
PANTANO GRANDE
E RIO PARDO

SEXTA E SÁBADO
16 E 17 DE OUTUBRO DE 2020

•  ANO 12
•  EDIÇÃO 503

CONFIRA COMO FOI A SEMANA DE CAMPANHA DOS CANDIDATOS  |  P.05

ESCOLAS ESTADUAIS DA 
REGIÃO DEVEM RETOMAR AS 

AULAS PRESENCIAIS NO DIA 21

EDUCAÇÃO

CN
PJ

 J
or

na
l: 

10
.7

11
.9

32
/0

00
1-

04
CN

PJ
 C

an
d.

: 3
8.

77
0.

99
5/

00
01

-4
2

Ti
ra

ge
m

: 3
/1

0 
- V

al
or

 U
n.

 R
$ 

26
0,

00

A PEDIDO

CNPJ Jornal: 10.711.932/0001-04 - CNPJ Cand.: 38.766.497/0001-26 - Tiragem: 3/10 - Valor Un. R$ 300,00

A PEDIDO

A PEDIDO

CNPJ Jornal: 10.711.932/0001-04 - CNPJ Cand.: 38.675.951/0001-33 - Tiragem: 3/10 - Valor Un. R$ 285,00

A PEDIDO

CN
PJ

 J
or

na
l: 

10
.7

11
.9

32
/0

00
1-

04
CN

PJ
 C

an
d.

: 3
8.

76
8.

05
2/

00
01

-8
5

Ti
ra

ge
m

: 3
/1

0 
- V

al
or

 U
n.

 R
$ 

18
0,

00

PANTANO GRANDE  |  P.04

Acidente com três 
caminhões deixa um 
morto e dois feridos

Escola Pedro Nunes já iniciou os preparativos para a retomada das atividades  |  P.03

PANTANO GRANDE  |  P.04

Brigada vai intensificar 
fiscalização para combater 
perturbação do sossego 
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BRIGADA MILITAR

Homem é preso 
por posse irregular de 
arma de fogo durante 
cumprimento de 
mandado

Na noite do dia 08 de 
outubro, a Brigada Militar 
de Pantano Grande locali-
zou e prendeu um homem 
de 48 anos que tinha um 
mandado de prisão em seu 
desfavor pela Lei Maria da 
Penha. A prisão ocorreu 

Arma estava em posse do indvíduo.

FOTO DIVULGAÇÃO/BM

CUMPRIMENTO DE MANDADO

Homem é preso duas 
vezes na mesma semana
pela Brigada Militar

Um homem de 37 anos 
foi preso duas vezes pela 
Brigada Militar de Pantano 
Grande em menos de uma 
semana.

A primeira prisão ocor-
reu no dia 7 de outubro, no 
bairro Vila Nova, durante 
o patrulhamento de rotina. 

POLÍCIA

BM apreende armas no 
interior de Pantano Grande

Na manhã do dia 11 de 
outubro a Brigada Militar 
de Pantano Grande apreen-
deu três armas de fogo sem 
procedência que estavam 
em posse de dois homens 
oriundos de Vera Cruz.

De acordo com a Briga-
da Militar, por volta das 
09h30 a guarnição efetuava 
uma operação de barreiras 
na localidade da Várzea do 
Capivarita quando abordou 
dois indivíduos em uma ca-
minhonete com placas de 
Vera Cruz. Em revista ao 
veículo foram encontradas 
munições de Cal.12. No 
compartimento do motor 
os policiais também en-
contraram duas armas Cal. 
12 sem procedência e um 
revólver Cal.22 sem nume-
ração aparente. Os ocupan-
tes do veículo, de 39 e 43 
anos, foram conduzidos à 
Delegacia de Polícia de Rio 
Pardo onde foi efetuado o 
registro da ocorrência. Os 
suspeitos foram liberados.

O homem, que possuía um 
mandado de prisão cível 
em seu desfavor, foi preso 
e encaminhado à Delega-
cia de Polícia de Rio Pardo 
para o registro da ocorrên-
cia. Após foi encaminhado 
ao Presídio Regional de 
Santa Cruz do Sul.

Homem é preso após 
descumprir medida protetiva

Um homem de 50 anos 
foi preso pela Brigada Mi-
litar no dia 11 de outubro 
após descumprir uma me-
dida protetiva e importunar 
a ex-companheira, em Pan-
tano Grande.

De acordo com a Briga-
da Militar, por volta das 

19h30, uma senhora entrou 
em contato com a corpora-
ção relatando que seu ex-
-companheiro estava em 
sua casa lhe aborrecendo. 
Os policiais foram até o lo-
cal e flagraram o homem na 
residência. Ele acabou sen-
do preso em flagrante por 

A segunda prisão ocorreu 
na madrugada do dia 13, 
quando o homem foi fla-
grado no centro da cidade 
descumprindo o mandado 
de prisão domiciliar. Ele foi 
encaminhado para a DP de 
Rio Pardo e liberado após o 
registro da ocorrência.

descumprir uma medida 
protetiva.

O homem foi encami-
nhado à Delegacia de Po-
lícia de Rio Pardo. Após o 
registro da ocorrência ele 
foi conduzido ao Presídio 
Regional de Santa Cruz 
do Sul.

Prisão por posse de entorpecente 
No dia 09 de outubro 

uma mulher de 34 anos foi 
flagrada pela Brigada Mi-
litar em via pública com 
dois invólucros de cocaína. 
A ação dos policiais ocor-
reu por volta das 00h50 no 

bairro Vila Virgínia.
Segundo a Brigada Mili-

tar, ao ser abordada a mu-
lher relatou aos policiais 
que havia comprado a droga 
de um elemento já conhe-
cido das guarnições. O in-

divíduo citado pela mulher 
foi localizado pelos PMs, 
porém com ele não foram 
encontrados entorpecentes.

Os dois foram liberados 
após a ocorrência ser lavra-
da pela BM.

Armas e munições apreendidas pela BM.

FOTO DIVULGAÇÃO/BM

por volta das 21 horas, na 
localidade da Várzea.

De acordo com a Brigada 
Militar, o homem já esta-
va sendo procurado pela 
polícia. Os policiais ainda 
apreenderam uma arma 
longa cal. 12 e munições 

que estavam em posse do 
indivíduo, que responderá 
pelo crime de posse irre-
gular de arma de fogo de 
uso permitido. O homem 
foi preso e encaminhado ao 
Presídio Regional de Santa 
Cruz do Sul. 

Drogas e dinheiro foram apreendidos.

FOTO DIVULGAÇÃO/BM
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REGRAS GERAIS PARA 
O RETORNO DAS AULAS 
PRESENCIAIS
•  A distância mínima entre estudantes, professo-

res e servidores é de 1,5 metro com máscara e 2 

metros sem máscara;

•  As escolas poderão receber diariamente o má-

ximo de 50% dos estudantes presencialmente, 

respeitando as regras de distanciamento social, 

uso de EPIs e seguindo orientações de higieniza-

ção pessoal;

•  Para as salas de leitura e intervalos, a orienta-

ção é demarcar o piso dos espaços físicos, como 

forma a facilitar o cumprimento das medidas de 

distanciamento social. As escolas devem ainda 

estabelecer horários alternados de intervalo para 

evitar aglomerações;

•  A jornada de trabalho do professor não será al-

terada e funcionará no Modelo Híbrido de Ensino, 

com aulas remotas e presenciais, sem modifica-

ção da carga horária;

•  Professores e servidores com mais de 60 

anos, gestantes ou portadores de doença que os 

inclua no grupo de risco terão preferência para o 

desempenho de suas atribuições em regime de 

teletrabalho;

•  Estudantes em grupo de risco permanecerão 

com atividades nas aulas remotas, conforme ma-

nifestação dos pais ou responsáveis por meio do 

Termo de Responsabilidade enviado às famílias.

C PANTANO GRANDE

FOTO DIVULGAÇÃO

Escolas estaduais da região devem retomar as 
atividades presenciais na próxima quarta, dia 21

Depois de meses em es-
tudo, a retomada das ativi-
dades presenciais nas esco-
las da rede pública estadual 
da região ocorre na próxi-
ma quarta-feira, dia 21. As 
orientações e os protocolos 
a serem aplicados foram 
divulgados na tarde da úl-
tima quarta-feira, dia 14, 
pelo Governo do Estado.

Para esse retorno presen-
cial, as escolas são obri-
gadas a seguir a portaria 
elaborada pelas secretarias 
estaduais de Saúde e de 
Educação. O Estado tam-
bém definiu regras para o 
transporte escolar, para os 
refeitórios e para as salas 
de aula, com distanciamen-
to mínimo entre os alunos, 
uso de máscara e máximo 
de 50% de alunos em sala 
de aula (sempre nos mes-
mos grupos para facilitar o 
rastreamento de contactan-
tes, em caso de caso posi-
tivo).

“Retomar o ensino pre-
sencial é importante para 
assegurar o direito à apren-
dizagem, prover atenção e 
assistência e evitar aban-
dono e evasão”, destacou o 
governador Eduardo Leite 
durante a apresentação do 
plano. O Estado investiu R$ 
270 milhões para aprendi-
zagem, capacitação, aqui-
sição de equipamentos de 
proteção individual (EPIs) 
e materiais de desinfecção 
e contratação de professo-
res e profissionais de apoio 
(serventes e merendeiras) 
em todo o Rio Grande do 
Sul.

O modelo de ensino, no 
entanto, permanecerá sen-
do híbrido, ou seja, com en-

sino remoto, e todos os alu-
nos deverão acompanhar a 
distribuição de conteúdo e 
de atividades na plataforma 
Google Classroom, mesmo 
aqueles que optarem por 
ir à escola. Professores e 
funcionários que não per-
tençam ao grupo de risco, 
no entanto, são obrigados 
a retornar ao trabalho pre-
sencial.

As atividades presenciais 
só poderão ocorrer em regi-
ões Covid que estejam em 
bandeira amarela ou com 
pelo menos duas semanas 
em bandeira laranja. Nas 
regiões com maior risco, 
bandeira vermelha ou pre-
ta, o retorno está vedado. 
Para melhor orientar pro-
fessores, pais e alunos, o 
Estado disponibilizou uma 
série de materiais, como 
cartilhas e documentos, 
com o detalhamento das 
orientações e das regras 
a serem seguidas. Todo o 
conteúdo pode ser acessado 
no site https://estado.rs.gov.
br/voltaasaulas.

REGIÃO
A 6ª Coordenadoria Re-

gional de Educação, com 
sede em Santa Cruz do Sul, 
informou nesta quinta-feira 
(15) que o retorno das au-
las presenciais na região 
está previsto para o dia 21 
de outubro, para os alunos 
do Ensino Médio e que as 
escolas já estão se prepa-
rando para receber os alu-
nos com todas as medidas 
de segurança. De acordo 
com o coordenador re-
gional de Educação da 6ª 
CRE, Luiz Ricardo Pinho 
de Moura, para retomar o 

ensino presencial, cada es-
cola precisou criar seu pró-
prio Centro de Operação de 
Emergência em Saúde para 
a Educação (COE), bem 
como os planos de contin-
gência. Constituído por 
membros da equipe da pró-
pria escola, o COE Local é 
o responsável por reportar 
ao COE Regional e à Vigi-
lância Sanitária casos sus-
peitos de contaminação por 
Covid-19 nas escolas. Se-
gundo Luiz Ricardo, os di-
retores das escolas também 
devem assinar um Termo 
de Autodeclaração Sanitá-
ria, garantindo que a escola 
tem condições sanitárias 
para receber os alunos com 
segurança.

Luiz Ricardo ressaltou 
ainda que o retorno dos 
alunos não é obrigatório – 
pais e responsáveis podem 
decidir se querem que seus 
filhos vão à escola. Ini-
cialmente, será priorizado 
o retorno presencial para 
alunos com dificuldade de 
aprendizado ou de acesso 
ao conteúdo oferecido pela 
plataforma Google Sala de 
Aula. “Quando a família 
optar pelo não retorno do 
aluno, o responsável pelo 
estudante deve assinar um 
Termo de Reponsabilidade, 
comunicando que o aluno 
não retornará e continuará 
no ensino remoto. Os pais 
ou responsáveis pelos alu-
nos que forem retornar as 
aulas presenciais também 
deverão assinar um Termo 
de Reponsabilidade, para a 
escola ter a garantia de que 
a família tem pleno conhe-
cimento do retorno do alu-
no. Caso o aluno seja maior 

de idade ele mesmo poderá 
assinar esse termo”, ressal-
ta o coordenador.

Luiz Ricardo garantiu 
que a partir da próxima se-
mana as escolas começarão 
a receber os equipamentos 
de proteção individual 
(EPIs), bem como o mate-
rial de higienização e lim-
peza. “Como foram várias 
empresas que ganharam a 
licitação para fornecer es-
tes itens, as entregas ocor-
rerão de forma gradativa”, 
disse.

PANTANO 
GRANDE

A diretora da Escola Es-
tadual de Educação Básica 
Pedro Nunes de Oliveira, 
Tatiane Eidt de Lima, in-
formou nesta quinta-feira 
(15), que o retorno das ati-
vidades presenciais para os 
alunos do Ensino Médio 
está previsto para o dia 21 
de outubro, mas que ainda 
depende da chegada dos 
equipamentos de prote-
ção individual (EPIs). “Já 
estruturamos o Centro de 
Operação de Emergência 
em Saúde para a Educa-
ção (COE) da Escola Pedro 
Nunes e o retorno está pre-
visto para dia 21, porém a 
escola ainda não recebeu os 
EPIs necessários para o re-
torno das aulas presenciais. 
Acredito que se não chega-
rem a tempo teremos que 
adiar o retorno das aulas”, 
disse a diretora. 

Já na Escola Estadual de 
Ensino Fundamental Rita 
Lobato, da localidade Vár-
zea, o retorno das aulas 
presencias está previsto 
para o dia 28 de outubro 
para os alunos dos anos fi-
nais do Ensino Fundamen-
tal e dia 12 de novembro 
para os estudantes dos anos 
iniciais do Ensino Funda-
mental, mas também de-
pende da chegada dos EPIs 
e do transporte escolar. De 
acordo com a diretora Sil-
vana de Freitas Grando, a 
Escola já estruturou o COE 
Local, encaminhou o plano 
de contingência para apro-
vação da Regional e aguar-
da agora a definição do 
transporte escolar e a che-
gada dos equipamentos de 
proteção individual. “Es-
tamos de plantão na escola, 
das 8h às 18h, aguardando 
a transportadora que trará 
estes EPIs. Precisamos de-

Aulas presenciais na Rita Lobato poderão não ser retomadas por falta de transporte escolar.

les para retomar as ativida-
des com segurança”, ressal-
ta a diretora. O transporte 
escolar também preocupa 
a diretora. “Dependemos 
do transporte fornecido pe-
las Prefeituras de Pantano 
Grande e Dom Feliciano 
para trazer os alunos até 
a escola. A Prefeitura de 
Pantano Grande já nos co-

municou que por enquanto 
não irá fornecer o transpor-
te para os nossos alunos”, 
disse a diretora. 

A questão do transporte 
escolar também preocupa 
a diretora da Escola Pedro 
Nunes, que também depen-
de da disponibilização do 
serviço para o transporte 
dos estudantes.

EDUCAÇÃO
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Brigada vai intensificar 
fiscalização para combater 
perturbação do sossego em 
Pantano Grande

Acidente com três 
caminhões deixa um 
morto e dois feridos

O comandante da Bri-
gada Militar de Pantano 
Grande, tenente João Al-
cimar Fernandes de Fer-
nandes, anunciou nesta 
quinta-feira (15) que vai 
intensificar as ações de fis-
calização nos veículos com 
som automotivo e demais 
instrumentos que pertur-
bem o sossego público. 
Fernandes também anun-
ciou que vai realizar blitz 
para fiscalizar o consumo 

de álcool pelos motoristas.
“Estamos alertando os 

condutores de veículos que 
utilizam som automotivo 
em volume audível do lado 
externo do automóvel, que 
caso sejam flagrados pela 
BM estes serão autuados 
conforme preceitua o arti-
go 228 do Código de Trân-
sito Brasileiro (CTB) em 
seu Artigo 228 e Resolu-
ção do Contran n° 624/16. 
Esta infração é possível ser 

lavrada sem abordagem 
ao condutor e sem medi-
ção por decibelímetro, de 
acordo com o Artigo 280 
Parágrafo 3° do CTB e Re-
solução 561/15. O condutor 
também poderá ser enqua-
drado em contravenção ou 
crime se estiver a perturbar 
a tranquilidade pública”, 
destacou Fernandes. 

O comandante anunciou 
ainda que sons em volumes 
excessivos, mesmo os que 
forem propagados de um 
ponto fixo, também serão 
objeto de fiscalização a fim 
de evitar perturbação do 
sossego.

De acordo com o co-
mandante, nas barreiras 
policiais, que serão reali-
zadas a partir deste final 
de semana, também serão 
utilizados etilômetros (ba-
fômetro) a fim de aferir o 
possível uso de bebida al-
coólica por condutores de 
veículos automotores.

PANTANO GRANDE

Um grave acidente envol-
vendo três caminhões ma-
nhã desta sexta-feira (16), 
na BR-290, em Pantano 
Grande deixou um morto e 
outros dois feridos. Confor-
me o Corpo de Bombeiros 
de Rio Pardo, os veículos 
trafegavam no mesmo sen-
tido quando os dois primei-
ros caminhões pararam na 
pista. O terceiro, no entan-
to, que vinha atrás, não pa-
rou e colidiu na traseira dos 
veículos. O acidente acon-
teceu por volta das 11h40, 
no quilômetro 216 da rodo-

via, próximo ao Sucatão do 
Batata.

O condutor do caminhão 
que colidiu na traseira dos 
outros veículos foi socor-
rido por uma ambulância 
da Prefeitura de Pantano 
Grande, com lesões, e foi 
encaminhado ao Hospital 
Regional do Vale do Rio 
Pardo. Até o fechamento 
desta edição não havia in-
formações sobre o estado 
de saúde dele. Além do mo-
torista, ocupavam o veículo 
outros dois homens, que fi-
caram presos às ferragens. 

Os bombeiros retiraram as 
duas vítimas. 

Um deles morreu no lo-
cal do acidente e o outro foi 
socorrido, com ferimentos 
graves, e levado para aten-
dimento médico. O homem 
que morreu tinha 50 anos 
e não teve a identidade di-
vulgada.

Conforme a Polícia Ro-
doviária Federal, o trânsito 
ficou completamente inter-
rompido no local por algu-
mas horas. Os ocupantes dos 
outros dois veículos de car-
ga não tiveram ferimentos.

Acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira (16).

FOTO NOEL VIEIRA

Equipes fazendo o resgate das vítimas que ficaram presas às ferragens.

FOTO NOEL VIEIRA

Acão da polícia visa garantir o sossego dos pantanenses.

FOTO ILUSTRATIVA

Brigada Militar vai realizar Blitz na 
cidade para flagar os infratores
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Confira como foi a semana dos dois 
candidatos a prefeito de Pantano Grande

A terceira semana de 
campanha dos candidatos a 
prefeito de Pantano Grande 
foi marcada por inaugura-
ções de comitês, live nas 
redes sociais, reuniões e vi-
sitas de casa em casa.

De acordo com os coor-
denadores da campanha dos 
candidatos Mano e Juninho 
(PTB/PT/PSB), a Inaugura-
ção dos Comitês Central e 
da Juventude foi um gran-
de marco na campanha dos 
candidatos. O evento, que 
ocorreu na segunda-feira, 
dia 12, contou com adesiva-
ço, onde cerca de 200 carros 
foram adesivados, amplo 
apoio popular e a partici-
pação do Deputado Federal 
Maurício Dziedricki. Em 
sua fala, Dziedricki desta-
cou que Pantano Grande 
precisa mudar. “Precisa co-
nhecer novas ideias, novas 
vozes, lideradas por quem 
está aqui hoje, clamando por 
valores que foram perdidos 
nesses últimos anos. Essa é 
a eleição da virada, da mu-
dança, da transformação. 
Porque o que vocês veem 
hoje é um Mano preparado 
para ser o próximo prefeito 
de Pantano Grande”, dis-

se o deputado. No evento, 
Mano Paganotto destacou 
a importância da participa-
ção popular na campanha. 
“Fale com o vizinho, com 
o parente, para mudarmos 
a história do nosso muni-
cípio. Por mais saúde, por 
mais emprego. E com cer-
teza terão um prefeito e um 
vice com o vidro do carro 
aberto, se colocando no lu-
gar das pessoas que necessi-
tam”, discursou o candidato 
a prefeito. 

Segundo a coordenação 
de campanha, as mobili-
zações nas redes sociais se 
fortalecem a cada dia. “Com 
uma campanha baseada em 
propostas, Mano e Juninho 
vão aos poucos apresen-
tando para a população os 
pontos mais importantes 
do Plano de Governo”, di-
vulgou em nota a assessoria 
dos candidatos.

De acordo com a asses-
soria, durante a semana 
ocorreram diversas reuni-
ões com a equipe de coor-
denação, candidatos e cabos 
eleitorais. A campanha con-
tinua com visitas de casa 
em casa através dos can-
didatos Mano e Juninho e 

sua equipe. Ainda segundo 
a assessoria dos candidatos, 
as propostas estão sendo 
apresentadas através de um 
plano de governo bem es-
truturado que comprova que 
é possível, fazer em quatro 
anos, um Pantano Grande 
de verdade, sem dividir a 
população por cores parti-
dárias, em busca de mais 
empregos, mais saúde, mais 
oportunidades para os jo-
vens, e sim, fazendo mais 
para todos. 

Na tarde desta sexta-feira 
(16), Mano e Juninho esti-
veram em Porto Alegre vi-
sitando o vice-governador, 
Ranolfo Vieira Júnior, onde 
trataram das demandas para 
a segurança pública, apresen-
tando um projeto para insta-
lação de câmeras de seguran-
ça no município, inclusive 
nos corredores da área rural. 
Na oportunidade, foi gravado 
um vídeo de apoio a campa-
nha dos candidatos. 

De acordo com a agenda 
divulgada pela coordenação 
de campanha, neste sába-
do, dia 17, está prevista a 
inauguração dos Comitês 
do Monte Castelo e Várzea, 
com concentração às 14 ho-

ras em frente a casa do vere-
ador Ênio Paganotto. 

Já a semana dos candida-
tos Ivan e Zé Pedro (MDB/
PP/PDT/ PSDB/PSD) foi 
marcada pelas ações virtu-
ais e o lançamento do clipe 
do jingle de campanha.

De acordo com os coorde-
nadores de campanha, duas 
ações virtuais, em espe-
cial, mostraram a força dos 
candidatos e emocionaram 
apoiadores e simpatizan-
tes. Na noite de quarta-feira 
(14), a realização da primei-
ra Live dos candidatos foi 
considerada sucesso pela 
coordenação de campanha. 
Os candidatos puderam 
apresentar propostas e res-
ponderam a questionamen-
tos dos eleitores. Segundo a 
assessoria de imprensa dos 
candidatos, a ação alcançou 
cerca de 10 mil pessoas e 
teve mais de 500 comentá-
rios, contabilizando o Face-
book e o Instagram oficiais 
da campanha.

“A Live Juntos Podemos 
Mais foi o impulso que fal-
tava para atingirmos ain-
da mais a comunidade. A 
repercussão foi a melhor 
possível”, comemora o can-

didato a prefeito, Ivan Tre-
visan, do MDB. “O sucesso 
da nossa Live já nos fez pro-
gramar a próxima. Quere-
mos seguir dialogando com 
o eleitor pelos espaços que 
temos”, projeta Zé Pedro, 
candidato a vice-prefeito 
pelo Progressistas, insti-
gando o envio de questio-
namentos para as próximas 
transmissões ao vivo.

Já na noite da última 
quinta-feira (14), marcan-
do um mês para as eleições 
municipais, a coligação fez 
o lançamento do jingle ofi-
cial da campanha. A produ-
ção foi filmada durante uma 
semana e contou com a par-
ticipação da ex-prefeita Iza 
Raabe. Segundo a assesso-
ria dos candidatos, a divul-
gação do clipe foi emocio-
nante, principalmente para 
a juventude que estava em 
uma reunião de mobilização 
e acompanhou em primeira 
mão o vídeo. 

Antes disso, no fim de se-
mana passado, as inaugura-
ções dos comitês do Monte 
Castelo, no sábado (10), e da 
Várzea, no domingo, reuni-
ram dezenas de apoiadores 
e marcaram a mobilização 

dos eleitores do interior. 
Durante toda a semana que 
passou, os candidatos par-
ticiparam de reuniões e se-
guiram a agenda de encon-
tros e visitas. 

“A mobilização está cada 
vez maior e a energia que 
recebemos das pessoas é o 
que nos motiva a levantar 
todos os dias com mais dis-
posição e novas ideias para 
projetar Pantano Grande no 
cenário estadual nos pró-
ximos anos”, afirma Ivan. 
“Também estamos rece-
bendo apoio de importantes 
políticos do cenário Federal, 
Estadual e Municipal. Nos 
próximos dias vamos com-
partilhar essas mensagens 
com a nossa comunidade”, 
garante Zé Pedro.

De acordo com os coor-
denadores de campanha, as 
ações realizadas na internet 
serão levadas para as ruas 
neste final de semana. Estão 
agendados um bandeira-
ço, no sábado (17), a partir 
das 13h30, com concentra-
ção no Comitê  Central, e a 
inauguração do Espaço da 
Juventude, no domingo (18), 
às 14h30, quando também 
ocorre adesivaço.

Juninho e Mano estiveram com o vice-governador do Estado.

FOTO DIVULGAÇÃO ASSESSORIA MANO E JUNINHOFOTO DIVULGAÇÃO ASSESSORIA IVAN E ZÉ PEDRO

Zé Pedro e Ivan durante o lançamento do clipe do jingle de campanha.
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Câncer
de 21/06 a 21/07

Você será levado a tomar uma 
decisão nova para liderar experi-
ências que mexem com a autoesti-
ma. Se tiver filhos, é preciso saber 
que eles estão passando por um 
ciclo novo, em que poderão ocor-
rer mudanças, cortes e afastamen-
tos. O novo deseja entrar.

Touro
de 21/04 a 20/05 

Uma conversa é importante 
para tomar decisões ousadas 
e novas no casamento ou em 
parcerias. Esteja atento a convi-
tes ou a novas ideias que vêm 
de uma outra pessoa e geram 
oportunidades viáveis para o 
momento.

Gêmeos
de 21/05 a 20/06

É um dia importante para inovar 
a sua atuação no trabalho. Uma 
conversa em segredo ou uma 
oportunidade que você deseja 
preservar vêm para abrir novas 
portas na dinâmica de sua rotina. 
Tenha atenção com os medos e a 
ansiedade.

Leão
de 22/07 a 22/08

O céu traz inovações em família 
e também pode trazer à tona 
contratos ou projetos que você 
deseja concretizar no imóvel. É 
um cenário novo, que vem para 
mudar a sua vida como um todo. 
Esteja aberto e flexível ao novo 
ciclo.

Virgem
de 23/08 a 22/09

O céu traz notícias, convites e 
oportunidades que vêm para im-
pulsionar as mudanças em sua 
vida. O cenário aponta cursos e 
também experiências em outras 
cidades. Você está sendo levado 
também a cortar e a afastar pesso-
as próximas.

Escorpião
de 23/10 a 21/11

Você está disposto a mudar e a 
renovar tudo em sua vida. O céu 
abre os caminhos e lhe dá condi-
ções de criar um novo cenário por 
meio de novas ideias. Você vai 
sentir a necessidade de comparti-
lhar as suas ideias com uma pes-
soa importante à sua experiência.

Peixes
de 19/02 a 20/03

O céu fala de contatos com pes-
soas que estão distantes. Existe 
a vontade de renovar as relações, 
os contatos e de criar uma atmos-
fera nova e criativa com pessoas 
próximas. Esteja atento a convites 
e aberto ao novo. Tenha atenção 
no trânsito.

Sagitário
de 22/11 a 21/12

Uma conversa em segredo 
mexe muito com você. Haverá a 
necessidade de renovar a dinâ-
mica de trabalho e o céu aponta 
uma pessoa que conversa com 
você em silêncio, para ajudá-lo 
a desenvolver uma nova perfor-
mance.

Capricórnio
de 22/12 a 19/01

O céu traz notícias ou novas 
ideias para liderar projetos. Ele 
também amplia a relação com 
os amigos e, concomitante, traz 
caminhos mais ousados para 
desenvolver uma dinâmica de 
lazer e bem-estar. Esteja atento 
a convites.

Áries
de 21/03 a 20/04

O céu fala sobre distratos ou expe-
riências novas que vêm por meio 
de convites e novas oportunida-
des para empreender. Você está 
dando um passo diferente, com 
foco em acertos de contas e deci-
sões para promover sua autono-
mia financeira.

Aquário
de 20/01 a 18/02

É um bom dia para mudar e re-
novar a vida. O céu o convida a 
abandonar uma mesma postura e, 
dessa forma, criar novas oportuni-
dades em sua jornada. Esteja aten-
to a convites profissionais. Natural-
mente, pessoas podem se afastar 
e novas pessoas podem entrar.

Libra
de 23/09 a 22/10

É um novo ciclo profissional, que 
muda toda a dinâmica para obter 
ganhos materiais, bem como a 
administração financeira. Esteja 
atento a convites e a novidades 
que vêm para renovar os ganhos, 
libriano e libriana. As portas es-
tão abertas.

HORÓSCOPO Horóscopo válido para este sábado

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.

Estudo Covid-VRP aponta que 
12 mil foram infectados na região

O Consórcio Intermuni-
cipal de Serviços do Vale 
do Rio Pardo (Cisvale) 
divulgou na última terça-
-feira, 13, os resultados da 
quarta e última etapa do 
estudo Covid-VRP, reali-
zado em agosto e outubro. 
Pesquisadores da Univer-
sidade de Santa Cruz do 
Sul (Unisc) percorreram 
14 municípios da região e 
realizaram testes rápidos 
na população, buscando 
identificar a prevalência do 
novo coronavírus. Diferen-
temente de outras pesqui-
sas feitas pelos governos 
estadual e federal, foram 
testados também os mora-
dores das zonas rurais, que 
em muitos municípios do 
Vale do Rio Pardo corres-
pondem à grande maioria 
dos habitantes.

O principal objetivo da 
Covid-VRP foi verificar 
as características do con-
tágio na região, dando 
atenção às especificidades 
e fornecendo aos gestores 
embasamento técnico para 
as tomadas de decisão em 
relação à pandemia. As 
três primeiras etapas fo-
ram quinzenais, enquanto 
a quarta e última teve um 
intervalo de 30 dias, a fim 
de dar mais tempo para que 
os já infectados produzis-
sem anticorpos e pudessem 
ser detectados nos testes rá-
pidos. A quantidade variou 
conforme a população de 
cada município.

A precisão dos testes rá-
pidos foi de 97% em média, 
com 3,6% de possibilidade 
de apresentar um falso re-

CUIDADORA 
DE IDOSOS

Procuro trabalho como cui-
dadora de idosos. Tenho 9 
anos de experiência na área 
e possuo referências. Tenho 
diponibilidade de horários. 
Fone: (51) 99749-2119, falar 
com Neusa Borba da Cruz.

sultado negativo e 2% para 
falso positivo. Das 1.063 
pessoas examinadas nessa 
última fase, 36 apresenta-
ram anticorpos, o que cor-
responde a uma prevalência 
de 3,4%. Chama a atenção 
o número de moradores das 
zonas rurais positivados, 
com 14 pessoas (39% do 
total), enquanto os outros 
22 residem nas cidades. A 
média de habitantes por do-
micílio é de três pessoas.

Aplicando essa prevalên-
cia sobre a população total 
desses 14 municípios, que 
é de cerca de 350 mil ha-
bitantes, a estimativa é de 
12.165 infectados – uma a 
cada 30 pessoas. A título 
de comparação, os núme-
ros oficiais apontam 4.337 
casos confirmados no Vale 
do Rio Pardo. Vale destacar 
também que desses 3,4%, 
2,73% são anticorpos do 
tipo IgG, mostrando que 
a infecção pela Covid-19 
ocorreu há mais de 30 dias 
pelo menos.

O médico infectologista 
Marcelo Carneiro, coor-
denador do estudo Covid-

-VRP, explica que, apesar 
de a oferta de testes ter se 
ampliado ao longo da pan-
demia, ela nunca foi uni-
versal, o que resultou em 
um número falso e baixo 
de casos. Em resumo, só foi 
contabilizado quem apre-
sentou sintomas da doença 
e quem, eventualmente, foi 
testado em alguma das pes-
quisas de prevalência.

População reduziu 
o uso da máscara
O uso da máscara pela 

população ao sair de casa, 
que esteve acima dos 90% 
nas três primeiras etapas do 
estudo, apresentou redução 
expressiva, ficando com 
73,5% na última fase. Car-
neiro explica que a popula-
ção percebeu a melhora nos 
indicadores de risco e, com 
isso, foi gradativamente re-
duzindo os cuidados, como 
o uso da máscara e o dis-
tanciamento social. Apesar 
de parecer um problema, 
essa “falta de cuidado” 
resultou em muitos casos 
assintomáticos, garantindo 
uma imunidade de rebanho 

natural.
Entre os dados socioe-

conômicos apresentados, 
88% dos pesquisados de-
finiram-se como brancos e 
81% utilizam jornal, rádio 
ou televisão para se infor-
mar a respeito da Covid-19. 
Quanto ao distanciamento 
social, 58% afirmaram fa-
zer sempre que possível; 
destes, 67,8% são mulhe-
res. 71% disseram sair de 
casa todos os dias para tra-
balhar ou realizar alguma 
atividade, 65% afirmaram 
ter renda de até três salá-
rios mínimos. Desde o iní-
cio da pandemia, 5,8% dos 
entrevistados disseram que 
algum morador da casa per-
deu o emprego e 19% tive-
ram suspensão do contrato 
de trabalho ou redução de 
jornada. Somente 3,8% 
procuraram atendimento 
médico nos últimos 30 dias 
por sintomas respiratórios.

A letalidade estimada é 
de 0,5%, cinco vezes menor 
que a do Estado. A mortali-
dade por 100 mil habitantes 
também se destaca, sendo 
2,8 vezes menor que a es-
tadual. Com base nesses 
resultados, os pesquisado-
res puderam traçar um per-
fil da pandemia na região. 
Eles concluíram que redu-
ziu-se o número de pessoas 
que ficam em isolamento 
total ou saem apenas para 
atividades essenciais; bem 
como houve queda na pro-
cura por serviços de saúde, 
diante de sintomas compa-
tíveis com a Covid-19.

•  Com informações 
do Portal Gaz

Número representa um infectado a cada 30 pessoas

CORONAVÍRUS

FOTO DIVULGAÇÃO

Foram testadas 1.063 pessoas na última fase da pesquisa.
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ELEIÇÕES 2020

Entenda o papel dos vereadores e o 
que muda nas eleições deste ano

Além da transferência 
do pleito de 4 de outubro 
para 15 de novembro, as 
eleições deste ano apresen-
tam uma mudança no sis-
tema de candidaturas para 
os vereadores. A principal 
mudança, introduzida pela 
Emenda Constitucional nº 
97, de 2017, é a proibição de 
coligações para o cargo. A 
Emenda 97 vetou a celebra-
ção de coligações - união 
de diferentes partidos para 
a disputa do pleito - nas 
eleições para vereadores, 
deputado estadual, federal 
e distrital.  

Apesar da proibição de 
coligações para esses car-
gos, a emenda diz que os 
partidos ainda podem se 
unir em chapas para dispu-
tar os cargos majoritários 
- prefeito, senador, gover-
nador e presidente da Re-
pública.

Na eleição proporcional, 
é o partido que recebe as 
vagas e não o candidato. 
Com a mudança, a forma 
de contar a quantidade de 
vagas no Legislativo mu-
nicipal a que cada partido 
pode ter direito também 
sofreu alterações. Agora, 
quem pleiteia uma vaga nas 
câmaras municiais terá de 
disputar a eleição em chapa 
única dentro do partido.

Antes, os partidos po-
diam concorrer em uma 
mesma chapa, o que acaba-
va aumentando o chamado 
Quociente Partidário (QP) - 
que determina quantas ca-
deiras um partido pode ter 
no Legislativo - e, portanto, 
a chance de conseguir mais 
vagas. Isso também au-
mentava, entre outras pos-

sibilidades, a de um eleitor 
votar no candidato A, mas 
acabar por eleger o B, de 
outro partido. Isso explica, 
em parte, o fato de alguns 
candidatos com muitos 
votos não se elegerem e 
outros, com poucos votos, 
serem eleitos.

CÁLCULO 
DAS VAGAS 

O sistema proporcional 
garante um equilíbrio de 
vagas entre os partidos. A 
primeira etapa para deter-
minar esse número é fazer 
o cálculo para descobrir o 
Quociente Eleitoral (QE) - 
número de vagas que cada 
partido precisa ter para 
conseguir uma cadeira na 
Câmara Municipal.

O QE é obtido pela di-
visão do número de votos 
válidos apurados (excluin-
do votos brancos e nulos) 
pelo número de vagas a 
preencher no Legislativo. 
Isso significa que o partido 
precisa ter essa quantidade 
mínima de votos para ocu-
par uma vaga na Câmara.

Já para assumir uma ca-
deira, o candidato precisa 
ter pelo menos 10% do quo-
ciente eleitoral. Se o parti-
do não tiver um candidato 
com a quantidade de votos 
necessária, a vaga é passa-
da para outro partido após 
novos cálculos.

Depois é a vez de calcu-
lar o Quociente Partidá-
rio. Esse número é obtido 
por meio da divisão do 

FOTO ARQUIVO/ASCOM CÃMARA

Em Pantano Grande, 53 candidatos estão concorrendo para ocupar as 9 cadeiras do Legislativo Municipal.

número de votos válidos 
conseguidos pelo partido 
pelo Quociente eleitoral, 
excluindo-se as frações. 
Isso significa, por exemplo, 
que se o resultado der 4,5, o 
partido terá direito a quatro 
vagas.

De acordo com o Tri-
bunal Superior Eleitoral 
(TSE), as vagas não preen-
chidas com a aplicação do 
QP e a exigência de vota-
ção nominal mínima serão 
distribuídas entre todos os 
partidos que participam do 
pleito, independentemente 
de terem ou não atingido o 
QE, mediante observância 
do cálculo de médias.

A média de cada legenda 
é determinada pela quan-
tidade de votos válidos a 

ela atribuída, dividida pelo 
respectivo QP acrescido de 
1. Nesses casos, à agremia-
ção que apresentar a maior 
média cabe uma das vagas 
a preencher, desde que te-
nha candidato que atenda à 
exigência de votação nomi-
nal mínima.

Por fim, depois de repeti-
da a operação, quando não 
houver mais partidos com 
candidatos que atendam à 
exigência de votação no-
minal mínima, as cadeiras 
deverão ser distribuídas às 
legendas que apresentem as 
maiores médias.

CANDIDATURAS
Os vereadores são res-

ponsáveis, entre outras fun-
ções, por legislar, realizar 

a fiscalização financeira e 
da execução orçamentária 
do Executivo Municipal, 
além de julgar as contas 
apresentadas pelo prefeito. 
Os vereadores também são 
responsáveis por discutir, 
propor, votar sobre os im-
postos da cidade, a criação 
e manutenção de bairros, 
distritos ou ruas, e iniciar 
processo de impeachment.

A Constituição diz que o 
número mínimo de vagas 
nas câmaras legislativas é 
de 9 para municípios com 
até 15 mil habitantes e até 
55 cadeiras nas cidades 
com mais de 8 milhões de 
moradores.

Ainda de acordo com o 
texto constitucional, entre 
os requisitos para pleitear 
a vaga, os candidatos têm 
que ter 18 anos de idade na 
data-limite do registro de 
candidatura; ter nacionali-
dade brasileira (ser brasi-
leiro nato ou naturalizado); 
ser alfabetizado (saber ler 
e escrever); ter domicílio 
eleitoral no município em 
que pretende concorrer no 
mínimo um ano antes da 
eleição; estar quite com a 
Justiça Eleitoral e estar fi-
liado a um partido político 
por no mínimo um ano an-
tes da eleição.

Os partidos ainda têm 
que cumprir a norma de 
preencher o mínimo de 
30% e o máximo de 70% 
“para candidaturas de 
cada gênero”. Como his-
toricamente os homens 
constituem a maioria dos 
candidatos, essa cota aca-
ba sendo destinada para as 
candidaturas de mulheres.

•  Agência Brasil

Conheça as principais medidas de segurança 
contra a Covid-19 para o dia da votação

Por causa da pandemia 
do novo coronavírus, uma 
série de protocolos de se-
gurança serão adotados 
pela Justiça Eleitoral no 
primeiro e no segundo tur-
no das eleições municipais 
nos dias 15 e 29 de no-
vembro, respectivamente. 
Elaborado por uma equipe 
de especialistas dos hospi-
tais Albert Einstein, Sírio-

-Libanês e por técnicos da 
Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), consultados pelo 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), o plano de seguran-
ça sanitária para as elei-
ções municipais de 2020 
é focado em duas frentes: 
mesários e eleitor. Cartazes 
ilustrativos com o passo a 
passo da votação serão fi-
xados nas seções eleitorais.  

ELEITORES
Horário de votação am-
pliado: 7h da manhã até 
as 17h. Até as 10h será 
preferencial para maiores 
de 60 anos. 
Máscaras: uso obrigatório, 
sem ela o eleitor não poderá 
votar. Caso seja necessário, 
o mesário pode pedir que 
o eleitor se afaste e abaixe 
a máscara para conferir a 

foto na identidade. 
Distanciamento: será exi-
gido mínimo de 1 metro. 
Comida: não será permiti-
do comer ou beber nada na 
fila de espera. A medida é 
para evitar que as pessoas 
tirem a máscara.
Álcool em gel: será dis-
tribuído em todas seções 
para que os eleitores lim-
pem as mãos antes e de-

pois da votação.
Caneta: o TSE recomenda 
que os eleitores levem sua 
própria caneta para assi-
nar presença no caderno 
de votação.

MESÁRIOS
Os mesários receberão 

máscaras e terão que trocá-
-las a cada quatro horas, 
usar álcool e uma prote-
ção facial de acetato (face 

shield), que terá de ser usa-
da o tempo todo.

COVID-19
Tanto mesários quan-

to eleitores que estiverem 
com sintomas da covid-19 
no dia do pleito não devem 
comparecer ao local de vo-
tação. Posteriormente, a au-
sência poderá ser justifica-
da na Justiça Eleitoral.

•  Agência Brasil
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Dia “D” da vacinação 
contra paralisia infantil 
acontece neste sábado

O Dia ‘D’ da Campanha 
Nacional de Vacinação con-
tra a Poliomielite e Multi-
vacinação acontece neste 
sábado (17). A imunização, 
que segue até o dia 30 de 
outubro, tem como público-
-alvo as crianças de 1 ano a 
menores de 5 anos, que de-
vem receber a dose extra da 
vacina oral contra a polio-
mielite (gotinha) e as crian-

ças e adolescentes menores 
de 15 anos de idade para a 
atualização da caderneta de 
vacinação, administrando 
as vacinas que estejam atra-
sadas, reduzindo as taxas 
de abandono do esquema 
vacinal.

Segundo a secretária de 
Saúde de Pantano Grande, 
Francele Frantz, a campa-
nha tem como objetivo va-

cinar o maior número pos-
sível de pessoas do público 
alvo contra a poliomielite, 
além de atualizar a situação 
vacinal dos usuários de até 
15 anos. 

“Além dessa mobilização 
no sábado, com o intuito de 
reforçar essa imunização, 
nas unidades de saúde con-
tinuam disponíveis todas as 
vacinas do Calendário Bási-
co de crianças e adolescen-
tes, exceto BCG, que conti-
nuam a ser disponibilizadas 
nas unidades referenciadas 
com dias preestabelecidos”, 
destaca a secretária.

Em caso de sintomas 
respiratórios ou febre, as 
pessoas não devem buscar 
a vacinação, precisando res-
peitar o período de 14 dias 
de isolamento e, após isso, 
estarem há, pelo menos, três 
dias sem sintomas para se 
vacinarem.

Confira as unidades 
de saúde que estarão 
abertas neste sábado:
•  Posto de Saúde do Monte 
Castelo, das 8h às 16 horas;
•  Posto de Saúde da Vila 
Nova, das 8h às 16 horas;
•  Posto de Saúde Central 
(Vila Virgínia), das 8h às 
17 horas.

Posto Central (Vila Virgínia) estará aberto neste sábado das 8h até às 17 horas.
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Vereadores aprovaram três 
Projetos de Lei na última Sessão

Os vereadores de Panta-
no Grande aprovaram mais 
três Projetos de Lei, duran-
te a Sessão Plenária ocor-
rida na última terça-feira, 
dia 13.

As deliberações diziam 
respeito à doação de duas 
áreas para empresas locais 
e a contratação em caráter 
emergencial de até 3 técni-
cos em enfermagem.

O primeiro Projeto apro-
vado foi o que concedeu 
área e incentivos à empre-
sa Liomar Nadir Correia 
– ME. Este projeto contou 
também com uma Emenda 

Modificativa, que altera de 
5 para 10 anos o compro-
misso do empresário em 
não se desfazer do imóvel 
objeto de doação. A Emen-
da foi aprovada com 7 votos 
favoráveis e um contrário e 
o Projeto de Lei foi aprova-
do por unanimidade.

Já os Projetos de Lei 
nº 061 e 063, receberam 
aprovação unanime dos 
vereadores. O Projeto 061, 
tratava-se da autorização 
ao Executivo Municipal a 
doar área e conceder incen-
tivos à empresa Thayson 
Silva Matos - ME e o Pro-

jeto 063 autorizou o muni-
cípio a contratar, em caráter 
emergencial por tempo de-
terminado, até 03 (três) téc-
nicos em enfermagem

A próxima Sessão Ordi-
nária da Câmara acontece-
rá no dia 20 de outubro, às 
19 horas. As normas de se-
gurança ainda estão vigen-
tes, deste modo a presença 
de público segue sendo 
proibida, porém as Sessões 
podem ser acompanhadas 
pelas redes sociais do Le-
gislativo (YouTube e Face-
book), que transmitem os 
trabalhos ao vivo.

LEGISLATIVO


