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Sinal da Vivo em Pantano 
Grande, Minas do Leão e 
Butiá é pauta em reunião

Prefeitura e Câmara 
farão Ponto Facultativo 
no Carnaval

O gabinete do deputado estadu-
al Edson Brum (MDB) interme-
diou uma reunião com a gerente 
de Relações Institucionais da 
Vivo, Laiana Souza. O encontro 
serviu para debater problemas nas 
redes de telefonia móvel da opera-
dora nas cidades de Butiá, Minas 
do Leão e Pantano Grande.

O encontro, que ocorreu atra-
vés de videoconferência, contou 
com a participação do assessor do 
deputado Brum, Joel Maraschin, 
dos vereadores de Butiá Adão 
Cleiton (PTB) e Fernando Lopes 
(PP), do vereador de Minas do 
Leão Daniel Oliboni (PP) e do se-
cretário da Indústria, Comércio e 
Turismo de Pantano Grande, José 
Carlos Gonçalves.

A principal demanda de Butiá 
foi quanto à queda no sinal da 
operadora, que ocorre de manei-
ra instantânea toda vez que há 
interrupção no fornecimento de 
energia elétrica. Segundo Laiana, 
a operadora realizará uma visita 
técnica para verificar os possíveis 
motivos. De acordo com a gerente 
todos os cases de baterias das an-
tenas serão revisados e trocados, 
caso seja necessário.

Já em Minas do Leão e Pantano 
Grande, o problema ocorreu após os 
últimos temporais, interrompendo 
o sinal da operadora nas áreas urba-
nas por mais de 24 horas. A gerente 
justificou a demora para o restabele-

A Prefeitura Municipal e a Câ-
mara de Vereadores de Pantano 
Grande adotarão Ponto Faculta-
tivo nos dias 15, 16 e 17 de fe-
vereiro, em razão do feriado de 
Carnaval. 

Vale destacar que no dia 17, o 
Ponto Facultativo determina que 
não haverá expediente somente 

Reunião foi intermediada pelo assessor do deputado, Joel Maraschin.
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Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais
Pantano Grande/RS

no turno da manhã, com os aten-
dimentos à população voltando a 
ocorrer a partir das 13h30.

Os serviços considerados es-
senciais, como a coleta de lixo, o 
transporte urbano de passageiros, 
atendimentos de saúde, entre ou-
tros, continuarão ocorrendo nor-
malmente.

cimento do sinal, ressaltando que as 
peças que queimaram nas estações 
não são de fácil reposição. 

Outra demanda apresentada 
pelo grupo foi a cobertura na zona 
rural dos três municípios. Laia-
na informou que a Vivo não foi 
a vencedora desta categoria para 

o Rio Grande do Sul no último 
leilão de telefonia, que loteou as 
contrapartidas para utilização da 
banda de serviços 4G. A empre-
sa de telefonia Oi é a responsável 
pelo serviço de telefonia na zona 
rural do Estado, em distritos com 
até 30km da sede do município.  

Deputado Dionilso Marcon 
visitou Pantano Grande

O deputado Federal Dionilso 
Marcon (PT) esteve no último 
dia 10, em visita ao Executivo 
Municipal.

Na ocasião, o deputado foi re-
cebido pelo prefeito Mano Pa-
ganotto, o vice-prefeito Juninho 
Pires, o vereador Lucas Rodri-
gues, o secretário de Interior Gil-
berto Carvalho, o coordenador 
do CRAS Mateus Silveira, o as-
sessor de Comunicação Fernando 
Franco, a coordenadora de área 
técnica Tais Sperb e a assistente 
administrativa Juliene Souza. 

Durante o encontro, o deputado 
parabenizou a nova administra-
ção e relembrou sua longa traje-
tória política e forte ligação com 
o município.  Também colocou 
à disposição o seu gabinete em 

Brasília, bem como seu escritório 
em Porto Alegre.

O Deputado petista destacou 
ainda, que fará a indicação de 

uma emenda parlamentar para 
Pantano Grande, que nas próxi-
mas semanas deverá ser oficia-
lizada.

Encontro ocorreu no gabinete do prefeito.
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Prefeitura de Pantano Grande fará Ponto Facultativo nos dias 15, 16 e 17.
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Pantano Grande 
começa a vacinar idosos 
com 85 anos ou mais

Comitê de Crise flexibiliza 
horários de funcionamento 
de lancherias e restaurantes

Pantano Grande 
registra segunda 
morte por Covid-19

A Secretaria da Saúde de 
Pantano Grande iniciou na 
quinta-feira, dia 11, a apli-
cação da primeira dose da 
vacina contra a Covid-19 
em idosos com 85 anos ou 
mais. A ação foi marcada 
pela vacinação de 85 ido-
sos, em sistema de drive-
-thru, que aconteceu na 
Praça Central Erico Raabe.

Na semana que passou a 
Secretaria já havia informa-
do que todo o primeiro gru-
po prioritário, os profissio-
nais de saúde, já tinha sido 
vacinado.

De acordo com a Secre-
tária da Saúde, Sâmara 
Meglin, caso o idoso esteja 

O Comitê de Crise de 
Pantano Grande, com base 
nas informações do Estado 
e no modelo de cogestão 
da Associação dos Municí-
pios do Vale do Rio Pardo 
(Amvarp), decidiu flexibi-
lizar os horários de aten-
dimento para lancherias e 
restaurantes do município. 
A alteração garantiu o fun-
cionamento das atividades 
até às 2h da madrugada e 
a autorização para músi-
ca ao vivo na área interna 
dos estabelecimentos até à 
meia-noite, respeitando os 
protocolos de segurança e 
com a restrição no número 
de pessoas. 

Estavam presentes a se-
cretária da Saúde Sâmara 

A Prefeitura de Pantano 
Grande, através do Bole-
tim Diário da Covid-19, 
confirmou a segunda mor-
te ocasionada por compli-
cações do coronavírus no 
município.

Embora o Boletim não in-
forme os dados do morador 
que não resistiu à doença, a 
publicação aponta o caso. 
Informações preliminares 
dão conta de que o paciente 
se encontrava hospitalizado 
há alguns dias.

Ainda conforme a publi-

Reunião foi realizada na tarde do dia 08 de fevereiro.

cação no perfil oficial da 
Prefeitura no Facebook, 6 
casos permanecem ativos 
em Pantano, sendo que um 
paciente está hospitalizado.

Além disso, há 7 casos 
em que os pacientes rece-
beram a determinação para 
que fiquem em isolamento 
domiciliar. No momento, 
não há casos em análise.

O município está na mar-
ca de 316 casos recuperados 
e o total de testes negativos 
atingiu o número de 1025, 
desde o início da pandemia.

acamado e necessitando de 
cuidados, também poderá 
ser solicitado a aplicação 
da vacina no cuidador/res-
ponsável do paciente. A 
vacinação será realizada 
conforme a disponibilidade 
de vacinas enviadas para 
o município pelo Governo 
Estadual.

A vacinação ocorre no 
Posto de Saúde Central, lo-
calizado nos fundos da Pre-
feitura. O cidadão deverá 
apresentar o cartão SUS e a 
Carteira de Vacinas. A imu-
nização acontece das 8h30 
às 11h30 e das 14h às 16h, 
também no sistema drive-
-thru, ou seja, os pacientes 

não precisam sair dos car-
ros para receber a vacina 
(quando for necessário).

De acordo com a secre-
tária de saúde, o município 
está redobrando a fiscaliza-
ção para que todas as me-
didas necessárias estejam 

ocorrendo para o cumpri-
mento dos critérios exigi-
dos para a vacinação contra 
a Covid-19, de forma segu-
ra, evitando aglomerações e 
respeitando a urgência que 
os grupos prioritários de-
mandam.

COVID-19

Brigada apresenta 
projetos para 2021

O prefeito Mano Paga-
notto, juntamente com o 
vice-prefeito Juninho Pires 
recebeu na Prefeitura Muni-
cipal, na tarde do dia 08 de 
fevereiro, o comandante do 
2º Batalhão da Polícia Mi-
litar, Major Diogo Lopes, 
juntamente com o subco-
mandante, Capitão Renan 
Dutra e o comandante do 
Pelotão de Pantano Grande, 
Tenente João Alcimar Fer-

PANTANO GRANDE
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nandes de Fernandes.
No encontro, foram 

apresentados alguns pro-
jetos para 2021, como a 
construção de um coman-
do próprio para a Briga-
da Militar no município. 
Também foi informado ao 
Executivo, sobre a necessi-
dade de aquisição de mais 
uma viatura e o aumento 
do efetivo policial em Pan-
tano Grande.

ANUNCIE NO DESTAK
WhatsApp: 51 99809-8650

Raabe Meglin, a secretária 
de Assistência Social Ma-
rione Portalupi, o secretário 
da Educação Ananias Ma-

tos de Freitas, o secretário 
de Administração Lean-
dro Lima, o secretário da 
SICOMTUR José Carlos 

Gonçalves, a enfermeira 
Salete Forgiarini Rabello e 
o Agente Sanitário Jairo Is-
rael Santos.

Lancherias e restaurantes poderão ficar abertos até às 2 horas da madrugada.
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Cerca de 85 idosos foram vacinados no primeiro dia.Prefeito Mano Paganotto participou da ação.
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A partir de agora, para ocupar o cargo municipal em Pantano Grande e Encruzilhada do 
Sul é necessário somente Ensino Fundamental incompleto e idade superior a 21 anos

Redução da escolaridade para secretários 
é aprovada em Pantano e Encruzilhada

Reunião na Caixa Econômica Federal 
poderá abrir novas linhas de investimento

Os vereadores de Pantano 
Grande e Encruzilhada do Sul 
aprovaram nas últimas semanas 
as propostas de redução do ní-
vel de escolaridade mínima para 
exercer o cargo de secretário mu-
nicipal. Encaminhados pelos pre-
feitos, os projetos foram motivo 
de polêmica entre a população e 
entre os próprios vereadores. Al-
guns deles prontamente se mani-
festaram contra, afirmando que a 
medida seria um retrocesso e não 
traria nenhum tipo de benefício 
para os municípios.

Como justificativa para a pro-
posta, o prefeito de Pantano 
Grande, Mano Paganotto (PTB) 
afirmou que a maioria das cida-
des do Rio Grande do Sul não 
exige escolaridade mínima para 
a função de secretário – que deve 
levar em conta o conhecimento 
e a competência do indicado na 
área, e não sua formação. A alte-
ração da Lei 383/2013 foi sancio-
nada e já está em vigor. A partir 
de agora, para ocupar o cargo é 
necessário somente Ensino Fun-
damental incompleto e idade su-
perior a 21 anos.

Nas redes sociais o assun-
to gerou muita polêmica, onde 
a maioria das manifestações se 
mostravam contrário ao Projeto 
da Prefeitura.

O prefeito de Pantano Grande 
Mano Paganotto e o vice-prefeito 
Juninho Pires foram recebidos, 
em Brasília, pelo Superinten-
dente Nacional da Caixa, Sérgio 
Rodovalho Pereira e o Gerente 
Nacional, Cristiano Boaventura 
de Medeiros. O encontro foi agen-
dado pelo deputado federal Mau-
rício Dziedrick, que esteve junto, 
acompanhando a visita e fortale-
cendo as relações do município 
com os representantes do banco.

A visita teve como objetivo à 
busca por investimentos para im-
plantar o Sistema de Energia Solar 
nos prédios públicos em Pantano 
Grande, reduzindo assim, os cus-
tos com energia elétrica e tornan-
do o município autossustentável. 

Na oportunidade, os pantanen-
ses também solicitaram mais in-
formações sobre investimentos 
na iluminação pública, através 
da substituição de lâmpadas con-

Na Câmara o projeto foi apro-
vado por 5 votos a favor e somen-
te 3 votos ao contrário. Votaram 
a favor da redução de escolarida-
de para o cargo de secretário, os 
vereadores Lucas da Silva Rodri-
gues (PT), Luizinho Miguel Ba-

len (PDT), José de Matos Pires 
(PTB), Thomas Raabe Meglin 
(PTB) e Airton Selmar Schaefer 
(PTB). Os votos contrários ao 
Projeto foram da vereadora Eva-
nia Trevisan (PP), Carlos Augus-
to Freitas (PP) e Edinaldo Moura 

(MDB). A presidente do Legis-
lativo Zeneide Machado (MDB), 
não votou, já que o presidente da 
Câmara vota somente em caso de 
desempate. 

Já o prefeito de Encruzilhada 
do Sul, Benito Fonseca Pascho-

al (MDB), disse que o cargo não 
se caracteriza como técnico ou 
científico, e por isso não vê a ne-
cessidade da exigência mínima. 
Em Encruzilhada, a proposta foi 
aprovada com sete votos a favor e 
quatro contra.

Projeto foi aprovado no dia 1º de fevereiro. Sessão foi marcada por muitos debates e durou cerca de 3 horas.

O encontro foi agendado pelo deputado federal Maurício Dziedrick.
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vencionais por lâmpadas Led, que 
possuem maior durabilidade e 
economia.   

Outra pauta importante foi à so-
licitação da prorrogação do prazo 
de entrega da documentação re-
ferente ao recurso de cerca de R$ 
1.500.000,00 (um milhão e qui-
nhentos mil reais), que foi desti-
nado para obras de pavimentação 
na Rua Claro do Espirito Santo, 
bairro Vila Nova e na localidade 
da Várzea, interior do município. 
Segundo a Prefeitura, por falta 
de documentação necessária, o 
recurso quase foi perdido pela ad-
ministração anterior.

Entre os assuntos abordados, o 
prefeito Mano Paganotto também 
buscou por mais informações re-
ferentes ao programa Casa Verde 
e Amarela, que tem como objeti-
vo promover o direito à moradia a 
famílias residentes em áreas urba-
nas do município.
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PANTANO GRANDE Bolsonaro: novo 
auxílio pode começar 
em março e durar 
até quatro meses

O presidente Jair Bolso-
naro afirmou na quinta-feira 
(11) que o novo auxílio emer-
gencial para os trabalhado-
res informais pode começar 
a ser pago em março e deve 
durar entre três e quatro me-
ses. Segundo ele, o valor não 
está definido e o início dos 
repasses está em negociação 
com o Congresso Nacional, 
que precisa aprovar um pro-
jeto de lei instituindo nova-
mente a medida.   

“Tá quase certo, né? Não 
sabemos o valor. Com toda 
a certeza, pode não ser, né?, 
a partir de março, [por] três, 
quatro meses, [é o] que está 
sendo acertado com o Exe-
cutivo e com o Parlamento 
também”, afirmou em uma 
rápida entrevista à impren-
sa concedida após um even-
to em Alcântara (MA), para 
entrega de títulos de terra. 

O novo auxílio emergen-
cial substituirá o auxílio 
pago ao longo ano passa-
do, como forma de conter 
os efeitos da pandemia de 
covid-19 sobre a população 
mais pobre e os trabalhado-
res informais. Inicialmente, 
o auxílio emergencial con-
tou com parcelas de R$ 600 
ou R$ 1,2 mil (no caso das 
mães chefes de família), por 

mês, a cada beneficiário. 
Projetado para durar três 
meses, o auxílio foi esten-
dido para o total de cinco 
parcelas e, em setembro de 
2020, foi liberado o Auxí-
lio Emergencial Extensão 
de R$ 300 (R$ 600 para 
as mães chefes de família), 
com o máximo de quatro 
parcelas mensais. O últi-
mo pagamento do benefício 
ocorreu no final de janeiro. 
Cerca de 67 milhões de pes-
soas foram contempladas 
com o programa. 

Ainda na entrevista, Bol-
sonaro falou que é preciso 
ter responsabilidade fiscal 
e defendeu a normaliza-
ção do comércio. “Agora, 
não basta apenas conceder 
mais um período de auxílio 
emergencial. O comércio 
tem que voltar a funcionar, 
tem que acabar com essa 
história de fecha tudo. De-
vemos cuidar dos mais ido-
sos e de quem tem comor-
bidades. O resto tem que 
trabalhar. Caso contrário, 
se nós nos endividarmos 
muito, o Brasil pode perder 
crédito, né?, e daí a inflação 
vem, a dívida já está em R$ 
5 trilhões, e daí vem o caos. 
E ninguém quer isso aí”.

•  Agência Brasil

P

Bolsonaro deu a notícia durante visita aoEstado do Maranhão.

Convênio foi assinado na manhã da última quinta-feira (11).

Equipe da SMEC com as representantes da Sicredi.

Convênio entre Superpan e 
Executivo gerará 100 empregos 

Sicredi e SMEC firmam parceria

Ocorreu na manhã da 
última quinta-feira, dia 11, 
em cerimônia no auditório 
da Casa do Agricultor, a 
assinatura de convênio en-
tre a Prefeitura Municipal 
e a empresa Superpan, que 
visa gerar 100 vagas de em-
pregos para os pantanenses.

A cerimônia contou 
com a presença do diretor-
-presidente da Superpan, 
Arildo Bennech Oliveira, o 
assessor jurídico da empre-
sa rio-pardense Waldemar 
Moraes, o prefeito Mano 
Paganotto, o vice-prefeito 
Juninho Pires, a presiden-
te do Legislativo Zeneide 
Machado, vereadores, se-
cretários, Brigada Militar e 
lideranças municipais.  

O novo convênio foi uma 
iniciativa da SICOMTUR, 
que em reunião com o dire-
tor-presidente da Superpan, 
apresentaram a necessida-
de de ampliar as vagas de 
emprego para o município, 
priorizando principalmen-
te, os moradores do interior. 

Em sua fala, o secretário 
José C. Gonçalves enfatizou 
a importância da parceria. 

A Cooperativa de Crédi-
to Sicredi e a Prefeitura de 
Pantano Grande, firmaram 
parceria para a implantação 
do Programa Cooperativas 
Escolares, para atender os 
alunos da educação inicial 
até o 9º ano e o Programa A 
União faz a Vida, que atende-
rá os alunos do 6º ao 9º ano. 

A parceria é fruto de reu-
nião ocorrida no mês de 
janeiro e contou com a pre-
sença da Assessora Peda-
gógica do Sicredi, Francele 
Concatto e a Assessora de 

De acordo com o prefeito 
Mano Paganotto, essa é a 
primeira vez que um gover-
no municipal irá fazer dife-
rente. “Já que o emprego não 
vai até o interior, o interior 
vai até o emprego. Iremos 
disponibilizar ônibus para 

buscar o trabalhador. Esta-
mos gerando, através desta 
parceria, 100 empregos para 
o povo pantanense, e isso 
foi feito em pouco mais de 
40 dias de governo. Tenham 
a certeza que é só o come-
ço”, afirmou o prefeito. 

Para concorre à uma das 
vagas, os interessados de-
vem entregar seu currícu-
lo na agência do SINE, na 
Prefeitura Municipal de 
Pantano Grande, com o co-
ordenador da Juventude e 
FGTAS/SINE.
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Programas Sociais, Fernan-
da Oliveira, que estiveram 
na Prefeitura Municipal em 
reunião com o Secretário de 
Educação, Ananias Matos, 
juntamente com a equipe 
pedagógica da SMEC.

Os programas não irão 
gerar custos para a Secre-
taria de Educação, somente 
como contrapartida, haverá 
a destinação de um espaço 
físico nas escolas e um pro-
fessor disponível por pro-
jeto, com 20 horas mensais 
ou 6 horas semanais.
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Câncer
de 21/06 a 21/07

É um dia ótimo para entender 
como pode obter resultados mais 
consistentes em seus projetos. A 
forma é liderar com leveza e com-
preensão das mudanças. Você está 
conseguindo enxergar de uma for-
ma mais ampla e confiante.

Touro
de 21/04 a 20/05 

Uma decisão será necessária para 
que possa construir um novo cená-
rio. As percepções são profundas e 
geram em você uma nova possibili-
dade para desenvolver os seus proje-
tos. É preciso ter coragem e seguir de 
uma forma conectiva.

Gêmeos
de 21/05 a 20/06

Você vai obter percepções profun-
das a respeito de como pode lidar 
com as suas metas. Uma decisão 
ou uma postura vai garantir o de-
senvolvimento dos seus sonhos. O 
céu recomenda autoconhecimento 
e compreensão do seu momento.

Leão
de 22/07 a 22/08

Pode ter certeza de que vai encon-
trar uma solução precisa para lidar 
com investimentos. Preste atenção 
a informações e, principalmente, 
na sua intuição. A experiência está 
sendo encerrada, mas é essencial 
desapegar.

Virgem
de 23/08 a 22/09

Coloque numa balança se você é, 
para a pessoa amada, a pessoa que 
de fato deseja ser. É muito impor-
tante não se corromper por ques-
tões pequenas. Aliás, é preciso ter 
coragem para viver uma história de 
amor. O amor é uma entrega.

Escorpião
de 23/10 a 21/11

Uma pessoa especial compartilha 
com você todos os sentimentos e 
as expectativas. Tudo isso é profun-
do e gera em você novas posturas. 
Haverá a oportunidade de ressigni-
ficar os afetos e de seguir de uma 
forma curativa.

Peixes
de 19/02 a 20/03

Haverá a necessidade de interagir 
com uma pessoa, expressando os 
sentimentos e as expectativas. Não 
permita que arestas do passado se 
mantenham presentes. É preciso 
superar e seguir de uma forma mais 
leve. Libere-se de culpas.

Sagitário
de 22/11 a 21/12

O céu fala da importância de re-
verenciar os antepassados, assim 
como as memórias do passado. 
Tudo isso será um bálsamo para 
que você identifique o seu verda-
deiro caminho profissional. A roti-
na passa por renovações e curas.

Capricórnio
de 22/12 a 19/01

Os sentimentos estão sendo renova-
dos por meio de novas percepções. 
Uma pessoa compartilha com você 
os sentimentos e tudo isso é muito 
significativo. Neste momento, é pre-
ciso ter coragem para conduzir a sua 
vida de uma maneira leve.

Áries
de 21/03 a 20/04

Uma postura financeira vai ser po-
sitiva para o seu desenvolvimento. 
Existem muitas situações que vêm 
sendo processadas de uma forma 
introspectiva. Levantar todas as pos-
sibilidades e expectativas vai ajudá-
-lo a tomar um rumo.

Aquário
de 20/01 a 18/02

É preciso atuar com desapego 
diante de mudanças que afetam a 
família ou de decisões que impac-
tam o imóvel. O céu pede conexão 
com novos valores e compreensão 
do que de fato é essencial para se 
sentir seguro.

Libra
de 23/09 a 22/10

Você está motivado a mudar a rotina 
e a ter uma postura que vai ao encon-
tro de um novo estilo de vida. Para 
dar certo, é preciso entender como 
tudo isso funciona dentro de você. É 
um bom dia para seguir os planos e 
desapegar.

HORÓSCOPO Horóscopo válido para este sábado

PRÉDIO 
COMERCIAL

VENDE-SE: Prédio comer-
cial com 70m², em frente 
ao Supermercados IMEC. 
Valor: R$ 450 mil. Contatos 
pelos fones: (51) 99953-
2376 ou (51) 99957-3773.

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.

ALUGA-SE CASA
ALUGO: Casa na Vila Virgínia, com 
dois quartos, sala, cozinha, área de 
serviço, banheiro e garagem com 
churrasqueira. Interessados entre 
em contato pelo fone (51) 99849-
9436, com Leni.

Tubaron entregou prêmios aos 
ganhadores de Minas do Leão

Os dois moradores da 
cidade de Minas do Leão, 
ganhadores do 2º sorteio da 
promoção Aniversário Tur-
binado Tubaron, receberam 
seus prêmios no sábado, dia 
6 de fevereiro. A entrega 
ocorreu na loja da empresa 
na cidade da região carbo-
nífera, com a presença do 
CEO da Tubaron, Felipe 
Gorniski.

Os ganhadores foram: 
Paulo Roberto da Luz Gar-
cia, que recebeu um iPho-
ne 11 – 128GB e Agenor 
Cunha Felix da Silva, que 
ganhou um iPhone 8 – 
64GB. O sorteio ocorreu 
no dia 30 de janeiro, na live 
transmitida pelo Facebook 
e no Canal 1 da Tubaron, 
direto da seda da empresa, 
em Pantano Grande. Paulo 
Roberto é assinante Tu-
baron há mais de 8 anos. 
Satisfeito com os serviços, 
ele destacou a qualidade do 
sinal e a grande variedade 
de canais que agrada toda a 
família. Já Agenor Cunha, 
cliente desde de 2011, con-
selheiro tutelar eleito por 
diversas vezes na cidade de 
Minas do Leão, agradeceu 
o prêmio e ressaltou a im-
portância da empresa para a 
região carbonífera.

Com os leonenses, a 
promoção já premiou 3 as-
sinantes. O primeiro ven-
cedor foi um morador da 
cidade de Butiá, que rece-
beu uma Smart TV de 65 
polegadas.

Ainda restam mais dois 
sorteios. O próximo ocorre 
no dia 27 de fevereiro em 
que o prêmio será um Plays-
tation 5 e o grande sorteio 
final, no dia 3 de abril, em 
que os assinantes concorre-
rão a uma Moto CG Titan 
160 – 0Km. Ao todo, a pro-
moção distribuirá cerca de 
R$ 30 mil em prêmios.

ANUNCIE AQUI:

51 99809-8650

ANIVERSÁRIO TURBINADO

Para participar, basta ser 
assinante de um dos servi-
ços da Tubaron, depositar 
o cupom em uma das lojas 
da empresa e estar em dia 
com suas mensalidades. O 
assinante que indicar outros 
clientes, recebe cupons ex-
tras e aumenta suas chances 

de ganhar. O regulamento 
completo da promoção está 
disponível no site www.
promo.tubaron.com.br.

A Tubaron conta com 
pacotes promocionais para 
novos assinantes. Para apro-
veitar a promoção, basta en-
trar em contato pelo What-

sApp (51) 9959-10632, pelo 
telefone 106-32 (ligação 
gratuita) ou se dirigir a al-
gumas das lojas da Tuba-
ron, que hoje está presente 
em vários municípios do 
Vale do Rio Pardo, Região 
Carbonífera, Porto Alegre e 
também em Canoas.

Paulo Roberto da Luz Garcia ganhou um iPhone 11, de 128GB.

Agenor Cunha Felix da Silva ganhou um iPhone 8, de 64GB.

FOTO DIVULGAÇÃO/MKT TUBARON
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WHATSAPP:

51 99809-8650

ANUNCIE 
NO JORNAL 
COM A MAIOR 
CIRCULAÇÃO 
EM PANTANO 
GRANDE
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PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE  PANTANO  GRANDE

DECRETO N° 896 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021
DECRETO PONTO FACULTATIVO NOS 
ÓRGÃOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE.

ALCIDES EMÍLIO PAGANOTTO, Prefeito Municipal de Pantano 
Grande, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições que 
lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e
considerando que o dia 16 de fevereiro de 2021, é declarado FERIADO 
no município, em comemoração ao Carnaval, pelo DECRETO MUNI-
CIPAL n°878, de 10 de dezembro de 2020;
considerando que muitas esferas de governo estão a declarar PONTO 
FACULTATIVO nos dias não considerados feriados dentro desse período;
DECRETA:
Artigo 1° - Fica declarado Ponto Facultativo nos órgãos da Adminis-
tração Pública Municipal de Pantano Grande no dia 15 de fevereiro de 
2021, sendo que no dia 17 de fevereiro de 2021 o horário de trabalho será 
das 13h30mins às 17h30min.
Artigo 2°- Os efeitos do presente Decreto não se aplicam as atividades 
classificadas como essenciais, nem aos servidores públicos cedidos a 
outros Órgãos.
Artigo 3° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Pantano Grande, em 01 de fevereiro de 2021.

Alcides Emilio Paganotto
Prefeito Municipal de Pantano Grande

Registre-se e publique-se.

Leandro G. Ferreira de Lima
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

CONVITE PARA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA

SECRETARIA MUNICIPAL DA

SAÚDE

A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, 

JUNTAMENTE COM O CONSELHO MUNI-

CIPAL DE SAÚDE, CONVIDA A POPULA-

ÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA, A SER 

REALIZADA NO PRÓXIMO DIA 22 DE FE-

VEREIRO DE 2021, ÀS 10H00MIN, NO 

AUDITÓRIO - CASA DO AGRICULTOR.

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DO RELA-

TÓRIO DE GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚ-

DE DESTE MUNICÍPIO DE PANTANO 

GRANDE, REFERENTE AO 3º QUADRI-

MESTRE DE 2020 – ANUAL/FINANCEIRO.

ATENÇÃO: 

TODOS OS PARTICIPANTES 

DEVEM USAR MÁSCARAS.

Paganotto faz reunião 
de trabalho com os 
Secretários MunicipaisA Prefeitura de Pantano 

Grande iniciou oficialmente 
esta semana a cobrança anu-
al do Imposto Predial e Ter-
ritorial Urbano (IPTU). Até 
o dia 30 de abril os cidadãos 
têm o benefício de obter 10% 
de desconto no pagamento 
à vista do imposto. Já se o 
contribuinte preferir pagar 
parcelado o pagamento pode 
ser feito em até 8 vezes, des-
de que as parcelas não sejam 
inferiores à R$ 30,00.

Para fazer o pagamen-
to o contribuinte deve se 
dirigir até os guichês da 
Secretaria de Finanças, na 
Prefeitura Municipal e re-
tirar a guia. O pagamento 
é realizado diretamente no 
caixa da Prefeitura. O Cen-
tro Administrativo abre de 
segunda à sexta-feira, das 

Ocorreu no dia 08 de fe-
vereiro, na Prefeitura Mu-
nicipal, a primeira reunião 
com todos os secretários da 
nova administração. 

Estavam presentes o pre-
feito Mano Paganotto, o 
vice-prefeito Juninho Pires, 
o secretário de Administra-
ção Leandro Lima, a secre-
tária da Saúde Sâmara Ra-
abe Meglin, a secretária de 
Assistência Social Marione 
Portalupi, o secretário da 
Educação Ananias Matos 
de Freitas, o secretário da 
SICOMTUR José Carlos 
Gonçalves, o secretário de 

Obras Erlei Santos, o secre-
tário de Agricultura Claudio 
Rosa, o secretário do Meio 
Ambiente Enio Paganotto, a 
secretária de Finanças Eloi-
sa Freitas, o secretário do 
Interior Gilberto Carvalho e 
os assessores jurídicos Da-
vid Ferreira Alves e Micha-
el Ferreira Alves.  

Na reunião o prefeito e o 
vice apresentaram algumas 
informações das ativida-
des realizadas em Brasília, 
onde estiveram na semana 
anterior. O prefeito Mano 
Paganotto destacou a gran-
de possibilidade do municí-

pio receber recursos, atra-
vés de emenda parlamentar 
para investimentos nas 
áreas da Saúde, Esportes e 
Pavimentação. “Nossa ida 
em Brasília foi necessária. 
Abrimos várias portas para 
o município e recursos para 
novos projetos, que irá be-
neficiar a toda a comunida-
de”, destacou o vice Juni-
nho Pires. 

Durante o encontro, os se-
cretários fizeram uma breve 
exposição e avaliação das 
atividades desenvolvidas 
por suas pastas, apresen-
tando também o redirecio-

namento de algumas ações 
para as próximas semanas. 

Durante a pauta, o pre-
feito reafirmou ainda a im-
portância de cada secretaria 
valorizar o comércio local, 
seja para a compra de peças 
e equipamentos ou serviços 
de manutenção. “Estamos 
governando para o povo e 
atendendo aos interesses 
e necessidades coletivas. 
Estou muito satisfeito com 
o trabalho que está sendo 
desenvolvido pelas secreta-
rias, mas sabemos que tem 
muito ainda a ser feito”, 
afirmou Paganotto.

Encontro ocorreu no dia 08 de fevereiro, na Prefeitura Municipal.

FOTO DIVULGAÇÃO

Prefeitura de Pantano 
divulga o calendário 
de pagamento do 
IPTU 2021

8h00 às 12h00 e das 13h30 
às 17h30.

A expectativa da Secre-
taria de Finanças é que os 
cidadãos busquem a re-
gularização dos impostos 
até o final do mês de abril, 
aproveitando o benefício de 
10% de desconto. Os valo-
res arrecadados são reverti-
dos em benefícios à comu-
nidade, como a prestação 
de serviços, entre eles na 
saúde, limpeza urbana, pro-
gramas sociais, iluminação 
pública, em obras, na aqui-
sição de máquinas e equi-
pamentos, entre outros.

Em caso de dúvidas, os 
interessados podem se diri-
gir ao Setor de Tributação, 
na Prefeitura Municipal, ou 
entrar em contato pelo tele-
fone: 51-3734-2220.

PRAZOS PARA O PAGAMENTO
• Parcela Única com 10% de desconto – Até o dia 30 de abril 
De forma Parcelada em até 8 vezes (desde que o valor das parcelas 
não sejam inferiores à R$ 30,00) 
• 1ª Parcela - Até o dia 30 de abril de 2021 
• 2ª Parcela – Até o dia 31 de maio de 2021 
• 3ª Parcela – Até o dia 30 de junho de 2021 
• 4ª Parcela – Até o dia 30 de julho de 2021 
• 5ª Parcela – Até o dia 31 de agosto de 2021 
• 6ª Parcela – Até o dia 30 de setembro de 2021 
• 7ª Parcela – Até o dia 29 de outubro de 2021 
• 8ª Parcela – Até o dia 30 de novembro de 2021
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Prefeitura realiza reforma 
de ponte na Venda Velha

Em uma ação da Secre-
taria de Obras, em parceria 
com a CMPC, a ponte de 
acesso a Venda Velha foi 
totalmente reformada. A 
ponte é umas das principais 
vias de fluxo de caminhões 
lenheiros e de escoação de 
grãos no município. Esteve 
no local acompanhando os 
trabalhos, o prefeito Mano 

Paganotto, o vice-prefeito 
Juninho Pires e o vereador 
Libinho Pires.

A CMPC fez a doação das 
madeiras que foram utiliza-
das na reforma e a Secreta-
ria de Obras entrou com o 
restante do material e a mão 
de obra para a conclusão dos 
trabalhos. 

De acordo com o Secre-

tário de Obras Erlei Santos, 
a ação foi mais um trabalho 
concluído com sucesso, de 
forma rápida e em coletivo. 
“Quero agradecer a toda 
à equipe da Secretaria de 
Obras, que estão empenha-
dos na resolução das de-
mandas, não importando o 
dia da semana e nem horá-
rio”, destacou o Secretário.

Reforma contou com a parceria da empresa CMPC.
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