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Na última terça-feira, 
dia 4, a Brigada Militar de 
Encruzilhada do Sul, com 
apoio da BM de Pantano 
Grande, efetuou a prisão 
de um homem de 26 anos, 
por porte ilegal de arma de 
fogo e abigeato. A prisão 
aconteceu na localidade de 
Corredor do Meio, interior 
de Encruzilhada do Sul. 

Após receberem infor-
mações de que um veículo 
transportava carne prove-
niente de abigeato, os poli-
ciais militares iniciaram as 
buscas e abordaram o veí-
culo do meliante. No carro 
os brigadianos encontra-
ram partes de um animal 

Os participantes dos Pro-
jetos sociais Pró Trabalho 
e Programa Cidadão em 
Ação, receberam o paga-
mento e cestas básicas de 
forma antecipada no mês 
de maio. A iniciativa teve 
como objetivo beneficiar as 
mães inseridas nos progra-
mas sociais mantidos pela 
Prefeitura Municipal, ten-
do em vista às comemora-
ções do Dia das Mães.

O Coordenador do CRAS 
Mateus Silveira, realizou 
as entregas de cestas bási-
cas nesta quinta-feira, dia 

Os servidores da Secre-
taria Municipal de Saúde 
de Pantano Grande partici-
param de mais uma etapa 
de treinamento dos profis-
sionais do município. 

Com o objetivo de or-
ganizar as despesas, sem 
perder a qualidade do ser-
viço prestado à comunida-
de pantanense, o Governo 
Municipal criou o setor de 
Gerenciamento de Frota, 
sob o comando dos servi-
dores Felipe Carniel e Dju-
lia Barcelos.

O setor é responsável 
pelo controle de combus-
tível de todos os veículos, 
máquinas e equipamentos 
do município. Além disso 
também é realizado o con-
trole de gastos com borra-
charia, oficinas, lavagem, 
controles de CNHs, segu-
ros, bem como, o controle 
da documentação dos veí-
culos do município. 

BM de Encruzilhada 
e Pantano prendem 
homem por porte ilegal 
de arma e abigeato

Assistência e CRAS antecipam 
pagamentos aos beneficiários

Servidores da Secretaria Municipal 
de Saúde recebem treinamento

Gerenciamento da 
Frota gera economia 
para o município
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Mateus Silveira fez a entrega das cestas básicas.

Djulia e Felipe são os responsáveis pelo novo setor.
Policiais encontraram partes de um animal no porta malas.

recentemente abatido. 
Com o homem foi apre-

endido uma arma calibre 
22, 18 cartuchos intactos, 
três cartuchos deflagrados 

e um machado. Diante dos 
fatos, o homem foi preso 
e conduzido à Delegacia 
de Polícia para registro do 
crime.

Mesmo recente, a inicia-
tiva já gerou uma grande 
economia aos cofres públi-
cos, assim como aumento 
a agilidade nos serviços 
prestados à comunidade. 

De acordo com o respon-

sável pela área, a criação 
do setor também serviu 
para padronizar informa-
ções e agilizar os serviços 
prestados.

A Prefeitura não divul-
gou o valor economizado.

PANTANO GRANDE

Devido a pandemia, os 
treinamentos estão ocor-
rendo através de aulas on-
-line. 

De acordo com a secretá-
ria de Saúde, Samara Me-

glin, a iniciativa visa a va-
lorização dos profissionais, 
gerar o fortalecimento das 
esquipes e a melhoria dos 
serviços de saúde para a 
população.

6, para os beneficiários no 
interior do município. A 
partir desta sexta-feira, dia 
7, os beneficiários da sede 

do município já podem se 
dirigir até a Assistência 
Social para a retirada das 
cestas.
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POUPANÇA É FEITA 
PARA RENDER:

Aspectos jurídicos constitucionais 
da possível revisão da correção 

do FGTS pelo STF
O Governo Federal deve proteger os direitos 

de todos os trabalhadores, de modo especial os 
trabalhadores empregados, conforme preceitua 
a Constituição brasileira de 1988. 

São muitas iniciativas e leis que visam corrigir 
injustiças históricas com a classe trabalhadora.

Vejamos o exemplo do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço, conhecido como FGTS. É uma 
espécie de conta “poupança” criada por lei, em 
nome de cada trabalhador (8% do salário) destina-
do a um fundo de emergência, caso venha a ser de-
mitido, ou ocorra alguma outra surpresa negativa. 

Como qualquer conta poupança, o FGTS deve-
ria ser rentável como são outras contas bancá-
rias de investimento. 

No entanto, desde 1999 a Caixa Econômica 
Federal alterou a correção monetária do FGTS 
para a Taxa Referencial (TR), fixada pelo Banco 
Central, o que acabou gerando uma correção 
menor do que a própria inflação. Ou seja, ao in-
vés de estar recebendo os valores reajustados, o 
trabalhador está tendo prejuízo.

Como sabemos, para cada injustiça há uma 
ação de justiça buscando correção. O STF mar-
cou julgamento para mês de maio de 2021 o 
julgamento da Ação Direta de Constitucionali-
dade que vai definir se os depósitos nas contas 
do FGTS poderão ser atualizados com índice de 
correção monetária diferente da Taxa Referen-
cial (TR) fixada pelo Banco Central.

O que se pede é a diferença entre a correção 
monetária feita pela TR e outro índice de atua-
lização que melhor reflete a inflação do período. 
A responsável pela correção seria a Caixa Eco-
nômica Federal, e quem teve Carteira Assinada 
em algum período entre 1999 a 2013 poderá ser 
beneficiado, caso o julgamento seja favorável.

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.  

A Polícia Civil prendeu 
um homem de 24 anos na 
manhã desta quinta-feira, 
6, em uma operação contra 
tráfico de drogas e abige-
ato realizada em Pantano 
Grande. Coordenados pelo 
delegado Anderson Faturi, 
agentes da Delegacia de 
Polícia local, com apoio 
das delegacias de Rio Par-
do e Encruzilhada do Sul, 
cumpriram mandados de 
busca e apreensão em pro-
priedades das localidades 
de Monte Castelo e Várzea.

Nos locais foram encon-
trados um pé de maconha; 
porções da mesma droga, 
que totalizaram cerca de 
50 gramas; um revólver 
calibre 32; munição; além 
de cerca de R$ 500,00 em 
dinheiro e três telefones ce-
lulares.

“Essa investigação ini-
ciou há cerca de dois me-
ses. Identificamos um gru-
po que atua em crimes de 
tráfico de drogas e abigeato 
na região. Cumprimos os 
mandados nesta quinta-fei-

A ação de um soldado da 
Brigada Militar foi flagrada 
por um cidadão que enviou 
o relato à nossa redação.

A ação ocorreu durante o 
patrulhamento na BR- 290, 
quando o soldado Santelmo 
fazia a doação de um par de 
tênis à um cidadão que estava 
abrigado embaixo do novo 
viaduto no trevo de acesso 
à Pantano. Além da doação 

Polícia Civil prende um 
homem e apreende drogas 
e arma em Pantano Grande

Ato de solidariedade é flagrado

ra e o inquérito segue para 
identificarmos mais envol-
vidos”, explicou o delegado 
Anderson Faturi.

CELULARES 
SERÃO PERICIADOS
Os aparelhos eletrôni-

cos apreendidos durante a 
operação serão periciados 
no decorrer do inquérito 
policial, após quebra de si-
gilo pelo Poder Judiciário. 

O homem de 24 anos, que 
estava na residência na lo-
calidade de Várzea, onde 
foram apreendidos a arma, 
o pé de maconha, dinheiro 
e entorpecentes em porções 
fracionadas, responderá pe-
los crimes de tráfico de dro-
gas e porte ilegal de arma 
de fogo.

Ele foi conduzido ao 
Presídio Regional de San-

ta Cruz do Sul. Já o outro 
suspeito, de 25 anos, que 
estava na propriedade em 
Monte Castelo onde foram 
encontradas munições e 
uma quantidade de maco-
nha fracionada, responderá 
em liberdade por tráfico 
de drogas. Os nomes dos 
investigados não foram re-
velados pelas autoridades 
policiais.
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Polícia apreendeu uma arma, munições, drogas, celulares e dinheiro em espécie.

Ato aconteceu esta semana, em Pantano Grande.

o soldado estava orientando 
e conversando com o cida-
dão, atitudes que chamaram 
a atenção do autor da foto, 
um motorista que passava no 
local no momento.

Fica o registro da atitude 
do soldado, que honra um 
dos pilares do trabalho da 
BM: proteger a sociedade, 
contribuindo para a quali-
dade de vida dos cidadãos.
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Começa a vacinação de 
pessoas com comorbidades 
em Pantano Grande

Covid já matou 16 pessoas em Pantano

A Prefeitura Municipal 
de Pantano Grande iniciou 
na semana que passou, a 
vacinação em pessoas com 
idade até 40 anos, com co-
morbidades.

Os cidadãos com estas 
características devem se di-
rigir à um Posto de Saúde e 
apresentar a documentação 
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Vacinação está ocorrendo nos postos de saúde.

Currículos devem ser enviados por e-mail.

médica exigida para receber 
a dose da vacina. Também 
é necessário apresentar um 
documento de identidade e a 
carteira de vacinação. 

Em caso de dúvida, os 
interessados devem entrar 
em contato com a Prefeitura 
Municipal, através do tele-
fone: 3734-2222.

QUEM PODE 
SE VACINAR?
• Adultos com 40 anos ou 
mais com comorbidades;
• Gestantes e puérperas 
maiores de 18 anos;
• Pessoas maiores de 18 
anos com síndrome de 
down;
• Pessoas com 40 anos 
ou mais com deficiência 
permanente cadastradas no 
BPC (Benefício de Presta-
ção Continuada).

QUAIS AS
COMORBIDADES 
QUE SERÃO 
ATENDIDAS NA 
VACINAÇÃO?
• Hipertensão arterial;
• Diabéticos;
• Pneumopatias crônicas 
graves;
• Insuficiência cardíaca;
• Hipertensão pulmonar;
• Cardiopatias;
• Arritmias cardíacas;
• Síndromes coronarianas 
crônicas;
• Valvulopatias e doenças 
da aorta;
• Miocardiopatias e pericar-
diopatias.

Sine de Pantano Grande 
possui vagas de emprego 
em aberto

A Agência do Sine, na Pre-
feitura Municipal, está anun-
ciando vagas de emprego 
para Pantano Grande.

Para concorrer às vagas, 
os interessados devem se-
guir às orientações descri-
tas nas oportunidades. Em 
caso de dúvida, o interessa-
do pode entrar em contato 
com o Setor, ligando para 
a Prefeitura Municipal, no 
telefone: 3734-2220.

VAGA PARA CASAL
A mulher deve ter dispo-

nibilidade para o preparo 
de almoço para 5 pessoas 
e para realizar a limpeza 
e organização do ambiente 
de trabalho. Salário de R$ 
1.100 à R$ 1.300.

O homem deverá possuir 
experiência com maquiná-
rio John Deere e ter dispo-
nibilidade para trabalhar na 
lavoura. Salário de R$ 1.500 

+ hora extra e porcentagem.
O empregador oferecer 

moradia na fazenda para o 
Casal. As atividades ocorre-
rão em localidade a cerca de 
40 Km de Pantano Grande. 

O casal interessado deve 
enviar currículo para o e-
-mail pantanogrande@fg-
tas.rs.gov.br, até o dia 13 de 
maio. 

VAGA PARA 
MOTORISTA

O interessado deve ter 
habilitação para dirigir 
caminhão bi-caçamba, ser 
pró-ativo e possuir experi-
ência comprovada. A em-
presa oferece salário com-
patível com a função.

Os interessados devem 
enviar currículo para o e-
-mail pantanogrande@fg-
tas.rs.gov.br, até o dia 10 de 
maio.

A Prefeitura Municipal 
de Pantano Grande con-
firmou esta semana a 16ª 
morte por Covid no muni-
cípio desde o início da pan-
demia. 

Na atualização do Bole-
tim desta sexta-feira, dia 

07, houve a confirmação 
de mais 2 casos positi-
vos na cidade. Além dis-
so, a Secretaria da Saú-
de confirmou que mais 1 
paciente está recupera-
dos da Covid-19.

Com os números des-

ta sexta, Pantano conta 
agora com 25 casos ativos, 
destes, 21 casos estão em 
recuperação domiciliar e 
4 encontram-se hospitali-
zados. 

Há 16 casos em análise 
e 724 pessoas recuperadas.



COMPIR e Prefeitura 
formalizam o recebimento 
de uma Ford Ranger 0 Km

LIGUE E ANUNCIE:

51 99809-8650

PANTANO GRANDE

Na manhã da última ter-
ça-feira, dia 04, foi formali-
zado o recebimento da Ford 
Ranger, destinada para uso 
do Conselho Municipal da 
Promoção da Igualdade Ra-
cial (COMPIR) e da Secre-
taria de Educação e Cultura. 
O veículo foi enviado atra-
vés da Secretaria Nacional 
de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial e do Mi-
nistério da Mulher, da Famí-
lia e dos Direitos Humanos.

A Prefeitura Municipal 
recebeu a Ford Ranger (Ca-
bine Dupla), zero km, no 
início do mês de abril, no 
entanto, a formalização do 
recebimento ocorreu so-
mente esta semana, durante 
reunião do COMPIR, com o 
Executivo Municipal. 

Participaram do encon-
tro, o prefeito Mano Paga-
notto, o vice-prefeito Juni-
nho Pires, o presidente do 
COMPIR, Jorge Miranda, 
o vice-presidente Adriano 
Panatieri, representando a 
Secretaria de Finanças no 
Conselho, Leandro Câmara, 
e representando a Secretaria 
de Saúde, Verônica Panatie-
ri. Também estavam presen-
tes, o Assessor Jurídico da 
Prefeitura, David Ferreira 
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Entrega da Ford Ranger aconteceu em fente ao prédio da Prefeitura Municipal.

Kits foram entregues esta semana.

Alves, o Secretário de Edu-
cação e Cultura, Ananias 
Matos de Freitas, o Coorde-
nador de Frota, Felipe Car-
niel e o Coordenador de Cul-
tura, Paulo Lima da Costa.

Durante a reunião, os re-
presentantes do COMPIR 
expressaram a importância 
do recebimento do veículo, 
que será uma ferramenta 
de auxílio ao conselho, da 
mesma forma, afirmaram 
ao Executivo, que a Ford 
Ranger deverá ser utilizada 
pela Secretaria de Educação 

e Cultura conforme suas ne-
cessidades. 

Na ocasião, o conselho 
solicitou ao prefeito que seja 
encaminhado ao Legislativo 
um Projeto de Lei para que 
seja criado um departamen-
to com a finalidade de forta-
lecer o do órgão, além do en-
vio do projeto de criação de 
quotas em concurso público 
no município. 

O Conselho Municipal 
da Promoção da Igualda-
de Racial (COMPIR), é um 
órgão público normativo, 

deliberativo e fiscalizador, 
vinculado técnico-adminis-
trativamente a Secretaria de 
Educação e Cultura, tendo 
como objetivos desenvolver 
estudos, e propor medidas 
e ações voltadas com ên-
fase para o povo negro, de 
forma a atender também as 
demais etnias pertinentes ao 
assunto (indígenas, ciganos, 
árabes e judeus), que visem 
à eliminação do preconceito, 
do racismo, e da discrimina-
ção racial na estrutura da 
sociedade.

Durante esta semana, a 
Secretaria de Indústria, Co-
mércio, Turismo, Desporto 
e Lazer (SICOMTUR), rea-
lizou a distribuição de más-
caras de proteção individual, 
no comércio, Brigada Militar 
e Conselho Tutelar.

Cada estabelecimento re-
cebeu um Kit com 50 más-

SICOMTUR distribui Kits com 50 máscaras 
caras, que fazem parte das 5 
mil unidades doadas ao mu-
nicípio pelo Grupo CMPC 
Celulose. 

As pessoas que necessita-
rem de máscaras devem pro-
curar as Unidades de Saúde e 
alguns pontos do comércio, 
que estão disponibilizando 
para seus clientes. 



TERRENO NA 
RIOGRANDINO

VENDE-SE: terreno escri-
turado, localizado na Vila 
Riograndino, em rua as-
faltada, a 50m da BR-471. 
Valor: R$ 40,000. Tratar 
pelo fone (51) 99987-8017.

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.

A Loja Lebes de Pantano 
Grande criou a campanha 
Compre e Doe, que visa 
auxiliar o Residencial Te-
rapêutico Casa Laranja e 
Casa Amarela.

A cada 2 peças de roupas 
vendidas, a Lebes de Panta-
no irá doar uma peça para 
o Residencial. De acordo 

Após completar mais de 
um ano sem poder realizar 
eventos abertos ao público, 
a VICCMC volta à ativa 
com a realização de uma 
Live Solidária.

A iniciativa acontece no 
dia 06 de junho, em come-
moração aos 35 anos de sua 
fundação. A live terá como 
objetivo a arrecadação de 
donativos para a aquisição 

Para homenagear o Dia do 
Trabalhador, comemorado no 
dia 1º de maio, a Prefeitura 
Municipal de Pantano Gran-
de promoveu a “Live do Dia 
do Trabalhador Solidário”.

Além da boa música do 
Grupo Fandangaço, o even-
to foi marcado pela solida-
riedade e por diversas ho-
menagens. Três servidores 
municipais que ingressaram 
no setor público em 02 de ja-
neiro de 1989 e um profissio-
nal da saúde, que ingressou 

Lojas Lebes 
lança campanha 
Compre e Doe 

Live Solidária vai marcar 
os 35 anos da VICCMC

Servidores são homenageados 
no Dia do Trabalhador
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de cadeiras de rodas, anda-
dores e muletas. As doações 
serão aceitas por transfe-
rência Via Pix para a Asso-
ciação de Apoio aos Defi-
cientes e Idosos de Pantano 
Grande - AADEFIPAN.

A live conta com a par-
ceria da empresa Tubaron e 
terá a participação dos DJs 
Júnior e Sérgio, que estarão 
relembrando os sucessos 

musicais dos 35 anos da 
VICCMC. A live terá trans-
missão pelo Canal 1, da Tu-
baron TV, assim como pelos 
perfis no Facebook e Youtu-
be, dos Djs. 

O Coordenador do even-
to, Vanderli de Souza con-
firmou ainda que a live 
contará com outras atrações 
musicais que serão anuncia-
das nos próximos dias.

com o gerente da unidade 
de Pantano Grande, Mar-
cio Trassante, o cliente não 
paga nada à mais para par-
ticipar da promoção.

O regulamento comple-
to da promoção Compre e 
Doe poder ser conferido 
no link: www.compredoe.
lebes.com.br

na área em 01 de março de 
1994, foram homenageados 
pelo Executivo Municipal. 
CONFIRA OS 
HOMENAGEADOS:
• Érico José Devitte (32 anos 
de serviço público);
• Juarez Oliveira da Silva 
(32 anos de serviço público);
• Mario Henrique Lima 
Viana (32 anos de serviço 
público);
• Aldonir Werner (27 anos 
de serviço público na área 
da saúde).

LIGUE E ANUNCIE:

51 99809-8650
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Vanderli de Souza.

Mano e Juninho com um dos homenageados.



O Interact Club de Pan-
tano Grande, em parceria 
com o Rotary Club realizou 
no dia 1ª de abril, a entre-
ga de alimentos ao Resi-
dencial Terapêutico Casa 
Amarela e Casa Laranja.

A ação contou com a par-
ticipação do rotariano Jor-
ge Miranda, da presidente 
do Interact Alice Barros 

O vereador Guto Freitas 
(PP) esteve nesta semana 
participando de diversas 
audiências em Porto Ale-
gre, especialmente na As-
sembleia Legislativa, onde 
encaminhou demandas de 
Pantano aos Deputados Es-
taduais

Na quinta-feira, dia 5, 
o parlamentar pantanense 
esteve em reunião com o 
presidente da Assembleia, 
Gabriel Souza. Na oca-
sião estava acompanhado 
vereador Edinaldo Moura 

Nesta quinta-feira, dia 
06, o prefeito Mano Paga-
notto, o vice Juninho Pires 
e os secretários, Leandro 
Lima (Administração e Pla-
nejamento) e José Carlos 
(Sicomtur) participaram de 
algumas audiências em Por-
to Alegre, onde encaminha-
ram algumas demandas de 
Pantano Grande. 

No Dnit, onde foram re-
cebidos por Ademar Pele-
grini Filho e Carlos Vieira, 
os pantanenses obtiveram 
informações da conclusão 
da elevada do viaduto da 

Devido a pandemia a Pa-
róquia Nossa Senhora de 
Fátima não realizará a sua 
tradicional confraternização 
de maio, no entanto o mês 
dedicado as mães não passa-
rá em branco.

Interact e Rotary doam 
alimentos ao Residencial 
Terapêutico

Guto esteve na Assembleia 
Legislativa encaminhando 
demandas de Pantano

Prefeito Paganotto 
encaminha ações de 
governo na capital

Paróquia lança campanha 
para arrecadar donativos

PANTANO GRANDE
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Antunes, do interactiano 
Luiz Henrique da Silva e 
da administradora do resi-
dencial, Cátia Weiss.

De acordo com os organi-
zadores da ação, o ato visa 
auxiliar o Residencial que 
abriga diversos moradores 
do município. Os donativos 
que foram entregues tam-
bém como forma de marcar 

a passagem da Páscoa e re-
presentam cerca de 1 mês 
de consumo dos usuários.

“Agradecemos ao Interact 
de Pantano que está sempre 
nos ajudando com doações. 
Também agradecemos a 
comunidade pelo reconhe-
cimento do nosso trabalho”, 
agradeceu administradora do 
Residencial, Cátia Weiss.

Esta semana a diretoria 
da Paróquia local iniciou 
uma grande campanha de 
arrecadação de alimentos 
e produtos de higiene lim-
peza. Os donativos poderão 
ser entregues diretamente 

(MDB) e do assessor e ex-
-prefeito Cássio Soares.

No mesmo dia Freitas 
visitou os gabinetes dos 
deputados Frederico Antu-
nes (PP), Marcos Vinicius 
(PP), Sérgio Turra (PP) e 
Ernani Polo (PP).

Além do roteiro de au-
diências na Assembleia, o 
vereador também esteve na 
sede do DAER, onde enca-
minhou solicitação para a 
limpeza dos trevos de aces-
so ao município, bem como 
nas margens da rodovia. Na 

ocasião relatou ao diretor 
Luciano Faustino sobre a 
necessidade deste trabalho, 
haja vista o elevado risco 
de acidentes nos locais.

Para finalizar o vereador 
também se reuniu com o 
diretor da CEEE, Lúcio do 
Prado, levando as deman-
das da comunidade sobre 
os serviços da Companhia, 
mas principalmente enca-
minhou demandas da clas-
se empresarial, que pede 
melhorias na rede de distri-
buição.

FOTO DIVULGAÇÃO

Entrega dos donativos ocorreu no dia 1º de abril.

na secretaria da Paróquia, 
na Padaria e Confeitaria 
Bel Pan ou com os mem-
bros da diretoria.

Os itens arrecadados serão 
distribuídos para as famílias 
carentes do município.

BR-290. Logo depois, na 
Secretaria de Apoio aos 
Municípios, encaminharam 
documentação da Prefeitura 
oficializando a participação 
de Pantano no “RS Nego-
cia”, onde o município vai 
adquirir alguns bens imó-
veis do governo do estado 
na cidade. Na parte da tarde, 
foram recebidos pelo Coro-
nel Júlio César Lopes, Coor-
denador Estadual da Defesa 
Civil. Nesta importante reu-
nião foi encaminhado pe-
dido de cestas básicas para 
as famílias de agricultores 

rurais, devido à estiagem e 
Pandemia. Já na última reu-
nião do dia, os pantanenses 
foram recebidos por Camila 
Santos, na Diretoria Geral 
do Daer. Na pauta o pedido 
para que o município assu-
ma os trechos da BR-471 no 
perímetro urbano de Pan-
tano e Monte Castelo. Foi 
aberto pedido neste sentido.

“Este é um governo dife-
rente, que trabalha e vai atrás 
do dinheiro para bancar as 
ações que o governo munici-
pal pretende colocar em pra-
tica”, disse Paganotto. 
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ANUNCIE NO JORNAL DESTAK E 
DIVULGUE SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS 
PARA MILHARES DE PESSOAS.


