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Mais uma ação de enfrenta-
mento ao vírus foi lançada pela 
Secretaria Municipal de Saúde de 
Pantano Grande: trata-se do Tele 
Covid. 

Desde o dia 29 de março, Pan-
tano Grande conta com uma nova 
ferramenta de comunicação entre 
a população e o serviço de saúde 
de enfrentamento ao Covid.

Dúvidas e informações sobre 
a doença e testes poderão ser so-

O Centro de Múltiplas Ativi-
dades – CMA iniciou os atendi-
mentos aos alunos da Rede Muni-
cipal de Ensino. Nesse primeiro 
momento, devido a pandemia, 
os atendimentos estão aconte-
cendo de forma virtual, através 
de vídeos chamadas. Assim que 
a bandeira permitir iniciarão os 
atendimentos presenciais.

Os atendimentos no CMA es-
tavam suspensos desde o ano 
passado e devido a suspensão dos 
contratos, vários profissionais 

Durante a semana, em uma ação 
promovida pela Secretaria da As-
sistência Social de Pantano Grande, 
com o apoio da Secretaria de Edu-
cação e da SICOMTUR, foram ins-
taladas as decorações de Páscoa na 
Praça Central, Praça da Vila Nova 
e na Praça da Várzea, no interior do 
município. 

Neste momento de pandemia, os 
enfeites para compor os cenários 
alusivos à data foram de materiais 
reutilizados de anos anteriores, ten-
do em vista que são produzidos, em 
sua maioria, por artesãs, das ofici-
nas do CRAS e suas monitoras. 

A Secretária da Assistência So-
cial, Marione Portalupi, agradeceu 
o apoio das demais secretarias mu-
nicipais e destacou o trabalho da 
equipe, que foi fundamental no pro-
cesso de organização e montagem 
da decoração.

Na quarta-feira (31), também 

Estão abertas as inscrições para 
o alistamento militar obrigató-
rio para os jovens brasileiros do 
sexo masculino que completam 
18 anos durante o ano de 2021. O 
prazo teve início em 1º de janei-
ro e vai até 30 de junho, no site 
www.alistamento.eb.mil.br.

O Serviço Militar disponibili-
zou um link para que os jovens 
possam seguir passo a passo a 
maneira correta de realizar o alis-
tamento militar, para ter acesso 
ao conteúdo, o jovem deve aces-
sar https://youtu.be/5XBjf6-Jg_Y 
e seguir as instruções.

Para a inscrição online, é ne-
cessário ter em mãos: CPF, cartei-
ra de identidade, comprovante de 
endereço com CEP, endereço de 
e-mail e telefone. Após preencher 
o formulário, o candidato pode 
acompanhar os próximos passos 
no mesmo site. O acesso é feito 
com o número do CPF e a senha 
criada no momento do cadastro.

A seleção para ingresso nas 
Forças Armadas ocorre de 1º de 
julho a 28 de outubro. O processo 

Prefeitura de Pantano 
Grande cria o Tele Covid

Centro de Múltiplas Atividades 
retoma atendimentos

Ações de Páscoa 
trazem mais alegria 
e esperança para a 
comunidade

Abertas as inscrições 
para o Alistamento 
Militar 2021

licitadas por ligação telefônica e 
WhatsApp. Além disso, passou a 
ser feito o monitoramento telefô-
nico dos casos suspeitos e positi-
vos, buscando saber sobre a evo-
lução da doença e as dificuldades 
sobre o isolamento. 

Através deste serviço também 
estão sendo repassados os resul-
tados dos testes RT-PCR aos usu-
ários. O serviço é realizado por 
duas estagiárias da área da saúde: 

uma estudante de psicologia e 
uma estudante de farmácia.

Este é um novo canal de comu-
nicação e cuidado, onde os pacien-
tes e a população em geral poderão 
obter informações relevantes sem 
precisar se deslocar até o serviço 
de saúde, visando aumentar as 
taxas de isolamento e diminuir o 
contato direto com o vírus.

O telefone de contato do Tele 
Covid é (51) 9812-54827.

Na manhã do dia 24 de março, 
o prefeito Mano Paganotto assi-
nou o Termo de Adesão ao Pro-
jeto Chamar 192, do SAMU. Esta 
era uma das metas da Secretaria 
Municipal de Saúde, visando me-
lhor atender à população.

Com a adesão ao Projeto, o mu-
nicípio de Pantano Grande passa 
a fazer parte da regulação dos 
serviços de atendimento móvel de 
urgência e emergência pré-hospi-
talares oferecidos pelo SAMU. 
Será aberto no município o Link 
telefônico 192 para serviço de 
atendimento móvel de urgências 
e emergências.

Além disso, os servidores do 
município terão capacitações pe-
riódicas em primeiros socorros 
pela Central de Regulação Esta-

Prefeito assina Termo 
de Adesão ao Projeto 
Chamar 192, do SAMU

dual e o município será integrado 
à Rede de Atenção às Urgências 
do Estado do RS, com a possibili-
dade de regulações médicas.

acabaram solicitando rescisão. 
Atualmente o Centro de Múlti-
plas Atividades conta 4 profis-
sionais na equipe: Maria Eutalia 
(Coordenadora do CMA), Maria 
José (Psicopedagoga), Karen 
(Psicóloga) e Sheila (Terapeuta 
Ocupacional). A SMEC ainda 
busca uma fonoaudióloga para 
integrar a equipe do CMA.

A Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura (SMEC) so-
licita que famílias que possuem 
filhos em atendimento no CMA, 

De acordo com a Prefeitura, 
assim que implantado, este será 
mais um serviço na garantia da 
qualidade de vida das pessoas.

que atualizem seus cadastros 
pelo telefone 51 99590-0141, pois 
os profissionais estão enfrentan-
do dificuldades para entrar em 
contato com algumas famílias.

A SMEC está promovendo vá-
rias reuniões e formações com os 
profissionais do Centro de Múlti-
plas Atividades e os professores 
do Atendimento Educacional Es-
pecializado, visando aprimorar 
ainda mais a qualidade e eficiên-
cia dos atendimentos aos alunos 
e famílias.

foram realizadas ações alusivas à 
Páscoa, através da Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social e CRAS 
de Pantano Grande. Na oportunida-
de, foi ofertado uma lembrança de 
Páscoa para as crianças que são as-
sistidas pelas equipes de Referência 
da Assistência Social, bem como, as 
que estão no Serviço Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos. A ação 
contou com a presença do prefeito 
Mano Paganotto, da secretária Ma-
rione Portalupi, do Coordenador do 
CRAS, Mateus Silveira, e demais 
membros da equipe. 

“A decoração desse ano é tam-
bém uma maneira de despertarmos 
mais alegria e esperança em nossa 
comunidade, principalmente nes-
se momento de pandemia. Assim, 
estendemos o nosso sincero desejo 
de uma feliz e abençoada Páscoa a 
todos”, destacou o prefeito Mano 
Paganotto.

FOTO DIVULGAÇÃO

Prefeito assinou o Termo de Adesão no dia 24 de março.

é dividido em etapas. Os candida-
tos passam por testes de conheci-
mentos gerais, exames médicos e 
psicotécnicos. Em seguida, podem 
ser incorporados ou dispensados 
do serviço militar. A prestação de 
serviço militar tem duração de 12 
meses, prazo este que pode ter re-
dução de dois meses ou estendido 
em mais seis meses.

Se é dispensado, o jovem rece-
be o Certificado de Dispensa de 
Incorporação (CDI). Ele participa 
de uma cerimônia onde se com-
promete a se apresentar futura-
mente, caso seja necessário. 

A secretária da Junta Militar de 
Pantano Grande, Isabel Cristina, 
destaca que a Lei Nº 4.375, de 1964, 
torna obrigatório o serviço militar 
para jovens do sexo masculino. 
Ela reforça que a não obediência à 
lei resulta em sanções: “Perda do 
direito de obtenção e renovação de 
passaporte, de matrícula em estabe-
lecimento de ensino, de expedição 
da carteira de trabalho ou inscrição 
em concursos públicos, entre outros 
impedimentos”.
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Brigada Militar 
apreende quase 
R$ 50 mil sem 
procedência 
em Rio Pardo

Teve início no dia 15 de 
março, mais uma edição do 
Curso de Formação de Sol-
dados da Brigada Militar, no 
Polo de Ensino do Vale do 
Rio Pardo, junto ao 2º Ba-
talhão de Polícia Militar (2° 
BPM), na cidade histórica. 

Este ano, 120 homens e 
mulheres, de diversas regi-
ões do Rio Grande do Sul 
e até mesmo de fora do Es-
tado se apresentaram para 
iniciar o processo de for-
mação, que tem previsão de 
06 meses de duração. 

O Polo de Ensino do Vale 
do Rio Pardo é referência 
no Estado na formação de 
soldados da BM, pois nos 

Quase R$ 50 mil em 
dinheiro, possivelmente 
relacionados ao tráfico de 
drogas, foram apreendidos 
na manhã da última terça-
-feira, 30, em Rio Pardo. 
Pouco antes do meio-dia, a 
Brigada Militar fazia uma 
barreira na entrada da ci-
dade, na BR-471, quando 
abordou uma caminhonete 
Chevrolet Captiva, que tra-
fegava no sentido Pantano 
Grande/Rio Pardo.

Dentro do veículo foram 
encontradas duas sacolas 
plásticas, dentro das quais 
estavam R$ 49.930,00 em 
dinheiro. Questionados so-
bre a origem dos valores, 

BM de Pantano Grande e Polícia 
Comunitária do Interior do 2° BPM 
prendem dupla por porte ilegal 
de arma de fogo

Por volta da 1 hora da 
madrugada do dia 23 de 
março (sábado), a Bri-
gada Militar de Pantano 
Grande, juntamente com a 
guarnição de Polícia Co-
munitária do Interior de 
Rio Pardo (PCI), realizou 
a abordagem de um veí-
culo GM Kadett nas mar-
gens da ERS-471, na lo-
calidade de Dois Cerros. 
Durante a busca pessoal 
foram localizadas duas 

armas de fogo em posse 
dos dois ocupantes do ve-
ículo, sendo um revólver 
calibre 32 Castelli Brasil 
com duas munições e uma 
pistola 9mm Taurus, mo-
delo G2C, com nove mu-
nições.

Os homens, de 20 e 25 
anos, foram presos e as 
armas apreendidas. A 
ocorrência apresentada na 
Delegacia de Polícia de 
Rio Pardo.

os três ocupantes da cami-
nhonete não foram capazes 
de dar uma explicação con-
vincente. Os três homens, 
com 31, 26 e 21 anos de 
idade, segundo a Brigada 
Militar, têm antecedentes 
por roubo, posse de drogas 
e ameaça.

A Polícia suspeita que 
eles trabalhem para uma 
facção criminosa e que o 
dinheiro que transporta-
vam seja proveniente do 
tráfico. Diante disso, os 
valores foram apreendidos 
e os três levados à Delega-
cia de Polícia. Após o re-
gistro, os suspeitos foram 
liberados.

Fernandes é designado 
para coordenar o Corpo de 
Alunos Curso de Formação 
de Soldados da MB

dois últimos cursos de for-
mação os primeiros coloca-
dos intelectualmente foram 
alunos deste Polo. 

O Comandante da Bri-
gada Militar de Pantano 
Grande, 1° Tenente João 
Alcimar Fernandes de Fer-
nandes, que já tinha a fun-
ção de instrutor nos cursos 
passados, agora foi designa-
do para coordenar o Corpo 
de Alunos, juntamente com 
sua equipe e o comandante 
do Polo de Ensino, Capitão 
Melo, os quais têm a mis-
são de formar esses jovens 
para a atuarem como poli-
ciais militares.

Durante a permanên-

cia do oficial no curso de 
formação, o 3° Sargento 
Souza ficará no coman-
do da Brigada Militar de 
Pantano Grande. Souza já 

esteve à frente do Pelotão 
em outros afastamentos do 
comandante Fernandes e 
desempenhou um excelente 
trabalho.
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Este ano,  120 homens e mulheres se apresentaram para fazer o curso.

1º Tenente João Alcimar Fernandes de Fernandes.

Dinheiro foi apreendido durante barreira policial.

Brigada Militar apreendeu quase R$ 50 mil.
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Prazos para pagamento de 
tributos foram prorrogados

PANTANO GRANDE

Em reunião realizada 
com os vereadores Airton 
Schaefer, Libinho Pires, 
Lucas Rodrigues e Tho-
mas Raabe, o prefeito em 
exercício, Juninho Pires, 
prorrogou o prazo de arre-
cadação dos tributos mu-
nicipais para o exercício 
de 2021.

A justificativa apresenta-
da pelos vereadores, para a 
solicitação, foi a atual situ-
ação da pandemia no mu-
nicípio. Segundo os verea-
dores, os prazos deveriam 
ser ampliados para que os 
contribuintes não sejam 
prejudicados. 

De acordo com o novo 
Decreto, será possível re-
alizar o pagamento do Im-
posto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) e a Taxa 
de Coleta de Lixo (TCL), 
referente à carga geral 
do exercício de 2021, e, 
quando for o caso, a mul-
ta por infração tributária 
respectiva, até o dia 31 de 
maio de 2021 e obter 10% 
de desconto no pagamento 
à vista. Se o contribuinte 
preferir pagar parcelado, 
o pagamento pode ser feito 
em até 8 vezes, desde que 
as parcelas não sejam infe-
riores à R$ 30,00.

O Imposto sobre Servi-
ços de Qualquer Natureza 
(ISSQN) será arrecadado, 
em parcela única, com ven-
cimento em 31 de maio de 
2021, ou, de forma parcela-
da, em até 04 (quatro) par-
celas mensais. Já a Taxa de 
Licença para Localização 
e/ou Funcionamento de 
Estabelecimento, será ar-
recadada em parcela única, 
com vencimento em 31 de 
maio de 2021.

Para fazer o pagamento, 
o contribuinte deve agen-
dar atendimento no Setor 
de Tributação da Prefeitura 
Municipal e retirar a guia. 
O pagamento poderá ser 
realizado diretamente no 
caixa da prefeitura. O Cen-
tro Administrativo abre de 
segunda à sexta-feira, das 
8h00 às 12h00 e das 13h30 
às 17h30.

Também é possível reali-
zar o pagamento do IPTU 
através site da prefeitura. 
Acesse www.pantanogran-
de.rs.gov.br, e clique no 
banner Pantano Cidadão, 
ou no seguinte link: https://
bit.ly/2DINekJ.

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

O Decreto está disponí-
vel no site da Prefeitura de 
Pantano Grande, no menu 
Publicações/Transparên-
cia, na sessão Decretos.

CONFIRA A TABELA DE PRAZOS 
PARA O PAGAMENTO DE IPTU 2021
• Parcela Única com 10% de desconto – dia 31 de maio de 2021
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 31 de maio de 2021
• 2ª Parcela – Até o dia 30 de junho de 2021
• 3ª Parcela – Até o dia 30 de julho de 2021
• 4ª Parcela – Até o dia 31 de agosto de 2021
• 5ª Parcela – Até o dia 30 de setembro de 2021
• 6ª Parcela – Até o dia 29 de outubro de 2021
• 7ª Parcela – Até o dia 30 de novembro de 2021
• 8ª Parcela – Até o dia 30 de dezembro de 2021

WHATSAPP:

51 99809-8650

ANUNCIE NO 
JORNAL DESTAK

Juninho com o vereadores: Thomas, Lucas, Libinho e Airton.



Soldados da BM de Pantano 
Grande salvam mulher de 
incêndio em residência 

HERÓIS

Na tarde do último do-
mingo (28), por volta das 
15h, dois policiais militares 
do 2° Batalhão de Polícia 
Militar (2° BPM), soldados 
Wagner e Jaderson trans-
formaram-se em heróis ao 
realizarem o salvamento de 
uma mulher que estava den-
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51 99809-8650

tro de uma residência em 
chamas, no bairro Vila da 
Mata, em Pantano Grande.

Imediatamente ao chegar 
no local já consumido pelas 
chamas o soldado Wagner 
avistou pela janela uma 
mulher desacordada, sendo 
a Sra. Vera Lucia Silva Go-

mes, de 46 anos, proprietá-
ria da residência, a qual 
foi socorrida pelo soldado 
Wagner que rapidamente 
pulou a janela e alcançou-a 
para o soldado Jaderson que 
prestou o primeiro atendi-
mento.

A intervenção dos poli-

ciais militares foi de ex-
trema importância, pois 
mesmo com o risco de de-
sabamento e o risco da pró-
pria vida, eles realizaram 
com heroísmo o salvamento 
da moradora.

Os policiais militares e 
a dona da casa não se feri-
ram, mas precisaram passar 
por exames médicos, de-
vido a inalação da fumaça 
causada pelo incêndio.

O Corpo de Bombeiros 
de Rio Pardo foi acionado, 
mas quando chegou ao lo-
cal a casa já havia sido pra-
ticamente consumida pelas 
chamas. A corporação rea-
lizou apenas o trabalho de 
rescaldo na residência.

FOTO DIVULGAÇÃO

Casa foi completamente consumida pelas chamas.
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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.

VENDE-SE CASA
VENDO: Casa na Vila Valderi, com 
3 quartos, cozinha com churras-
queira, sala, banheiro e área. Ter-
reno cercado. Rua 20 de setem-
bro, nº 45. Tratar direto no local, 
com Rosa.

ANUNCIE AQUI:

51 99809-8650

O prefeito Mano Paganot-
to, juntamente com o secre-
tário de Indústria, Comércio, 
Esportes, Lazer e Turismo, 
José Carlos Gonçalves e o se-
cretário do Interior, Gilberto 
Carvalho, estiveram ontem 
em Porto Alegre na última 
terça-feira, dia 30, partici-
pando de audiências e enca-
minhando demandas do mu-
nicípio de Pantano Grande. 

No início da manhã foram 
recebidos pelo Secretário de 
Apoio e Articulações aos Mu-
nicípios, Luiz Carlos Busatto 
(PTB), onde encaminharam 
várias demandas e oficializa-
ram a participação do municí-
pio no Programa Negocia RS, 
onde Pantano poderá receber 
em bens do Estado uma dí-
vida de cerca de R$ 500 mil 
reais, ou seja, o governo do 
estado apresenta uma lista de 
bens do governo estadual em 

Será neste sábado, dia 3 
de abril, o último sorteio da 
Promoção Aniversário Tur-
binado Tubaron que iniciou 
no mês de dezembro e serviu 
para comemorar os 15 anos 
da empresa. Ao todo, a pro-
moção distribuirá cerca de 
R$ 30 mil em prêmios. 

O sorteio deste sábado 
terá transmissão ao vivo a 
partir das 19h30 pelo Fa-
cebook da Tubaron e pelo 
Canal 1 da Tubaron TV. Os 
assinantes que depositaram 

Prefeito e secretários de Pantano Grande 
encaminham ações de governo em Porto Alegre

Sorteio final da Promoção 
Aniversário Turbinado Tubaron 
acontece neste sábado

Pantano Grande e a prefeitu-
ra escolhe o que quer receber 
pelo valor da dívida. 

Em seguida, estiveram 
em reunião com o líder do 
PTB na Assembleia Legis-
lativa do Estado, Deputa-

seus cupons estarão concor-
rendo a uma Moto CG Titan 
160, 0Km, avaliada em cer-
ca de R$ 15 mil.

Desde o início da promo-
ção, 5 assinantes já foram 
contemplados. Os prêmios 
anteriores saíram para um 
morador de Butiá (Smart TV 
65 polegadas), no mês de de-
zembro, para 2 ganhadores 
da cidade de Minas do Leão, 
que receberam 1 iPhone 11 
– 128 GB e 1 iPhone 8 – 64 
GB, no sorteio do mês de fe-

do, Aloisio Clasmann. Na 
oportunidade, o prefeito 
Mano Paganotto realinhou 
uma demanda que já havia 
feito anteriormente, e que 
em breve será confirmada, 
beneficiando a comunidade.  

vereiro e para uma moradora 
de Pantano Grande, que ga-
nhou um 1 PlayStation 5, no 
sorteio de março.

Estarão concorrendo no 
último sorteio todos os clien-
tes com as mensalidades de 
março em dia e que tenham 
depositado os seus cupons 
nas urnas em uma das lojas 
da empresa. Vale lembrar 
que os cupons já depositados 
e que estavam concorrendo 
nos três sorteios anteriores, 
também são válidos e estarão 

FOTO DIVULGAÇÃO

Pantanenses estiveram na capital gaúcha.

Na parte da tarde, a primei-
ra audiência foi com o Secre-
tário de Desenvolvimento 
Econômico, Edson Brum 
(MDB), onde foram encami-
nhadas algumas demandas 
do município. Posteriormen-

na urna do sorteio final deste 
sábado (03).

O regulamento da promo-
ção está disponível no site 
www.promo.tubaron.com.br.

te, o prefeito e secretários 
estiveram na FUNASA, em 
reunião com o Superinten-
dente do Rio Grande do Sul, 
Charles Barragan (PSD), 
encaminhando o pedido de 
abertura de poços artesianos 

para o interior do município.
De acordo com o prefeito 

Mano Paganotto, as audiên-
cias foram muito positivas. 
“Vamos colher frutos destas 
nossas investidas”, afirmou 
Paganotto.

FOTO DIVULGAÇÃO

Tubaron irá sortear moto 0Km neste sábado (03).
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Na tarde do dia 26 de mar-
ço, o prefeito de Pantano 
Grande, Mano Paganotto, as-
sinou o Decreto Municipal nº 
911/2021 proibindo a inter-
rupção do fornecimento de 
água por falta de pagamento 
nos meses de março e abril 
deste ano.

A pedido da Secretaria de 
Indústria e Comércio, atra-
vés do secretário José Carlos 
Gonçalves, juntamente com 
os vereadores Lucas Rodri-
gues, Libinho Pires, Luizi-
nho Balen, Airton Schaeffer, 
Zeneide Machado e Thomas 
Raabe Meglin, foi encami-
nhado um ofício, ao gabinete 
do prefeito, pedindo que fos-
se determinada, por Decreto, 
a proibição da Corsan de efe-
tuar os cortes de água. 

A justificativa do pedido 
foi de que as famílias e co-
merciantes de Pantano Gran-
de estão encontrando dificul-

Trabalhadores já podem 
saber se foram incluídos no 
auxílio emergencial 2021. 
Inicialmente prometida para 
quinta-feira (01), a consulta 
teve de ser adiada para sexta-
-feira (02) “em função da 
necessidade de alinhamento 
dos canais de atendimento 
dos três órgãos diretamen-
te envolvidos no programa 
- Ministério da Cidadania, 
Dataprev e Caixa”, explicou 
a Dataprev, em nota.  

CONSULTA
A consulta poderá ser fei-

ta pelo Portal de Consultas 
da Dataprev. Para isso, o ci-
dadão deverá informar CPF, 
nome completo, nome da 
mãe e data de nascimento.

Quem já recebe o Bolsa 
Família e inscritos no Ca-
dÚnico não estarão na lista 
da Dataprev já que, nesses 
casos, as parcelas serão de-
positadas automaticamente 
- desde que o beneficiário se 
encaixe nos critérios de ele-
gibilidade do auxílio.

DEPÓSITOS
Segundo calendário di-

vulgado pela Caixa, os pa-
gamentos começam no dia 6 

A Secretaria de Indústria, 
Comércio, Turismo, Despor-
to e Lazer (SICOMTUR), di-
vulgou esta semana o Crono-
grama de Recolhimento de 
Galhos e Entulhos no perí-
metro urbano do município. 

A iniciativa visa organizar 
e agilizar o recolhimento, 
tendo em vista que a comuni-
dade saberá antecipadamente 
os dias da semana que cada 
bairro será atendido.

De acordo com o crono-
grama, os recolhimentos 
ocorrerão da seguinte forma:

Nas Vilas Frantz, Virgínia 
e Vila da Mata os recolhi-
mentos serão realizados nas 
segundas e terças-feiras. Na 
quarta e na quinta-feira será 
a vez dos bairros Unical, 
Riograndino, Farol e centro 
receberem a coleta. Já na sex-
ta e no sábado, os trabalhos 
de recolhimento de galhos 
e entulhos serão concentra-
dos nos bairros Valderi, Vila 

A equipe da Secretaria de 
Interior trabalhou durante o 
sábado e o domingo passado 
para tentar descobrir o moti-
vo pelo qual o abastecimento 
de água havia sido suspenso, 
prejudicando os moradores 
das localidades da Divisa e 
Aroeiras.

Após várias horas de tra-
balho, o problema foi identi-
ficado, se tratando de um ato 
de sabotagem na rede elétri-
ca, onde foram invertidos os 

Decreto Municipal proíbe 
corte de água no mês de abril

Trabalhadores já podem 
consultar se tem ou não direito 
ao novo Auxílio Emergencial

Prefeitura divulga 
cronograma de 
recolhimento de 
Galhos e Entulhos

Ato de sabotagem 
deixa Divisa e 
Aroeiras sem água

dades para arcarem com as 
despesas mensais. Também 
foi levado em consideração 
a água ser indispensável e ter 
caráter essencial para as me-

didas de higiene e combate à 
Covid-19.

Com a publicação do De-
creto, a Corsan, que tem con-
trato de concessão com o mu-

fios que enviam energia para 
a bomba. 

De acordo com Secretário 
de Interior, Gilberto Car-
valho, o abastecimento foi 
normalizado e será investi-
gado quem cometeu o ato de 
sabotagem. “Quem fez isso 
teria que ter conhecimento 
técnico em sistema elétrico, e 
interesse em prejudicar a co-
munidade. Precisamos que 
todos ajudem a fiscalizar”, 
afirmou o secretário.

Nova e Loteamento Unical.
CIDADE LIMPA

A ação “Cidade Limpa” 
continua em ritmo acelerado 
em Pantano Grande. Confor-
me o Cronograma de Reco-
lhimento de Galhos e Entu-
lhos no perímetro urbano do 
município, apresentado pela 
SICOMTUR, fica mais fá-
cil a população se organizar 
para os dias de recolhimento 
em cada bairro. 

Durante esta semana, as 
ações estão sendo realizadas 
através da Sicomtur, Secre-
taria de Obras, Agricultura 
e Departamento de Trânsito. 

O “Cidade Limpa” tem 
como principal meta cons-
cientizar a população de que, 
com o Município limpo, o 
principal beneficiado é a pró-
pria comunidade, desenvol-
vendo desta maneira, uma 
nova cultura de cuidado, 
solidariedade e zelo, com a 
cidade e a natureza.

nicípio de Pantano Grande, 
fica proibida de interromper 
o fornecimento de água por 
falta de pagamentos das fa-
turas durante o mês de abril.

PANTANO GRANDE

INTERIOR

FOTO DIVULGAÇÃO

Decreto Municipal foi assinado no dia 26 de março.

FOTO DIVULGAÇÃO

Ação Cidade Limpa continua em ritmo acelerado.

de abril para os trabalhadores 
que fazem parte do Cadastro 
Único e para os que se ins-
creveram por meio do site 
e do aplicativo Caixa Tem. 
Os depósitos serão feitos na 
conta poupança digital da 
Caixa, acessada pelo aplica-
tivo Caixa Tem. O benefici-
ário do auxílio emergencial 
terá direito, primeiramente, à 
movimentação digital e, pos-
teriormente, aos saques.

Para os beneficiários do 
Bolsa Família, os pagamen-
tos começam em 16 de abril 
e seguirão o calendário de 
pagamento do benefício.

NÚMEROS
Em 2021, serão pagos R$ 

43 bilhões a 45,6 milhões de 
brasileiros que atendem aos 
requisitos exigidos. Do mon-
tante, R$ 23,4 bilhões serão 
destinados ao público já ins-
crito em plataformas digitais 
da Caixa (28,6 milhões de 
beneficiários), R$ 6,5 bilhões 
para integrantes do Cadastro 
Único do Governo Federal 
(6,3 milhões) e mais R$ 12,7 
bilhões para atendidos pelo 
Programa Bolsa Família 
(10,6 milhões).

CRITÉRIOS
Para conceder as quatro 

parcelas do auxílio emer-
gencial este ano o governo 
definiu novas faixas de pa-
gamento:
- Mulheres chefes de famí-
lia: R$ 375
- Famílias com duas ou 
mais pessoas, exceto aque-
las com mães chefes de fa-
mília: R$ 250
- Auxílio para pessoas que 
moram sozinhas: R$ 150

PODEM RECEBER
- Famílias com renda per ca-
pita de até meio salário míni-
mo (R$ 550) e renda mensal 
total de até três salários mí-
nimos (R$ 3.300);
- Público do Bolsa Família 
poderá escolher o valor mais 
vantajoso entre os benefícios 
e receber somente um deles.
- Trabalhadores informais;
- Desempregados;
- Microempreendedor Indi-
vidual (MEI).
 NÃO PODEM 
RECEBER O AUXÍLIO

- Trabalhadores com car-
teira assinada e servidores 
públicos;
- Pessoas que não movi-

mentaram os valores do 
auxílio emergencial e sua 
extensão em 2020;
- Quem estiver com o au-
xílio do ano passado can-
celado;
- Cidadãos que recebem 
benefício previdenciário, 
assistencial ou trabalhista 
ou de programa de trans-
ferência de renda federal, 
com exceção do Bolsa Fa-
mília e do Pis/Pasep;
- Médicos e multiprofissio-
nais;
- Beneficiários de bolsas de 
estudo e estagiários e simi-
lares;
- Quem teve rendimentos 
tributáveis acima de R$ 
28.559,70 em 2019 ou tinha, 
em 31 de dezembro daquele 
ano, a posse ou a proprie-
dade de bens ou direitos, 
inclusive terra nua, de valor 
total superior a R$ 300 mil;
- Cidadãos com menos de 
18 anos, exceto mães ado-
lescentes.
- Quem estiver no sistema 
carcerário em regime fecha-
do ou tenha seu CPF vincu-
lado, como instituidor, à con-
cessão de auxílio-reclusão.
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Saúde lança Campanha Vacina Solidária
PANTANO GRANDE

A Secretaria Municipal 
da Saúde de Pantano Grande 
lançou na semana passada a 
campanha Vacina Solidária, 
onde convida a comunidade 
a colaborar com as famílias, 
que pelo atual momento, 
possam estar passando por 
alguma necessidade.

Essa ação de segurança 

alimentar, visa arrecadar 
alimentos, produtos de hi-
giene e limpeza na cam-
panha da vacinação do 
Covid-19, nas Unidades de 
Saúde e durante a realiza-
ção dos Drive-Thru’s.

De acordo com a Secreta-
ria da Saúde, a Campanha 
é mais uma oportunida-

de para que a comunidade 
possa ajudar o próximo e 
exercer a cidadania. A doa-
ção é voluntária, de acordo 
com a possibilidade de cada 
um, não está restrita apenas 
à alimentos não perecíveis, 
ou seja, poderão ser doados 
também produtos colhidos 
da horta e do pomar.


