga-
da Militar, a ação iniciou 
por volta das 16h30 depois 
que um GM Corsa, branco, 
com placas de Alvorada, 
foi abordado pelos policiais 
na Avenida Machado de 
Assis, próximo à Cotribá. 
O veículo, tripulado por 
três indivíduos, estaria na 
cidade para o serviço de 
transporte de um passagei-
ro. Ao serem questionados, 
os suspeitos deram infor-
mações desencontradas 

cruzilhada do Sul. Ele ti-
nha 26 anos e deixa esposa, 
filho, pais e outros familia-
res enlutados. 

O jovem foi sepultado na 
manhã do último domingo 
(21), no Cemitério Munici-
pal de Encruzilhada do Sul.

aos policiais. Na revista 
foi encontrado um celular 
e nele havia um ponto de 
encontro marcado no GPS. 
Suspeitando do fato, os 
policiais acompanharam o 
veículo até o local indica-
do. Ao chegar no endereço, 
uma residência próxima ao 

Posto de Saúde do Monte 
Castelo, encontraram o jo-
vem que seria transportado 
pelo veículo, que resistiu a 
abordagem e tentou fugir, 
sendo contido, já no inte-
rior da residência. Na casa, 
foi localizado e apreendido 
um pé de maconha, 172 

gramas de cocaína, 85 gra-
mas de maconha, caderno 
de anotação do comércio de 
drogas, balança de precisão 
e R$ 120,00 em dinheiro. 

O jovem, de iniciais 
I.D.S., natural de Porto 
Alegre e um dos tripulan-
tes do veículo, identifica-
do pelas iniciais N.B.F.F, 
foram presos e encami-
nhados à Delegacia de 
Polícia. Após registro da 
ocorrência, os dois foram 
liberados pela autoridade 
policial. 

A Brigada Militar vem 
fazendo um forte trabalho 
de combate ao tráfico de 
drogas no município. So-
mente nos últimos 15 dias 
foram apreendidos mais de 
meio quilo de cocaína pura 
em Pantano Grande.

Cotriel de Pantano 
Grande segue em 
obras para aumento 
da capacidade

A Unidade de Panta-
no Grande da Cotriel está 
passando por uma série de 
melhorias. A principal é 
ampliação do fluxo de re-
cebimento de soja, com a 
construção de duas moe-
gas, tombador para carreta, 
e equipamentos para fluxo 
de 240 toneladas por hora. 
Também está sendo amplia-
da a capacidade de armaze-
nagem com a construção de 
um silo de 100 mil sacas.

A cooperativa também 
está construindo uma nova 
moega, com tombador para 
carreta, para aumentar o flu-
xo de recebimento de arroz 
para 300 toneladas/hora. 

De acordo com o admi-
nistrador do Engenho de 
Arroz da Cotriel de Panta-
no Grande, Edson Orsolin, 
a previsão é que as obras 
estejam concluídas antes 
do início da próxima safra 
de verão.

sa do carro, os policiais 
descobriram a alteração 
dos sinais identificadores, 
constatando que tratava-se 
de um veículo clonado e 
que havia sido roubado em 
Porto Alegre em dezembro 
de 2019. 

O condutor e a passageira 
foram presos por recepta-
ção e encaminhados à polí-
cia judiciária para a lavra-
tura do auto de prisão em 
flagrante. O Cruze, após 
periciado, será devolvido 
ao seu proprietário.

FOTO DIVULGAÇÃO/COTRIEL

Obras devem ser concluídas antes da próxima safra de verão.

Drogas apreendidas pela BM.
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Acidente ocorreu no Km 76 da RSC-471.
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Fabrício morreu no local.
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Veículo (foto) estava trafegando com placas clonadas.
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Assembleia geral contou com representantes 
dos 16 municípios associados 

Amvarp debate volta 
às aulas presenciais

Uma das principais preo-
cupações dos gestores mu-
nicipais diante da pande-
mia do novo coronavírus, 
a volta às aulas presenciais 
foi tema de uma assembleia 
da Associação dos Municí-
pios do Vale do Rio Pardo 
(Amvarp). Realizada por 
videoconferência através 
do aplicativo Google Meet 
na manhã desta quarta-fei-
ra, 24, a reunião reuniu os 
gestores dos 16 municípios 
associados: Boqueirão do 
Leão, Candelária, Encru-
zilhada do Sul, General 
Câmara, Gramado Xavier, 
Herveiras, Mato Leitão, 
Pantano Grande, Passo do 
Sobrado, Rio Pardo, Santa 
Cruz do Sul, Sinimbu, Vale 
do Sol, Vale Verde, Venân-
cio Aires e Vera Cruz.

Na oportunidade, foram 
apresentadas algumas das 
ações que os secretários de 
Educação estão realizan-
do, bem como discutidas 
as dúvidas que vêm sur-
gindo diante dos protoco-
los a serem estabelecidos 
a partir do início das aulas 
presenciais. 

A secretária de Educa-
ção de Santa Cruz do Sul, 
Juliana Bach, salientou a 

preocupação sobre as con-
dições que serão impostas 
para que as escolas definam 
o distanciamento entre os 
estudantes. “Uma das dúvi-
das que temos é como será 
realizado o escalonamento 
dos alunos, uma vez que 
cada sala deverá comportar 
uma quantidade mínima de 
pessoas”, comentou.

Dentre as novidades di-
vulgadas pelos municípios, 
o secretário de Educação 
de Rio Pardo, Fernando 
Haas, revelou que uma 
plataforma online deve ser 
lançada pela administração 
nos próximos dias para os 
cerca de 300 profissionais 
da rede municipal de Edu-

cação. “Essa metodologia 
híbrida irá contemplar nos-
sos funcionários para lidar 
de uma forma mais ampla 
diante de uma situação 
como essa.”

O Prefeito de Candelária 
e presidente da Amvarp, 
Paulo Butzge, ressaltou a 
oportunidade da discussão 
de ideias entre os gestores 
municipais. “Esse assunto 
é algo que nos preocupa, 
pois buscamos minimizar 
os impactos da falta das 
aulas presenciais e achar 
alternativas e soluções para 
os municípios, dentro de 
suas peculiaridades e de 
um calendário que precisa 
ser cumprido”, comentou.

Butzge ainda sugeriu que 
os secretários de Educação 
realizassem reuniões peri-
ódicas para trocar informa-
ções e tratar de soluções e 
dúvidas de cada município.

Complementando, o pre-
feito de Pantano Grande, 
Cássio Soares, sugeriu que 
também fosse realizado 
um encontro online junto 
ao coordenador da 6ª Co-
ordenadoria Regional de 
Educação (CRE), Luiz Ri-
cardo Pinho de Moura, e 
com a coordenadora da 13ª 
Coordenadoria Regional 
de Saúde (CRS), Mariluci 
Reis, para tratar de ações 
que possam ser realizadas 
em conjunto.

VALE DO RIO PARDO Prefeitura recebe 
novo veículo

Começou no mês de ju-
nho, a chegada de novos 
veículos para a renovação 
da frota oficial da Prefeitu-
ra de Pantano Grande.

Como noticiado no mês 
de maio, em 2020 serão in-
vestidos mais de R$ 800 
mil em novos veículos e 
máquinas que estarão à dis-
posição da comunidade. De 
acordo com a Prefeitura, a 
renovação, além de melho-
rar a eficiência dos serviços 
prestados à comunidade, 
também gera economia aos 
cofres públicos, diminuindo 
os custos com manutenção.

O primeiro a chegar foi o 
carro que servirá tanto ao 
Gabinete, assim como para 
as demais Secretarias do 
Governo. Apesar do pro-
cesso licitatório ter inicia-
do no início do ano, somen-
te agora o veículo Toyota 
Corolla foi entregue, pois a 
empresa vencedora da lici-
tação enfrentou dificulda-
des na entrega do veículo. 
O novo carro foi adquiri-
do com parte dos recursos 
arrecadados em leilões da 
Prefeitura.

A entrega do veículo 
ocorreu na terça-feira, dia 
16, em frente à Prefeitura 

Municipal e contou com a 
presença do prefeito Cás-
sio Soares, do vice-prefeito 
Ivan Trevisan e de parte 
da equipe de Governo. O 
prefeito ressaltou que a re-
novação da frota faz parte 
do projeto do Governo e 
destacou que graças aos 
recursos dos leilões e de 
valores destinados através 
de Emendas parlamentares, 
será possível cumprir mais 
este objetivo.

Além do carro entregue 
no dia 16, nos próximos 
dias chegarão outras aqui-
sições do Governo. São 
elas: 2 caminhonetes 0 Km 
(destinadas ao atendimento 
dos agricultores e morado-
res do interior); 1 veículo 
(transporte de pacientes do 
interior para as sessões de 
fisioterapia) e 2 novas re-
troescavadeiras 0 Km.

Também há a projeção 
para que em 2020 chegue 
uma nova ambulância e 
mais 2 carros para a Se-
cretaria da Saúde para o 
transporte de pacientes, 
dependendo apenas da libe-
ração dos recursos pelo Mi-
nistério da Saúde, já que as 
propostas foram aprovadas 
pelo Governo Federal.

Reunião ocorreu através de videoconferência.

FOTO DIVULGAÇÃO/AMVARP

Entrega do veículo ocorreu no dia 16 de junho.
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Clínica de Saúde doa 
máscaras de proteção 
para Pantano Grande

O acessório indispen-
sável nos atuais tempos 
de pandemia foi objeto de 
uma doação realizada na 
manhã do dia 17 de junho. 
A Prefeitura recebeu 1.000 
unidades de máscaras de 
proteção que foram des-
tinadas ao Poder Público 
pela clínica PróVida, em-
presa do ramo de serviços 
assistências, que possuiu 
unidades em diversas cida-
des da região. A entrega foi 
realizada pelas funcioná-
rias da unidade de Pantano 
Grande, Silvana Freitas e 
Lisiane Jardim, diretamen-
te ao prefeito Cássio So-
ares. As máscaras serão 
distribuídas para os profis-
sionais de saúde e também 
à população.

O prefeito agradeceu à 

doação e ressaltou a impor-
tância do auxílio das em-
presas locais nas ações do 
Governo Municipal.

A Secretária da Saúde, 
Francele Frantz, destacou 
ainda o trabalho da Secre-
taria da Assistência Social 

que está realizando a pro-
dução de máscaras para 
que sejam doadas à comu-
nidade. Até o momento já 
foram confeccionadas mais 
de 5.000 unidades do aces-
sório e a produção continua 
acontecendo.

Prefeitura esclarece 
dúvidas quanto à 
prática esportiva 
durante a pandemia

Em reunião ocorrida no 
dia 19 de junho, o Comi-
tê de Crise da Covid-19 
do município tratou sobre 
algumas dúvidas da popu-
lação quanto à liberação 
de práticas esportivas em 
Pantano Grande durante a 
pandemia do novo corona-
vírus.

Um áudio do Governa-
dor, que respondia à um 
programa de televisão 
sobre a possível volta do 
Gauchão 2020, circulou 
em grupos de redes sociais, 
gerando dúvidas quanto à 
interpretação do Decreto 
do Modelo de Distancia-

mento Controlado do RS.
Para sanar essas dúvidas 

e responder aos questio-
namentos da população, o 
prefeito Cássio Soares ex-
pediu um ofício à Promoto-
ria de Justiça de Rio Pardo, 
solicitando informações 
sobre qual a orientação 
proceder quanto à autori-
zação ou não das práticas 
esportivas no município.

Como resposta, a Pro-
motora de Justiça, Christi-
ne Mendes Ribeiro Grehs, 
destacou que o Decreto do 
Governo do Estado não 
permite a realização de 
jogos coletivos amadores 

durante as ações de com-
bate ao Covid-19. No docu-
mento, a Promotora ressal-
ta que a prática de vôlei e 
futebol só poderão ocorrer 
individualmente, ou seja, 
apenas um praticante por 
ambiente, com no máximo 
um professor. Essa deter-
minação é válida para clu-
bes sociais, esportivos e 
amadores.

Sendo assim, o Comitê 
de Crise irá notificar to-
dos os estabelecimentos e 
sedes esportivas para que 
não realizem jogos coleti-
vos, respeitando assim, o 
Decreto Estadual.

COMBATE AO CORONAVÍRUS

Doações foram entregues no dia 17 de junho.
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PANTANO GRANDE

Reunião do Comitê de Crise da Covid-19.
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