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Vacinação Contra a Gripe Veja quanto cada município
segue em Pantano Grande da região deve receber da
A Secretaria de Saúde
segue com a Campanha
de Vacinação Contra a Influenza nos postos de saúde de Pantano Grande. Na
terça-feira (03), a Secretaria
informou que além da vacinação das pessoas com 60
anos ou mais e dos trabalhadores da Saúde, a vacina
também está liberada para
adultos e crianças com comorbidades.
A campanha, iniciada em
abril, tem a meta de vacinar
pelo menos 90% dos grupos
elegíveis. Estudos apontam
que a vacinação contra a gripe é capaz de reduzir de 32%
a 45% o número de hospitalizações por pneumonias, de
39% a 75% da mortalidade
global, e em aproximadamente 50% as doenças relacionadas à influenza.
Em Pantano Grande os
grupos prioritários da Campanha de Vacinação Contra
a Gripe são idosos com 60
anos ou mais; crianças de
seis meses a 5 anos; trabalhadores da saúde; trabalhadores da educação (ensino
básico e superior); motoristas de caminhão e transporte coletivo e adultos e crianças com comorbidades.
A Secretaria da Saúde
ressalta que pessoas com
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FOTO DIVULGAÇÃO

cessão onerosa da Petrobras
Pantano está entre os municípios contemplados

Vacina protege contra três cepas do vírus influenza.

história de alergia grave
em dose anterior da vacina
influenza devem informar
ao seu médico ou ao serviço
de saúde, para a devida avaliação do caso e orientação.
Pessoas que possuem alguma comorbidade também
devem procurar os postos
de saúde para obter informações sobre a vacinação.
Em 2022, a vacina usada
na campanha protege contra
as três cepas do vírus influenza que mais circularam
no ano passado no Hemisfério Sul: H1N1, H3N2 Darwin e linhagem B/Victoria.
A vacina da gripe é anual.
Mesmo pessoas que tomaram a dose no ano passado
devem se vacinar novamente
este ano. Para quem já tomou
o imunizante em anos an-

teriores, o esquema vacinal
é de dose única. Já para as
crianças da faixa etária atendida que vão tomar a vacina
pela primeira vez este ano,
serão duas doses, com intervalo de 30 dias entre elas.
Às pessoas que forem se
imunizar, é solicitado comparecer aos postos de saúde portando, sempre que
disponível, documento de
identificação (CPF), Cartão
SUS e caderneta de vacinação. Será preciso apresentar
documento que comprove fazer parte dos grupos
prioritários elencados pelo
Ministério da Saúde, como
laudo médico para a confirmação da comorbidade e
documento funcional para
os grupos profissionais
atendidos.

As prefeituras da região
que integram a Associação
dos Municípios do Vale do
Rio Pardo (AMVARP) serão
contempladas com recursos
das arrecadações em leilões
dos volumes excedentes da
cessão onerosa da Petrobras,
em áreas não concedidas do
pré-sal. O projeto de lei que
autoriza o repasse de R$
7,67 bilhões para Estados
e Municípios foi aprovado
pelo Congresso Nacional na
última semana.
Do valor total do crédito,
R$ 4,67 bilhões serão destinados aos Estados, R$ 334
milhões para o Estado do
Rio Janeiro e R$ 2,6 bilhões
serão repartidos entre os
municípios brasileiros. Santa Cruz do Sul, por exemplo,
deve receber R$1.258.959,
seguido de Venâncio Aires com R$909.248 e Rio
Pardo, que deve embolsar

R$629.480.
A aplicação dos valores
para despesas previdenciárias
ou de investimentos. As despesas previdenciárias não se

limitam ao ente, mas também
a todos as pessoas jurídicas
de direito público e privado
integrantes de sua administração direta ou indireta.

Confira a estimativa calculada
pela Famurs para os munícipios
que integram a AMVARP:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boqueirão do Leão: R$209.827
Candelária: R$559.537
Encruzilhada do Sul: R$489.595
Herveiras: R$209.827
Mato Leitão: R$209.827
Pantano Grande: R$209.827
Passo do Sobrado: R$209.827
Rio Pardo: R$629.480
Santa Cruz do Sul: R$1.258.959
Sinimbu: R$279.769
Vale do Sol: R$279.769
Vale Verde: R$209.827
Venâncio Aires: R$909.248
Vera Cruz: R$489.595

WhatsApp anuncia atualização
com restrições para o Brasil
A rede social de troca
de mensagens instantâneas
WhatsApp, publicou nesta quinta-feira (5) em seu
blog oficial que algumas
mudanças anunciadas no
mês passado já estão disponíveis na versão atualizada do aplicativo. Entre as
novidades, a possibilidade
de enviar arquivos de até 2
gigabytes (GB) protegidos
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por criptografia de ponta a
ponta. Anteriormente, apenas arquivos de até 100 megabytes (MB) podiam ser
enviados ou recebidos com
a ferramenta.
Outro recurso da nova
atualização é a possibilidade de reagir a mensagens
enviadas por outros usuários usando seis tipos diferentes de emojis.

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.

O WhatsApp também informou que a ampliação de
grupos para até 512 usuários
e a função “comunidades”
não serão disponibilizadas
no momento no mercado
brasileiro. De acordo com
a empresa, a justificativa é
a “estratégia de longo prazo
para o Brasil”, que não está
entre os mercados prioritários para a novidade.

Para anunciar ou falar
com a nossa redação ligue:

51 99809-8650

jornaldestak@yahoo.com.br
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Pantano Grande inaugura
relógio digital da Sicredi
A manhã do último domingo (1º), Dia do Trabalho,
ficou marcada pela inauguração do relógio digital com
a marca Sicredi em Pantano
Grande. A ferramenta eletrônica, que indica a data,
hora, temperatura e transmi-

te informações de utilidade
pública, está localizada na
Praça Erico Raabe, no centro da cidade. Este é o sétimo equipamento instalado
pela Sicredi Centro Leste
RS na sua área de abrangência. “Além da função como

relógio, é uma importante
ferramenta para divulgar
informações de interesse da
comunidade. Como cooperativa, nossa missão é cooperar com desenvolvimento
das localidades em que atuamos”, destacou o presidenFOTO DIVULGAÇÃO

Autoridades locais e gerentes e colaboradores da Sicredi participaram do ato inaugural.

Clube de Tiro é inaugurado em Pantano
Foi inaugurado no dia 30
de abril, o Clube de Tiro
Texas Ranch. O Clube está
localizado em uma área
de mais de 2 hectares, às
margens da BR-290, em
Pantano Grande. O empreendimento foi idealizado
pelos empresários Lucas
de Oliveira Santos e Márcio Leite Gonçalves.
Presente na inauguração,
o prefeito Mano Paganotto
parabenizou os empresários pela iniciativa e por
escolherem o município
para investir e abrigar o
empreendimento.
O início das atividades do
Clube também contou com
a presença do ex-ministro
e Deputado Federal, Onyx

Lorenzoni, que aproveitou
sua agenda pela região para
conhecer o espaço.
De acordo com os proprietários, o Clube de Tiro
é um espaço para educação sobre sobrevivência e
alternativas para a preser-

vação da vida, tendo como
pano de fundo uma associação de tiro desportivo
num ambiente rural. Além
das pistas de tiro, a estrutura do Clube também está
apta para receber palestras,
eventos e cursos.
FOTO DIVULGAÇÃO

Clube fica às margens da BR-290, em Pantano Grande.

te da instituição, Paulo Alex
Falcão.
Para o gerente da Agência Sicredi em Pantano
Grande, Adalberto Stacke,
o relógio é um presente da
instituição. “Esse é o sentimento da equipe da Agência de Pantano e acredito
que seja da comunidade
também”, salientou. Ele
explicou que a Cooperativa
é uma sociedade de pessoas, em que o cooperativismo tem entre seus valores:
ajuda mútua e a solidariedade. “É isso que queremos
entregar e fomentar no município. Juntos podemos fazer a diferença na vida dos
associados e deixar nossa
‘marca’ na comunidade”,
ressaltou Stacke.
O ato inaugural contou
com a presença do prefeito
de Pantano Grande, Alcides
Emílio Paganotto, vice-prefeito Paulo Fernando Pires
Júnior, vereador Lucas da
Silva Rodrigues e secretários municipais. Além do
presidente da Sicredi Centro Leste RS, Paulo Alex
Falcão, dos diretores Fabio
Silva e o Rodrigo Favareto,
do gerente da agência local
Adalberto Stacke e equipe
de colaboradores, a inauguração foi prestigiada pelos
gerentes e colaboradores da
sede administrativa de Cachoeira do Sul.
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Ex-prefeita Iza Raabe é eleita
presidente do MDB de Pantano
A ex-prefeita Iza Raabe
foi eleita por unanimidade
presidente do MDB de Pantano Grande. A Convenção
Municipal do partido ocorreu no último sábado, dia 30,
no auditório da Câmara de
Vereadores. Raabe comandou o município nas gestões
2005/2008 e 2009/2012.
O evento contou com a
presença de bom público entre filiados e simpatizantes
que reforçaram a intenção
de fortalecer a sigla.
Iza Raabe irá substituir o
ex-vereador e ex-secretário
da Educação e Cultura, Luiz
Ricardo Pinho de Moura
(Chico), que esteve à frente
do partido nos dois últimos
anos. Completam a chapa o
empresário Marlon Santin
como vice-presidente e o
médico e ex-vereador Arthur Felipe Caselli.
Muito emocionada, Iza
agradeceu o apoio de todos

e ressaltou que o momento
agora é de reforçar as bases
do partido, voltar às origens
da sigla no município e passar para os filiados e a comunidade o novo momento
do partido, que conta com
nomes fortes e que podem

se tornar novas opções para
voltar a administrar a cidade.
O agora ex-presidente
Luiz Ricardo Moura, ressaltou que o partido está fortalecido e destacou que apesar
da pandemia que limitou os
encontros presenciais, os

últimos dois anos mostrou
que o partido tem condições
de ser um dos protagonistas
nas próximas eleições.
Na convenção a suplente
de vereadora Kellen Natana
foi eleita a presidente da Juventude do MDB.
FOTO DIVULGAÇÃO

Ex-presidente do MDB, Luiz Ricardo, com a presidente Iza Raabe e o vice Marlon Santin.

Padre Amilton Capaverde receberá
o Título de Cidadão do município

LIGUE E ANUNCIE:

51 99809-8650

O Pároco da Igreja Nossa
Senhora de Fátima, Amilton Capaverde, receberá da
Câmara de Vereadores o
Título de Cidadão do Município. A honraria foi proposta pelo Vereador Guto
Freitas (PP) na última Sessão Plenária, sendo aprovada por unanimidade.
O vereador justificou a
homenagem destacando os
relevantes serviços prestados pelo padre, principalmente no auxílio às comunidades mais carentes
do município. Capaverde
também é rotariano e tem

destacada atividade na Entidade. O pároco chegou à
Pantano em 2007, quando
permaneceu até 2011. Em
2019 retornou a cidade para
reassumir a Paróquia.
Capaverde se tornou padre no ano de 2006 e além
de Pantano, também foi pároco nas cidades de Encruzilhada do Sul, Rio Pardo e
Amaral Ferrador.
A Câmara de Vereadores
promove no mês de novembro a cerimônia de entrega
de Moções e homenagens.
A data ainda não foi anunciada pelo Legislativo.

FOTO DIVULGAÇÃO

Padre Hamilton Capaverde ao lado do vereador Guto Freitas.
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Público compareceu na Mateada em
homenagem ao Dia do Trabalhador
FOTO DIVULGAÇÃO

FOTO DIVULGAÇÃO

Show do Guri de Uruguaiana atraiu a atenção do público.

Trabalhadores foram homenageados durante o evento.

O domingo que passou
foi de grande movimento na Praça Central Erico
Raabe, graças a realização
da Mateada Show, que serviu para celebrar o Dia do
Trabalhador. O evento foi
uma iniciativa da Prefeitura Municipal, através da
SICOMTUR, Secretaria da
Assistência Social, Secretaria de Educação e Secretaria de Agricultura.
De acordo com os organizadores, cerca de 2 mil
pessoas compareceram ao
evento que contou com o
espetáculo do humorista
Guri de Uruguaiana e com
o show da Banda Kamarillia.
Além das atrações artísticas o evento também
homenageou alguns servidores públicos. Cada Secretaria pôde homenagear um
funcionário, tendo como

critério a idade e a disponibilidade de representar a secretaria e os demais trabalhadores da equipe. Durante
o evento também ocorreram
sorteios de brindes, oferecidos em uma parceria entre
a Prefeitura Municipal e o
comércio local.
Os amantes de um bom
mate puderam aproveitar a
distribuição de erva-mate e
água quente gratuitos, que
foram ofertados através da
parceria com a Ervateira
Elacy.
Com o Calçadão lotado,
o ponto alto do evento foi a
apresentação do humorista
Guri de Uruguaiana, o gaúcho mais querido e famoso
do Rio Grande do Sul. Foi
o momento do público rir
e cantar junto as clássicas
versões que o artista faz da
música Canto Alegretense.
O encerramento da Ma-

FOTO DIVULGAÇÃO

teada ficou por conta da
Banda Kamarillia, uma das
mais conceituadas bandas
de baile da região e que colocou todo mundo para dançar e espantar o frio.
De acordo com o prefeito
Mano Paganotto, a Mateada
foi um presente do Executivo Municipal para todos os
trabalhadores. Um evento
gratuito e que serviu para
reunir as famílias, amigos e
levar humor e diversão para
a comunidade.
Confira a lista
dos servidores
homenageados:
• Eli Maria Chaves Pereira – Secretaria Municipal
de Educação e Cultura
• Anselmo Soares Franco
– Secretaria Municipal de
Agricultura e Pecuária
• Leandro Câmara –
Secretaria Municipal de

Banda Kamarillia encerrou a noite.

Finanças
• Claudia Rosimeri
Pereira Fanfa – Secretaria
Municipal de Mineração e
Meio Ambiente
• Ilza Rosa de Carvalho
– Secretaria Municipal de
Saúde
• Marilene Peixoto Soares

– Secretaria Municipal de
Administração e Planejamento
• Marta Elena Morais
Dias – Secretaria Municipal do Trabalho, Cidadania
e Assistência Social
• Getúlio Vieira Miranda
– Secretaria Municipal de

Obras, Viação e Serviços
Públicos
• Maravan Rafo Sperb –
Secretaria Municipal de
Indústria Comércio Turismo Desporto Lazer.
• Antonio Oscar Neres de
Oliveira (Dedé) – Secretaria Municipal do Interior
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Alunos sargentos
reforçaram o policiamento
na Festa do Trabalhador

ANUNCIE
NO DESTAK
WHATSAPP:

51 99809-8650

No último domingo (1º),
a Brigada Militar de Pantano Grande, através do 2º
Batalhão de Polícia Militar
(2º BPM), recebeu o reforço de 15 alunos sargentos
que reforçaram o policiamento ostensivo na Praça
Central durante o evento
em comemoração ao Dia do
Trabalhador.
De acordo com sargento
Souza, responsável pelo
comando da BM local, o
evento transcorreu de forma tranquila e nenhuma
ocorrência foi registrada.
No dia 25 de abril, 106
alunos sargentos, oriundos
de diversas localidades e
unidades da BM, se apresentaram no Polo de Ensino Rio Pardo para cumprir
a fase presencial do curso

de sagentos que iniciou em
20 de janeiro deste ano, na
modalidade EAD.
O curso lhes dará qua-

lificação para ascensão à
graduação de 2° sargento.
Neste período presencial os
alunos terão aulas de tiro

policial, ordem unida e instrução geral. A formatura
tem previsão para meados
de junho.
FOTO DIVULGAÇÃO

Os 15 alunos fazem parte do curso de sargentos que está sendo realizado em Rio Pardo.

Monte Castelo recebe Mostra de
Fotografias e feira de produtos
produzidos pela comunidade
Na segunda-feira, dia 2
de maio, ocorreu no Salão
Paroquial do Monte Castelo
a 1° Mostra de Fotografias e
Atividades dos Trabalhadores da Comunidade.
Com o objetivo de valorizar e homenagear os trabalhadores, a Mostra foi idealizada pela equipe diretiva
da EMEF Machado de Assis, juntanente com a psicóloga Thaís Soares Marques.
Através da fotografia, a
Escola buscou registrar pequenas memórias dos trabalhadores. O evento também

contou com uma pequena
feira com produtos produzidos pelos moradores da
comunidade.

O vice-prefeito Juninho
Pires e o secretário de Educação e Cultura Ananias Matos
prestigiaram o evento.
FOTO DIVULGAÇÃO

Feira de produtos produzidos pelos moradores.
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Rotarianos de Pantano
Grande participam do
Programa PETS
Com o objetivo capacitar
e treinar os presidentes eleitos para a gestão 2022/2023,
rotarianos de Pantano Grande participaram na última
semana do Programa PETS,
que ocorreu na Assembleia
Legislativa do RS.
O seminário é realizado
anualmente e conta com
a organização da Governadoria eleita, servindo
para passar orientações e
recomendações do RI e do
presidente eleito do Rotary
International.
De acordo com o atual
presidente, Lucas Ilha, o
seminário serve para treinar os líderes rotários para
que aprimorem e tornem os
seus clubes ainda mais eficazes, dentro do conceito
de Clube Eficaz do Rotary
International. No evento
são repassados aos eleitos

informações sobre as funções e responsabilidades
que irão assumir à frente
dos seus clubes, além de
informações sobre as formas de liderança, administração do clube, processo
de recrutamento de novos

sócios, projetos eficazes de
prestação de serviços, Fundação Rotária, captação de
recursos e o planejamento
do ano rotário.
De Pantano participaram
o atual presidente da Entidade, Lucas Michels Ilha, o

ASSOCIAÇÃO CORPO DE
BOMBEIROS VOLUNTÁRIO
DE PANTANO GRANDE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE ASSEMBLEIA GERAL

atual tesoureiro, Jorge Miranda e do presidente eleito
para a próxima gestão, Rodrigo Santin.
O mandato dos eleitos
inicia oficialmente no dia
1º de julho e termina no dia
30 de junho de 2023.
FOTO DIVULGAÇÃO

Associação Corpo de Bombeiros Voluntário de Pantano Grande, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob número
35.314.799/0001-75, representada pelo seu
Presidente Nicolau Miguel Andrade da Silveira, vem através deste, de acordo com seu
estatuto social, convocar seus Associados para
Assembleia Geral que se realizará no auditório
da Câmara Municipal de Vereadores de Pantano Grande, dia 16 de maio de 2022, a partir
das 19 horas.
Ficará legalmente constituída a Assembleia
Geral, em primeira chamada, na hora marcada, com a presença mínima de um terço dos
sócios devidamente cadastrados, ou em segunda chamada às 19h30min, com qualquer
número. Terá como pauta o seguinte: Eleição
da Diretoria e Conselho Fiscal.
Pantano Grande - RS, 01 de maio de 2022.

Presidente do Rotary, Lucas Ilha, e mais dois rotarianos de Pantano participaram do evento.

ACI promoveu palestra
sobre os benefícios do SCPC
A Associação Comercial,
Industrial e de Serviços de
Pantano Grande (ACI) promoveu no dia 18 de abril
uma palestra que serviu
para explanar aos associados e lojistas do município,
sobre a importância e os benefícios de contratar o sistema SCPC. O evento aconteceu na Casa do Agricultor.
O presidente da Entidade
que representa o comércio
local, Mauri Kuhn, destacou que a ação serviu para
apresentar como o SCPC

07

pode gerar resultados positivos nas vendas e garantir
a segurança dos comerciantes, que ao usar o sistema de consulta, podem
se certificar da condição do
cliente e evitar problemas
futuros.
A palestra foi ministrada
pela supervisora de vendas da CDL de Porto Alegre, Jose Carina de Mello
Cunha. Estiveram presentes
além do presidente da ACI,
associados e funcionários
de empresas locais.

Nicolau Miguel Andrade da Silveira
Presidente

FOTO DIVULGAÇÃO

Palestrante Jose Carina e o presidente da ACI, Mauri Kuhn.

ANUNCIE
NO DESTAK
WHATSAPP:
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Programa Melhores Amigos:
saiba quando e onde fazer o
cadastramento
A Prefeitura Municipal
divulgou o cronograma oficial para o cadastramento
de interessados no benefício de castração de animais
domésticos através do Programa Melhores Amigos.
A ação ocorre graças a
uma parceria entre a Prefeitura Municipal e a ONG
Quatro Patas com Amor e
beneficiará os tutores de
animais com a realização
do procedimento de castração de forma gratuita em

caninos e felinos fêmeas.
Os interessados deverão
apresentar no ato da inscrição cópias do RG, CPF,
comprovante de endereço,
folha de resumo do cadastro único, ou outro comprovante de baixa renda e
telefone de contato.
O “Programa Melhores
Amigos – Bicho sente como
gente”, foi lançado pelo Governo do Estado com o objetivo de promover a garantia dos direitos dos animais

domésticos de famílias em
situação de vulnerabilidade
social, onde Pantano Grande foi um dos municípios
contemplados.
De acordo com uma das
idealizadoras da ação, Graziela Wester, o objetivo do
Programa é buscar o controle populacional de caninos e felinos, diminuindo
assim, os casos de abandono, maus tratos e proporcionar melhor qualidade de
vida aos animais.

CONFIRA A RELAÇÃO DE DATAS DAS AÇÕES DE CADASTRAMENTO:

Dados fornecidos pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Pantano Grande.
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