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Estiagem obriga Prefeitura a PRF prende homem
fazer racionamento de água que atirou 4 vezes contra
na localidade da Várzea
uma carreta por causa
Alegando escassez de
chuvas, a Prefeitura Municipal de Pantano Grande,
anunciou nesta semana o
início do racionamento de
água aos moradores da localidade da Várzea. A interrupção no abastecimento será no período da noite,
entre 23h e 6h da manhã.
No comunicado a Prefeitura destacou que o racionamento não tem data para
acabar e tem por objetivo
manter o fornecimento de
água durante o dia, nos horários de maior utilidade.
Ainda de acordo com o
comunicado, o executivo
pede a compreensão da população para que evitem o
desperdício e organizem
reservatórios nas residências para que não fiquem
sem água nos horários em
que o abastecimento é interrompido.

FOTO DIVULGAÇÃO/ARQUIVO

Reservatórios que abastecem a localidade da Várzea.

Acidente com van deixa 10
pessoas feridas na BR-290
Dez pessoas ficaram feridas em um acidente de
trânsito envolvendo uma
van e um caminhão na manhã da última quinta-feira
(30), na BR-290, em Pantano Grande. Elas eram
ocupantes de uma van da
Secretaria de Saúde do
município de Santana da
Boa Vista, na Região Sul.

O coletivo, um MercedesBenz Tako, transportava pacientes e acompanhantes para consultas em
Porto Alegre e colidiu com
um caminhão, emplacado
no município de Estrela,
no Vale do Taquari, que
estava no acostamento da
rodovia, no quilômetro
220. O acidente ocorreu

por volta das 7 horas da
manhã.
A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência
e informou que as vítimas
tiveram ferimentos leves e
foram levadas para atendimento médico em Pantano
Grande. De acordo com a
PRF, as causas da colisão
serão investigadas.
FOTO DIVULGAÇÃO/PRF

Colisão ocorreu por volta das 7h da manhã, no Km 220 da BR-290.

CNPJ: 10.711.932/0001-04

de briga de trânsito

A Polícia Rodoviária
Federal de Pantano Grande prendeu o motorista de
uma Hilux que atirou 4 vezes contra a cabine de uma
carreta devido a um desentendimento no trânsito. A
abordagem ocorreu na BR
471 em Rio Pardo, na tarde
da última terça-feira, dia 28.
O condutor de uma carreta compareceu na Unidade Operacional da PRF em
Pantano Grande relatando
que o motorista de uma
Hilux vermelha teria realizado disparos contra ele e
sua família por ele ter usado a buzina para advertir o
condutor da caminhonete.
Embora os disparos tenham atravessado a lataria
ninguém ficou ferido.
Após a denúncia os policiais realizaram buscas na
região e encontraram o veículo e o condutor denunciados. O homem estava
armado com uma pistola
pronta para uso, 35 munições intactas e 1 cartucho
deflagrado. Os policiais indagaram o indivíduo sobre
o cartucho deflagrado e o
motorista disse que teria
praticado tiro esportivo em
sua propriedade.

O homem de 44 anos,
natural de Cachoeirinha,
tinha o registro da arma
de fogo por ser atirador
esportivo, mas estava por-

tando a arma fora das situações permitidas pela lei.
O atirador foi encaminhado à Polícia Judiciária e a
arma foi apreendida.
FOTO DIVULGAÇÃO/PRF

Arma foi apreendida.
FOTO DIVULGAÇÃO/PRF

PFR encontrou e prendeu o autor dos disparos.

Caminhão de Pantano
Grande se envolve em
grave acidente
Um grave acidente foi registrado por volta da 1h30
da última quarta-feira (29)
no quilômetro 10 da BR392 em Rio Grande. A colisão traseira envolveu três
caminhões, sendo um deles
de Pantano Grande. Os outros veículos eram de Nova
Santa Rita e Rio Grande.
Os caminhões estavam
parados por causa da passagem de um trem. O condutor do caminhão boiadeiro,
que estava carregado, ficou
preso nas ferragens e foi
resgatado em estado grave.
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Ainda foram registrados
óbitos de animais e outros
acabaram com ferimentos.
Os demais veículos transportavam trigo e carga de

madeira.
A PRF não divulgou
mais detalhes sobre as circunstâncias da ocorrência e
nomes de vítimas.
FOTO DIVULGAÇÃO/PRF

Um dos condutores ficou gravemente ferido.

O Destak não se responsabiliza por
matérias assinadas, as mesmas não
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SOLIDARIEDADE

Vaquinha online garante
cadeira motorizada para
moradora de Pantano Grande
O Natal deste ano foi super especial para a senhora
Fátima Margareth Moreira
Lemes (Marga), de 59 anos,
que recebeu a sua tão sonhada cadeira motorizada.
A entrega da cadeira ocorreu no dia 24 de dezembro,
véspera de Natal, na casa da
moradora, no bairro Vila
Nova, com a presença dos
“Promotores do Bem”, organizadores da Vaquinha
online que arrecadou o
montante de R$ 8.800,00.
Marga, como é popularmente conhecida, nasceu
com uma deficiência nas
pernas. Desde seu nascimento ela caminha de joelhos ou se locomove de cadeira de rodas. Marga mora
com o irmão e é ela quem
comanda a casa e cuida de
tudo. Com muita força de

vontade ela realiza todas as
atividades de uma dona de
casa e ainda encontra tempo
para confeccionar lindas peças de crochê.
As dificuldades diárias
enfrentadas por Marga e sua
força de vontade, sensibilizou a pantanense Simone
Souto de Farias que com o
apoio dos “Promotores do
Bem” criou uma vaquinha
online para ajudar a amiga.
A meta da Vaquinha, segundo Farias era arrecadar R$
10 mil reais para aquisição
de uma cadeira de rodas
motorizada para dona Marga. “Estipulamos a meta no
valor de R$ 10 mil, pois era
o valor que tínhamos certeza que conseguiríamos adquirir uma cadeira motorizada. Essas cadeiras variam
muito de preço de acordo
FOTO DIVULGAÇÃO

Marga com sua cadeira motorizada.

com a marca, qualidade e
acessórios que o usuário necessita. Quando chegamos
no valor mínimo de R$ 5
mil, começamos a negociar
com as lojas. Após muitas
negociações conseguimos
comprar uma cadeira modelo Scooter no valor de
R$ 5.600,00”, comemorou
Simone.
De acordo com Farias, a
meta de R$ 10 mil não foi
atingida, mas o valor arrecadado na Vaquinha foi
suficiente para adquirir a
cadeira motorizada e ainda
sobrou dinheiro para construir uma rampa de acesso,
comprar roupas, um balcão
de pia e uma cuba de inox.
“O restante do dinheiro arrecadado vamos investir em
melhorias na casa da Marga, de acordo com o que ela

necessita”, disse Simone.
Nas redes sociais Simone
Farias agradeceu a família,
os amigos e a comunidade
por ajudar na Vaquinha.
“Amigos, as contribuições,
os compartilhamentos, o
incentivo, as palavras, as
mensagens, as ligações,
enfim, essa grande corrente fez toda a diferença
e aqueceu a Vaquinha. Foi
uma explosão de sentimentos durante toda a jornada
e deu tudo certo. A Marga
está com a cadeira motorizada e como ela mesmo
diz, com um sorrisão em
um dos vídeos, “liberdade”.
Vamos poder fazer muito
mais pela Marga do que
planejamos. E isto engrandece nossa alegria e satisfação. Obrigada por tudo”,
agradeceu.
FOTO DIVULGAÇÃO

Promotores do Bem fazendo a entrega da cadeira motorizada.
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30 anos de Concurso
Público do Tabelião e
Registrador Regis Ilha
FOTO DIVULGAÇÃO

LONGEVIDADE

Cidadão mais velho
de Pantano Grande
completa 105 anos
FOTO DIVULGAÇÃO

Regis Ilha, Tabelião e Registrador de Pantano Grande.

O Tabelião e Registrador
de Pantano Grande Doutor Regis Ilha completou
em outubro deste ano, 30
anos de Concurso Público.
Ilha está em Pantano desde
1992. Formado no curso de
Direito pela UNISC, o Tabelião passou a administrar
o Cartório do município
aos 32 anos.
A conquista veio após o
Ilha se classificar em 4º lugar, no rigoroso Concurso
Público para o cargo de Tabelião e Registrador.
Hoje o Cartório atende a
comunidade nas seguintes
especialidades:
Tabelionato de Notas, Protestos,
Registro Civil das Pessoas
Naturais, Registro Civil
das Pessoas Jurídicas e Títulos e Documentos. Ilha

também está à frente do
Centro de Registro de Veículos Automotores (CRVA)
do município.
Os serviços realizados na
serventia são de grande relevância para todos. Cabe
aos cartórios o papel de
garantir a autenticidade, segurança e eficácia nos negócios de cunho jurídico para
o cidadão, desde o início
da vida, com o Registro do
seu Nascimento, até a fase
adulta, quando faz a aquisição da casa própria, compra
seu veículo e realiza outros
negócios, até a morte com a
Certidão de Óbito.
Regis Ilha também atua
como Registrador Interino
no Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de
Rio Pardo.

Menezes completou 105 anos no dia 29 de dezembro.

Considerado por muitos
um patrimônio de Pantano Grande, o senhor Adão
Leopoldino de Menezes,
completou na quarta-feira,
dia 29, seus 105 anos de
idade. Menezes nasceu em
1916 e entre outras coisas,
viu passar duas guerras
mundiais, o homem pisar
na Lua, a Ascenção e a
queda da Ditadura, a era
da redemocratização do
Brasil, os 5 títulos mundiais do Brasil no futebol,
o início da Internet no
Brasil e no mundo e outras
grandes transformações
no planeta.
Adão foi agricultor e
também desempenhou outras profissões que ainda
recorda muito bem. Natural
da localidade do Bexiga, 4º
FOTO DIVULGAÇÃO

Prefeito Mano Paganotto homenageou o cidadão mais velho do município.

Distrito de Rio Pardo, mora
em Pantano Grande há
mais de 50 anos. Foi casado por 56 anos com Luiza
Melo de Menezes, teve 10
filhos, sendo 5 homens e
5 mulheres, e ao longo do
tempo acumulou 18 netos e
17 bisnetos.
Adão contou que na política sempre teve uma grande admiração por Leonel
Brizola, ex-governador dos
Estados do Rio Grande do
Sul e do Rio de Janeiro. Entre suas paixões, destacou
o Grêmio Foot-Ball Porto
Alegrense, mas recorda
que sempre gostou muito
dos tempos das carreiras,
do jogo de bocha, de umas
partidas de Sinuca ou um
jogo de pife com os amigos.
Como um típico tradicionalista, gostava da pilcha gaúcha e de um bom churrasco
na brasa.
Entre recordações, lembrou ainda dos tempos das
carretas de boi, quando
transportava a pedra calcário, através da estrada
velha, até o município de
Rio Pardo. “O percurso era
feito a pé, tocando a junta
de boi, e quando chovia
era muito barro, atolava
mesmo”, lembrou o centenário aniversariante.
O prefeito Municipal,
Alcides Emílio Paganotto
(Mano), aproveitou a data
para visitar e homenagear
Menezes, que hoje é a pessoa mais velha em Pantano Grande.
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Paratleta percorre 135 km de
Prazo de inscrição
bicicleta para homenagear o pai para concurso do
IBGE

FOTO DIVULGAÇÃO

Oneide e o sobrinho chegando em Pantano Grande, após cerca de 7 horas de pedalada.

O pantanense Oneide de
Souza Figueiredo, que mora
na cidade de Porto Alegre,
preparou uma surpresa para
o seu pai, Anápio Figueiredo, que no dia 19 de dezembro completou 88 anos.
No dia 18 de dezembro,
Oneide percorreu 135 km
de bicicleta, saindo da capital do Estado até Pantano
Grande, em uma demonstração de superação e amor
pelo pai. O destemido ciclista de 57 anos é funcionário
público e tem cegueira desde
o nascimento, que não o impede de fazer nada e a prova
disso foi o percurso de bicicleta até a cidade natal.
O percurso de Oneide iniciou em seu apartamento, no
bairro Menino Deus, zona
sul de Porto Alegre. Com
a ajuda do sobrinho Roger
Figueiredo da Silva, de 32
anos e uma bicicleta de dois
lugares, partiram às 4h45
da manhã. Todo o percurso
foi narrado pelo sobrinho de
Oneide, durante as 7h20 de
pedalada, com duas paradas
para descanso, alimentação
e manutenção na bicicleta,
uma em Eldorado (Parque
Guaíba) e outra em Minas

do Leão. Roger conta que o
tio o incentivou a praticar
esportes. “Já faz uns 15 anos
que participo junto com
meu tio. No início eu acompanhava ele nas corridas, e
agora, sempre que é possível, saímos para pedalar”.
A chegada ocorreu às
16h15, na localidade do
Batinga, onde a família
e principalmente o pai o
aguardavam. O encontro
também contou com a presença de algumas autoridades do município.
Visivelmente emociona-

do, Oneide de Souza Figueiredo cumprimentou a todos
e falou sobre sua carreira,
suas conquistas, histórias
de superação e seus projetos
para o futuro.
Oneide saiu de Pantano
Grande aos 16 anos para estudar em Porto Alegre, no
Instituto Santa Luzia, que
era especializado na educação de alunos deficientes visuais. Em 1990, com
o ensino médio completo,
prestou concurso para o Tribunal de Contas do RS, onde
foi aprovado para o cargo de

telefonista. Trabalhou na
área por 7 anos e depois foi
realocado para trabalhar no
Sine, ficando por mais 12
anos atendendo vagas de
emprego para deficientes.
Após este período, retornou
ao Tribunal de Contas, fazendo parte da equipe administrativa de manutenção
predial, onde continua até o
momento.
Casado há 32 anos, com
uma também deficiente visual, têm dois filhos.
No esporte, faz parte da
diretoria da Federação Brasileira de Xadrez para Deficientes Visuais (FBXDV).
Além do xadrez, Oneide
também já participou de várias maratonas, inclusive já
confirmou que irá participar
da 96ª Corrida de São Silvestre, um percurso de 15
km e no dia 29 de janeiro,
correrá a TTT 2022 – Travessia Torres Tramandaí,
em um percurso de aproximadamente 12km.
Oneide também faz parte do Projeto Sexto Sentido
RS, que tem como objetivo
a inclusão social a partir da
atividade paradesportiva.
FOTO DIVULGAÇÃO

Oneide ao lado do seu pai Anápio e do seu sobrinho Roger.

Censo 2022 é
prorrogado
As inscrições do processo
seletivo para recenseadores e agentes censitários do
Censo Demográfico 2022,
que encerrariam ontem
(29), foram prorrogadas
até 21 de janeiro de 2022.
São 206.891 vagas temporárias para todo o país.
Para se inscrever, é preciso
acessar o site: www.conhecimento.fgv.br/concursos/
ibgepss21/10.
De acordo com Bruno
Malheiros,
coordenador
de Recursos Humanos do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
a decisão de prorrogar o
prazo foi tomada devido ao
processo ter sido aberto em
período de férias e festas de
fim de ano, quando a população costuma viajar.
“Os alunos das universidades são parte do público
que se interessa pelo trabalho de recenseador, e eles
estão de férias neste momento. Além disso, muita
gente está empregada com
contratos temporários que
expiram agora no final de
dezembro, e vai começar a
buscar novas oportunidades.”
As provas, que seriam
aplicadas em 27 de março,
foram adiadas para 10 de
abril de 2022.
Para Recenseador, que
exige nível Fundamental
completo, serão 352 vagas
para a região (sendo 8 para
Pantano Grande, 37 para
Rio Pardo, 26 para Encruzilhada do Sul, 127 para Santa
Cruz do Sul, 11 para Barros
Cassal, 7 para Boqueirão

do Leão, 4 para Gramado
Xavier, 3 para Herveiras,
5 para Mato Leitão, 7 para
Passo do Sobrado, 10 para
Sinimbu, 11 para Vale do
Sol, 70 para Venâncio Aires
e 26 para Vera Cruz), com
salário variável por produção e taxa de inscrição no
valor de R$ 57,50. As provas acontecerão em 27 de
março, às 9 horas.
Para Agentes Censitários
Municipal e Superior, que
exige nível Médio completo, serão 42 vagas para
a região (1 para Pantano
Grande, 4 para Rio Pardo,
3 para Encruzilhada do Sul,
17 para Santa Cruz do Sul,
2 para Barros Cassal, 1 para
Boqueirão do Leão, 1 para
Passo do Sobrado, 1 para Sinimbu, 1 para Vale do Sol,
8 para Venâncio Aires e 3
para Vera Cruz), com salários de R$ 1,7 mil (ACS) e
R$ 2,1 mil mais benefícios
(ACM). O valor da inscrição é de R$ 60,50. A prova
será às 14h30 de 27 de março. Em ambos os cargos, a
guia de inscrição pode ser
paga até 25 de janeiro.
Há também vagas para
Agente Censitário de Administração e Informática
(ACAI) para a região. As
duas únicas vagas serão
para o município de Santa
Cruz do Sul. As inscrições
para este vão até 10 de janeiro, e a taxa de inscrição é de
R$ 44,00. As provas serão
em 20 de fevereiro e as inscrições devem ser feitas em
outro site: www.ibfc.org.br.
O salário será de R$ 1,7 mil
mais benefícios.
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Papai Noel levou alegria
ao bairro Vila Nova
FOTO DIVULGAÇÃO

Ação do grupo de amigos é realizada há 5 anos na cidade.

Um grupo de amigos,
membros das famílias Lopes, Pacheco e Garcia levou alegria e esperança
para crianças do bairro Vila
Nova na véspera de Natal.
Percorrendo as ruas do bairro, o grupo distribuiu balas
e presentes para a criançada.
A iniciativa ocorre há 5
anos e já se tornou tradicional na cidade. De acordo
com uma das participantes,
Bruna Pacheco, as doações
de balas e brinquedos são
recebidas de amigos e compradas pelos organizadores.

“Todos os anos a família se
organiza e logo no início do
ano já começa a juntar tudo
novamente para o próximo
ano. Para nós é importante
e muito gratificante poder
levar um pouco de alegria
para as famílias da nossa cidade”, relatou Pacheco.
O Papai Noel, senhor
Adenir Antônio Garcia da
Cruz, contou com o auxílio
dos voluntários e de outros
papais noéis durante a ação
solidária. As entregas iniciaram por volta das 20 horas no Bairro Vila Nova.

NATAL BRILHA PANTANO

Shows do último domingo
levaram um bom público
ao Calçadão da Praça
No domingo, dia 26, o
Natal Brilha Pantano proporcionou mais uma noite
de diversão, boa música e
muita alegria para a comunidade de Pantano Grande.
O primeiro Show foi com
o Grupo Santa Fé, que abrilhantou a noite com lindas
músicas gaúchas em um clima natalino. O espetáculo
final ficou a cargo da dupla
Claus e Vanessa, que com
grande simpatia conquistaram os patanenses e visitantes de outros municípios,
que também estavam prestigiando as festividades.
Enquanto os adultos
acompanhavam os shows
da noite, a criançada se divertia passeando no Expresso da Alegria pelas ruas do

centro da cidade.
O Natal Brilha Pantano
está sendo realizado através
da Lei de Incentivo à Cul-

tura, com o patrocínio da
empresa Cotribá, que possibilitou, juntamente com a
produtora RS Pro Eventos,

o retorno da Magia do Natal para Pantano Grande. A
programação segue até o dia
02 de janeiro.
FOTO DANUBIA MACHADO

Show da dupla Claus e Vanessa agradou o público.
FOTO DANUBIA MACHADO

Show do Grupo Santa Fé.

FOTO DANUBIA MACHADO

Passeio de Expresso da Alegria.
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Vereadores destinam recursos
para a aquisição de andadores,
muletas e cadeiras de rodas
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Biblioteca Pública
de Pantano Grande
recebe 300 livros
FOTO DIVULGAÇÃO

FOTO DIVULGAÇÃO

SMEC investiu mais de R$ 8 mil na compra dos livros.

Vereadores Libinho Pires, Guto Freitas e Edinaldo Nunes com membros do Rotary Club Pantano Grande.

Em uma iniciativa encabeçada pelo vereador Guto
Freitas, cerca de R$ 37 mil
do orçamento do município serão destinadas para o
Rotary Clube de Pantano
Grande para a aquisição de
cadeiras de rodas, andadores, muletas e outros materiais de convalescência
que são emprestados à comunidade do município. O
valor total da Emenda só foi
possível com o aporte das
indicações dos vereadores
Edinaldo Moura (MDB) e
Libinho Pires (PTB), que fizeram questão de participar.
Rotariano, o vereador é

um incentivador de ações
que visam a doação de recursos ou equipamentos ao
Rotary. O Clube é reconhecido na cidade pelo trabalho
de empréstimos dos equipamentos e sempre promove
ações que beneficiam diretamente a comunidade.
De acordo com o vereador, infelizmente o prefeito
Municipal não atendeu a
outro pedido realizado para
a destinação de recursos ao
Clube. Freitas explicou que
havia feito a indicação à
Prefeitura para a doação de
R$ 10 mil, porém após inúmeras tentativas e diversos

contatos, não obteve resposta do chefe do Executivo e
assim decidiu incluir entre
suas Emenda impositivas
a destinação de R$ 25 mil.
Além deste valor, o Clube
deve receber mais R$ 12
mil que foram destinados
pelos vereadores Edinaldo Moura e Libinho Pires.
“Buscamos o diálogo com a
Prefeitura, mas infelizmente não obtivemos retorno,
mesmo após várias tentativas de reuniões com o prefeito. Nosso desejo era que
o Clube tivesse ainda mais
recursos que seriam revertidos em equipamentos, que

são emprestados para todo o
cidadão que necessita”, disse o vereador.
O QUE É UMA
EMENDA
IMPOSITIVA?
Os parlamentares podem
apresentar durante as votações das Leis as Emendas
Impositivas, que são aquelas onde há reserva dos recursos do Orçamento do
Município e que podem ser
destinadas às entidades ou
obras, sendo o Poder Executivo obrigado a efetuar os
repasses conforme decidido
pelo Poder Legislativo.

A Secretaria Municipal
de Educação e Cultura –
SMEC adquiriu 300 livros
novos para renovar o acervo
da Biblioteca Pública Municipal. Foram investidos
mais de R$ 8 mil em livros
que contemplam títulos de
literatura infantil, infanto-juvenil e juvenil.
Segundo a professora
Tânia Silva, responsável
pela Biblioteca, as visitas e
a retirada de livros aumentaram muitos nos últimos

meses. Para o próximo ano,
a SMEC planeja implantar o projeto “Contação de
Histórias”, ampliando ainda
mais as visitas na Biblioteca
e despertando nos alunos o
interesse pela leitura.
A Biblioteca Municipal e
o Museu Érico Mário Raabe estão localizados na Rua
Dario Lopes de Almeida, nº
303, no centro de Pantano
Grande e atende o público
das 8h às 12h e das 13h às
17 horas.
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Retirada de livros aumentou nos últimos meses.

PANTANO GRANDE

Vereador Luizinho
Miguel Balen vai
presidir a Câmara de
Vereadores em 2022
FOTO DIVULGAÇÃO

MESA DIRETORA: Guto (1º secretário), Iti (presidente), Edinaldo (vice) e Evania (2ª secretária).

A Mesa Diretora que vai
comandar a Câmara de Vereadores de Pantano Grande em 2022 foi eleita na
última Sessão Ordinária do
ano, realizada no dia 14 de
dezembro.
Eleito por aclamação, o
advogado e vereador Luizinho Miguel Balen (Iti)
presidirá o Legislativo
Municipal pela primeira
vez em sua trajetória parlamentar. Vereador com 3
mandatos e integrante de

partido de oposição (PDT),
Iti vai dirigir o parlamento
municipal em 2022 graças
ao acordo entre as maiores
bancadas, que prevê um rodízio na presidência ao longo da legislatura.
Pela composição eleita para a Mesa Diretora,
Edinaldo Nunes de Moura
(MDB) ocupará a vice-presidência, Carlos Augusto
Franco de Freitas (Progressistas) será o primeiro
secretário e a vereadora

Evania Frantz Trevisan
(Progressistas) será a segunda secretária.
A Câmara de Pantano
Grande entrou em recesso
parlamentar no dia 15 de
dezembro. O retorno das atividades legislativas está previsto para o dia 1º de fevereiro, quando deve ocorrer
a primeira Sessão Ordinária
de 2022. Durante o recesso
parlamentar, o atendimento
ao público no Legislativo
será das 8h ao meio-dia.
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