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O prefeito de Pantano Grande, Alcides Emílio Paganotto (Mano) concedeu essa 
semana uma entrevista exclusiva à reportagem do Jornal Destak. O novo chefe 

do Executivo falou sobre o tipo de gestão que pretende implantar no município, os 
desafios do novo governo, como pretende enfrentar a pandemia e da emoção de 

ser eleito prefeito. Confira a entrevista na íntegra na página 4.
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Monte Castelo voltará a ter 
um posto de combustível

Lucas Rodrigues será 
o líder do Governo na 
Câmara de Vereadores

Criadores devem 
realizar tratamento 
contra piolheira ovina

Depois de quase uma década, a 
localidade do Monte Castelo, no 
interior de Pantano Grande, volta-
rá a ter um posto de combustível.

De acordo com o empresário 
Laerte Pereira, a viabilidade do 
empreendimento está sendo trata-
da a cerca de 2 anos e finalmente 
no início desta semana, ocorreu a 
assinatura do contrato que possi-
bilitará a reabertura do posto no 
distrito.

Em visita à Prefeitura Munici-
pal, o empresário Laerte Pereira, 
acompanhado do advogado Ro-
gério Hoesler, recebeu o apoio do 
prefeito Mano Paganotto e do vice 
Juninho Pires, que se colocaram à 
disposição para o que for neces-
sário, assim como o maquinário 
para algum eventual serviço. 

Na tarde da última terça-feira, 
dia 12, o prefeito Mano Paganotto 
e o vice Juninho Pires receberam 
no gabinete o vereador Lucas Ro-
drigues (PT), onde foi confirmado 
como líder do governo na Câma-
ra, durante o ano de 2021. 

Na oportunidade, foram trata-
dos os primeiros projetos, que em 
breve estarão em pauta para deli-
beração no Poder Legislativo.

Conforme o vereador, foi uma 

A Inspetoria Veterinária junto 
com a Secretaria de Agricultura 
de Pantano Grande está lembran-
do os criadores de ovelha do mu-
nicípio que de 04 de janeiro a 15 
de março ocorre a campanha de 
Tratamento Profilático Anual e 
Obrigatório da Piolheira Ovina no 
Estado.

Conforme a secretaria, todos os 
produtores deverão adquirir junto 
ao comércio, o produto indicado 
e após realizar o tratamento de 
seus animais conforme indicação 

Ainda não há uma data definida 
para a inauguração, já o empreen-
dimento depende de licenças da 
FEPAN e do Ibama. “É um pro-

de bula. Realizado o tratamento, 
deverão apresentar junto à inspe-
toria a nota fiscal do produto e a 
relação dos animais tratados.

De acordo com a Inspetoria Ve-
terinária, a partir de 04 de janeiro, 
somente serão fornecidas guias de 
trânsito para ovinos de proprieda-
des quem já tenham realizado o 
tratamento deste ano.

Esclarecimento adicionais po-
derão ser obtidos junto a IDA de 
Pantano Grande ou pelo telefone 
51 3734-1558.

cesso demorado, mas acredito que 
em cerca de 90 dias começaremos 
a atender na localidade”, disse o 
empresário.

Prefeitura proíbe estacionamento 
oblíquo na esquina da Tales Colombo 
com a Duque de caxias

Convênio com o CIEE será reestruturado 

Desde o dia 8 de janeiro 
está proibido o estaciona-
mento oblíquo na esquina 
da Tales Colombo com a 
Duque de Caxias, no cen-
tro da cidade. O local de 
proibição foi demarcado em 
amarelo.

A alteração foi determi-
nada pelo departamento 
de Trânsito e Segurança, 
da Prefeitura Municipal de 
Pantano Grande. Segundo 
o departamento, a mudança 
tem o obtivo de melhorar o 

Na tarde do dia 05 de janeiro, 
o prefeito Mano Paganotto e o 
vice-prefeito Juninho Pires, jun-
tamente com o coordenador da 
Juventude e FGTAS/Sine, Nicolas 
Freitas, receberam na Prefeitura 
Municipal a supervisora Exe-
cutiva do Centro de Integração 
Empresa-Escola (CIEE), Kátia 
Raquel Böhmer, e a responsável 
pelo Contato Empresarial Janice 
de Souza. 

Na ocasião, foi formalizada uma 
nova parceria com o município, o 
que irá gerar uma grande econo-
mia aos cofres públicos. Também 
será feito uma reestruturação nos 
contratados para cumprir com o 
que determina a lei, colocando os 

trânsito no local e atender a 
uma determinação do Art. 
181 do Código de Trânsi-
to Brasileiro, que diz que 
não é permitido estacionar 
em esquinas e a menos de 
cinco metros do bordo do 
alinhamento da via.

Segundo o departamento 
de Trânsito e Segurança, 
em breve a população será 
informada de outras mu-
danças que propiciará me-
lhor fluidez no trânsito da 
cidade.

conversa sobre ações de Governo, 
em uma análise bastante positiva 
de tudo que está sendo executado 
nesses primeiros dias de trabalho. 
Segundo ele, a decisão de lideran-
ça na Câmara foi tratada em reu-
nião com todos os vereadores do 
PTB. “Decidimos que neste ano 
de 2021, eu vou ser o Líder do Go-
verno, sendo assim, serei o porta-
-voz do Poder Executivo junto à 
Câmara”, disse Rodrigues.

estagiários nas suas respectivas 
áreas de estudo.  

Segundo o prefeito Mano Paga-
notto, também deverá ocorrer um 
aumento na oferta de oportuni-

dades de estágio, através de uma 
possível parceria entre o setor 
público e privado, fortalecendo 
o Programa Jovem Aprendiz no 
município.

Mano, Juninho e Nícolas com as representantes do CIEE.

Local da proibição foi demarcado em amarelo.

Rogério, Mano, Laerte e Juninho.
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PANDEMIA

POLÍTICA: 
UM MAL NECESSÁRIO

Ser político já foi um ofício nobre e muito bem 
visto pela sociedade. As famílias queriam que 
pelo menos alguém da família fosse político, as-
sim como a tradição era algum filho virar padre. 

Hoje a política é demonizada e mal vista. Pare-
ce que quem se envolve com ela é apenas para 
benefício próprio e sem causas nobres e espí-
rito cívico. Perdeu-se o encantamento, o brilho.

Mas é fato que a política continua sendo o 
melhor meio para se chegar ao bem comum e 
reduzir as desigualdades e buscar a paz. Exis-
tem outros meios, é verdade. 

Política significa dialogar com o diferente em 
busca de verdades, ou ao menos em busca de 
consensos. É o olhar além da minha realidade, 
é a soma de várias visões em busca do bem co-
mum e da justa ordem na sociedade.

Nem sempre houve política. Antes, era a for-
ça, onde o mais forte dominava e controlava 
todas as questões da vida pública – e também 
privada. 

Durante aproximadamente mil anos os se-
nhores feudais dominaram tudo sem fazer 
política. Foi um grande exemplo de como as 
coisas se dão quando não há política. Não ha-
via negociação, somente imposição. Eles in-
vadiam terras e estupravam mulheres.

Outro momento onde a política foi deixada de 
lado em nome de algo “supostamente” melhor, 
foram nos regimes totalitários do século XX: 
comunismo, fascismo e nazismo.

Não é preciso escrever aqui e relembrar todo 
o mal que esses regimes totalitários causaram. 
Eles sufocaram a política tradicional, uma vez 
que chegaram e se mantinham no poder ale-
gando que o problema do mundo era a política 
tradicional. 

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.  

Prefeitura reúne setores do 
agronegócio para debater a 
estiagem no município

Números crescentes da 
Covid em Pantano deixam 
a população em alerta

O prefeito Mano Paganot-
to se reuniu na última terça-
-feira, dia 12, com pessoas 
ligadas ao agronegócio para 
debater os efeitos da estia-
gem no município. Na pauta 
também houve avaliação se 
a Prefeitura decretará situa-
ção de emergência.

Com a falta de chuvas 
consistentes, agricultores, 
técnicos e as empresas de 
beneficiamento mostram 
preocupação com os re-
sultados da safra 2021. 
Enquanto não decreta a si-
tuação de emergência, a Se-
cretaria Municipal da Agri-
cultura irá dar suporte aos 
agricultores mais atingidos 
pela estiagem.

Um novo encontro foi 
agendado para a próxima 
semana, onde serão coleta-
dos dados para estimar as 
possíveis perdas ocasiona-
das pela seca no município.

Além do prefeito, também 

Os números informados 
pela Prefeitura Municipal 
nos boletins de monitora-
mento da Covid em Panta-
no Grande, acenderam o bo-
tão de alerta na população.

Depois do registro do 
primeiro óbito pela doença 
em Pantano, os dados estão 
apontando para um cresci-
mento de casos.

Na atualização desta sex-
ta-feira (15), divulgado pela 
Secretaria da Saúde houve a 
confirmação de mais 2 casos 
positivos com relação ao úl-
timo boletim. Com isso, 23 
casos ainda permanecem 
ativos, destes, 22 casos estão 
em recuperação domiciliar e 
1 hospitalizado. 

Na quinta houve a con-
firmação que mais 1 pa-
ciente já está recuperado 
da Covid-19. Há 36 casos 
em que os pacientes rece-
beram a determinação para 
que fiquem em isolamento 

participaram da reunião, o 
vice-prefeito Juninho Pires; 
o secretário da Agricultura, 
Cláudio Rosa; o gerente da 
Emater, Bonifácio Gomes; 

domiciliar. No momento, 2 
casos estão em análise. 

O município está na mar-
ca de 268 casos recuperados 
e o total de testes negativos 
atingiu o número de 940, 
desde o início da pandemia.

Ainda nesta quinta-feira, 
o prefeito Mano Paganotto 
em vídeo, alertou a popu-
lação sobre a atual situação 
do coronavírus no municí-
pio. O chefe do Executivo 
relatou a necessidade da 
adoção de medidas mais 
preventivas que visam evi-
tar a propagação do vírus. 

No relato, o prefeito des-
tacou que o auxílio da po-
pulação é primordial para 
evitar medidas mais drás-
ticas e da necessidade da 
colaboração da comunidade 
para que evitem aglomera-
ções e usem máscaras. “É 
uma luta que só vencere-
mos com a participação co-
letiva”, disse o prefeito.

o Chefe da Inspetoria Ve-
terinária, Marcelo Fortes; 
Matheus Vogg Stoll, da em-
presa Planesar (Astectop); 
Sérgio Marques, da Cotriel; 

Fabiano Balensiefer, da em-
presa Repagro; Lucas Ma-
rin e Murilo Sá, da Cotribá 
e Lucas Flores, da empresa 
Agrigeo.

Reunião ocorreu no dia 12 de janeiro, no gabinete do prefeito.

Boletim é divulgado diariamente no Facebook da Prefeitura.
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Novo prefeito de Pantano Grande concede 
entrevista exclusiva ao Jornal Destak

O prefeito de Pantano 
Grande, Alcides Emílio Pa-
ganotto (Mano) concedeu 
essa semana uma entrevista 
exclusiva à reportagem do 
Jornal Destak. O novo che-
fe do Executivo falou sobre 
o tipo de gestão que preten-
de implantar no município, 
os desafios do novo gover-
no, como pretende enfren-
tar a pandemia e da emoção 
de ser eleito prefeito. Con-
fira a entrevista na íntegra.

DESTAK: Depois de 16 
anos em busca do cargo de 
prefeito, que tipo de gestão 
o senhor pretende implan-
tar no município? 
MANO: Primeiro, queria 
agradecer a oportunidade, 
através do Jornal Destak, de 
me comunicar com os pan-
tanenses e explicar como 
será o nosso governo.

Desde que iniciou a cam-
panha política, eu e meu 
vice Juninho Pires, faláva-
mos que faríamos uma ges-
tão de transparência, com 
serenidade e voltada para 
todos, sem descriminação 
política. Hoje nós somos o 
prefeito e vice-prefeito de 
Pantano Grande, e é assim 
que vamos agir.

Com relação ao tipo de 
gestão, vamos cobrar de 
nossa equipe que tenham 
a maior agilidade possível 
para atender as demandas 
da comunidade. Recebemos 
uma cidade com muitos 
problemas administrati-
vos e estruturais, mas aos 
poucos vamos avançando e 
colocando tudo nos trilhos, 
para que possamos colocar 
em prática as nossas ações.

DESTAK: O slogan usa-
do em sua campanha foi o 
Mais para Todos. Reitera-

Novo prefeito diz que está focado em atender as demandas da população.

damente o senhor diz que 
pretende governar sem ver 
cores partidárias ou opções 
políticas. Como o senhor 
pretende fazer isso?
MANO: Simples, é traba-
lhar sem perguntar o par-
tido político de quem pro-
cura a Prefeitura em busca 
de uma demanda. Nós go-
vernamos uma Prefeitura 
que é do povo, então nada 
mais justo do que atender 
de igual forma a todos os 
pantanenses, e é isso que 
temos feito. 

DESTAK: Como o senhor 
recebeu o município? Fale 
um pouco da atual situa-
ção de Pantano Grande. 
MANO: Com relação a 
situação em que encon-
tramos e assumimos a 
Prefeitura Municipal, em 
uma oportunidade próxima 
reunirei a imprensa e vou 
fazer um relato geral de 
tudo. Sem nenhuma dúvida 
vamos divulgar para a po-

pulação exatamente como 
recebemos.

DESTAK: Embora saiba-
mos que a gestão deve se 
preocupar com todas as 
áreas, o senhor destacaria 
alguma pasta que receberá 
maior atenção nesses pri-
meiros meses de Governo? 
MANO: Com certeza será 
a área de saúde, pois ne-
cessita de uma atenção es-
pecial. Muitas demandas 
atrasadas por vários anos, 
e ainda estamos em meio 
a esta pandemia, que vem 
afetando o mundo inteiro. 
Mas gostaria de deixar bem 
claro, que todas as áreas 
são importantes e precisam 
de ajustes, assumimos o go-
verno a poucos dias e ainda 
estamos nos organizando.

DESTAK: Qual ou quais 
serão os seus maiores de-
safios à frente do Executi-
vo Municipal? 
MANO: Desafios tenho 
todos os dias quando me 
acordo pela manhã. Mas, 
respondendo objetivamente 
à pergunta, o maior desafio 
será atender as demandas 
da população, e que são 
muitas. Ao que tudo indi-
ca, as pessoas não tinham 
a oportunidade, de ter suas 
necessidades atendidas, há 
muito tempo. Mas de qual-
quer forma, fomos eleitos 
para administrar o muni-
cípio e sabíamos o que en-
frentaríamos. 

Estamos fechando os 
quinze dias no governo, 
portanto, ainda nos adap-
tando, mas dispostos a tra-
balhar incansavelmente 

para atender o maior núme-
ro de pessoas que nos pro-
curam, dentro do que mo-
mentaneamente é possível. 

Em breve teremos boas 
novidades em várias áreas 
do governo municipal.

DESTAK: O senhor não 
possui a maioria na Câ-
mara de Vereadores. Como 
pretende lidar com esta si-
tuação? 
MANO: Com certeza a 
nossa relação com o Poder 
Legislativo será pautada por 
transparência e harmonia. 
A Câmara de vereadores 
será muito importante para 
que Pantano Grande possa 
retomar o crescimento.

DESTAK: Entre as pautas 
mais comentadas durante 
a campanha eleitoral, a ge-
ração de emprego ganhou 
destaque. Quais serão as 
ações do Governo para 
atender a está demanda da 
população? 
MANO: Com relação aos 
empregos, antes mesmo de 
assumirmos, já fazíamos 
contato com empresários 
para garantir novas oportu-
nidades. No momento esta-
mos em fase de conclusão 
do novo termo de parceria 
entre a prefeitura e Super 
Pan de Rio Pardo, onde já 
garantimos no mínimo 50 
novos empregos neste início 
de governo. Também esta-
mos buscando outras ações 
que possam proporcionar 
aos pantanenses novas pos-
sibilidades de trabalho. 

Mas podem ter a certe-
za, de que eu e o Juninho, 
assim como nossa equipe, 

estaremos sempre traba-
lhando para trazer novos 
empregos para o município.

DESTAK: Ainda estamos 
enfrentando a pandemia 
da Covid-19 e recentemen-
te Pantano apresentou o 
seu primeiro óbito. Como 
o Governo vai enfrentar 
mais este problema? 
MANO: A pandemia ata-
ca o mundo inteiro, não é 
um problema exclusivo de 
Pantano Grande. Estamos 
tomando todos os cuida-
dos necessários, e vamos 
obedecer em detalhes os 
protocolos que visam ame-
nizar a evolução do vírus. 
A nossa secretaria de saú-
de, desde que assumimos, 
tem trabalhado para que os 
pantanenses tenham acesso 
a todas as informações que 
possam ajudar no combate 
do Covid-19. Estaremos 
sempre atentos e vamos 
tomar as medidas que cada 
momento exige.

DESTAK: Em uma cidade 
bastante dividida politica-
mente, o senhor pretende 
realizar ações para que seja 
possível se aproximar das 
outras siglas partidárias?
MANO: Se tem uma coisa 
que aprendi nesta última 
campanha, foi que precisa-
mos dividir o período elei-
toral com o de governo. No 
período eleitoral debatemos 
e discutimos os projetos e o 
que cada um pode fazer pelo 
município, já no tempo de 
governo é preciso trabalhar 
sem olhar cores partidárias, 
e é isso que vamos fazer. 
Nossa equipe é toda instruí-
da a receber bem as pessoas, 
independente do partido po-
lítico, aliás, é expressamen-
te proibido perguntar o par-

tido político quando vamos 
atender uma demanda da 
população. Nossos salários 
quem paga é o povo, então 
é para o povo que devemos 
trabalhar e prestar contas. 
Respeitamos muito quem 
votou nos nossos adversá-
rios na campanha e respei-
tamos a opção destas pesso-
as naquele momento.

DESTAK: Para finalizar, 
conte-nos como foi a emo-
ção em poder alcançar um 
de seus objetivos e o que 
a população pode esperar 
destes 4 anos de Governo?
MANO: Sempre sonhei 
em ter oportunidade de 
governar a minha cidade, 
onde meu pai foi duas ve-
zes prefeito e minha mãe 
três vezes vereadora. Sabia 
que chegaria a oportunida-
de um dia, e isso aconteceu 
em 2020. Enfrentamos um 
governo de 16 anos, com a 
máquina pública na mão, 
e com o apoio da maioria 
das grandes empresas, mas 
graças a Deus a população, 
que tem o voto que decide, 
entendeu nossa mensagem 
e apostou nas mudanças 
e no novo modo de gover-
nar. Agora cabe a nós, tra-
balharmos com seriedade, 
transparência e sempre 
atendendo o povo. 

A comunidade pantanen-
se pode ter a certeza que 
encontrará nestes 4 anos 
um governo focado em me-
lhorar a vida das pessoas, 
sempre respeitando a opção 
partidária e fazendo valer 
nosso slogan de campanha; 
“Mais para Todos”. 

Agradeço mais uma vez 
a oportunidade e me coloco 
a disposição para explicar 
e falar de qualquer ação do 
nosso governo.

FOTO DIVULGAÇÃO/ASCOMPMPG



05PANTANO GRANDE Sexta e sábado, 15 e 16 de janeiro de 2021

PANTANO GRANDE

Zeneide Machado vai presidir a Câmara em 2021
FOTO DIVULGAÇÃO/CÂMARAPG FOTO DIVULGAÇÃO/CÂMARAPG

Nova Mesa Diretora do Legislativo de Pantano Grande. Vereadores empossados.

A Câmara de Vereado-
res de Pantano Grande será 
presidida durante o ano de 
2021 pela vereadora reelei-
ta, Zeneide Machado, do 
MDB. A vice-presidente 
é Evânia Frantz Trevi-
san, do Progressistas, o 
1ºsecretário Carlos Augus-
to Franco de Freitas (Guto), 
do Progressistas e o 2º se-
cretário Edinaldo Nunes de 
Moura, do MDB. 

A eleição foi realizada no 
dia 1º de janeiro, durante a 

Sessão Solene de Posse dos 
novos eleitos, no Auditório 
Ericson Roberto Raabe. 
A Cerimônia foi presidi-
da pela vereadora Evânia 
Frantz Trevisan, a mais vo-
tada no pleito do ano passa-
do, com 510 votos.

A votação da nova Mesa 
Diretora ocorreu de forma 
tranquila. A nova presidente 
foi eleita com 7 votos. Dois 
parlamentares optaram por 
votar em branco para presi-
dente. O cargo de vice-pre-

sidente foi mais disputado. 
A vereadora Evânia venceu 
a disputa contra o vereador 
Leonir de Matos Pires por 6 
votos a 3. Já os vereadores 
Carlos Augusto e Edinal-
do Nunes foram eleitos por 
unanimidade para os cargos 
de 1º e 2º secretário.

De acordo com a nova 
presidente, as lideranças de 
bancadas e comissões serão 
escolhidas na primeira ses-
são de 2021.

Em seu discurso a presi-

dente agradeceu a comuni-
dade pela reeleição e parabe-
nizou a gestão do ex-prefeito 
Cassio Soares. Zeneide res-
saltou ainda, que irá traba-
lhar da mesma forma como 
trabalhou nos últimos 4 anos 
de mandato. “Continuarei 
trabalhando com honestida-
de, sempre buscando a justi-
ça e o que é certo”, disse. 

A presidente finalizou 
seu discurso parabenizan-
do o prefeito Mano Pa-
ganotto (PTB) e seu vice, 

Juninho Pires (PT) pela 
eleição e desejando um óti-
mo mandato aos dois.

PROTAGONISMO 
FEMININO

Com a presidência e a 
vice-presidência da Câmara 
as mulheres assumem papel 
de protagonistas em 2021.

A soma dos votos da pre-
sidente Zeneide Machado e 
da Vice Evania Trevisan, 
garantem cerca de 1000 
votos, ou seja, uma grande 

parcela da população votou 
nas candidatas da oposição.

O ano de 2021 promete 
grandes embates na Câmara, 
já que é crucial para o Go-
verno Municipal. É no pri-
meiro ano da gestão que os 
prefeitos geralmente enviam 
para o Legislativos alguns 
projetos considerados “polê-
micos” ou alguns “remédios 
amargos”, como aumento de 
impostos, criação de cargos, 
mudanças na legislação mu-
nicipal, entre outros.
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Câncer
de 21/06 a 21/07

Uma nova consciência o ajuda 
a renovar o relacionamento e 
possíveis sociedades. As suas 
crenças e o seu conhecimento 
serão seus aliados para que você 
possa renovar a relação com al-
gumas pessoas.

Touro
de 21/04 a 20/05 

É um dia ótimo para colocar em 
prática os seus projetos. Haverá 
a oportunidade de ser reconhe-
cido pelo seu conhecimento ou 
pela performance para liderar 
tais questões. É um momento 
de total renovação.

Gêmeos
de 21/05 a 20/06

O céu traz excelentes soluções 
profissionais e financeiras. A 
flexibilidade vai ajudá-lo a de-
sobstruir experiências que o 
impediam de desenvolver as 
suas competências. Foque em 
suas metas.

Leão
de 22/07 a 22/08

O céu traz excelentes soluções 
para o trabalho e para o desen-
volvimento das suas metas. É im-
portante atuar com desapego para 
que você desfrute as oportunida-
des que surgem. Não negligencie 
as suas percepções.

Virgem
de 23/08 a 22/09

O céu traz excelentes oportuni-
dades afetivas. Ficam em desta-
que o namoro, o lazer e o entre-
tenimento. Se estiver sozinho, 
uma pessoa especial pode que-
rer entrar na sua vida, virginiano 
e virginiana.

Escorpião
de 23/10 a 21/11

É um excelente dia para promover 
o lazer e o entretenimento. O céu 
traz a possibilidade de interagir 
com as pessoas do seu convívio, 
assim como o cônjuge. Conheça 
pessoas diferentes e expresse seus 
pensamentos com autenticidade.

Peixes
de 19/02 a 20/03

É um dia ótimo para você tomar 
novas decisões para desenvol-
ver seus projetos. Você vai se 
sentir animado e com vontade 
de conhecer novas pessoas. 
Foque em si mesmo e em seu 
desenvolvimento.

Sagitário
de 22/11 a 21/12

É um dia propício para obter 
percepções profundas a respei-
to de como investir e empreen-
der. É um bom momento para 
aproveitar as oportunidades ou 
criá-las. Os caminhos são pro-
missores.

Capricórnio
de 22/12 a 19/01

Você está passando por um novo 
momento. É um dia ótimo para 
pensar no seu bem-estar e para 
desenvolver atividades que geram 
prazer. O céu favorece viagens e 
contato com pessoas que tragam 
curas e novas percepções.

Áries
de 21/03 a 20/04

É um dia de grandes oportunida-
des profissionais. Pode haver a 
necessidade de reavaliar as suas 
decisões. Busque entender os 
medos ou possíveis bloqueios. 
Você terá receio, mas as oportuni-
dades serão excelentes.

Aquário
de 20/01 a 18/02

Haverá a possibilidade de to-
mar novas decisões financeiras. 
O caminho é promissor para ob-
ter soluções novas na família. O 
autoconhecimento é importan-
te para que você desfrute a sua 
liberdade de outra maneira.

Libra
de 23/09 a 22/10

É um excelente dia para concre-
tizar eventos em família. O céu 
também traz excelentes soluções 
para o seu trabalho, a sua rotina 
e o seu estilo de vida. É um mo-
mento muito importante para 
experimentar novas atividades.

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 terreno mede 750m². Aceito casa de menor valor, nas 
Vilas Virgínia ou Frantz. Fone: (51) 99828-4849, com Cardozo do Táxi.

Comitê de crise é 
reestruturado para 2021

Segundo sorteio do Aniversário 
Turbinado Tubaron acontece no dia 30

Na tarde do dia 13 de ja-
neiro, ocorreu a primeira 
reunião do novo grupo do 
Comitê de Crise de Panta-
no Grande, que tem como 
função acompanhar, pro-
por e fiscalizar as ações do 
Poder Público em relação a 
pandemia do Covid-19.

Estavam presentes re-
presentantes dos três po-
deres: o prefeito Mano 
Paganotto e o vice-prefeito 
Juninho Pires, do Executi-
vo; a vereadora e presiden-
te da Câmara, Zeneide Ma-
chado; o sargento Souza, 
da Brigada Militar; além 
da secretária da Saúde, Sâ-
mara Raabe Meglin; dos 
advogados David Ferreira 
Alves e Michael Ferreira 
Alves; da secretária de As-
sistência Social Marione 

O segundo sorteio da 
promoção Aniversário 
Turbinado Tubaron, acon-
tece no próximo dia 30 de 
janeiro em mais uma su-
per live pelo Facebook da 
empresa e pelo Canal 1, na 
Tubaron TV.
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Ganhador recebeu o prêmio em casa.

Desta vez, serão sorte-
ados 2 iPhones (1 iPhone 
8 64 GB e iPhone 11 128 
GB). Estarão concorrendo 
todos os clientes com as 
mensalidades de janeiro 
em dia e que tenham depo-
sitado o seu cupom nas ur-

nas. Os cupons devem ser 
retirados em uma das lojas 
da operadora. Os cupons já 
depositados e que estavam 
concorrendo no primeiro 
sorteio, também voltam 
para a urna e concorrem no 
dia 30. Clientes da Tubaron 
que tenham indicado um 
novo assinante também re-
cebem um cupom para par-
ticipar da promoção.

Ao todo, a promoção irá 
distribuir R$ 30 mil em prê-
mios e se estenderá até o mês 
de março. Além dos iPhones, 
a ação ainda irá sortear 1 
PlayStation 5, em fevereiro 
e uma Moto CG 160 Titan, 
0Km, no dia 4 de abril.

Na última semana par-
te da equipe da Tubaron, 
acompanhada do CEO Fe-

lipe Gorniski estiveram na 
cidade de Butiá entregan-
do o prêmio ao vencedor 
do primeiro sorteio da pro-
moção. O assinante Lucia-
no Martins Rodrigues, re-
cebeu em casa a sua Smart 
TV 65 polegadas 4k.

Antes e após a entrega, 
a equipe da Tubaron cir-
culou pelas principais ruas 
das cidades de Butiá e Mi-
nas do Leão.
Confira a 
programação 
de sorteios:
•  Dia 30 de janeiro: 2 
iPhones (1 iPhone 8 64 
GB e iPhone 11 128 GB);
• Dia 27 de fevereiro: 1 
PlayStation 5;
• Dia 3 de abril: 1 Moto
Honda CG 160 Titan, 0Km.

Portalupi; o secretário de 
Educação Ananias Matos 
de Freitas; o secretário de 
Administração Leandro 
Lima; a enfermeira Salete 
Forgiarini Rabello; a estu-
dante Juliene Souza; o jor-
nalista Fernando Franco 

e o agente Sanitário Jairo 
Israel Santos. 

Nesse primeiro encon-
tro, foi acordado por todos 
a necessidade de adoção de 
mais medidas preventivas 
que visam evitar a propa-
gação do vírus.

Secretária e assistente da Junta Militar 
de Pantano recebem treinamento

A nova secretária da Junta 
Militar de Pantano Gran-
de, Isabel Cristina e o novo 
assistente, Nícolas Freitas, 
participaram nos dias 7 e 8 
de janeiro do treinamento 
da Junta Militar, no Posto de 
Recrutamento e Mobiliza-
ção de Santa Maria. Agora, 
ambos estão preparados para 
proceder com as questões 
militares, como alistamen-

tos, avaliações, atualizar 
os dados dos jovens, assim 
como providenciar o alista-
mento e resolver pendências 
referente a vida militar.

“É fundamental estar 
preparado para ajudar neste 
processo tão importante na 
vida dos jovens, que é o mo-
mento do serviço militar”, 
disse o novo Assistente da 
Junta Militar do município.

De acordo com a nova 
secretária da Junta, desde 
o início do ano está aberto 
o prazo de inscrição para 
o alistamento militar obri-
gatório para os jovens bra-
sileiros do sexo masculino 

que completam 18 anos 
durante o ano de 2021. O 
prazo iniciou em 1º de ja-
neiro e vai até 30 de junho. 
Inscrições podem ser feitas 
pela internet ou em uma 
Junta do Serviço Militar.

Ainda segundo a secretá-
ria, os jovens que participa-
ram da Inspeção de Saúde 
para a seleção de novos re-
crutas, no dia 5 de novem-
bro, e que foram aprovados 
para a próxima fase, preci-
sam se apresentar na Escola 
Sotero Hermínio Frantz, no 
dia 28 de janeiro, às 7 horas 
da manhã, para a seleção 
geral em Cachoeira do Sul.

Reunião ocorreu no dia 13 de janeiro, no gabinete do prefeito.

Capacitação ocorreu nos dias 7 e 8 de janeiro.
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Conselho Tutelar realiza a 
primeira reunião com o prefeito

Prefeitura e Unisc discutem 
parceria para capacitação dos 
servidores do município

Prefeitura 
renova convênio 
com o Cisvale

Paganotto foi 
eleito tesoureiro 
do Cisvale

No início da manhã da 
última terça-feira, dia 12, 
o prefeito Mano Paganotto 
recebeu em seu gabinete 
a equipe do Conselho Tu-
telar de Pantano Grande. 
Também estavam presen-
tes a Assessoria Jurídica 
da Prefeitura Municipal e 

Na manhã da última 
quarta-feira, dia 13, o pre-
feito Mano Paganotto e o 
vice Juninho Pires recebe-
ram a visita de representes 
da Universidade de Santa 
Cruz do Sul (Unisc). En-
tre eles, a coordenadora 
de Pós-Graduação, Denise 
Bittencourt Friedrich; o 
gestor do Setor Comercial, 
Luís Carlos Alves e re-
presentando a Direção de 
Extensão, Tamara da Rosa 
Silveira.

No encontro, foram apre-
sentadas as ações desenvol-
vidas pela universidade, e o 
comprometimento da ins-
tituição, que tem mais de 
50 anos de história com o 
desenvolvimento da região, 
principalmente do Vale do 
Rio Pardo. Também foi rei-
terada a possibilidade de 
parcerias que possibilitem 
aos servidores, cursos de 
Graduação, Técnicos, Pós-
-Graduação, Extensão e 
Capacitação.

De acordo com a coorde-
nadora de Pós-Graduação, 
a Unisc, enquanto univer-

O prefeito de Pantano 
Grande, Mano Paganotto, 
e a secretária da Saúde Sâ-
mara Raabe, receberam na 
manhã da última quarta-
-feira (13), a diretora exe-
cutiva do Consórcio Inter-
municipal de Serviços do 
Vale do Rio Pardo (Cisva-
le), Léa Vargas, e a asses-
sora jurídica Pâmela Lima.

No encontro, foram apre-

Em assembleia conjunta 
realizada na manhã desta 
quinta-feira, 14, em Santa 
Cruz do Sul, foram defini-
das as diretorias do Consór-
cio Intermunicipal de Ser-
viços do Vale do Rio Pardo 
(Cisvale) e da Associação 
dos Municípios do Vale do 
Rio Pardo (Amvarp) para o 
ano de 2021.

Em sua primeira partici-
pação, o prefeito de Panta-
no Grande, Mano Paganot-
to, foi eleito pelos demais 

representantes das secreta-
rias de Educação, Saúde e 
Assistência Social. 

Esta foi a primeira vez 
que a equipe do Conse-
lho, eleita em 2019, teve a 
oportunidade de apresen-
tar ao prefeito suas deman-
das, que visam melhorias 

no atendimento ao público, 
através de investimentos 
em local físico e equipa-
mentos.  

No encontro, foram apre-
sentados os desafios do dia 
a dia de um conselheiro, 
assim como o número de 
atendimentos realizados 

no ano de 2020. O prefeito 
Mano Paganotto se colo-
cou à disposição da equipe 
para atender as necessida-
des do órgão. Disponibili-
zou ainda os veículos da 
Assistência Social sempre 
que houver necessidade de 
deslocamento para outras 
cidades, tendo em vista a 
precariedade que se encon-
tra o atual veículo de uso 
dos conselheiros.  

Conforme o prefeito, 
reuniões assim são mui-
to importantes para uma 
boa gestão, pois é possível 
apurar o que os conselhei-
ros tutelares realmente 
precisam para trabalhar 
com mais agilidade e pra-
ticidade. “Nossa gestão se 
propõe exatamente a isso, 
queremos ouvir as deman-
das e resolvê-las. Acredito 
que o trabalho em conjun-
to e o alinhamento de ob-
jetivos irá contribuir para 
um melhor atendimento 
das pessoas que procuram 
e precisam do apoio do 
Conselho”, ressaltou Paga-
notto.
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Prefeito se colocou à disposição dos conselheiros.

sidade comunitária, desem-
penha um papel social que 
vai além do ensino. “Nosso 
compromisso também é o 
de contribuir para a cons-
trução de um novo modelo 
de transformação social, 
atendendo os anseios e de-
mandas da comunidade re-
gional”.  

Para o prefeito, incen-
tivar a educação, encon-

trando novos caminhos 
para vencer os desafios que 
surgem, é cada vez mais 
essencial para uma boa 
gestão. “Nosso objetivo, é 
sim, capacitar os servido-
res através de atividades de 
formação e de qualificação 
profissional que visam de-
senvolver suas competên-
cias técnicas. Fazer isso, 
com a parceria de uma ins-

tituição, que é referência 
nacional em ensino, será de 
grande valor para este novo 
governo”, destacou Paga-
notto.  

De acordo com a Prefei-
tura, na próxima semana a 
Universidade irá apresen-
tar propostas de cursos de 
capacitação aos servidores, 
em diversas áreas da esfera 
pública.

sentados os serviços desen-
volvidos pelo Consórcio e 
assinado o contrato de re-
novação do convênio que 
irá beneficiar toda a comu-
nidade de Pantano Grande.

O Cisvale disponibiliza 
serviços nas áreas da saú-
de, meio ambiente, câmara 
técnica de inspeções sani-
tárias de origem animal e 
segurança pública.

municípios como o novo 
tesoureiro do Cisvale. De 
acordo com o prefeito, o 
atendimento à saúde con-
tinua sendo uma das prio-
ridades do Consórcio, e 
seguirá com investimentos 
que beneficiem a todos os 
municípios conveniados. 

A prefeita de Santa Cruz 
do Sul, Helena Hermany, 
foi eleita para presidir o 
Cisvale. A vice-presidência 
ficou com o prefeito de Rio 
Pardo, Edivilson Brum.

Edivilson, Helena e Mano Paganotto.

Reunião ocorreu na última quarta-feira.

Representantes da Unisc se reuniram com o prefeito e o vice de Pantano Grande.
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51 99809-8650
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Ação Cidade Limpa é realizada 
na localidade do Batinga

Deputado Federal Heitor 
Schuch visita o município

Em uma força-tarefa en-
tre as secretarias de Obras, 
Sicomtur e Agricultura, foi 
realizada na localidade do 
Batinga os primeiros traba-
lhos da ação “Cidade Lim-
pa”. A escolha do local para 
o início das atividades se 
deu pelo número de solici-
tações, por parte dos mora-
dores, que alegaram a falta 
de atenção do setor público 
para com suas demandas. 

Na manhã da última 
quarta-feira (13), o prefeito 
Mano Paganotto e o vice-
-prefeito Juninho Pires, 
receberam na Prefeitura 
Municipal, a convite da ve-
readora Zeneide Machado, 
o Deputado Federal Heitor 
Schuch.

No encontro, o deputado, 
que tem uma longa trajetó-
ria como sindicalista, re-
afirmou seu compromisso 
com o município e com os 
trabalhadores que repre-
senta. Ouviu as demandas, 
e destacou a importância 
de a nova gestão estar ali-
nhada com as necessidades 

Nesta ação, as equipes 
das secretarias trabalharam 
em diferentes frentes, entre 
os dias 4, 5, 6 e 7 de janei-
ro, através do patrolamento 
das ruas, capinas, roçadas e 
pinturas, além da limpeza 
dos locais que eram utili-
zados para descarte de lixo.  

Também foi priorizada 
a manutenção na sede do 
campo de futebol, onde o 
local, que estava em situ-

ação precária, passou por 
pinturas no espaço físico, 
limpeza e roçada, ficando 
apto novamente para as 
práticas esportivas.   

Na semana seguinte, de 
acordo com a Prefeitura, 
a ação do “Cidade Limpa” 
foi realizada na Vila Nova e 
posteriormente na Valderi. 
O objetivo é atender todas 
as demandas dos bairros e 
localidades do interior.

da comunidade. 
Durante a visita, Heitor 

Schuch garantiu que Panta-
no Grande logo será bene-

ficiado com emendas par-
lamentares indicadas por 
seu gabinete e se colocou 
à disposição do município.

PANTANO GRANDE
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Heitor, Zeneide, Mano, Batata e Juninho.


