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Cinema Drive-in
Pantano Grande e
região recebem 17 mil “Fome Zero” será
novas doses de vacinas neste sábado
contra a Covid-19
A área de abrangência da 13ª
Coordenadoria Regional de Saúde, com sede em Santa Cruz do
Sul, receberá 17.027 novas doses
de três vacinas contra a Covid-19
– Janssen (da Johnson & Johnson), Comirnaty (Pfizer/BioNTech) e Covishield (Oxford/Astrazeneca). As doses da Comirnaty
e da Covishield serão distribuídas
nesta sexta-feira, 11, enquanto

os frascos da Janssen chegam na
próxima semana.
Segundo o Governo do Estado, todas as doses (de um total de
mais de 500 mil para todo o Rio
Grande do Sul) serão utilizadas
para as primeiras aplicações em
quem ainda não foi imunizado.
Enquanto as vacinas da Oxford/
Astrazeneca e da Pfizer precisam
de duas doses, o imunizante da

Johnson & Johnson tem apenas
uma aplicação.
Somente para Pantano Grande,
serão 431 doses. Até esta quarta-feira, 09, em Pantano, já haviam
sido aplicadas 3.549 primeiras
doses (38,3% da população). O
número de pessoas que já receberam imunização completa, com as
duas doses, não foi divulgado pela
Secretaria de Saúde do município.

Jovens da Família
Rotária pantanense na
Representação Distrital
Aconteceu nos dias 29 e 30
de maio a Assembleia Distrital
Virtual do Interact e Rotaract,
denominada ADRIC 4680. Este
ano a assembleia teve como tema:
‘’ADRIC “Foguete Não Tem Ré”!
Esta foi a primeira vez que o Rotaract e o Interact Club realizam
juntos o evento.
Durante a Assembleia diversos
facilitadores transmitiram conhecimento sobre os cargos e suas
funções, bem como reforçaram
a responsabilidade e o papel dos
jovens do Rotary em suas comunidades.
A cada inscrição realizada, o

Distrito de Interact e Rotaract
contribuiu com R$ 2,00 para a
Fundação Rotária. Com isso,
além da inscrição proporcionar
capacitação, também contribuiu
para promover a boa vontade, a
paz e a compreensão mundial por
meio de apoio a iniciativas de melhoria da saúde, da educação e do
combate à pobreza.
Para o presidente eleito do Rotary Club Pantano Grande, Lucas
Michels Ilha, os jovens de Pantano estarão representados por 5
jovens do Interact Club do município, que irão compor a equipe
da Representação Distrital de

Interact, são eles: Hemanuelli
Sieben, Primeira Secretária; Ana
Carolina Saraiva Faleiro, Segunda Secretária; Lucas Panatieri,
Primeiro Protocolo; Gabriela
Noronha Nascente, Comissão de
Projetos e Raquel Michels Ilha,
Comissão do Informativo Interactiano.
O presidente eleito destacou
que este é um marco histórico e
de reconhecimento de um trabalho responsável, dedicado e
participativo. Ilha parabenizou a
todos, desejou um ótimo trabalho
e finalizou dizendo que esta será
uma gestão transformadora.
FOTO DIVULGAÇÃO

A Secretaria de Educação e Cultura, com o apoio da SICOMTUR
promove neste sábado, dia 12, o
evento Cinema “Fome Zero”, que
ocorrerá em formato drive-in, e
será alusivo ao Dia dos Namorados. A iniciativa conta com a parceria do SESC.
De acordo com os organizadores, a exibição do filme será
pontualmente às 20h, no estacionamento do Posto Dugato. Para
assistir ao filme “A Mulher Invisível, haverá a cobrança de doação
de 2 kg de alimento não perecível,
por pessoa.
No cinema Drive-in, o espectador assiste ao filme dentro do
carro, com a trilha sonora normalmente transmitida através de
uma frequência de rádio FM.

O FILME: Após ser traído pela esposa,
Pedro encontra a mulher ideal e
se apaixona. No entanto, ela existe
somente em sua imaginação.

Vice-reitor da
UNISC visitou
Pantano Grande
Nesta quinta-feira, dia 09, o
vice-reitor da UNISC, Prof. Rafael Frederico Henn e o diretor de
Extensão e Relações Comunitárias, Prof. Angelo Hoff, estiveram
visando Pantano Grande, sendo
recebidos pelo prefeito Mano Paganotto, vice-prefeito Juninho Pires, secretário de Educação Ananias Matos de Freitas e demais
membros da equipe de governo.
O objetivo do encontro foi conhecer Pantano Grande, suas
demandas e potencialidades. Os
representantes da Universidade
estiveram na Prefeitura Municipal e na sequência em alguns locais do município. Finalizaram a
visita à cidade, na Escola Munici-

pal Sotero Hermínio Frantz, onde
foram recepcionados pela diretora Deisi Paim e a vice-diretora
Carina Matos.
Entre os assuntos abordados
está a formalização de parceria
entra a Prefeitura e Unisc, que
deve gerar muitas oportunidades
para os pantanenses e região.
O prefeito Mano Paganotto
agradeceu a visita e reafirmou
o interesse de facilitar o acesso
dos pantanenses aos cursos ofertados pela instituição. “Investir
em educação é investir em pessoas. Dar oportunidades iguais a
todos, irá refletir em um município com mais qualidade de vida”,
destacou.
FOTO DIVULGAÇÃO

Assembleia ocorreu de forma virtual.

CNPJ: 10.711.932/0001-04

EXPEDIENTE: Diretor Geral: Cleber Martins Edição de Arte: 2S Comunicação
Vendas: Rodileine S. Machado Reportagens: Destak, Lucas Carlos e colaboradores
Circulação: Pantano e Região Endereço: Rua Machado de Assis, 777 - Centro Pantano Grande/RS - CEP: 96690-000 Impressão: Logic Press Brasil Ltda ME.

Vice-reitor reuniu-se com parte da equipe de governo.
O Destak não se responsabiliza por
matérias assinadas, as mesmas não
representam a opinião do jornal.
O conteúdo dos anúncios publicados é de
responsabilidade de seus anunciantes.

Para anunciar ou falar
com a nossa redação ligue:

51 99809-8650

jornaldestak@yahoo.com.br

GERAL

Sexta e Sábado, 11 e 12 de junho de 2021

Motorista morre em
acidente na BR-290,
em Pantano Grande

PRF prende homem
com pistola calibre
9 mm em Rio Pardo

Um homem morreu depois de cair com o carro
que conduzia dentro do
Arroio Tabatingaí, em Pantano Grande. O acidente
ocorreu no último dia 2 de
junho. O motorista seguia
pela BR-290 em um VW
Gol, branco, emplacado em
Porto Alegre, quando saiu
da pista, nos arredores do
quilômetro 222, e caiu no
curso d’água.
As buscas pela vítima
foram iniciadas ainda na
noite da quarta, pelo Corpo de Bombeiros de Rio
Pardo, mas o corpo só foi
encontrado no fim da manhã de quinta-feira, por
uma equipe de mergulhadores vinda de Porto Alegre. O carro foi removido
de dentro do arroio no

A Polícia Rodoviária Federal prendeu no último dia
26 de maio, um homem com
uma pistola calibre 9mm e
diversas munições na BR
471. Além da arma, o meliante também transportava
24 munições calibre 9mm,
5 munições calibre .38 e 3
munições calibre .380
A prisão aconteceu durante uma ação de combate
ao crime na rodovia. Os policiais rodoviários federais,
em conjunto com a Brigada Militar, abordaram um
HB20 com placas de Santa
Cruz do Sul. O carro era
conduzido por um motorista
de 30 anos. Na abordagem,
os policiais localizaram a
arma e as munições que es-

FOTO DIVULGAÇÃO

Carro caiu no arroio.

início da tarde de quinta-feira (03).
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o
motorista, Daniel Aguiar
Cardozo, tinha 49 anos de
idade, era morador de Porto
Alegre e viajava sozinho,
tendo saído de Uruguaiana.

tavam acondicionadas embaixo dos tapetes do carro.
O condutor estava acompanhado de uma mulher de
22 anos, ambos de Santa
Cruz do Sul, e não compro-

03

vou a origem do armamento e das munições.
Ele foi preso e encaminhado à polícia judiciária
local, com a arma e as munições apreendidas.
FOTO DIVULGAÇÃO

Arma apreendida pela PRF.

Vítima: Daniel Aguiar Cardozo.

Ação de plantio de
Prefeitura formaliza
mudas no Dia Mundial
parceria com o Sicredi do Meio Ambiente

O prefeito Mano Paganotto, juntamente com o vice-prefeito Juninho Pires,
o secretário de Educação,
Ananias Mattos de Freitas
e a equipe de coordenação
da SMEC, receberam no
final do mês de maio, o gerente do Sicredi, Adalberto
Stacke, a gerente de negócios PJ, Josiane Bonmann
e a assessora de Programas

Sociais, Fernanda Oliveira.
Na ocasião, foi formalizado o contrato dos projetos
que já se encontram em andamento, com a formações
dos professores da Escola
Dario Lopes de Almeida.
O projeto “Cooperativas
Escolares e União Faz a
Vida”, tem como objetivo
ampliar as oportunidades
de aprendizado de crianças

e adolescentes, vivenciando experiências dos valores
e princípios da cooperativa.
De acordo com a equipe
do Sicredi, os estudantes
participantes dos projetos
têm a oportunidade de desenvolver
competências
fundamentadas na liderança, educação financeira,
empreendedorismo social e
inclusão social.
FOTO DIVULGAÇÃO

No Dia Mundial do Meio
Ambiente, comemorado no
dia 5 de junho, o prefeito
Mano Paganotto e o vice-prefeito Juninho Pires,
juntamente com equipe de
governo e demais voluntários, realizaram atividades
de plantio de mudas em diversos locais do município.
Além do plantio, também
ocorreu a distribuição de
mudas de árvores frutíferas
nativas no Calçadão da Praça Erico Raabe, bem como
a realização de uma feira

com produtores hortigranjeiros, de mel e de artesãos.
De acordo com a Secretaria do Meio, mais de 400
pessoas estiveram na Praça
recebendo mudas. A iniciativa serviu também para a
arrecadação de alimentos
não perecíveis que serão
destinados às famílias carentes.
A ação teve como objetivo, chamar a atenção da população para os problemas
ambientais e a importância
da preservação da natureza.

O prefeito Mano Paganotto, destacou que a política ambiental da cidade está
sendo planejada pela atual
gestão, unindo todas as secretarias com o único objetivo, que é a preservação da
natureza e conscientização
da população. “Dessa forma
atuamos, ou seja, para que
Pantano Grande se desenvolva sendo uma cidade sustentável e planejada, oferecendo
cada vez mais qualidade de
vida para a nossa população”, afirmou o prefeito.
FOTO DIVULGAÇÃO

Parceria foi firmada no final
do mês de maio em reunião
realizada no gabinete do
prefeito Mano Paganotto.
Prefeito Mano Paganotto e o vice Juninho Pires realizaram o plantio de árvores.
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Aglomerações
dão trabalho para
a Brigada Militar
O último domingo (06)
foi de muito trabalho para
a Brigada Militar de Pantano Grande e não foi na
captura de marginais ou
no atendimento de furtos,
mas sim para que acabassem com episódios de descumprimentos de medidas
sanitárias.
De acordo com o comando da BM, após inúmeras
ligações telefônicas informando que haviam grandes
aglomerações de pessoas
promovendo a perturbação
da tranquilidade, policiais
flagraram dois episódios de
descumprimentos de medidas sanitárias. O primeiro
flagrante ocorreu por volta das 00h30 e o outro às
2h30 da madrugada.
No primeiro haviam 53
pessoas no interior de uma
residência. Os policiais verificaram que nenhum dos
presentes fazia uso de máscaras de proteção e estavam promovendo algazarra
e utilizando um aparelho
de som. Na segunda ação
os policiais constataram
um caso de perturbação
da tranquilidade e sossego
alheio com o uso de um

aparelho de som.
Os participantes dos
eventos foram advertidos e
foi confeccionado Boletins
de Ocorrência (Termo Cir-

cunstanciado) para os proprietários das residências.
Em ambas as ocorrências
os aparelhos de som foram
apreendidos.
FOTO DIVULGAÇÃO

BM realiza reunião com
produtores rurais e poder
público para debater a
segurança no interior
Ocorreu no dia 31 de
maio, no auditório da Casa
do Agricultor, reunião entre policiais militares da
Brigada Militar de Pantano
Grande, com autoridades,
produtores rurais e profissionais da Inspetoria Veterinária do município. Na
pauta do encontro estava a
discussão sobre a segurança pública no meio rural.
Na ocasião, o Comandante da Brigada Militar
de Pantano Grande, sargento Claudiomiro Souza,
apresentou um balanço

dos indicadores de criminalidade do município,
destacando ainda, sobre as
parcerias firmadas com o
poder público e produtores
rurais e a crescente adesão
e apoio ao Grupo de Apoio
da Brigada Militar. O policial evidenciou o trabalho
desenvolvido pelas Patrulhas Comunitárias do
Interior (PCI), destacando
a importância de um atendimento de excelência às
comunidades interioranas,
com o intuito de delinear
as propriedades, realizar

FOTO DIVULGAÇÃO

Aparelho de som usado em festa clandestina com 53 pessoas.
FOTO DIVULGAÇÃO

Aparelho de som apreendido no segundo flagrante.
Reunião ocorreu na Casa do Agricultor.

Brigada Militar recupera
objetos furtados
A Brigada Militar de
Pantano Grande recuperou
na terça-feira (08), objetos
que foram furtados de uma
residência, na localidade
do Iruí. O furto, segundo a
BM, teria ocorrido no último domingo, dia 06.
De acordo com a Briga-

contato com as lideranças
locais e a orientação à comunidade.
Estavam presentes, o Comandante do 2º Batalhão
da Polícia Militar (2°BPM)
major Diogo Lopes, o prefeito de Pantano Grande
Mano Paganotto, o Sr. Marcelo Fortes, responsável
pela Inspetoria Veterinária,
Claudio Rosa, secretário
de Agricultura e Pecuária,
vereador Airton Schaefer,
Ivan Trevisan, coordenador
Regional da Agricultura e
produtores rurais.

da Militar, após algumas
diligencias os policiais localizaram os objetos em
uma residência, localizada
na Rua 20 de Setembro, no
Bairro Valderi. Um homem,
identificado pelas iniciais
J.C.S.O, foi conduzido pelos policiais à Delegacia de

Polícia de Pantano Grande
para o registro da ocorrência e deverá responder pelo
crime de receptação.
Segundo a BM, foram
recuperados uma TV de 43
polegadas da marca AOC e
um Mini System da marca
Philco.
FOTO DIVULGAÇÃO

Objetos estavam em uma residência, no Bairro Valderi.

GERAL

Sexta e Sábado, 11 e 12 de junho de 2021

05

Live do Bem arrecadou
doações para a AADEFIPAN

DJ Junior, Mauri Kuhn, Guto Freitas, Lucas Ilha e Vanderli de Souza.

Em mais uma grande
iniciativa da Associação
de Apoio ao Deficiente e
Idoso de Pantano Grande
(AADEFIPAN), ocorreu
no último domingo, dia 6
de junho, a Live do Bem.
O evento inteiramente
beneficente serviu para
arrecadar doações para a
Associação, que realiza o
empréstimo à população
de equipamentos como
cadeira de rodas, muletas
e outros materiais convalescença.
A Live do Bem foi comandada pelo DJ Júnior,
com participação do gai-

teiro e jovem talento Pedro
Henrique Silva Lopes, de
10 anos, dos tradicionalistas Nicolau Figueiredo e
Adelar Silva e dos músicos Tuka Santos e Adriano
Mattos.
O jovem gaiteiro roubou
a cena e foi um dos mais
elogiados por sua atuação.
Com sua gaita ponto, o gaiteirinho apresentou algumas das mais tradicionais
músicas da cultura gaúcha
e encantou o público, que
de casa, lotou de comentários a página da Tubaron,
que transmitiu o evento.
A ação contou com o

apoio da Tubaron, Associação Comercial e Industrial
de Pantano Grande (ACI),
Rotary Clube de Pantano
Grande e teve a coordenação da AADEFIPAN.
De acordo com o presidente da Associação, ainda
é possível realizar doações,
que serão muito bem-vindas para auxiliar na aquisição de mais equipamentos
que estarão à disposição
daqueles que necessitam.
O presidente, que falou
durante a Live, agradeceu
à diretoria do Rotary Club
pela cedência da Casa da
Amizade, a ACI de Panta-

no Grande pelo suporte ao
longo dos anos, aos artistas
que se apresentaram, Djs,
a empresa Tubaron que cedeu a equipe técnica para a
transmissão do evento, aos
patrocinadores e especialmente ao senhor Vanderli
de Souza, que organizou
toda estrutura e buscou
apoiadores para custear as
despesas da Live.
O resultado da Live do
Bem foi a doação de diversas cadeiras de rodas e
o montante, até agora, de
R$ 790,00, que se encontram depositados na conta
da AADEFIPAN e que será
integralmente
destinado
para a aquisição de materiais de convalescença.
A campanha continua.
Para aqueles que desejam
contribuir, as doações devem ocorrer através de depósito na conta da AADEFIPAN, no Sicredi, com os
seguintes dados: Agência:
0155 - Conta: 84.607-4.
Também é possível a transferência de recursos através
do Pix, que possui a chave
no CNPJ: 27.208.120/000135 - AADEFIPAN.
O evento pode ser revisto
no Canal 1 da Tubaron, assim como no Facebook da
empresa.

FOTO DIVULGAÇÃO

Gaiteirinho Pedro fez uma bela apresentação.

FOTO DIVULGAÇÃO

Trio Nicolau, Tuka e Adelar abrilhantaram a live.

CONHEÇA A
HISTÓRIA DA
AADEFIPAN
A AADEFIPAN – Associação de Apoio às Pessoas
Com Deficiência e Idosos,
foi fundada em 06/12/2016.
A ideia de criar a Associação se deu por conta
dos Jogos Paraolímpicos
que aconteceram logo após
as Olimpíadas de 2016. O
seu idealizador e fundador,
Mauri Vili Kuhn, vendo os
exemplos de superação dos
atletas paraolímpicos se
inspirou com os depoimentos que relatavam as dificuldades enfrentadas pelas
pessoas com deficiência.
Kuhn, vendo no dia-a-dia
o quanto é difícil tornar-se
idoso numa sociedade que
não é adaptada e que muitas
vezes não valoriza os mais
velhos, tomou a iniciativa
convidando um grupo de
pessoas que compartilhavam dos mesmos ideais.
A Associação foi criada
nas dependências da ACI
de Pantano Grande, entidade que sempre apoiou a
AADEFIPAN e que assim,
cedeu a sua estrutura para
que fosse possível dar os
primeiros passos.
Em julho de 2017 ocorreu o chá beneficente nas
dependências do CTG Carreteiros da Saudade, que
serviu para arrecadar recursos que possibilitassem
a aquisição de um grande

número de bengalas, andadores, cadeiras higiênicas,
muletas e camas hospitalares, equipamentos esses
que são emprestados aqueles que necessitam sem nenhum custo.
Ao longo dos anos a Associação vem recebendo
pequenas doações, muitas
delas pelos próprios usuários
dos equipamentos ou pelos
seus familiares. No entanto, grande parte dos equipamentos são destinados às
pessoas com idade avançada
e que fazem o uso permanente de um ou mais equipamentos e assim, demoram
para serem devolvidos ou até
mesmo não retornam, já que
há uma parcela de pessoas
que tomam o empréstimo e
não possuem a sensibilidade
de devolver o bem.
Com a crescente demanda, os recursos da Associação foram se esgotando,
surgindo assim, a necessidade de que houvesse um
novo evento com o objetivo
de arrecadar fundos, agora
em outro formato, considerando as regras de distanciamento impostas pela
pandemia do Covid-19.
A Live do Bem foi idealizada por Vanderli de Souza, cadeirante e que tem
vasto currículo de serviços
prestados à comunidade.
Souza é um exemplo de que
todos podem de uma forma
ou outra contribuir.
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Saúde realiza Dia D Novos prazos
de vacinação contra para concessão de
a gripe neste sábado benefícios do INSS
entraram em vigor
na quinta-feira
FOTO DIVULGAÇÃO

Novos prazos pretendem agilizar
a concessão de beneficícios
FOTO DIVULGAÇÃO

Vacinação irá ocorrer no Posto de Saúde Central, localizado atrás da Prefeitura.

Neste sábado, dia 12,
a Secretaria de Saúde de
Pantano Grande irá realizar
no Posto de Saúde Central
(atrás da Prefeitura Municipal) o Dia D de vacinação
contra a gripe influenza. O
posto estará aberto das 8h
às 11h30 da manhã.
Para tomar a dose da vacina os interessados devem
pertencer ao público alvo
da campanha e apresentar
os seguintes documentos:
CPF, cartão Sus, Comprovante de Vacina e documento de comprovação de
atividades, quando for o
caso.
De acordo com a Secre-

CLA$$IFICADOS

TERRENO NA
RIOGRANDINO

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

taria da Saúde, caso não
consiga comparecer ao
posto de saúde no sábado,
o morador poderá tomar a
vacina durante a semana.
A Secretaria salienta que
a vacina contra a gripe influenza é tão importante
quanto as outras imunizações e ressalta que quem
fez a vacina contra a Covid-19, precisa esperar o
intervalo de 14 dias para
vacinar contra a gripe.
QUEM PODE
SE VACINAR:
• Gestantes;
• Mães com até 45 dia
após o parto;

• Crianças de 6 meses a

menores de 6 anos;
• Povos Indígenas;
• Trabalhadores da Saúde;
• Idosos com 60 anos ou
mais;
• Professores;
• Pessoas com doenças
crônicas não transmissíveis e outras condições
clínicas especiais;
• Caminhoneiros;
• Pessoas com deficiência
permanente;
• Membros das forças de
segurança e salvamento e
Forças Armadas;
• Motoristas e cobradores
de transporte coletivo;
• Trabalhadores Portuários.

Acordo prevê pagamento de juros ao segurado caso os prazos não sejam cumpridos.

Passaram a valer na última quinta-feira (10) os novos prazos para concessão
de benefícios do INSS. As
novas datas foram fruto de
acordo da instituição e de
outros órgãos do governo
federal com o Ministério
Público Federal (MPF) e
a Defensoria Pública da
União (DPU).

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.

CONFIRA A SEGUIR
OS NOVOS PRAZOS:
• Benefício assistencial à

Acredite meu filho, você não morreu,
entrou para a vida eterna, foi se encontrar com
Jesus, onde um dia me encontrarei contigo.
Enquanto isso, aguardarei com fé.

ANUNCIE NO DESTAK

pessoa com deficiência:
90 dias
• Benefício assistencial ao
idoso: 90 dias
• Aposentadorias, salvo por
invalidez: 90 dias
• Aposentadoria por invalidez comum e acidentária:
45 dias
• Salário maternidade: 30 dias
• Pensão por morte: 60 dias
• Auxílio reclusão: 60 dias
Caso os prazos não sejam cumpridos, haverá
o pagamento de juros de
mora ao segurado, e o pedido será encaminhado para
a Central Unificada para o
Cumprimento Emergencial
que terá um prazo de dez
dias para a conclusão da
análise.

COMUNICADO DE EXTRAVIO
DE TALÃO DE PRODUTOR

7 ANOS DE SAUDADES DO
QUERIDO PEDRO ANTÔNIO

WhatsApp: 51 99809-8650

De acordo com o presidente do INSS, Leonardo
Rolim, o acordo firmado vai
ao encontro das ações que a
instituição já vem adotando
desde 2020 para reduzir o
tempo de espera do segurado. “Contratamos servidores temporários; ampliamos
as equipes de análise em
22%; ampliamos o número
de benefícios concedidos
de forma automatizada; realizamos mutirões para os
benefícios mais solicitados,
como auxílio-maternidade
e pensão por morte, entre
outras ações”, afirma.

Convido todos os amigos e parentes para as
Missas de 7 anos de saudades de Pedro Antônio
Santos, que serão celebradas no sábado, dia 12, às
18 horas e no domingo, dia 13, às 9 horas.

JOÃO LUIZ DE LIMA BORBA, brasileiro, maior, CPF:
216.836.890-20, residente no KM 176, BR-471, Pantano Grande-RS, comunica, para os devidos fins, que
em meados de dezembro de 2020, perdeu o Talão de
Produtor Rural de titularidade de sua filha ALICE DE
BRITO BORBA, cuja Inscrição Estadual é 296/1017828.
As Notas Fiscais extraviadas possuem a seguinte numeração: P 156 974551 a P 156 974560.
O extravio dos talões foi comunicado na Delegacia
de Polícia de Pantano Grande no dia 27/05/2021, conforme ocorrência nº 390/2021/151845.
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SMEC entrega kits Parceria com a MOR
deverá gerar 100 vagas
alimentação e
de
emprego
material escolar
FOTO DIVULGAÇÃO

Na última quarta-feira
(09), o prefeito Mano Paganotto, juntamente com o vice-prefeito, Juninho Pires,
o secretário da Sicomtur,
José Carlos, e o responsável pelo Sine, Nicolas Freitas, visitaram a empresa
Mor, de Santa Cruz do Sul.

A comitiva de Pantano
Grande foi recebida pela
representante dos Recursos Humanos, Mariana
Rodrigues de Oliveira, que
apresentou ao grupo todo o
funcionamento da empresa
e o sistema de trabalho.
O objetivo do encontrou

foi a formalização de uma
parceria com empresa, que
poderá gerar cerca de 100
novos empregos para os
pantanenses. De acordo com
Secretário da SICOMTUR,
o Projeto “piloto” deve contratar 50 pessoas até o dia
12 de julho.
FOTO DIVULGAÇÃO

Prefeito Mano Paganotto, secretário da SMEC, Ananias Freitas e o vice-prefeito Juninho Pires.

A Prefeitura de Pantano
Grande, através da Secretaria de Educação e Cultura
iniciou na terça-feira, dia
08, uma nova etapa da entrega dos Kits de Alimentação Escolar, que agora
também conta com a distribuição de kits de material
escolar para os alunos matriculados nas Escolas da
Rede Municipal de Ensino.
O prefeito Mano Paganotto, juntamente com o
vice-prefeito Juninho Pires
e o secretário de Educação,
Ananias Matos de Freitas, estiveram nas escolas
acompanhando a organização dos Kits.
Ao todo serão entregues
1.025 kits que contém os
seguintes itens: açúcar, farinha de trigo, óleo de soja,
massa, carne de gado, feijão, pão caseiro, bolacha
doce sortida, leite integral,
iogurte (somente para as
EMEIs) e uma sacola com

frutas e verduras diversificadas, adquiridos dos
agricultores locais, podendo conter: batata doce, beterraba, brócolis, cenoura,
chuchu, couve-flor, repolho,
laranja, bergamota e alface.
De acordo com o secretário de Educação, Ananias
Matos de Freitas, havia a
previsão da inclusão de arroz no kit, porém a empresa
fornecedora do produto não
conseguiu realizar a entrega em tempo hábil, já que
teve de paralisar momentaneamente as atividades,
pois a região em que se
encontra entrou no sistema
de lockdown. “Pedimos a
compreensão da comunidade escolar. A data para
entrega do arroz na Escola
será informada posteriormente e será acrescido ao
kit no próximo mês.”
Juntamente com os kits
de alimentação, foram entregues kits com material

escolar, que deverão auxiliar os alunos na realização
das atividades remotas.
Os kits de material
escolar são divididos
em quatro tipos:
• EDUCAÇÃO INFAN-

TIL (Apontador, Borracha,
Cola, Gizão de cera, Lápis,
Lápis de cor, Massa de
modelar, Pasta, Tesoura);
• 1º, 2º E 3º ANOS (Apontador, Borracha, Caderno
Pequeno Brochura, Cola,
Gizão de cera, Lápis, Lápis
de cor, Massa de modelar.
Pasta, Tesoura);
• 4º E 5º ANOS (Apontador, Borracha, Caderno
Pequeno Brochura, Cola,
Gizão de cera, Lápis, Lápis
de cor, Massa de modelar,
Pasta, Régua Tesoura);
• ANOS FINAIS (Apontador, Borracha, Caderno
Universitário, Caneta Azul,
Cola, Lápis, Lápis de cor,
Pasta, Régua, Tesoura).

Kits que estão sendo entregues às famílias dos alunos matriculados nas escolas do município

Pantanenses foram a Santa Cruz do Sul para conhecer a fábrica da MOR.

Prefeitura Municipal realiza
melhorias em locais de lazer
Na última semana, o prefeito Mano Paganotto e o
vice-prefeito Juninho Pires, juntamente com o secretário de Esportes, Lazer
e Turismo, José Carlos, o
secretário de Planejamento e Administração, Leandro Lima e o assessor da
Sicomtur, Taymon Nunes,
percorreram alguns locais
onde a Sicomtur realizou
ações de melhorias.
Próximo à agência do

Banrisul foi realizada uma
limpeza geral e a instalação
de uma nova lixeira.
Já no Caminhódromo
Municipal, ocorreu uma
ampla limpeza, que contemplou uma nova pintura
na pista de skate.
Também houve melhorias na quadra de futsal,
que fica ao lado do estádio.
De acordo com o secretário
da SICOMTUR, José Carlos, agora os atletas terão

bolas e redes para as goleiras a disposição quando
forem praticar esporte.
No Cemitério Municipal
São Judas Tadeu, houve
o início da escavação de
um valo licenciado, para
que haja o descarte correto
de entulhos retirados das
ruas. Há ainda a previsão
da ampliação do Cemitério, já que na área atual os
espaços vazios estão quase
esgotados.
FOTO DIVULGAÇÃO

Pista de Skate foi um dos locais que receberam melhorias.

PANTANO GRANDE

Campanha do
Agasalho seguirá até
o dia 30 de junho
A Campanha do Agasalho 2021 foi oficialmente
lançada no dia 27 de maio,
no Centro Administrativo,
com a presença do prefeito Mano Paganotto, vice-prefeito Juninho Pires,
secretária da Assistência
Social, Marione Portalupi, coordenador do CRAS,
Mateus Silveira e demais
secretários e equipe de governo.
A abertura oficial da
Campanha, que conta com
a coordenação da Secretaria de Assistência Social,

Coordenadoria da Mulher
e o CRAS, foi marcada
por diversas doações de
agasalhos e cobertores. No
mesmo dia também ocorreram ações de arrecadação e
doação de roupas nas localidades dos Pedregais, Dois
Cerros, Aroeiras e Divisa.
Na quarta-feira, dia 02,
a Campanha do Agasalho 2021, além de realizar
ações na Praça Erico Raabe, também percorreu os
bairros da cidade arrecadando doações.
A arrecadação também

está ocorrendo em pontos
fixos no município, com
caixas de coleta no Supermercado IMEC, CRAS e
Assistência Social. Segundo os organizadores, um
caminhão irá percorrer as
ruas da cidade para recolher as doações dos moradores. A data da ação ainda
não foi divulgada.
O objetivo é arrecadar
agasalhos e cobertores em
boas condições, para que
sejam destinados às famílias em situação de vulnerabilidade.
FOTO DIVULGAÇÃO

Lançamento da Campanha do Agasalho 2021.
FOTO DIVULGAÇÃO

Caminhão recolheu as doações.
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Secretaria da Saúde retoma
vacinação para pessoas com
55 anos ou mais
Seguindo a orientação
da Secretaria da Saúde
do Estado, a Prefeitura de
Pantano Grande retomou
na terça-feira, dia 08, a
vacinação escalonada por
idade.
No momento, a vacinação está ocorrendo em
pessoas com 55 anos ou
mais, munidos de cartão de
vacinação, cartão do SUS e
CPF, que devem se dirigir
até um Posto de Saúde para
receber a dose.
Vale destacar que a
Campanha Vacina solidária, segue valendo. Para
participar basta que doar
alimentos, produtos de higiene e limpeza no ato da
imunização. A doação é
voluntária.
Confira os grupos
prioritários que estão
recebendo vacinas
no momento:
• Todas as pessoas com 55
anos ou mais;
• Trabalhadores da saúde
com 18 anos ou mais;
• Todos trabalhadores das
Forças Armadas;
• Pessoas com 18 anos

ou mais com deficiência
permanente;
• Gestantes e puérperas
com comorbidades e 18

anos ou mais;
• Todos professores, monitores e trabalhadores da
Educação.

