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AVANTE?
Disse então o Senhor a Moisés: “Por
que você está clamando a mim? Diga
aos israelitas que sigam avante”.
Êxodo 14:15

Na Holanda tem um lago que no verão é
usado para velejar, pescar e praticar esportes
aquáticos. No entanto, quando chega o inverno
aquelas águas se tornam geladas e uma grossa
camada de gelo se forma ali e então ocorre que
muitas pessoas aproveitam aquilo para patinar
e praticar esportes e até mesmo para passear
sobre o piso de gelo.
Os filhos de Israel estavam enfrentando uma
grande dificuldade, pela frente o mar vermelho,
pelos lados o deserto, por trás o exército do faraó. O povo entrou em desespero e começou a
clamar ao Senhor e este apenas ordena a Moisés que sigam avante. Lembrei-me que o Senhor poderia ter congelado aquele mar, como o
lago da Holanda, mas ele preferiu fazer melhor,
abriu uma estrada para o povo passar em segurança. E Israel passou seguro.
Diante do medo e do desespero podemos clamar ou reclamar. Os filhos de Israel preferiram
reclamar, uma atitude própria de quem não tem
fé, mas Moisés possuía uma fé inabalável no
Deus e vivo preferiu clamar. E sua oração moveu os céus. Deus ordenou marchar: Avante!
Quando aprendemos a ouvir a voz do Senhor,
obedecer a sua palavra, ficaremos surpresos
com o que acontecerá em nossas vidas. Precisamos clamar sim, mas precisamos andar,
e do lado de lá proclamarmos as “coisas grandiosas que o Senhor fez por nós” por isso estamos alegres.
Salmo 126:3
Em vez de reclamar, vamos clamar,
para podermos proclamar.
Deus abençoe você e sua família.
Pastor Valdir e você, unidos em Cristo.

Secretaria Municipal do Meio
Ambiente está recebendo lixo
eletrônico para descarte
Agora os moradores de
Pantano Grande já podem
fazer o descarte correto do
lixo eletrônico. A Prefeitura anunciou recentemente
que a Secretaria Municipal
do Meio Ambiente já está
recebendo este tipo de material.
Os interessados que queiram realizar o descarte devem se dirigir até a Casa do
Agricultor, na Secretaria
do Meio Ambiente, e fazer
a entrega dos materiais. De
acordo com a Prefeitura,
somente serão aceitos os
materiais caracterizados
como lixo eletrônico.
Lixo Eletrônico é todo
resíduo material produzido
pelo descarte de equipamentos eletrônicos. Com o
elevado uso destes equipamentos no mundo moderno, este tipo de lixo tem se
tornado um grande problema ambiental quando não
descartado em locais adequados.
O descarte é feito quando
o equipamento apresenta
defeito ou se torna obsoleto.
O problema ocorre quando
este material é descartado
no meio ambiente. As subs-

tâncias químicas usadas
em sua fabricação, como
chumbo, cádmio, mercúrio e berílio, etc, podem
provocar contaminação de
solo e água. Além do contaminar o meio ambiente,
estas substâncias químicas
podem provocar doenças
graves em pessoas que co-
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Lixo Eletrônico deve ser descartado corretamente.

produtos. A reciclagem
contribui para a redução
da extração de recursos da
natureza, além de gerar novos empregos e uma nova
cadeia de empresas.
Algumas categorias são
utilizadas para delimitar
os tipos de lixo eletrônico.
Essa divisão é feita porque
os equipamentos têm configurações de tamanho, manuseio e aplicação diferentes. As categorias são:
1. Grandes equipamentos:
geladeiras, freezers, máquinas de lavar, fogões, ar
condicionados, microondas,
grandes TVs, etc.
2. Pequenos equipamentos
e eletroportáteis: torradeiras, batedeiras, aspiradores
de pó, ventiladores, mixers,
secadores de cabelo, ferramentas elétricas, calculadoras, câmeras digitais,
rádios, etc.
3. Equipamentos de informática e telefonia: computadores, tablets, notebooks,
celulares, impressoras, monitores e outros.
4. Pilhas e baterias portáteis: pilhas modelos AA,
AAA, recarregáveis, baterias portáteis de 9 V, etc.

Acidente na RSC-471 deixa
mulher gravemente ferida
Uma mulher ficou gravemente ferida num acidente registrado por volta
das 18h30min do dia 23 de outubro,
na RSC-471, em Pantano Grande. O
Renault Logan, de cor prata, seguia
no sentido Encruzilhada do Sul Pantano Grande, saiu da pista e capotou próximo ao trevo de acesso ao
Monte Castelo.
De acordo com informações, o automóvel era tripulado por um casal e
a mãe da jovem. O casal sofreu ferimentos leves e foi socorrido por
populares, já a mulher foi socorrida
pelo SAMU e levada para a Emergência do Hospital Santa Bárbara.
Devido à gravidade dos ferimentos, a
mulher foi transferida no mesmo dia
para a UTI do Hospital de Caridade
e Beneficência de Cachoeira do Sul.

CNPJ: 10.711.932/0001-04

letam produtos em lixões,
terrenos baldios ou na rua.
Estes equipamentos são
compostos por diferentes
materiais, como plásticos,
metais, vidros e muitos
outros, que podem ser desmontados, reciclados e usados como matéria-prima
para fabricação de novos
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Carro saiu da pista e capotou.
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Comitiva de vereadores
Polícia Civil indicia
esteve em Brasília em
pastor por violação
sexual mediante fraude busca de recursos

FOTO DIVULGAÇÃO

O pastor da igreja Quadrangular de Pantano
Grande, preso no dia 6
de outubro pela Brigada
Militar foi indiciado pela
Polícia Civil por violação
sexual mediante fraude.
Além da vítima do caso
registrado no momento da
prisão, outras duas mulheres moradoras de Pantano
Grande relataram ter passado pelo mesmo abuso
durante a unção do óleo
sagrado. O inquérito foi
remetido ao Judiciário no
dia 20 de outubro e o homem de 38 anos responderá em liberdade por ser réu
primário. No entanto, enquanto o processo estiver
em andamento, o acusado
está proibido de desempenhar a função de pastor.
De acordo com o delegado Anderson Faturi, ele
teria cometido este crime
contra três vítimas, que
foram identificadas e ouvidas durante a investigação.
Uma delas é a autora da
primeira denúncia contra
o homem. Ela chegou a filmar os abusos cometidos
por ele, na residência onde
mora. “Ouvimos mais duas
mulheres que mencionaram também terem sido
abusadas pelo pastor. As
duas também informaram
que o pastor fazia visitas
para elas e, sob pretexto
de ajudá-las, as ungia com
óleo; fazendo isso passava
a mão em seus peitos, barriga, pernas e virilha”, disse o delegado.
O delegado disse que
chegou a pedir a prisão do
acusado. “Devido à gravidade das ações a gente

solicitou ao Judiciário a
prisão preventiva do suspeito, mas infelizmente o
Judiciário negou a prisão,
porque ele é réu primário
e não possui antecedentes
criminais”, relatou.
O pastor de 38 anos vai
responder pelo crime de
violação sexual mediante fraude, contra as três
vítimas identificadas na
investigação. Conforme o
artigo 215 do Código Penal, trata-se de um crime
que refere-se a uma pessoa
ter conjunção carnal ou
praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante
fraude ou outro meio que
impeça ou dificulte a livre
manifestação de vontade
da vítima. A pena para o
delito é de dois a seis anos
de reclusão.
Segundo Faturi, as vítimas disseram estar bastante receosas, amedrontadas
pelo que aconteceu. “Elas
demoraram a entender que
estavam sofrendo um abuso, pois acreditavam realmente que aquilo era um
trabalho espiritual que estava sendo feito.”
O QUE DIZ A
DEFESA DO PASTOR
Procurado pela reportagem do Jornal Destak o
advogado de defesa voltou
a afirmar que o pastor está
sendo vítima de armação.
“O pastor está sendo vítima de armação de pessoas mal-intencionadas,
todas do mesmo núcleo
familiar, que fizeram denúncia caluniosa, com o
intuito de extorquir financeiramente o mesmo. Tan-

to que propuseram resolver
a situação sem a polícia, o
que não foi aceito pelo pastor”, disse o advogado.
De acordo com a defesa,
o pastor estava realizando
o procedimento de unção
com óleo, prática normal
da fé, a pedido da própria
mulher. “Ele jamais tocou
nas partes íntimas de ninguém. Tanto é, que, após
a análise das provas, o
Delegado liberou o pastor,
pois não havia elementos
suficientes para confirmar
a versão da suposta “vítima”, e sequer foi cogitada
a acusação de estupro, e
sim acusação de importunação sexual, o que o pastor repudia veementemente” ressaltou a defesa.
A defesa ressaltou ainda
que o próprio Poder Judiciário não viu elementos de
provas da falsa acusação,
já que não aceitou o pedido
de detenção realizado pela
polícia. “O pastor segue na
busca de provar sua inocência e deseja que todas
as pessoas da igreja, principalmente as mulheres,
sejam ouvidas, para que
possam dar o seu testemunho, já que a polícia não
quis ouvir mais pessoas, e
ficou apenas com a versão
de 2 ou 3 pessoas da mesma
família”, disse o advogado.
Segundo a defesa, o
pastor é o primeiro interessado na conclusão dos
fatos, pois sua imagem foi
e segue sendo abalada de
forma caluniosa. “Certos
da inocência, o pastor e os
seus, aguardam o desenrolar do processo”, disse o
advogado de defesa.

Estradas do interior
recebem patrolamento
e encascalhamento
A Prefeitura de Pantano
Grande realizou a recuperação e manutenção de 54,10
Km de estradas vicinais não
pavimentadas, nas localidades de Coxilha Bonita, Passo do Canto e Venda Velha,
no interior do município. A
obras foram realizadas atra-

vés de convênio entre Prefeitura e a Secretaria Estadual
de Obras e Habitação.
O prefeito Mano Paganotto e o vice-prefeito Juninho Pires acompanharam
todas as etapas dos trabalhos, que tiveram a coordenação da Secretaria do in-

terior, através do Secretário
Gilberto Carvalho.
O objetivo foi garantir
melhor mobilidade dos moradores e escoamento da
produção, onde as estradas
passaram por patrolamento, encascalhamento e melhorias.

Pantanenses com o senador Lasier Martins.

A comitiva formada
pelos vereadores Guto
Freitas (PP) e Edinaldo
Moura (MDB) esteve em
Brasília entre os dias 19 a
22 de outubro, em uma extensa agenda de reuniões e
audiências para sensibilizar
senadores e deputados para
a destinação de recursos
para Pantano Grande. O
assessor jurídico do Legislativo Municipal, Cristiano
Salgueiro também fez parte
da comitiva.
Os vereadores estiveram
no gabinete do senador Lasier Martins, que de acordo com os parlamentares
pantanenses, confirmou o
encaminhamento de recursos para pavimentação de
ruas na cidade. Na ocasião,
os vereadores agradeceram
o senador pelo envio de R$
100 mil em 2020, para utilização no combate e prevenção à Covid-19.
Os pantanenses também estiveram no gabinete
do coordenador Geral de
Acesso à Mercados, órgão
ligado ao Ministério da
Agricultura, onde foram
recebidos pelo pantanense
Mateus Rocha, que auxilia-

rá no encaminhamento de
recursos para a construção
de espaço destinado aos
feirantes na área central do
município.
Os parlamentares também foram recebidos no
gabinete do senador Luiz
Carlos Heinze, onde solicitaram recursos de emenda
parlamentar.
Conforme relatou o vereador Guto Freitas, a comitiva também tinha uma
importante missão em Brasília, que era a liberação de
recursos para a conclusão
das obras da EMEI Vila
Virgínia. A obra encontra-se atualmente parada e é
de suma importância para
a comunidade de Pantano.
Os vereadores estiveram no
FNDE, protocolando documento que pedia a liberação de recursos.
No dia 21, os pantanenses estiveram em audiência
com o deputado federal Jerônimo Goergen, protocolando ofício em conjunto
com o Grupo Amigos da
Brigada Militar de Pantano Grande, que solicita
recursos para a aquisição
de câmeras de vigilância

eletrônica, a fim de ampliar a rede atual e contemplar bairros e pontos
importantes da cidade que
necessitam de maior monitoramento, além da confirmação de 200 mil de emenda impositiva proveniente
de recurso livre para 2022.
Também foram recebidos
pelo deputado federal Giovani Feltes, que na ocasião
confirmou ao vereador Edinaldo Nunes de Moura, o
encaminhamento de recursos de Emenda Parlamentar
no valor de R$ 100 mil proveniente do Fundo Nacional de Assistência Social.
A comitiva ainda esteve
em audiência com a deputada federal Liziane Bayer,
que ressaltou o carinho por
Pantano e avaliará a destinação de recursos para o
município. No gabinete do
deputado Covatti Filho, foi
protocolado demandas do
município. A comitiva também protolou solicitação de
recursos nos gabinetes dos
deputados federais: Pedro
Westphalen, Nereu Crespim, Afonso Mota, Marcelo Moraes, Pompeu de Matos e Ubiratan Sanderson.
FOTO DIVULGAÇÃO

Comitiva esteve no FNDE e no Ministério da Agricultura.
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PANTANO GRANDE

Exposição Vitoriosas conscientizou mulheres sobre
importância da prevenção do câncer de mama
O encerramento da 2ª
Edição da Exposição Vitoriosas, projeto de autoria
do fotógrafo Lucas Rodrigues e da maquiadora e bióloga Graziela Dolci Alves,
ocorreu na tarde do dia 29
de outubro, na Cooperativa
Tritícola de Espumoso Ltda
(Cotriel). A ação, em comemoração ao Outubro Rosa,
tem como objetivo conscientizar as mulheres sobre
a importância da prevenção
e do diagnóstico precoce do
câncer de mama e de colo
do útero.
Este ano as modelos vitoriosas foram: Sandra
Salgueiro, Elena Farias,
Angela Matos da Silva e
Aline Juliana Moreira. Elas
aceitaram ser fotografadas e
contar um pouco de suas histórias vitoriosas no enfrentamento da doença. As fotos
ficaram exportas na Cotriel
de Pantano Grande entre os
dias 20 e 29 de outubro. A
cerimônia de encerramento
da Exposição contou com
diversas homenagens e com
uma importante palestra
ministrada pela Enfermeira
Salete Forgiarini Rabello e
pela estudante de Biomedicina Hellen Teixeira sobre o
tema Outubro Rosa.
“Nos retratos, mulheres
que venceram a doença e,
de uma forma firme e determinada, recuperaram,
através da maquiagem e de
uma força interior imensa,
a sua auto-estima”, descreveu a gerente da Cotriel
Liane Luiza Rotta.
“Foi uma tarde muito especial para todos os presentes, que tiveram a oportunidade de conversar sobre este
importante tema, ouviram
os depoimentos de cada uma

FOTO DIVULGAÇÃO

AS VITORIOSAS

FOTO DIVULGAÇÃO

Angela Matos da Silva.
FOTO DIVULGAÇÃO

Organizadores da exposição com as vitoriosas.

das vitoriosas, que se emocionaram com as inúmeras
homenagens prestadas pelos seus familiares. Nossa
eterna gratidão a estas quatro mulheres vitoriosas que
aceitaram nosso convite
para contar suas histórias,
no enfrentamento da doença. Em 2022 tem mais”, destacou a maquiadora e bióloga Graziela Alves.
O fotógrafo Lucas Rodrigues, que também é
advogado e vereador em
Pantano Grande, fez questão de agradecer a Cotriel e
todas as pessoas que apoiaram o evento, desde o local
para fotos, a maquiagem,
o cabelo e as palestrantes.
“Gostaríamos de agradecer
todo apoio que recebemos
na realização 2ª Edição
da Exposição Vitoriosas,
iniciando pela Cotriel, em
nome da gerente Liane
Rotta que disponibilizou
o espaço para o evento, e
por ter organizado toda a
confraternização de en-

cerramento. Agradecemos
também a decoradora Alda
Oliveira que todos os anos
monta o painel para os quadros”, ressaltou Rodrigues.
O fotógrafo também
agradeceu as apoiadoras
Daiane Holdefer, Mirela
Dolci Longarai da Boutique da Mi e a Ana Dolci, do
Salão da Gringa, que cederam seus espaços para realização as fotos, bem como
trabalharam no cabelo e
maquiagem das homenageadas. Rodrigues também

agradeceu a fisioterapeuta Revania Dalla Vecchia
Machado e a Cooperativa
Sicredi, que ofereceram
mimos para cada uma das
Vitoriosas.
“Realizamos um trabalho que este ano chegou à
segunda edição, mas que
para essas mulheres representa muito, pois ao mostrar estas vitoriosas, trazemos à tona que é possível
vencer o câncer e conscientizar às demais a se cuidar”, finalizou.

Sandra Salgueiro.
FOTO DIVULGAÇÃO
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Palestra alertou sobre a importância da prevenção.
Aline Juliana Moreira.
FOTO DIVULGAÇÃO

Elena Farias.
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CANDIDATURA HISTÓRICA

Pela primeira vez, disputa à presidência da OAB de
Rio Pardo terá um candidato de Pantano Grande
Pioneirismo, assim podemos definir a audaciosa
atitude do jovem advogado
de Pantano Grande, Jônatas
Michels Ilha (Nê Ilha), de 29
anos, que colocou seu nome
para disputar a presidência
da OAB, subseção Rio Pardo. Ilha será o primeiro pantanense a buscar tal feito e
para isso conta com o apoio
de sua vice, Dra. Maria Loreci da Rocha Lemes.
O registro da candidatura
ocorreu no dia 22 de outubro. Ilha irá concorrer com
a chapa 10 “Unidos Somos
Mais”. Em sua rede social
o advogado compartilhou a
emoção de ter sido convidado
para concorrer à presidência
da entidade. “Após ser convocado por alguns colegas e
receber o convite oficial da
atual gestão, decidi encabeçar a chapa como candidato
a presidente, tendo a honra de
ter como vice a Dra. Loreci.
Portanto, é com muita alegria

e responsabilidade, que compartilho a oficialização do
registro de nossa candidatura
à presidência, diretoria e conselho da subseção da OAB
Rio Pardo”, escreveu Jônatas.
O lançamento da candidatura de Jônatas Ilha à presidência da OAB de Rio Pardo aconteceu na noite desta
quinta-feira (04) e contou

com a participação de amigos e colegas do advogado.
De acordo com Ilha, todas
as propostas da chapa serão
apresentadas no decorrer da
campanha. “Vamos utilizar
o período eleitoral para apresentar os nossos compromissos com a nossa classe e com
a justiça, sem deixar de lado a
sociedade de nossa comarca,

FOTO DIVULGAÇÃO

Chapa única é encabeçada pelo jovem advogado Jônatas Michels Ilha.

Imobiliária reinaugura
em novo endereço
A imobiliária Casa Verde,
especializada em negócios
rurais, se mudou recentemente para um novo local.
Completando 6 anos no mercado imobiliário, a empresa
foi transferida para um novo
espaço, localizado na Avenida Fernando Alimena Teixeira, às margens da BR-290
(ao lado da Líder Tratores),
em Pantano Grande.
A reinauguração da imobiliária ocorreu no dia 27 de
outubro. “A inauguração é
um momento especial, mas
a reinauguração acaba se
tornando muito mais. To-

pois a OAB além de representar os advogados e o aperfeiçoamento da justiça, deve
ser atuante na defesa dos interesses e direitos da comunidade”, frisou o advogado.
Apenas a chapa de Ilha
está concorrendo à presidência da OAB de Rio Pardo. A eleição ocorrerá no
dia 22 de novembro.

dos sabem que começar o
próprio negócio não é uma
tarefa fácil, mas a continuidade dada para esse sonho é
extremamente realizadora.
Com muita alegria convida-

mos a todos para conhecer
nosso novo ambiente e investir em seu sonho de adquirir uma fazenda”, disse
a proprietária da empresa,
Tamires Duarte.
FOTO DIVULGAÇÃO

Equipe da imobiliária Casa Verde.
FOTO DIVULGAÇÃO

Proprietária Tamires Duarte em frente a nova sede da imobiliária Casa Verde.
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Comunidade Monte
Castelo se prepara para a
volta dos grandes bailes
FOTO DIVULGAÇÃO

tra o Covid-19.
A reinauguração, que
ocorrerá na sexta-feira,
dia 12, pretende marcar o
reencontro dos amantes
do bailão com as melhores bandas do sul do Brasil. E para agitar a festa, a
Banda Flor da Serra, com
toda sua estrutura. Os reis
do arrasta-pé irão subir ao
palco e colocar todo mundo para dançar com seus

O estudante Pedro Henrique Costa Teixeira, de 13
anos, aluno da escola Sotero Hermínio Frantz, será
o representante de Pantano Grande na grande final
dos Jogos Escolares do Rio
Grande do Sul/JERGS, na
modalidade Xadrez online.
O estudante foi campeão
regional na modalidade infantil, em Xadrez online,
nos Jogos Escolares do Rio
Grande do Sul/JERGS, que
ocorreu dia 24 de outubro.
Na próxima etapa, Pedro
estará participando da final
estadual, que irá ocorrer
no dia 5 de dezembro às
14h30min.
No final do mês de outubro o estudante e seu pro-

fessor orientador, Luciano
Oliveira (Juba), estiveram
no gabinete do prefeito para
conversar com o chefe do
Executivo.
O prefeito Mano Paganotto agradeceu a visita e

parabenizou o estudante e
o professor Luciano Oliveira pelo incentivo para
modalidade, a qual o jovem
pantanense estará representando o município a nível estadual.
FOTO DIVULGAÇÃO

Pedro Henrique venceu a etapa regional.

Kelly Moraes esteve em Pantano

Banda Flor da Serra vai agitar a festa de reinauguração.

O salão comunitário da
Comunidade Monte Castelo
já está se preparando para a
volta dos grandes eventos
com a presença de público.
Antes do início da pandemia o salão passou por
reformas e agora com o
avanço da vacinação vai
ser possível realizar a tão
esperada reinauguração, seguindo todos os protocolos
vigentes de segurança con-

Aluno da Escola Sotero irá
representar Pantano na final
estadual de Xadrez Online

grandes sucessos, como:
Vai pegar, Pedaço de coisa
gostosa, Azul, Sábado eu
vou, Cinturinha de pilão,
entre outros.
Os ingressos antecipados já podem ser adquiridos por R$ 25,00 com a diretoria da comunidade ou
no Point Burger. Em Rio
Pardo, os ingressos estão
à venda no Armazém da
Bebida e com os promoters
autorizados.
De acordo com organizadores, o evento seguirá
os protocolos de segurança
contra o Covid-19, portanto
será obrigatória a apresentação da Carteira de Vacinação. Só poderão participar
da festa pessoas de 19 a 39
anos com a 1ª dose ou dose
única e pessoas com 40
anos ou mais, com imunização completa.

Na tarde da última quarta-feira (03), a Deputada
Estadual Kelly Moraes
(PTB), esteve em Pantano
Grande e foi recebida no
gabinete do prefeito pelo
vice-prefeito Juninho Pires, vereador Thomas Raabe, chefe de gabinete Ele-

nilton Oliveira, Secretária
de Saúde, Sâmara Raabe,
Secretário do Interior, Gilberto Carvalho e o Coordenador da Iluminação Pública, Maiquel Flores.
Na ocasião a Deputada
sinalizou que, juntamente
o Deputado Federal Marce-

lo Moraes, poderá destinar
uma emenda parlamentar
no valor de 250 mil para a
saúde de Pantano Grande.
O vice-prefeito Juninho
Pires agradeceu a visita e o
empenho dos parlamentares em trazer recursos para
o município.
FOTO DIVULGAÇÃO

Deputada Kelly Moares foi recebida no gabinete do prefeito.

HORÓSCOPO

Horóscopo válido para este sábado

Áries
de 21/03 a 20/04
O dia traz muita prosperidade e
grandiosidade. Você pode se sentir afortunado ou abençoado de
alguma forma, não apenas materialmente, mas espiritualmente
também. Saiba ser generoso e
retribuir essa luz e essas bênçãos.

Touro
de 21/04 a 20/05
Hoje o dia pode trazer avanços.
Seus ganhos podem melhorar ou
projetos podem começar a ganhar
corpo. O momento é de estratégia, reflexão e atenção. Tome
cuidado com excesso de preocupação e distração.

Gêmeos
de 21/05 a 20/06
Hoje o dia pode trazer afetividade
e liberdade. Você pode estar muito
comunicativo e com a mente bem
clara, conseguindo ouvir e falar com
equilíbrio e autenticidade. As relações podem estar em destaque. Saiba manter sua postura humanitária.

Câncer
de 21/06 a 21/07
Hoje o dia pode trazer muito trabalho ou uma necessidade de se organizar. A sua saúde pode ser um ponto
de atenção. Saiba dar pausas. A Lua
Nova pede calma e frequência sem
perder as forças e o foco. Algo novo
pode estar acontecendo na sua vida.

Leão
de 22/07 a 22/08
Hoje o dia pode trazer mudanças,
mas também algumas disputas
ou brigas. Cuide da sua saúde de
forma mais saudável. Cuidado com
coisas muito rigorosas. Seja mais
flexível. A vida pode trazer desafios
para manter a sua perseverança.

Virgem
de 23/08 a 22/09
Hoje o dia pode te trazer oportunidades de fazer o bem. Ser altruísta e
generoso pode te fazer muito bem. O
autoaperfeiçoamento também pode
ser uma atitude importante para se
manter em crescimento, seja profissional, seja pessoal.

Libra
de 23/09 a 22/10
Você pode sair de uma dúvida e
tomar a iniciativa de algo, o que
pode trazer muito bem-estar.
Pode haver muita realização no
dia de hoje se você conseguir se
manter em equilíbrio. Sua saúde
e sua vitalidade estarão ótimas,
e isso pode trazer ainda mais beleza e energia de motivação.

Escorpião
de 23/10 a 21/11
Hoje sua criatividade estará
grande, assim como sua necessidade de manter seus limites
bem definidos. Tome cuidado
com a raiva, que pode gerar um
comportamento agressivo. Seus
lucros estarão assegurados se
você mantiver sua disciplina e
seus gastos em equilíbrio.

Sagitário
de 22/11 a 21/12
Hoje o dia traz muita liberdade e
desejos, mas tome cuidado com
os excessos. Suas escolhas podem ser mais baseadas nos desejos pessoais ou em prazeres momentâneos. Tome cuidado com o
mau uso do seu dinheiro. E fique
atento a uma postura carente nas
relações.

Capricórnio
de 22/12 a 19/01
O dia trará alguns desafios se você tiver que lidar com prazos, pois atrasos
ou mal-entendidos podem acontecer.
Tome cuidado com a raiva, que pode
surgir quando você perder o controle
sobre alguns assuntos. É aconselhado
manter uma postura de confiança e
fluidez. Use sua comunicação de forma assertiva neste dia.

Aquário
de 20/01 a 18/02
Hoje o dia pode ser cansativo e
um pouco cheio de tédio, mesmo
com uma grande energia criativa
ao seu redor. Tome cuidado com
a tendência a não usar a energia
criativa de forma produtiva e acabar ficando estagnado. As amizades estão potencializadas e você
pode fazer novas conexões.

Peixes
de 19/02 a 20/03
Dia de realização a partir de
muito trabalho, foco e organização pisciano e pisciana. Você
pode avançar muito em suas
negociações. Contratos estão
potencializados. Bom momento
para assiná-los, firmar novas
parcerias ou iniciar novos projetos de trabalho.
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Amistosos de Futsal da VICCMC
contarão com a presença de público
Na próxima sexta-feira
(12), a partir das 18 horas,
será dado o pontapé inicial
nas comemorações dos 35
anos da VICCMC, com a
realização de vários amistosos de futsal com equipes
de categorias de base, futsal
feminino e veteranos. Os
jogos estão previstos para
ocorrer no Ginásio de Esportes da Paróquia Nossa
Senhora de Fátima, observando os protocolos de segurança sanitária, como o
uso de máscara, a higienização com álcool gel, medição
de temperatura corporal e a
exigência do cartão de vacinação em dia dos jogadores
e torcedores.
A competição em comemoração aos 35 anos da
VICCMC marcará a volta

do público ao ginásio de
esportes. Para acompanhar
os jogos basta levar 1Kg de
alimento ou 1 litro de leite.
Todos os donativos serão
distribuídos às famílias carentes do município.
De acordo com o organi-

zador do evento, Vanderli
de Souza, o Torcilax, uma
das principais equipes de
Veteranos de Pantano Grande, já confirmou sua participação na competição.
Segundo Vanderli, os
amistosos têm o objetivo de

movimentar o esporte, proporcionar lazer e diversão e
ajudar as pessoas mais carentes do município.
O evento conta com o
apoio de várias empresas,
vereadores e da Escolinha
de Futebol Pantano Grande.
FOTO DIVULGAÇÃO

Equipe Torcilax já confirmou sua participação na competição.

LIGUE E ANUNCIE:

PREFEITURA MUNICIPAL

DE PANTANO GRANDE
EDITAL Nº 177/2021
MATRÍCULAS ESCOLARES
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE/
RS, Pessoa Jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ
sob nº 91.342.667/0001-28, com sede na rua Waldo Machado de
Oliveira, 177, Pantano Grande/RS, por seu Prefeito Municipal, Alcides Emílio Paganotto, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SMEC – CONVOCA os interessados em realizar
inscrições, matrículas e rematrículas para os alunos na Rede Municipal de Ensino de Pantano Grande.
1. Inscrições Educação Infantil: 08 a 12 de novembro de 2021.
2. Rematrículas Educação Infantil: 16 de novembro a 19 de
novembro de 2021.
3. Rematrículas Anos Iniciais: 22 de novembro a 26 de novembro de 2021.
4. Rematrículas Anos Finais: 29 de novembro a 03 de dezembro de 2021.
5. Matrículas Educação Infantil: 06 de dezembro a 10 de dezembro de 2021.
6. Local: nas respectivas escolas (E.M.E.F. Dario Lopes de
Almeida, E.M.E.F Sotero Hermínio Frantz, E.M.E.F Pantano
Grande, E.M.E.F. Machado de Assis, E.M.E.I. Cebolinha e
E.M.E.I. Beija Flor)
6.1 E.M.E.I. Vila Virginia – Inscrição na SMEC.
7. Dias: de segunda-feira a sexta-feira
8. Horários:
8.1. Manhã: das 8h 30min às 11h 30min
8.2. Tarde: das13h 30min às 16h 30min
9. Nas Escolas de Ensino Fundamental e E.M.E.I. Beija Flor
9.1. Pré-Escola nível A: o aluno deverá ter 4 anos completos até
31 de março de 2022.
9.2. Pré-Escola nível B: o aluno deverá ter 5 anos completos até
31 de março de 2022.
10. Documentação:
• Xerox da Certidão de Nascimento
• Carteira de Vacinação
• Conta de água ou luz
• Comprovante de escolarização, se o aluno já frequentou
outra escola.
• NIS para os alunos que possuem Bolsa Família
11. Os pais ou responsáveis pelas matrículas deverão preferencialmente procurar vaga na Escola de seu bairro/localidade.
12. Não havendo vaga na Escola de seu bairro, os pais ou responsáveis pela matrícula deverão procurar a Secretaria Municipal de

Educação de 03 a 07 de janeiro de 2022.
13. Definição do local da vaga: de 24 a 28 de janeiro de 2022 na
Secretaria Municipal de Educação.
14. Não havendo o número de candidatos suficiente para formação
de turma caberá a Secretaria Municipal de Educação fazer o remanejo para outra escola da rede.
15. Segue anexo quadro de vagas por Escola.
16. Recomendamos o uso de máscara e manter o distanciamento social.
Prefeitura Municipal de Pantano Grande,
em 03 de novembro de 2021.
Alcides Emílio Paganotto,
Prefeito Municipal de Pantano Grande
Registre-se e publique-se.
Leandro G. Ferreira de Lima,
Secretário de Administração e Planejamento
ANEXO I
QUADRO DE VAGAS PARA 2022
Escola Municipal de Educação Infantil Cebolinha
• Berçário (6 meses a 1 ano e 11 meses) – 00 vagas
• 2 anos a 2 anos e 11 meses – 00 vagas
• 3 anos a 3 anos e 11 meses – 00 vagas
Escola Municipal de Educação Infantil Beija Flor
• Berçário (6 meses a 1 ano e 11 meses) – 01 vaga
• 2 anos a 2 anos e 11 meses – 15 vagas
• 3 anos a 3 anos e 11 meses – 09 vagas
• Pré-Escola nível A – 02 vagas
• Pré-Escola nível B – 11 vagas

51 99809-8650

Movimento Tradicionalista Gaúcho
5ª Região Tradicionalista

CTG Carreteiros da Saudade
Pantano Grande-RS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO
DA PATRONAGEM E CONSELHO DE VAQUEANOS
O CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS CARRETEIROS
DA SAUDADE, inscrito no CNPJ nº 90.157.173/000100, por seu Patrão Marcio Barcelos de Souza, no uso
de suas atribuições legais e estatutárias, nos termos
do Capítulo V do Estatuto Social, CONVOCA todos os
sócios em dia com a tesouraria a comparecerem à
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, que se realizará no
dia 15 de dezembro de 2021, em sua sede localizada
na Av. Alfredo Nunes, nº 26, Loteamento Unical, Pantano Grande/RS, às 19h30 em primeira convocação
e, às 20h00 em segunda e última convocação, com
término às 21h30, para deliberarem sobre a seguinte
ORDEM DO DIA:
- Eleição da Patronagem e Conselho de Vaqueanos
para a gestão 2022/2023;
Os pedidos de inscrições de chapas concorrentes serão recebidos a partir da data de publicação deste edital até o dia 30 de novembro de 2021 às 18h00, em
duas vias de igual teor, contendo nome completo, nº
de RG, assinatura e respectivo cargo de todos os componentes da chapa. Nada mais havendo, encerra-se o
presente edital para que surta seus efeitos.
Pantano Grande, 31 de outubro de 2021.
Marcio Barcelos de Souza
Patrão
s“Art. 8º - São direitos dos associados:
b) votar e ser votado, após seis meses de sua admissão no quadro social;”
“Art. 25 – A diretoria será composta de um patrão, um 1º capataz e
um 2º capataz, um 1º sota capataz e um 2º sota capataz, de um 1º
agregado das pilchas e um 2º agregado das pilchas. ”
“Art. 34 – O conselho de vaqueanos será constituído de 6 (seis) associados, sendo 3 (três) titulares e três suplentes.”

PANTANO GRANDE

Câmara realizará Sessão
Solene de entrega de
Moções e Títulos de
Paganotto e Schaefer
Cidadão Pantanense
visitaram a sede da
Solenidade será transmitida ao vivo pelas
redes sociais e pela Tubaron TV, canal 08
Cotribá, em Ibirubá
SÁBADO
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A Câmara Municipal de
Pantano Grande realizará
Sessão Solene de entrega de
Moções e Títulos de Cidadão
Pantanense no próximo dia
09 de novembro, às 19h50,
no Salão da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, com
transmissão ao vivo através
do Facebook e YouTube do
Legislativo. A Tubaron TV,
canal 8, também transmitirá
a solenidade.
De acordo com a Câmara
a escolha da data se deu em

virtude da Lei n° 778/2019
que institui a Semana Municipal do Poder Legislativo.
Durante a Sessão serão
entregues Moções de Reconhecimento às empresas
Cotribá – Cooperativa Agrícola Mista General Osório e
Tubaron Serviços de Telecomunicações Eireli, bem
como aos policiais militares
Wagner Lopes Oliveira e
Jaderson Azevedo de Melo
e ao ex-morador de Pantano e vereador em São Bor-

ja, Regis Bonmann. Já o 1°
Tenente da Brigada Militar,
João Alcimar Fernandes de
Fernandes e o empresário
Marcos Rogério Tavares receberão o Título de Cidadão
Pantanense.
Segundo a Câmara, a solenidade será restrita apenas
para convidados e seguirá
todos os protocolos de segurança, sendo obrigatório
o uso de máscaras, exceto
enquanto estiver sendo servido o coquetel.
FOTO DIVULGAÇÃO

Na quarta-feira, dia 03, o
prefeito de Pantano Grande
Mano Paganotto e o vereador
Airton Schaefer, ambos do
PTB, estiveram na cidade de
Ibirubá visitando a sede da
Cotribá - Cooperativa Agrícola Mista General Osório.
Eles foram recebidos pelo
presidente da cooperativa,
Celso Leomar Krug e pelo
vice-presidente Enio Nascimento.
Durante o encontro, o vereador Airton Schaefer entregou em mãos o convite para
a Sessão Solene da Câmara
de Vereadores de Pantano
Grande, que fará a entrega de
Moção de Reconhecimento à
Empresa Cotribá.
Na ocasião, o prefeito
Mano Paganotto apresentou
para a direção da cooperati-

va o projeto do Natal Brilha
Pantano, que será realizado
através de parcerias com
empresas, com recursos da
LIC-RS: A Lei de Incentivo
à Cultura do RS.
A Sessão Solene de entrega de Moções e Título de Cidadão do município irá ocorrer no dia 09 de novembro,
a partir das 19h, no Salão
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da Paróquia Nossa Senhora
de Fátima. A cerimônia não
será aberta ao público.
A Cooperativa Agrícola
Mista General Osório completou 110 anos no ano de
2021. A empresa possui filial em Pantano Grande e
contribui diretamente para a
geração de emprego e o desenvolvimento do município.
FOTO DIVULGAÇÃO

Prefeito e vereador foram recebidos pela direção da Cotribá.

Projeto do Natal Brilha
Pantano é apresentado à
direção da Cotrijal
Cinco pessoas e duas empresas serão homegeadas pela Câmara.

Na última quarta-feira
(03), o prefeito Mano Paganotto e o vereador Airton
Schaefer, estiveram na sede
da empresa Cotrijal, na cidade de Não-Me-Toque,
para apresentar o projeto
do Natal Brilha Pantano. O
prefeito e o vereador foram
recebidos pelo presidente
da Cooperativa Nei César
Manica e pelo vice-presidente Enio Schroeder.
Este ano o Natal Brilha
Pantano contará com um
investimento de quase R$
300 mil, com recursos provenientes de parcerias com
empresas, utilizando a Lei
de Incentivo à Cultura do
RS - LIC-RS. A Lei permite que os patrocinadores apoiem projetos e, com
isso, descontem os valores
devidos do ICMS.
De acordo com o prefeito
Mano Paganotto, a previsão
é que o Natal Brilha Pantano seja um belo espetáculo
para os pantanenses e visitantes, com atrações jamais
apresentadas na cidade.
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Mano e Airton com a direção da empresa.

