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Definidos os nomes que vão disputar à Prefeitura 
de Pantano Grande nas eleições deste ano

A disputa a prefeito de 
Pantano Grande neste ano 
terá apenas 2 candidatos. 
Os nomes foram definidos 
pelos partidos em conven-
ções realizadas nos dias 6 e 
10 de setembro.

Agora, os partidos terão 
até o próximo dia 26 para 
fazer o registro das candi-
daturas no Tribunal Regio-
nal Eleitoral do Rio Grande 
do Sul (TRE-RS).

A primeira sigla a definir 

o seu candidato a prefeito 
foi o Partido Trabalhista 
Brasileiro (PTB), que rea-
lizou sua convenção no dia 
6 de setembro, juntamente 
com o Partido dos Traba-
lhadores (PT) e o Partido 

Socialista Brasileiro (PSB). 
As siglas aprovaram por 
unanimidade a formação 
de uma coligação que dis-
putará a chapa majoritá-
ria na eleição em Pantano 
Grande. Para o concorrer 
ao cargo de prefeito, foi es-
colhido o petebista Alcides 
Emilio Paganotto (Mano) 
que terá como vice-prefeito 
o ex-vereador Paulo Fer-
nando Pires Junior (Juni-
nho), do PT. Na mesma 
ocasião, também foram 
aprovados os candidatos a 
vereadores pelas respecti-
vas siglas. Ao todo serão 
36 candidatos que estarão 
disputando uma cadeira na 
Câmara de Vereadores pelo 
PTB/PT/PSB.

De acordo com infor-
mações da assessoria dos 
partidos, não houve pro-
nunciamento por parte dos 
candidatos durante a con-
venção, pois foram cum-
pridas as determinações de 
distanciamento social.

Em contato o candidato, 
Mano Paganotto afirmou 
estar preparado para o plei-
to. “Nossa campanha não 
faltará emoção, trabalho 
coletivo e muita determi-
nação. O objetivo é fazer 
um trabalho sério, apresen-
tando o que os pantanenses 
tanto anseiam e oportuni-
dades iguais para todos. 
Assim será nosso governo, 
caso sejamos eleitos”.

Já os partidos que com-
põe a atual coligação que 
comanda o município re-
ferendaram no último dia 
10 de setembro os nomes 
de Ivan Rafael Trevisan 

(MDB) e José Pedro Nu-
nes Dutra (Zé Pedro), do 
Progressistas (PP), como 
candidatos à Prefeitura de 
Pantano Grande. 

A convenção que reuniu 
os diretórios e executivas 
dos 5 partidos (MDB, PP, 
PDT, PSDB e PSD), ocor-
reu no Pavilhão de Esportes 
que sob criterioso sistema 
de controle devido a pande-
mia e recebeu bom público 
que pode depositar seu voto 
e acompanhar o trabalho de 
apuração.

Já referendado como can-
didato à vice-prefeito, Zé 
Pedro destacou que a cam-
panha deverá ser pautada à 

novas ideias para o municí-
pio e que após 6 mandados 
como vereador se sente ca-
pacitado a disputar o cargo. 
Já o agora candidato à pre-
feito Ivan Trevisan falou 
aos presentes sobre como 
irá realizar a campanha e 
saldou os candidatos à ve-
reador, desejando boa sorte 
e colocando-se à disposi-
ção. Juntas, as siglas MDB, 
PP e PDT colocaram 16 
candidatos a vereador.

Além do prefeito e do 
vice, os eleitores irão às ur-
nas no dia 15 de novembro 
para eleger os 9 vereadores 
que irão compor o Legisla-
tivo municipal.

FOTO DIVULGAÇÃO

MANO PAGANOTO E JUNINHO: candidatos pela coligação PTB/PT/PSB.
FOTO DIVULGAÇÃO

IVAN E ZÉ PEDRO: candidatos pela coligação MDB/PP/PDT/PSDB/PSB.
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Entenda o que muda com a Lei 
Geral de Proteção de Dados

Entrou em vigor nesta 
sexta-feira (18), a Lei Geral 
de Proteção de Dados. Apro-
vada em 2018 depois de uma 
batalha de anos, a LGPD co-
loca o Brasil ao lado de mais 
de 100 países onde há nor-
mas específicas para definir 
limites e condições para co-
leta, guarda e tratamento de 
informações pessoais.  

A LGPD (Lei No 13.709) 
disciplina um conjunto de 
aspectos: define categorias 
de dados, circunscreve para 
quem valem seus ditames, 
fixa as hipóteses de coleta e 
tratamento de dados, traz os 
direitos dos titulares de da-
dos, detalha condições es-
peciais para dados sensíveis 
e segmentos (como crian-
ças), estabelece obrigações 
às empresas, institui um 
regime diferenciado para o 
Poder Público, coloca san-
ções em caso de violações e 
prevê a criação de uma au-
toridade nacional.

Definições e 
aplicação

Segundo a norma, dados 
pessoais são informações 
que podem identificar al-
guém. Dentro do conceito, 
foi criada a categoria “dado 
sensível”, com informações 
sobre origem racial ou ét-
nica, convicções religiosas, 
opiniões políticas, saúde ou 
vida sexual. Registros como 
esses passam a ter nível 
maior de proteção, para evi-
tar formas de discriminação.

Quem fica sujeito à lei? 
Todas as atividades reali-
zadas ou pessoas que estão 
no Brasil. A norma vale 
para coletas operadas em 
outro país, desde que este-
jam relacionadas a bens ou 
serviços ofertados a brasi-
leiros, ou que tenham sido 
realizada no país.

Mas há exceções. É o 
caso da obtenção de infor-
mações pelo Estado para 
segurança pública, defesa 
nacional e investigação e 
repressão de infrações pe-
nais. Essa temática deverá 
ser objeto de uma legisla-
ção específica. A lei tam-
bém não se aplica a coletas 
para fins exclusivamente 
particulares e não econô-
micos, jornalísticos, artís-
ticos e acadêmicos.

Tratamento
O tratamento de dados 

é caracterizado na LGPD 
como “toda operação rea-
lizada com dados pessoais, 
como as que se referem a 
coleta, produção, recep-
ção, classificação, utiliza-

ção, acesso, reprodução, 
transmissão, distribuição, 
processamento, arquiva-
mento, armazenamento, 
eliminação, avaliação ou 
controle da informação, 
modificação, comunicação, 
transferência, difusão ou 
extração”.

Esse só pode ocorrer em 
determinadas hipóteses. 
A principal é por meio da 
obtenção do consentimen-
to do titular, mas não é a 
única. A ação é autorizada 
na lei para cumprimento 
de obrigação legal, estudos 
por órgão de pesquisa, pro-
teção da vida do titular ou 
de terceiro, tutela da saúde 
por profissionais ou autori-
dades da área. A adminis-
tração pública pode coletar 
e tratar dados para a conse-
cução de políticas públicas 
previstas em leis e regula-
mentos ou respaldadas em 
convênios. Também fica 
desobrigado do consenti-
mento a prática de “pro-
teção do crédito”, como o 
cadastro positivo.

A obtenção do consenti-
mento envolve um conjunto 
de requisitos, como ocorrer 
por escrito ou por outro 
meio que mostre claramen-
te a vontade do titular e ser 
ofertado em uma cláusula 
destacada. O consentimen-
to deve ser relacionado a 
uma finalidade determina-
da. Ou seja, não se pode 
solicitar o consentimento 
para a posse simplesmente 
de uma informação, mas 
deve ser indicado para que 
ela será utilizada.

Contudo, o Artigo 10 da 
lei garante a possibilidade 
de um uso distinto daquele 
informado na coleta, situ-
ação denominada de “legí-
timo interesse”. É um caso 
muito usado pelas empre-
sas, no qual a norma exige 
a adoção de medidas de 
transparência e que nessa 
finalidade adicional sejam 
utilizados os dados estrita-
mente necessários.

Os dados sensíveis têm 
regras específicas de trata-
mento. A Autoridade Na-
cional pode regulamentar 
ou vetar o emprego destes 
para vantagem econômica. 
No caso da saúde, tal fina-
lidade é proibida, mas com 
diversas exceções, como 
prestação de serviços, as-
sistência farmacêutica e 
assistência à saúde.

Direitos
A LGPD lista os direi-

tos dos titulares. É possí-
vel, por exemplo, revogar 

a qualquer momento o 
consentimento fornecido. 
Quando há uso dos dados 
para uma nova finalidade 
(na situação de “legítimo 
interesse”), o controlador 
deve informar o titular so-
bre esse novo tratamento, 
podendo o titular revogar 
o consentimento. Também 
é previsto a este acesso 
facilitado a informações 
sobre o tratamento, como 
finalidade, duração, iden-
tificação do controlador 
(incluindo informações de 
contato) e responsabilidade 
de cada agente na cadeia de 
tratamento.

A pessoa pode requisitar 
da empresa a confirmação 
da existência do tratamen-
to, o acesso aos dados (sa-
ber o que uma companhia 
tem sobre ela), correção de 
registros errados ou incom-
pletos, eliminação de dados 
desnecessários, portabili-
dade de dados a outro for-
necedor, informação sobre 
com qual entidade pública 
aquela firma compartilhou 
as informações (com um 
ente governamental, polí-
cia, ou Ministério Público, 
por exemplo).

“As plataformas de ser-
viços na internet terão que 
solicitar o consentimento 
dos usuários e informar o 
que é feito com eles: por 
exemplo, o rastreio para 
publicidade direcionada, 
como funciona, quais da-
dos são coletados, como e 
com quem são comparti-
lhados para esta finalida-
de”, explica a presidente 
do Instituto de Pesquisa em 
Direito e Tecnologia do Re-
cife (IP.Rec) e integrante da 
Coalizão Direitos na Rede, 
Raquel Saraiva.

A coleta e o tratamento 
de dados de crianças têm 
garantias e normas pró-
prias. Nesse caso, é preciso 
obter o consentimento de 
um dos pais. A única exce-
ção é quando a coleta em o 
intuito de contatar os pais. 

GARANTA JÁ O SEU 
ESPAÇO! LIGUE-NOS:
(51) 99809-8650

ATENÇÃO CANDIDATOS!

ÚLTIMOS ESPAÇOS 
DISPONÍVEIS PARA 
PROPAGANDA POLÍTICA

Os controladores precisam 
dar transparência ao que fa-
zem com as informações. A 
obtenção de dados além do 
necessário não poderá ser 
condicionada ao uso de jo-
gos ou aplicações de Inter-
net. As informações sobre o 
tratamento devem ser apre-
sentadas de forma compre-
ensível pelas crianças.    

O titular dos dados pode 
também solicitar a revisão 
de uma decisão com base 
em tratamento automati-
zado. Estas podem ser a 
concessão de crédito, a au-
torização para contratação 
de um serviço (como um 
pacote de telefonia), a esco-
lha em um processo seleti-
vo ou a disponibilização de 
conteúdos em redes sociais. 
O controlador deve, neste 
caso, indicar os critérios e 
procedimentos adotados.

Papéis
A LGPD elenca o papel 

dos agentes das cadeias 
de tratamento de dados. 
O titular é aquele a quem 
o dado está relacionado, 
o controlador é o agente a 
quem competem as deci-
sões sobre o tratamento, e 
o operador, o que realiza o 
tratamento. Por exemplo, 
uma cadeia de supermerca-
dos pode coletar e analisar 
dados de seus clientes (con-
troladora), mas pode con-
tratar uma empresa para 
fazer isso (o operador).

Obrigações das empresas
Ao coletar dados, as em-

presas devem informar a fi-
nalidade. A lei previu uma 
série de obrigações para 
elas, que têm de manter re-
gistro sobre as atividades 
de tratamento, de modo que 
possam ser conhecidas me-
diante requerimento pelos 
titulares ou analisadas em 
caso de indício de irregula-
ridade pela Autoridade Na-
cional. Quando receberem 
um requerimento do titular, 
a resposta às demandas tem 
de ser dada em até 15 dias.

Cabe aos controladores 
indicar um encarregado 
pelo tratamento. As infor-
mações sobre este deverão 
ser disponibilizadas de 
forma clara, como nos si-
tes das companhias. Caso 
a Autoridade determine, a 
controladora deve elabo-
rar relatório de impacto à 
proteção de dados pessoais 
das suas atividades de tra-
tamento.

Esses entes devem adotar 
medidas para assegurar a 
segurança das informações 
e a notificação do titular 
em caso de um incidente 
de segurança. Tal exigência 
vale para todos os agentes 
da cadeia de tratamento. Se 
um controlador causar dano 
a alguém por causa de uma 
atividade de tratamento, po-
derá ser responsabilizado e 
deverá reparar o prejuízo.

“As empresas deverão 
trabalhar com a adoção de 
procedimentos que tenham 
a privacidade por padrão, o 
que pode alterar a forma de 
coleta dos dados de algumas 
empresas. Antes da vigên-
cia da LGPD era comum 
que serviços de Internet, por 
exemplo, coletassem dados 
indiscriminadamente, para, 
posteriormente, tratá-los, 
sem finalidade específica. 
Agora, o objetivo deve estar 
bem claro e ser previamente 
informado ao titular dos da-
dos pessoais, que pode con-
cordar, ou não, em submeter 
ao procedimento”, destaca 
Raquel Saraiva.

Poder Público
No caso do Poder Públi-

co, a lei dispensa o con-
sentimento no tratamento 
de dados para políticas 
públicas previstas em leis, 
regulamentos e contratos. 
É permitido também o uso 
compartilhado de dados 
por entes públicos, desde 
que respeitados os princí-
pios previstos na norma. 
Uma obrigação é que cada 
órgão informe as hipóteses 
de tratamento de dados, in-
cluindo a base legal, a fina-
lidade e os procedimentos 
empregados para tal.

Órgãos públicos ficam 
proibidos de passar dados 
a entes privados, com exce-
ção de quando estes forem 
acessíveis publicamente 
(como em cadastros dispo-
níveis na Internet) ou no 
caso de execução de uma 
política pública de forma 
descentralizada.

As empresas públicas 
(como Petrobras, Correios 
e Banco do Brasil) têm as 

mesmas obrigações dos en-
tes privados quanto atuam 
em concorrência no mer-
cado, mas podem fazer jus 
às regras próprias do Poder 
Público quando estiverem 
operacionalizando políti-
cas públicas.

Em 2019, o governo fede-
ral regulamentou o compar-
tilhamento de dados dentro 
da administração pública 
federal. O decreto dispen-
sou a exigência de convê-
nio ou acordo para essa 
comunicação e institui três 
modalidades de comparti-
lhamento. No caso de da-
dos sem restrição ou sigilo, 
a partilha será ampla, com 
divulgação pública e forne-
cimento a qualquer pessoa 
que fizer a solicitação.

A forma restrita será 
adotada quando lidar com 
dados submetidos a obriga-
ções de sigilo com a finali-
dade de execução de políti-
cas públicas, com modos de 
comunicação simplificadas 
entre os órgãos. Já a moda-
lidade específica envolve 
dados protegidos por sigi-
lo, cujo compartilhamento 
poderá ser feito para órgãos 
determinados nas situações 
previstas na legislação.

Sanções e 
fiscalização

A LGPD lista um con-
junto de sanções para o 
caso de violação das regras 
previstas, entre as quais 
destacam-se advertência, 
com possibilidade de medi-
das corretivas; multa de até 
2% do faturamento com li-
mite de até R$ 50 milhões; 
bloqueio ou eliminação 
dos dados pessoais rela-
cionados à irregularidade, 
suspensão parcial do fun-
cionamento do banco de 
dados e proibição parcial 
ou total da atividade de tra-
tamento.

A fiscalização fica a car-
go do Autoridade Nacio-
nal de Proteção de Dados 
(ANPD), órgão criado com 
vinculação à Presidência da 
República, com indicação 
no texto da lei de um estudo 
para um formato mais autô-
nomo dois anos depois. Até 
agora, o Palácio do Planalto 
não instituiu a ANPD. No 
dia seguinte à derrota do 
adiamento do início da vi-
gência proposto na Medida 
Provisória No 959, no fim 
de setembro, a Presidência 
editou decreto com a estru-
tura do órgão, mas, na prá-
tica, este ainda não existe. 

•  Agência Brasil
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Live com o Grupo Fandangaço 
vai comemorar o aniversário 
de Pantano Grande

A Prefeitura Municipal 
promoverá no próximo dia 
26 de setembro, uma live 
com o Grupo Fandangaço 
para comemorar o aniver-
sário de 33 anos de eman-
cipação político/adminis-
trativa de Pantano Grande.

O evento que ocorrerá 
através das plataformas 
digitais (YouTtube e Face-
book) e pela TV Tubaron, 
marcará a passagem de 
mais um ano do municí-
pio, que foi emancipado em 
1987.

O live iniciará às 21 ho-
ras e deverá ter mais de 3 
horas de duração com o 
Grupo Fandangaço tocando 
os seus grandes sucessos e 
fazendo versões especiais 
para os hits do momento.

Para acompanhar o show 
ao vivo direto de casa, bas-

33 ANOS DE EMANCIPAÇÃO

ta acessar os perfis oficiais 
da Prefeitura Municipal, do 
Grupo Fandangaço e a TV 
Tubaron.

De acordo com a Pre-

feitura, além da live, nos 
próximos dias também 
ocorrerão inaugurações, 
abertura de licitação para 
a pavimentação de mais 

ruas do município e anún-
cio de obras no interior do 
município. A programação 
completa será anunciada na 
próxima semana.

Live do Fandangaço será no dia 26 de setembro.

FOTO ARQUIVO/DIVULGAÇÃO

A agência municipal 
do SINE, localizada jun-
to a Prefeitura de Pantano 
Grande, informou esta se-
mana que há vagas de tra-
balho em aberto. 
Vaga 1 – Pantano
ANALISTA 
DE SUPORTE
Requer Ensino Médio 
Completo, preferencial-
mente curso técnico ou 
graduação em andamento 
na área de Tecnologia da 

Sine de Pantano possui vagas em aberto
Informação
Conhecimentos:
- Atendimento a usuários - 
Help Desk
- Instalação, configuração 
e manutenção de computa-
dores e de impressoras
- Instalação de Sistemas 
Operacionais
- Administração de Servi-
dores e Infraestrutura (AD 
DS, DHCP, DNS, WDS, 
WSUS)
- Vivencia em administra-

ção em Firewal
- Desejável conhecimento 
LINUX, visrtualização de 
máquinas, disponibilidade 
para viagens e horários 
extra-expediente
- Ter paciência, ética, pró-
-atividade, comprometi-
mento e boa comunicação.
Os interessados devem 
entregar currículo com foto 
até o dia 1º de outubro na 
agência do SINE, das 8h às 
12h e das 13h30 às 17h.

Vaga 2
CASAL DE 
CASEIROS
- Realizar os cuidados da 
casa em geral
- Manter o pátio limpo
- Cuidar de Horta e Pomar
- Limpeza de Galpão
- Requer experiência
Os interessados devem 
entregar currículo com foto 
para até o dia 1º de outubro 
na agência do SINE, das 8h 
às 12h e das 13h30 às 17h.
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Jovem de 9 anos 
representou Pantano 
Grande em Festival de 
Gaita Ponto

O pequeno Pedro Henri-
que Silva Lopes, de apenas 
9 anos, representou Panta-
no Grande e o Rio Grande 
do Sul no 1º Festival Virtu-
al da Gaita Ponto - Fábrica 
de Gaiteiros, produzido 
pelo Instituto Renato Bor-
ghetti de Cultura e Músi-
ca. O evento foi realizado 
entre os dias 15 de julho e 
30 de agosto de 2020 e con-
tou com 89 inscritos, sendo 
guris e gurias entre 8 e 15 
anos de idade, de 34 cida-
des dos estados do RS, SC, 
PR e SP.

A participação do jo-
vem pantanense no festival 
ocorreu através de vídeo. 
Ele, que também faz parte 
da invernada artística do 
centro de tradições gaúchas 
do município, conta com o 
incentivo dos pais Juliana 
Leal Silva e Rodrigo Pires 
Lopes para se dedicar ao 
instrumento. A classifica-
ção do jovem no Festival 
não foi divulgada pelos or-
ganizadores do evento.

Esta não é a primeira vez 

que Pedro participa de um 
concurso. Em 2019, ele foi 
o primeiro a subir no pal-
co do Circuito Estadual de 
Gaita Ponto, em Pantano 
Grande. Na época a apre-

sentação encheu os pais do 
menino de orgulho. “Agora 
sou eu que estou aprenden-
do com ele a tocar”, disse o 
pai orgulhoso do talento do 
filho.

Pedro Henrique e a sua gaita ponto.

FOTO DIVULGAÇÃO
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Pantano Grande se mantém 
em bandeira laranja

Desde que o governo 
passou a divulgar um mapa 
preliminar do Distancia-
mento Controlado, a partir 
da criação de uma instância 
recursiva, há três meses, 
o Rio Grande do Sul não 
apresentava um número tão 
baixo de bandeiras verme-
lhas – que correspondem a 
alto risco epidemiológico 
de coronavírus.

A classificação prévia 
da 20ª semana do Distan-
ciamento Controlado, di-
vulgada nesta sexta-feira, 
18, traz cinco bandeiras 
vermelhas concentradas 
nas regiões Metropolita-
na e Missioneira – mesmo 
número da sétima rodada, 
quando o governo passou a 
aceitar pedidos de reconsi-

deração antes de anunciar o 
mapa semanal vigente.

Com isso, a maior parte 
do território gaúcho ficou 
em cor laranja – são 17 
regiões classificadas com 
risco médio. Nenhuma 
aparece em risco baixo 
(bandeira amarela) – a úl-
tima vez foi na oitava ro-
dada, em 26 de junho, ou 
altíssimo (preta) – não re-
gistrado até hoje.

Houve avanços nos indi-
cadores de propagação da 
doença e de capacidade de 
atendimento na última se-
mana. Entre os destaques, 
estão a queda de 3% em 
internações por Covid-19 
tanto nos leitos clínicos (de 
803 para 778) quanto nos 
de UTI (713 para 693).

O número de óbitos pela 
doença apresentou leve 
queda, sendo considerado 
estável, entre as duas últi-
mas quintas-feiras (de 340 
para 338). O número de ca-
sos ativos aumentou 7% (de 
10.066 para 10.793).

Alertas
Chamou a atenção da 

equipe que monitora o mo-
delo o elevado crescimen-
to nas hospitalizações por 
Covid-19 em 10 regiões: 
Cachoeira do Sul (133,3%), 
Cruz Alta (83,3%), Uru-
guaiana (50%), Ijuí 
(41,7%), Novo Hamburgo 
(40,4%), Lajeado (31,8%), 
Santa Rosa (23,1%), Santo 
Ângelo (22,9%), Pelotas 
(21,6%) e Taquara (21,4%).

DISTÂNCIAMENTO CONTROLADO

DESTAQUES DA 
20ª RODADA

• número de novos regis-
tros de hospitalizações 
por Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SRAG) de 
confirmados Covid-19 au-
mentou 6% entre as duas 
últimas semanas (997 para 
1.061);
• número de internados em 
UTI por SRAG reduziu 4% 
no Estado entre as duas úl-
timas quintas-feiras (917 
para 884);
• número de internados em 
leitos clínicos com Covid 
no RS reduziu 3% entre as 
duas últimas quintas-feiras 
(803 para 778);
• número de internados em 
leitos de UTI com Covid 
no RS reduziu 3% entre as 
duas últimas quintas-feiras 
(713 para 693);
• número de leitos de UTI 
adulto livres para atender 
Covid no RS aumentou 5% 
entre as duas últimas quin-
tas-feiras (de 583 para 614);
• número de casos ativos 
aumentou 7% entre as duas 
últimas semanas (de 10.066 
para 10.793);
• número de óbitos por Co-
vid-19 ficou praticamente 
estável entre as duas últi-
mas quintas-feiras (de 340 
para 338).

As regiões com maior 
número de novos registros 
de hospitalizações nos últi-
mos sete dias, por local de 
residência do paciente, são 
Porto Alegre (304), Caxias 
do Sul (102), Passo Fundo 
(87), Canoas (77) e Novo 
Hamburgo (73).

Região foi classificada novamente na bandeira laranja.
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Prefeitura prorroga Refis/2020 
para que contribuintes possam 
parcelar suas dívidas

A Prefeitura de Pantano 
Grande prorrogou o prazo 
para adesão ao Programa 
de Recuperação Fiscal (Re-
fis/2020). Os contribuintes 
que tiverem débitos com 
o município poderão fazer 
adesão ao programa até o 
dia 30 de outubro deste ano, 
com possibilidade de par-
celar seus débitos com des-
contos nos juros e multas. 
O anúncio da prorrogação 
ocorreu no dia 20 de agosto, 
após a aprovação pela Câ-
mara de Vereadores.

O Programa de Recu-
peração Fiscal - REFIS, 
concede até 95% de des-
conto nos juros e multas, 
beneficiando diretamente 
os cidadãos que possuem 
algum tipo de atraso com a 
Prefeitura, tais como IPTU, 
ISS e Taxas Municipais. A 

novidade do Programa des-
te ano é que os contribuin-
tes do interior que possuem 
débitos da taxa de água, 
também poderão aderir ao 
parcelamento.

O contribuinte que optar 
pelo parcelamento em até 3 
vezes, obterá a redução de 
95% dos valores relativos 

à multa e juros incidentes.  
A Prefeitura disponibiliza 
ainda a possibilidade de 
parcelamentos em até 36 
vezes, porém sem descon-
tos nos juros e multas.

Poderão aderir ao Pro-
grama os contribuintes que 
possuem dívidas superiores 
à R$ 100,00 com o muni-

cípio. No caso de parcela-
mento, cada parcela não 
poderá ser inferior a R$ 
50,00 (pessoa física) e R$ 
80,00 (pessoa jurídica). No 
caso de débitos da taxa de 
água do interior, as parce-
las não poderão ser inferio-
res a R$ 30,00.

Nos casos de reparcela-
mento, os benefícios serão 
aplicados somente ao saldo 
devedor remanescente, não 
ficando sujeito o parcela-
mento existente a qualquer 
tipo de recálculo ou revi-
são de valores lançados e/
ou pagos.

Para sanar dúvidas refe-
rentes aos Programa o cida-
dão deve entrar em contato 
com o Setor de Tributação 
da Prefeitura Municipal 
através do telefone (51) 
3734-2220.

PANTANO GRANDE

Novo prazo vai até o dia 30 de outubro deste ano.

FOTO ARQUIVO/DIVULGAÇÃO



Câmara Municipal informa:
Em acordo com o art. 185, II do Regimento Inter-
no, informo o recebimento das Contas de Gover-
no dos Administradores do Executivo Municipal 
de Pantano Grande referente ao exercício de 
2017 (Processo nº 005056-02.00/17-6, Parecer 
nº 20.443), de Parecer favorável. Comunico, tam-
bém que o Parecer está anexado ao Mural do 
Poder Legislativo e integra dos Processos ficam 
disponíveis digitalmente na sede da Câmara Mu-
nicipal. A Comissão de Orçamento, finanças e tri-
butação possui o prazo de 60 dias para análise 
das mesmas.

Câmara Municipal de Pantano Grande, 
15 de setembro de 2020

Leonir José de Matos Pires
Presidente 2020

Pantano publica decreto 
com determinações 
para a volta parcial das 
atividades esportivas

A Secretaria da Admi-
nistração e Planejamento 
de Pantano Grande publi-
cou na quinta-feira (16), o 
Decreto contendo as de-
terminações, conforme a 
classificação estadual, que 
libera parcialmente o re-
torno às práticas esportivas 
individualizadas de tiro de 
laço mecânico, futsal, vôlei 
e futebol de campo.

No documento também 
estão os Termos de Res-
ponsabilidades os quais os 
proprietários de locais pri-
vados que abrigam as mo-
dalidades deverão entregar 
à Prefeitura para que seja 
analisado antes da realiza-
ção das práticas.

As regras para a liberação 
parcial das atividades em 
locais privados foram deli-
beradas na tarde da última 
terça-feira (15), pelo Co-
mitê de Crise da Covid-19. 
Na oportunidade, também 
foi deliberado sobre a libe-
ração da Praça Central e o 
Caminhódromo Municipal, 
que manterá, porém, inter-
ditado o Parquinho Infan-
til, a academia ao ar livre 
e as quadras de vôlei. Além 
disso, também segue inter-
ditada a quadra de futebol 
de areia no bairro Riogran-
dino, dentre outras.

O Comitê se reuniu com 
proprietários e represen-
tantes de locais que abri-
gam as práticas esportivas 
e foi repassado o modelo de 
cogestão para que possam 
ocorrer os jogos, que neste 
primeiro momento serão 
somente na modalidade de 
treinos. Em todas as mo-

dalidades está proibida a 
presença de público, venda 
e consumo de bebidas alco-
ólicas e serviço de copa. Os 
praticantes deverão evitar 
as aglomerações, manter o 
distanciamento social e re-
alizar a higienização perió-
dica das mãos.

Uma equipe de fiscaliza-
ção fará o acompanhamento 
sistemático dessas atividades.

Confira algumas 
regras estabelecidas 

pelo decreto:

Futebol 7/Futsal
Será permitida no máxi-

mo a marcação de 2 jogos 
por dia (exceto finais de 
semana), com no máximo 7 
atletas por equipe. Os jogos 
deverão ter a duração máxi-
ma de 1 hora e o intervalo 
mínimo de 1 hora entre as 
partidas. Não será permiti-
da a realização de qualquer 
tipo de competição. Sendo 
assim, estarão autorizados 
somente os treinos, que de-
verão contar com jogadores 
do município de Pantano 
Grande e expressamente 
proibido os jogos com equi-
pes de fora do município.

Futebol de Campo
Poderão participar no 

máximo 32 atletas, sendo 
11 titulares e 5 reservas. 
Os jogos deverão ter a du-
ração máxima de 2 horas 
com intervalo mínimo de 1 
hora entre as partidas. Não 
será permitida a realização 
de qualquer tipo de compe-
tição. Sendo assim, estarão 
autorizados somente os 
treinos, que deverão contar 

com jogadores do municí-
pio de Pantano Grande e 
expressamente proibido os 
jogos com equipes de fora 
do município.

Vôlei
Nos jogos de voleibol, a 

duração de cada partida po-
derá ser de até 2 horas, com 
intervalo mínimo de 1 hora 
entre as partidas, fican-
do limitado ao número de 
atletas de dois times, acres-
cidos de até três reservas 
por equipe.  Será permitida 
no máximo a marcação de 
2 jogos por dia.  Não será 
permitida a realização de 
qualquer tipo de competi-
ção. Sendo assim, estarão 
autorizados somente os 
treinos, que deverão contar 
com jogadores do municí-
pio de Pantano Grande e 
expressamente proibido os 
jogos com equipes de fora 
do município.

Vaca Mecânica
Nesta modalidade es-

tão autorizadas as práticas 
com o uso obrigatório de 
máscara, sem a presença de 
público e o controle rigo-
roso de acesso. As práticas 
devem ser individuais e em 
modalidade de treinamen-
to, sendo vedada qualquer 
forma de rodeio, torneio ou 
competição.

Para acessar o decreto 
contendo todas as regras, 
os interessados deverão 
ir até o site oficial da Pre-
feitura Municipal, buscar 
a aba Publicações Legais/
Decretos ou acessar o link: 
www.abre.ai/bzc8

GARANTA JÁ O SEU 
ESPAÇO! LIGUE-NOS:
(51) 99809-8650

ATENÇÃO
CANDIDATOS!

ÚLTIMOS 
ESPAÇOS 
DISPONÍVEIS
PARA 
PROPAGANDA 
POLÍTICA

Pontilhão da Rua Tiradentes foi interditado
A Secretaria de Obras de 

Pantano Grande interditou 
esta semana o pontilhão 
localizado na Rua Tiraden-
tes. O pontilhão, que faz 
a ligação entre os bairros 
Virgínia e Frantz, encon-
tra-se interditado para o 
trânsito de veículos leves e 
deverá passar por reformas 
na próxima semana. 

De acordo com o secretá-
rio de Obras Jorge Miranda, 
os trabalhos no local deve-
rão começar no início da 
próxima semana e, se tudo 
ocorrer dentro do previsto, 
deverão ser concluídos até 
o final da semana. Até o 
término do serviço, a passa-
gem de veículos pelo local 
estará proibida. O secretário 
alerta ainda que os pedes-
tres devem redobrar a aten-
ção ao passar pelo local.

Dique de contenção na Vila
Riograndino deve concluído 
ainda estes mês, diz secretário

Um problema recorrente 
para parte dos moradores 
da Vila Riograndino está 
prestes a ser solucionado. A 
Secretaria de Obras infor-
mou esta semana que está 
na fase final de construção 
de um dique de contenção, 
que deve acabar com as 
inundações existentes na 
parte que faz divisa com a 
lavoura da Fazenda Sulina. 

De acordo com secretário 
de Obras Jorge Miranda, a 
obra deverá ser concluída 
ainda em setembro. O se-
cretário ressaltou ainda que 
as águas já foram desviadas 
para a sanga principal.

Os motoristas que tran-
sitam pelas imediações da 
antiga ponte que leva à Rio 
Pardo devem redobrar a 
atenção ao passar pelo local. Dique deve solucionar problema de inundações.

FOTO JD

Pontilhão será reformado na próxima semana.

FOTO JD
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CLA$$IFICADOS Anúncios a partir de R$ 5,00

ANUNCIE NO DESTAK

51 99809-8650

VENDO CASA NA 
VILA FAROL

VENDO: ótima casa de alvenaria 
com 3 banheiros, garagem para 
3 carros, pátio fechado. O terre-
no mede 750m². Aceito casa de 
menor valor, nas Vilas Virgínia ou 
Frantz. Fone: (51) 99828-4849, 
com Cardozo do Táxi.

VENDE-SE TRATOR
VENDO: Trator Agrícola Massey Fer-
guson MF 4275/4, vermelho, ano/
modelo 2016/2016, único dono, 
com revisões realizadas na conces-
sionária. Quilometragem: 1320,12 
Km. Fone: 51 99129-7819.

VENDO CASA MISTA
VENDE-SE: Casa mista, com terre-
no grande, na Rua 20 de setembro, 
45, Vila Valderi. Preço a combinar. 
Aceito troca. Fone: 51 99561-8793 
(Rosa Amélia).

REIS E JUÍZES
No Velho Testamento, o Período dos Juízes é 

marcado pela influência de líderes como Débora, 
Gideão, Jefté e Sansão, que mantiveram unidas 
as 12 tribos de Israel durante os vários momen-
tos conturbados, após a libertação do Egito, feita 
por Moisés.

Era preciso um Juiz para o povo servir a Deus. 
Caso não houvesse, o povo ira atrás dos deuses 
de outros povos. Esses Juízes não detinham ple-
nos poderes como os reis, e governavam o povo 
israelense pelo exemplo. 

‘Olhe para mim e faça como eu’, diz Gideão (Juízes 
7:17). Governavam pelo respeito que lhes era tribu-
tado, por sua grandeza moral e honorabilidade, e 
não por que eram descendentes de algum rei, ou 
representantes divinos, endeusados, nada do tipo.

Certo dia os israelenses pedem a Samuel, o últi-
mo dos Juízes, que lhes dessem um rei. ‘Nós que-
remos ser como os outros povos, queremos ter 
um rei’. Samuel pergunta: ‘Vocês sabem o que é 
ter um rei?’ Segue ele: ‘Um rei tomará suas filhas 
e fará delas servas e até mesmo amantes. Vai to-
mar seus filhos e fazê-los andar à frente de seus 
exércitos. Um rei é alguém de plenos poderes’. 

Após a explicação e alerta, ele pergunta ao fi-
nal: ‘Vocês querem isso?’ Ao passo que eles res-
pondem: ‘Sim, queremos!’ Mesmo descrevendo o 
despotismo que eles e seus descendentes esta-
vam prestes a perseguir, mesmo assim, o povo 
não se afastou de seu propósito. O povo “eleito”, 
o povo do pacto, o povo de Deus quis ser como os 
outros povos. Então surge o primeiro rei de Isra-
el, Saul, depois Davi, Salomão, etc. 

Lembrei dessa história no dia 10 de setembro, 
quando o Min. Luiz Fux assumiu a presidência 
da cúpula do Poder Judiciário, tornando-se presi-
dente do STF e também do CNJ. Fux, assim como 
outro Min. do Supremo, que é presidente o Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE), Luis Roberto Bar-
roso, é judeu confesso, que segue os ditames da 
religião judaica. Dois juízes judeus de mãe e de 
religião. Os pais de Fux vieram fugidos de Hitler 
(um exemplo de rei).

Luiz Fux, novo presidente do STF e CNJ, é um 
dos juízes mais respeitados e honrados do Brasil. 
É defensor e ativista do combate a corrupção. Foi 
um líder no julgamento do mensalão, e é um de-
fensor da Operação Lava-Jato. É um juiz fino de 
trato, e firme em valores. O outro juiz que lembrei 
foi o Roberto Barroso, que também é símbolo da 
ética e trato público. 

São juízes judeus brasileiros, igual aqueles 
tantos do Período dos Juízes, exemplos de reti-
dão, moralidade, ética, respeito e até mesmo es-
piritualidade. Nossos juízes foram e seguem sen-
do muito mais atuantes na defesa verdadeira da 
união do povo brasileiro, que se dá na defesa da 
democracia, da constituição, das leis e da verda-
de, do que nossos presidentes reis. Os retos juí-
zes, diferente dos maus reis, são conscientes da 
eternidade da alma e, portanto, na perenidade da 
obra de justiça. 

Se reconhecêssemos nossos juízes assim 
como idolatramos nossos presidentes reis (isso 
não é de hoje), o Brasil seria um país mais justo e 
menos enganado. 

Jônatas Ilha é Advogado, Mestre em Direito Constitucional pela 
UNISC, pesquisador no grupo de pesquisas “Intersecções jurídicas entre 
o público e o privado” do PPGD UNISC e possui Mestrado em Portugal 
pela UMinho, com ênfase no constitucionalismo e federalismo europeu.  

GEDSP e Jornal Destak promoveram 
curso virtual para pré-candidatos

O Grupo de Estudo Di-
reito, Sociedade e Política, 
coordenado pelo Advogado 
e Mestre em Direito, Jôna-
tas Michels Ilha, promoveu 
nos dias 11 e 12 de setem-
bro um curso virtual gra-
tuito voltado aos pré-candi-
datos a vereador, prefeito e 
vice de Pantano Grande. O 
Jornal Destak foi parceiro 
do evento.

De acordo com Ilha, mais 
de 40 candidatos, inclusive 
de outros municípios, se 
inscreveram para participar 
da capacitação. Durante os 
dois dias de curso, cerca de 
30 participantes acessaram 
a plataforma Google Meet 
e acompanharam atenta-
mente as informações re-
passadas pelos professores.

O curso iniciou na sexta, 
dia 11, com dois painéis. O 
primeiro painel, abordou a 
ética, bioética e moralida-
de como valores políticos 
constitucionais, na cam-
panha e na vida pública. O 
responsável pelo painel foi 
o professor Jônatas Michels 

Ilha. Já o segundo painel, 
foi comandado pelo pro-
fessor João Felipe Lehmen, 
que abordou os aspectos da 
propaganda eleitoral nas 
Eleições de 2020: vedações, 
possibilidades e novidades.

A capacitação seguiu no 
sábado, dia 12, com a reali-
zação de mais dois painéis. 
O primeiro painel, coman-
dado pelo professor Vag-
ner de Oliveira, teve como 

tema a identificação dos 
problemas locais e as com-
petências legislativas e po-
líticas públicas: o papel do 
vereador. Já o último painel 
ficou a cargo do professor 
Devilson da Rocha Sousa, 
que trouxe informações 
importantes sobre a propa-
ganda eleitoral na internet: 
liberdades x Fake News.

Vale ressaltar que o cur-
so foi ministrado por pro-

fessores Mestres em Di-
reito, com especializações 
em direito eleitoral, direito 
administrativo e direito 
constitucional, federação e 
democracia.

De acordo com Ilha, a 
capacitação foi bastante 
democrática e obteve ex-
celente aceitação por parte 
dos participantes, que in-
clusive sugeriram a reali-
zação de outros cursos.

Curso virtual foi ministrado por Mestres em Direito.

FOTO DIVULGAÇÃO

Defesa Civil pede colaboração 
da população para não jogar 
lixo nas sangas

A quantidade de lixo en-
contrada nos valões e sangas 
de Pantano Grande vem pre-
ocupando a Defesa Civil do 
município. Durante os traba-
lhos de limpeza realizados 
recentemente, uma grande 
quantidade de lixo domésti-
co foi retirada das valas.

De acordo com o coorde-
nador da Defesa Civil, Flá-
vio Miranda, a população 
precisa colaborar e perder 
o hábito de jogar lixo nas 
imediações das sangas e 
dos valões existentes na ci-

dade, pois os mesmos estão 
sendo limpos para evitar 
inundações. 

O coordenador informou 
esta semana que uma retro-
escavadeira está fazendo 
a limpeza nas sangas da 
Vila Nova e uma equipe de 
servidores da SICOMTUR 
está finalizando a limpeza 
no valão do Loteamento 
Unical. Segundo o coor-
denador, as limpezas nos 
valões da Vila Riograndino 
e na Vila Virgínia já foram 
concluídas.

FOTO JD

Limpeza das sangas.
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Câmara Municipal cancela 
eventos e solenidades até 
o final de 2020

O presidente da Câma-
ra Municipal de Panta-
no Grande, Libinho Pires 
(PTB), assinou resolução 
em que confirma o cancela-
mento de eventos e soleni-
dades do Poder Legislativo 
no restante do ano de 2020. 
A medida atinge eventos 
que costumavam atrair um 
grande público.

O presidente destacou 
que o cancelamento dos 
eventos é uma medida que 
visa a prevenção ao coro-
navírus. Libinho também 
ressaltou que realizar tais 
solenidades de forma remo-
ta, através de transmissões 
pela Internet, tiraria o bri-
lho dos eventos que foram 
criados com a intenção de 
destacar a atuação de enti-
dades e de cidadãos panta-
nenses.

O primeiro evento a ser 
cancelado pela resolução 
foi a entrega do Título 
Honorífico “Mérito Far-
roupilha João Eraldo da 
Silveira”, prevista para ser 
entregue no mês de setem-
bro, durante as comemora-
ções da Semana Farroupi-
lha, que este ano também 
foram canceladas devido a 
pandemia. De acordo com 
a resolução, a execução do 
evento envolveria logísti-
ca e presença de público, o 
que impossibilita a realiza-
ção da solenidade devido às 
restrições atuais.

A Interiorização do Po-
der Legislativo também foi 
cancelada. A Sessão, que 
é realizada todos os anos 
no interior do município, 
também envolve logística e 
presença de público.

As atividades da Semana 
do Poder Legislativo, pre-
vista para o mês de novem-
bro, também foram cance-
ladas. Segundo a Câmara 
Municipal, a realização do 
evento envolveria logística 
e acesso ao público as de-
pendências do Legislativo.

Outro evento, que tradi-
cionalmente lota as depen-
dências do Auditório da 
Câmara, não ocorrerá este 
ano. Trata-se da Entrega 
do Título Honorífico “Des-
taque da Educação”, que 
ocorreria no mês de dezem-
bro. A realização do evento 
envolveria logística, acesso 
ao público e inscrição dos 
projetos dos professores, 
que atualmente estão lecio-
nando remotamente devido 
a suspensão das aulas pre-
senciais.

A Câmara de Vereadores 
de Pantano Grande reali-
zou na noite da última ter-
ça-feira, dia 15, a terceira 
Sessão Ordinária do mês 
de setembro. Os trabalhos 
iniciaram às 19 horas e fo-
ram transmitidos somen-
te pelo YouTube, já que o 
Facebook, um dos canais 
de divulgação usados pela 
Câmara para a transmissão 
ao vivo das Sessões, apre-
sentou problemas.

O presidente do Legisla-
tivo, Libinho Pires (PTB), 
ressaltou que não ocorreu 
nenhum tipo de problema 
no fornecimento de Inter-
net e que provavelmente o 
contratempo ocorreu por 
um erro na plataforma do 
Facebook. O presidente 
destacou ainda que a popu-
lação deve acessar o canal 
da Câmara no YouTube 
para acessar o vídeo da 
Sessão desta terça, na ín-
tegra.

Como a presença de 
público nas Sessões está 
temporariamente suspen-
sa, os canais digitais estão 
sendo os principais meios 
de informação entre os ve-
readores e a comunidade. 
De acordo com a Câmara, 
as transmissões vêm apre-
sentando bons resultados, 
garantindo a transparência 
dos atos do Legislativo.

Na Sessão da última ter-
ça-feira, além dos pedidos 

de providência e das indi-
cações dos parlamentares, 
também ocorreu o encami-
nhamento para a Comissão 
de Orçamento, Finanças e 
Tributação, do parecer nº 
20.443 com as Contas do 
Executivo Municipal do 
ano de 2017. Esta docu-
mentação permanecerá a 
disposição para consulta e 
questionamento de qual-
quer pessoa da comunidade 
por 60 dias.

Os vereadores voltarão 
a se reunir no próximo dia 
22, às 19 horas, para a pe-
núltima Sessão Plenária do 
mês de setembro.

Onde assistir as 
Sessões da Câmara?
Facebook:
www.facebook.com/cama-
rapantanors ou www.face-
book.com/destakjornal
YouTube:
http://bit.ly/3b1RIR0

Transmissão da Sessão da Câmara 
da última terça-feira apresentou 
problemas no Facebook
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Entrega do Título Honorífico Mérito Farroupilha também foi cancelada.
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Estradas estão sendo mapeadas a fim de identificar possíveis rotas de delinquentes.

Pantano Grande ganha 
reforço no patrulhamento 
rural através das patrulhas 
comunitárias do interior

A Brigada Militar inten-
sificou nos últimos meses 
a sua presença nas co-
munidades do interior de 
Pantano Grande. Além do 
patrulhamento de rotina e 
atendimento de ocorrên-
cias pelas guarnições de 
serviço e a Patrulha Comu-
nitária do município, desde 
de junho o interior conta 
com mais uma guarnição 
oriunda da sede do 2° BPM 
de Rio Pardo, que semanal-

mente faz patrulhamento 
e visitas às propriedades 
interioranas a fim de coibir 
os ilícitos no campo, tais 
como: abigeatos, furtos e 
roubos à propriedades. 

Os patrulhamentos e 
visitas aos proprietários 
rurais são catalogados 
através de um aplicativo e 
as estradas são mapeadas 
a fim de identificar possí-
veis rotas de delinquentes. 
Esse trabalho é controlado 

e avaliado mensalmente 
pelo Comando Regional de 
Polícia Ostensiva em Santa 
Cruz do Sul e alcança todo 
o Vale do Rio Pardo. 

De acordo com o coman-
dante da Brigada Militar de 
Pantano, tenente João Alci-
mar Fernandes de Fernan-
des, os índices criminais 
referentes aos abigeatos e 
demais crimes na área rural 
tiveram uma considerável 
queda nos últimos meses.

Reforço no patrulhamento deu mais segurança ao homem do campo.
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