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Candiota terá representante 
no Entrevero Estadual 
de Peões, Guris e Piás

Elas são a maioria
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Das nove
cadeiras no 
Legislativo, 
Pedras Altas 
conta com 
cinco ocupadas 
por mulheres. 
É a única 
Câmara da 
região e talvez 
do Estado a 
contabilizar 
esta marca.
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Cerca de 
300 imóveis 
podem ser 
regularizados 
em Candiota
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Divulgação TP

IMPASSE EM PINHEIRO 1IMPASSE EM PINHEIRO 1
 O Sindicato dos Municipários de Pinheiro  O Sindicato dos Municipários de Pinheiro 
Machado (Simpim) segue demonstrando desconten-Machado (Simpim) segue demonstrando desconten-
tamento com o Executivo na condução do processo tamento com o Executivo na condução do processo 
de negociação salarial do funcionalismo municipal. de negociação salarial do funcionalismo municipal. 
A queixa da entidade é que foi entregue há cerca de A queixa da entidade é que foi entregue há cerca de 
um mês uma proposta e até agora o prefeito Ronaldo um mês uma proposta e até agora o prefeito Ronaldo 
Madruga (Progressistas) não chamou o Sindicato para Madruga (Progressistas) não chamou o Sindicato para 
uma contraproposta ou negociação. Já houve repúdio uma contraproposta ou negociação. Já houve repúdio 
por parte da Federação dos Municipários do RS (Fe-por parte da Federação dos Municipários do RS (Fe-
mergs) pela postura. Nesta terça-feira (5), usando as mergs) pela postura. Nesta terça-feira (5), usando as 
redes sociais, o Simpim novamente cobrou, exibindo redes sociais, o Simpim novamente cobrou, exibindo 
um novo ofício entregue ao Executivo, frisando que o um novo ofício entregue ao Executivo, frisando que o 
Sindicato possui guarida constitucional e é legalmente Sindicato possui guarida constitucional e é legalmente 
o representante da categoria. Segundo o documento o representante da categoria. Segundo o documento 
assinado pelo presidente da entidade, Márcio Duarte assinado pelo presidente da entidade, Márcio Duarte 
Garcia, o Simpim vai medidas propor medidas judiciais Garcia, o Simpim vai medidas propor medidas judiciais 
cabíveis, caso não haja um aceno neste sentido por cabíveis, caso não haja um aceno neste sentido por 
parte do prefeito. “Toda e qualquer atitude de desres-parte do prefeito. “Toda e qualquer atitude de desres-
peito à representatividade dos trabalhadores, incluindo peito à representatividade dos trabalhadores, incluindo 
os servidores públicos, implica na caracterização de os servidores públicos, implica na caracterização de 
prática antissindical, estando sujeitos as sanções por prática antissindical, estando sujeitos as sanções por 
meio dos procedimentos legais cabíveis”, assinala o meio dos procedimentos legais cabíveis”, assinala o 
trecho final do ofício.trecho final do ofício.

IMPASSE EM PINHEIRO 2IMPASSE EM PINHEIRO 2
 Cristalizando que de fato existe um impasse  Cristalizando que de fato existe um impasse 
entre as partes, o prefeito Ronaldo postou em suas entre as partes, o prefeito Ronaldo postou em suas 
redes sociais na segunda-feira (4), o seguinte texto: redes sociais na segunda-feira (4), o seguinte texto: 
“Queridos servidores públicos. Estamos sim estudando “Queridos servidores públicos. Estamos sim estudando 
se possível alcançar reposição para a classe. Vamos se possível alcançar reposição para a classe. Vamos 
reunir todos os servidores para apresentar a proposta reunir todos os servidores para apresentar a proposta 
existindo condições financeiras.  Estamos sempre existindo condições financeiras.  Estamos sempre 
abertos para dialogar com os FUNCIONÁRIOS (a cai-abertos para dialogar com os FUNCIONÁRIOS (a cai-
xa alta é a escrita original), respeitamos a todos. Não xa alta é a escrita original), respeitamos a todos. Não 
desqualificamos quem pensa diferente. Tranquilizo a desqualificamos quem pensa diferente. Tranquilizo a 
todos e não acreditem em falácias, ou em pessoas que todos e não acreditem em falácias, ou em pessoas que 
estão utilizando a classe como “massa de manobra” estão utilizando a classe como “massa de manobra” 
para impor ideologia partidária e política. O diálogo com para impor ideologia partidária e política. O diálogo com 
respeito, vence qualquer barreira. É preciso parar com respeito, vence qualquer barreira. É preciso parar com 
o confronto, necessitamos de líderes com a reciproci-o confronto, necessitamos de líderes com a reciproci-
dade da construção”, escreveu.dade da construção”, escreveu.

AGASALHOS EM PINHEIROAGASALHOS EM PINHEIRO
 Na manhã desta segunda-feira (4), o prefeito  Na manhã desta segunda-feira (4), o prefeito 
de Pinheiro Machado, Ronaldo Madruga e o seu vice de Pinheiro Machado, Ronaldo Madruga e o seu vice 
Rogério Moura comunicaram as diretoras das escolas Rogério Moura comunicaram as diretoras das escolas 
da rede municipal de ensino que em breve os alunos da rede municipal de ensino que em breve os alunos 
receberão meias, toucas, mantas e luvas. O prefeito receberão meias, toucas, mantas e luvas. O prefeito 
solicitou que as diretoras façam o levantamento da solicitou que as diretoras façam o levantamento da 
quantidade de materiais que serão necessários para quantidade de materiais que serão necessários para 
contemplar os alunos de 1º ao 9º anos.  “Os kits de contemplar os alunos de 1º ao 9º anos.  “Os kits de 
inverno são para proteger nossas crianças do frio, pois inverno são para proteger nossas crianças do frio, pois 
nós temos um inverno muito rigoroso e percebemos nós temos um inverno muito rigoroso e percebemos 
que muitas famílias não têm condições de arcar com que muitas famílias não têm condições de arcar com 
itens básicos para proteger seus filhos do frio, então itens básicos para proteger seus filhos do frio, então 
vamos entregar esse kit para as crianças que estudam vamos entregar esse kit para as crianças que estudam 
na rede municipal”, relatou.na rede municipal”, relatou.

BOLSONARO NA REGIÃO 1BOLSONARO NA REGIÃO 1
 O presidente da República, Jair Bolsonaro  O presidente da República, Jair Bolsonaro 
(PL), virá ao Rio Grande do Sul na próxima sexta-feira (PL), virá ao Rio Grande do Sul na próxima sexta-feira 
(8). O primeiro compromisso já está previsto na agenda (8). O primeiro compromisso já está previsto na agenda 
presidencial. Bolsonaro virá ao Estado para inaugurar o presidencial. Bolsonaro virá ao Estado para inaugurar o 
Contorno de Pelotas, nas BRs-116 e 392. O presidente Contorno de Pelotas, nas BRs-116 e 392. O presidente 
também vai visitar Bagé e Passo Fundo.também vai visitar Bagé e Passo Fundo.

BOLSONARO NA REGIÃO 2BOLSONARO NA REGIÃO 2
 Em Passo Fundo, o presidente participa da  Em Passo Fundo, o presidente participa da 
reabertura do aeroporto Lauro Kurtz. Em Bagé, segun-reabertura do aeroporto Lauro Kurtz. Em Bagé, segun-
do divulgou o prefeito Divaldo Lara (PTB), Bolsonaro do divulgou o prefeito Divaldo Lara (PTB), Bolsonaro 
irá acompanhar o início da retomada das obras de irá acompanhar o início da retomada das obras de 
construção da Barragem de Arvorezinha e também vai construção da Barragem de Arvorezinha e também vai 
inaugurar a Radiologia no Hospital do Câncer bage-inaugurar a Radiologia no Hospital do Câncer bage-
ense. O horário da chegada ainda não foi confirmado. ense. O horário da chegada ainda não foi confirmado. 
Esta é a segunda vez que o presidente visita a Rainha Esta é a segunda vez que o presidente visita a Rainha 
da Fronteira em seu mandato. A primeira, em em julho da Fronteira em seu mandato. A primeira, em em julho 

de 2020, quando inaugurou conjuntos habitacionais. de 2020, quando inaugurou conjuntos habitacionais. 

SAMU DE CANDIOTASAMU DE CANDIOTA

 O secretário de Saúde de Candiota Fabrício  O secretário de Saúde de Candiota Fabrício 
Moraes e prefeito Luiz Carlos Folador realizaram a Moraes e prefeito Luiz Carlos Folador realizaram a 
entrega de macacões e camisetas para toda a equipe entrega de macacões e camisetas para toda a equipe 
do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 
do município. “Essa é uma demanda importante, que do município. “Essa é uma demanda importante, que 
hoje, junto ao prefeito estamos realizando. Já inves-hoje, junto ao prefeito estamos realizando. Já inves-
timos na infraestrutura, com aquisição de moveis e timos na infraestrutura, com aquisição de moveis e 
equipamentos, na gestão das pessoas com capaci-equipamentos, na gestão das pessoas com capaci-
tações e agora estamos entregando novos uniformes tações e agora estamos entregando novos uniformes 
para todos os servidores. Foi um investimento para para todos os servidores. Foi um investimento para 
que nossa equipe do Samu siga nos atendendo com que nossa equipe do Samu siga nos atendendo com 
excelência”, manifestou o secretário Fabrício.excelência”, manifestou o secretário Fabrício.

MÁSCARAS EM CANDIOTA 1MÁSCARAS EM CANDIOTA 1
 O decreto nº 4.428, publicado nesta segunda- O decreto nº 4.428, publicado nesta segunda-
-feira (4) e assinado pelo prefeito Luiz Carlos Folador e -feira (4) e assinado pelo prefeito Luiz Carlos Folador e 
o secretário de Saúde de Candiota, Fabrício Moraes, o o secretário de Saúde de Candiota, Fabrício Moraes, o 
Bibi, tornou facultativo o uso de máscaras em ambien-Bibi, tornou facultativo o uso de máscaras em ambien-
tes ao ar livre  ou fechados no âmbito do município. tes ao ar livre  ou fechados no âmbito do município. 
A nova determinação, segundo justificativa, leva em A nova determinação, segundo justificativa, leva em 
conta a Portaria Interministerial nº 17/2022 e o Decreto conta a Portaria Interministerial nº 17/2022 e o Decreto 
Estadual 56.422/2022, além de pareceres favoráveis Estadual 56.422/2022, além de pareceres favoráveis 
do Comitê de Operações de Emergência (COE) e da do Comitê de Operações de Emergência (COE) e da 
Secretaria de Saúde locais.Secretaria de Saúde locais.

MÁSCARAS EM CANDIOTA 2MÁSCARAS EM CANDIOTA 2
 O Decreto Municipal recomenda o uso de  O Decreto Municipal recomenda o uso de 
máscara para pessoas vulneráveis e portadoras de máscara para pessoas vulneráveis e portadoras de 
comorbidades, além da utilização no interior das comorbidades, além da utilização no interior das 
instituições de saúde, tais como hospitais, clínicas, instituições de saúde, tais como hospitais, clínicas, 
unidades básicas de saúde, laboratórios e farmácias. unidades básicas de saúde, laboratórios e farmácias. 
Por fim, permanece obrigatório o uso para profissio-Por fim, permanece obrigatório o uso para profissio-
nais de saúde, no desempenho de suas atividades e nais de saúde, no desempenho de suas atividades e 
servidores de escolas que atendam crianças menores servidores de escolas que atendam crianças menores 
de 5  anos de idade.de 5  anos de idade.

EMENDA PARA PEDRAS EMENDA PARA PEDRAS 

 O deputado Federal Covatti Filho (Progressis- O deputado Federal Covatti Filho (Progressis-
tas), realizou na última sexta-feira (1º), uma visita de tas), realizou na última sexta-feira (1º), uma visita de 
trabalho à cidade de Pedras Altas, onde foi recebido trabalho à cidade de Pedras Altas, onde foi recebido 
pelo prefeito e correligionário Bebeto Perdomo, pelos pelo prefeito e correligionário Bebeto Perdomo, pelos 
vereadores do partido Arildo Madruga, Veca e Lídia vereadores do partido Arildo Madruga, Veca e Lídia 
Soares, além de autoridades do município. O deputado Soares, além de autoridades do município. O deputado 
aproveitou a reunião e anunciou a destinação de uma aproveitou a reunião e anunciou a destinação de uma 
emenda no valor de R$ 100 mil de sua autoria, que emenda no valor de R$ 100 mil de sua autoria, que 
será destinado para a saúde.será destinado para a saúde.

CUSTO EM CANDIOTACUSTO EM CANDIOTA
 Quanto custa para um empresário, uma em- Quanto custa para um empresário, uma em-
presária ou para um cidadão(ã) sair da sede Candiota presária ou para um cidadão(ã) sair da sede Candiota 
e ir até a Vila Operária postar uma correspondência ou e ir até a Vila Operária postar uma correspondência ou 
encomenda na agência dos Correios?encomenda na agência dos Correios?

PERDÃO EM CANDIOTAPERDÃO EM CANDIOTA
 A procuradora-geral de Candiota, Nathiane  A procuradora-geral de Candiota, Nathiane 
Leivas Vaz, disse à coluna, que pretende em breve Leivas Vaz, disse à coluna, que pretende em breve 
fazer uma espécie de mutirão nas comunidades que fazer uma espécie de mutirão nas comunidades que 
possuem o maior número de beneficiários da lei munici-possuem o maior número de beneficiários da lei munici-
pal que prevê o perdão de dívidas tributárias. Ela ainda pal que prevê o perdão de dívidas tributárias. Ela ainda 
estuda a melhor forma e o sentido principal da ação é estuda a melhor forma e o sentido principal da ação é 
para que mais pessoas tenham acesso ao benefício para que mais pessoas tenham acesso ao benefício 
e limpem seus nomes perante ao fisco municipal.e limpem seus nomes perante ao fisco municipal.

AUTISMO EM CANDIOTAAUTISMO EM CANDIOTA

 O dia 2 de abril foi o Dia Mundial de Conscien- O dia 2 de abril foi o Dia Mundial de Conscien-
tização Mundial sobre Autismo. Na manhã de terça-tização Mundial sobre Autismo. Na manhã de terça-
-feira (5), o secretário de Saúde de Candiota, Fabrício -feira (5), o secretário de Saúde de Candiota, Fabrício 
Moraes, o Bibi, entregou uma camiseta em alusão ao Moraes, o Bibi, entregou uma camiseta em alusão ao 
mês ao prefeito Luiz Carlos Folador, considerado um mês ao prefeito Luiz Carlos Folador, considerado um 
apoiador da causa que, conforme registro do secretá-apoiador da causa que, conforme registro do secretá-
rio, tem auxiliado e dado respaldo para todas as ações rio, tem auxiliado e dado respaldo para todas as ações 
realizadas em prol das pessoas autistas.realizadas em prol das pessoas autistas.

EDEGAR PRETO EM BAGÉEDEGAR PRETO EM BAGÉ

O deputado estadual e pré-candidato do PT a O deputado estadual e pré-candidato do PT a 
governador, Edegar Pretto, esteve no fim de semana governador, Edegar Pretto, esteve no fim de semana 
em Bagé para um ato político mais de cunho interno em Bagé para um ato político mais de cunho interno 
e mobilização. Ele foi recebido pela militância petista e mobilização. Ele foi recebido pela militância petista 
regional.regional.

FILIAÇÃO EM BAGÉFILIAÇÃO EM BAGÉ

Em ato ocorrido na manhã de sábado (2), na Em ato ocorrido na manhã de sábado (2), na 
Livraria Espírita Bageense (LEB), no centro de Bagé, a Livraria Espírita Bageense (LEB), no centro de Bagé, a 
ex-secretária de Educação do município, Adriana Lara, ex-secretária de Educação do município, Adriana Lara, 
assinou sua ficha com o Partido Liberal (PL), o partido assinou sua ficha com o Partido Liberal (PL), o partido 
de Bolsonaro. Também assinou ficha o presidente da de Bolsonaro. Também assinou ficha o presidente da 
Câmara e filho de Adriana, Augusto Lara, que havia se Câmara e filho de Adriana, Augusto Lara, que havia se 
elegido vereador pelo PDT e por último estava no PTB. elegido vereador pelo PDT e por último estava no PTB. 
O ato teve a presença e chancela do ex-deputado Luis O ato teve a presença e chancela do ex-deputado Luis 
Augusto Lara, irmão de Adriana, que foi recentemente Augusto Lara, irmão de Adriana, que foi recentemente 
cassado pela Justiça Eleitoral sob acusação de abuso cassado pela Justiça Eleitoral sob acusação de abuso 
do poder econômico nas eleições de 2018. Adriana do poder econômico nas eleições de 2018. Adriana 
será candidata a deputada estadual, devendo em tese será candidata a deputada estadual, devendo em tese 
herdar os votos de Luis Augusto (que está inelegível herdar os votos de Luis Augusto (que está inelegível 
até 2026) e mantendo assim uma cadeira do clã no até 2026) e mantendo assim uma cadeira do clã no 
Legislativo estadual. Ainda, prestigiou as filiações o Legislativo estadual. Ainda, prestigiou as filiações o 
deputado federal Bibo Nunes (foto), que também re-deputado federal Bibo Nunes (foto), que também re-
centemente se filiou ao PL.centemente se filiou ao PL.
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Toda a parte Sul da sede de Candiota poderá ser regularizada a partir de agora

Áreas do antigo Loteamento Cimbagé, que abrange inclusive os prédios da Prefeitura, poderão ser averbadas

QUESTÃO FUNDIÁRIA

Após decisão judicial, cerca 
de 300 imóveis podem ser 

regularizados na sede de Candiota

A  Procuradoria-Geral 
do Município (PGM) 
obteve um importante 

ganho de causa, com uma 
decisão judicial favorável 
junto à 10ª Vara do Traba-
lho de Maceió - capital de 
Alagoas. 

Segundo explicou 
ao TP a procuradora-geral 
Nathiane Leivas Vaz, uma 
causa trabalhista movida lá 
na capital alagoana contra a 
Bunge Fertilizantes S.A, que 
foi a última proprietária de 
uma extensa área de terras na 
sede do município de Can-
diota, indisponibilizava bens 
da empresa – dentre eles os 
imóveis supostamente per-
tencentes à ela em Candiota.

A decisão judicial 
mandou retirar dos regis-
tros a indisponibilidade das 
matrículas de cerca de 300 
imóveis localizados no an-
tigo Loteamento Cimbagé, 
que foram objeto de acordo 
judicial firmado em junho de 
2011, em Ação Civil Pública 
movida pelo município de 

Candiota contra a Bunge 
Fertilizantes S.A.

Atualmente, dentro 
da área original do então 
Loteamento Cimbagé está 
praticamente toda a parte Sul 
da sede do município, onde 
se encontram os prédios da 
Prefeitura e em grande me-
dida o comércio candiotense, 
além de toda a rede bancária 
da cidade. 

O loteamento foi 
construído na década de 
1980 pela proprietária da 
indústria Cimentos de Bagé 
(Cimbagé), com intuito de 
alojar seus funcionários, 
inclusive com a construção 
de casas – sendo que três 
delas (com várias  modifi-
cações) abrigam até hoje 
o Gabinete do Prefeito, a 
Secretaria de Finanças, a 
Secretaria de Agropecuária 
e Agricultura Familiar e a 
própria Procuradoria-Geral 
do Município. Desde então 
a titularidade das terras foi 
mudando e chegou até a 
Bunge Fertilizantes.

Arquivo TP

A vereadora Luana Vais (PT), protocolou projeto de 
lei na Câmara de Candiota, regulamentando a contratação 
de estagiários (as) no âmbito do poder público municipal 
(Prefeitura e Câmara), por meio de um programa. 

Conforme a proposta, a contratação dos estudantes 
deverá ser feita por critérios técnicos, auto-afinidade e 
mediante aplicação de provas teóricas, além de análise do 
histórico escolar.

Ainda, os interessados na vaga deverão se inscrever 
para poder participar da seleção, que deve ser, segundo 
o projeto de lei, lançado em edital público e com ampla 
divulgação. 

A proposta ainda prevê que parte das vagas de estágio 
tanto na Prefeitura quanto na Câmara, sejam reservadas 
para alunos de baixa renda ou em vulnerabilidade social, 
pessoas com deficiência (PCDs), que se enquadram nos 
critérios estabelecidos do programa. 

Além disso, a proposta salienta que os contratados 
devem ser acompanhados e no caso de baixo desempenho 
escolar, que sejam substituídos.

A vereadora assinalou que esta proposta original-
mente já havia sido apresentada há alguns anos pelo então 
vereador Valmir Cougo (PT) e que ela agora reapresenta 
com algumas alterações. Luana assinalou que hoje a Pre-
feitura pode contratar mais de 90 estágios, num universo 
de aproximadamente 700 estudantes entre ensinos médio e 
superior. “Todo esse pessoal poderia participar da seleção 
com a aprovação do programa, mas hoje e sempre foi assim, 
e nós já passamos pelo governo e sabemos como funciona, 
a escolha é por indicação, por afinidades com A ou B e não 
por critérios técnicos”, destaca.

O projeto foi protocolado no último dia 30 de março 
e baixou para a comissões técnicas da Câmara para análise 
e posterior votação em plenário. 

Procuradora-geral 
Nathiane Vaz 

comemora a decisão

Vereadora de Candiota propõe que estágios 
sejam preenchidos por meio de provas

Luana apresentou um projeto de lei que
 já está tramitando na Câmara

BOA FÉ - De acordo com 
o juiz de Alagoas, houve 
demonstração da boa-fé do 
município de Candiota, ten-
do sido determinado, com a 
máxima brevidade, o levan-
tamento das restrições contra 
esses mais de 300 imóveis.  
“Em razão da decisão judi-

cial, os interessados na re-
gularização da propriedade, 
que possuem mandados ex-
pedidos na Ação Civil Públi-

ca, poderão prosseguir com a 
averbação junto ao Cartório 
de Imóveis de Bagé. Caso 
necessário, poderão com-

parecer na PGM para obter 
cópia da decisão judicial e 
sanar quaisquer dúvidas”, 
assinalou Nathiane.

J.André TP

PODER PÚBLICO

Arquivo TP
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Fotos: Divulgação TP

Câmara da Cidade do Castelo é a única da região a possuir mais vereadoras do que vereadores

Mulheres se destacam 
sendo maioria no 

Legislativo de Pedras Altas 

REPRESENTATIVIDADE FEMININA

As mulheres ainda lu-
tam por uma posição 
de liderança. O em-

poderamento feminino tem 
ganhado destaque e muitas 
mulheres tem sido incenti-
vadas a buscar seus direitos 
e mostrar suas potenciali-
dades na sociedade. Apesar 
de já ocupar importantes 
cargos, ainda são minoria 
na maioria dos segmentos, 
principalmente os políti-
cos. Na grande maioria dos 
municípios, ainda ocupam 
menos cargos e são minoria 
contra os destaques mascu-
linos nos cargos de prefeito, 
vice e vereadores.

Uma pesquisa feita 
pelo Tribuna do Pampa no 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) referente a março 
de 2022, mostra que tanto 
no país, como região Sul 
ou Rio Grande do Sul, as 
mulheres são maioria no 
número de eleitores. No 
Brasil, dos mais de 148 
milhões de eleitores, pouco 
mais de 78.444 milhões são 
mulheres. Na região Sul, 
formada pelos estados do 
Paraná (PR), Santa Catarina 
(SC) e Rio Grande do Sul 
(RS), dos mais de 21.827 
milhões de eleitores, quase 
11.500 milhões são mulhe-
res. Já no RS, dos mais de 
8.451 milhões de eleitores, 
mais de 4.450 é também 
formado por mulheres.

O TP também apu-
rou que as mulheres são 
minoria na Câmara dos 
Deputados, Senado Federal 
e Assembleia Legislativa 
aqui no Rio Grande do Sul, 
dados que se contrapõem se 
equiparados com o número 
de eleitores. Dos 513 de-
putados federais do Brasil, 
apenas 80 são mulheres. 
Dos 81 senadores, apenas 
11 mulheres compõem a 

bancada feminina. Quanto 
à Mesa Diretora, apenas 
a quarta suplente é uma 
mulher. Já no que se refere 
à Bancada Gaúcha, dos 55 
deputados apenas nove são 
mulheres.

REGIÃO - Por outro lado, 
na região de cobertura im-
pressa do TP, os cargos 
ocupados por mulheres são 
destaques no Legislativo 
de Pedras Altas. Segundo 
dados do TSE de março 
de 2022, a pequena cidade 
localizada no sul do Estado, 
conta com 1.985 eleitores, 
sendo 938 mulheres. É o 
único município da região 
a possuir mais mulheres do 
que homens na vereança em 
2022, são cinco mulheres e 
quatro homens, sendo Ná-
dia Padilha Venâncio (PT), 
Viviane Ávila Albuquerque, 
a Veca (Progressistas), Ele-
nice Mendes (PT), Lidia 
Soares (Progressistas) e 
Maria Eliana Azevedo (PT). 

O município é um 
dos poucos com estas esta-
tísticas, até mesmo no país. 
O jornal tentou uma pesqui-
sa com a União dos Verea-

dores do Brasil (UVB), mas 
não conseguiu retorno até o 
fechamento desta edição.

Cabe ressaltar que a 
Mesa Diretora é composta, 
em sua maioria, por mu-
lheres. Apenas o presidente 
é homem, Arildo Madruga 
(Progressistas), sendo os 
demais cargos ocupados por 
vereadoras, sendo Maria 
Eliana Azevedo (vice-pre-
sidente), Nádia Venâncio 
(1ª secretária) e Viviane 
Albuquerque (2ª secretária).

Os dados mostram 
um avanço considerável, 
tendo em vista que na pri-
meira e segunda legislatura, 
apenas homens ocuparam 
cadeiras na Câmara. Já na 
terceira, uma mulher foi 
eleita, Maria de Fátima 
Carvalho Gomes (Progres-
sistas). Na quarta, duas mu-
lheres ocuparam cadeiras no 
Legislativo, sendo Daiane 
Pinheiro (PSDB) e Lucélia 
Boetege (PT). Na quinta 
legislatura, Nadia Venâncio 
era a representatividade 
feminina.

Em Candiota, dos 
7.659 eleitores, 3.696 são 
mulheres. O município con-

ta com duas mulheres no 
Legislativo, as vereadoras 
Luana Vais (PT) e Hulda 
Alves (MDB). 

Em Hulha Negra, 
dos 4.697 eleitores, 2.345 
são mulheres. Atualmente, 
apenas uma cadeira é ocu-
pada por mulher na Câmara, 
Tanira Ramos (PTB) que 
é também a presidente da 
Casa.

A Terra da Ovelha, 
Pinheiro Machado, com 
10.122 eleitores, 5.121 são 
mulheres. O município con-
ta com três vereadoras neste 
mandato, sendo Laura Ratto 
(MDB), Magda Afonso 
(PDT) e Elizete Baldez 
(Progressistas).

Na maior cidade da 
região, Bagé, são 90.965 
eleitores, sendo 48.680 mu-
lheres. No Legislativo, de 
17 cadeiras da Rainha da 
Fronteira, apenas cinco são 
ocupadas por mulheres, 
sendo as vereadoras Maria 
Beatriz de Souza (PSB), 
Faustina Cabral Campos 
(PTB), Cáren Cristiane 
Castêncio (PT), Cláudia 
Berenice Messias (PTB) e 
Lia Rejane Presa (PTB).
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 Vereadora pelo segundo mandato, ao ser questionada 
pelo TP sobre o que representa para ela essa posição na cidade, 
disse ser uma honra. “Para mim é uma honra fazer parte dessa 
luta, que representa a força que a mulher tem em ser dona de 
casa, agricultora, mãe, esposa, trabalhar para fora e ainda cum-
prir com uma responsabilidade tão grande que é esse em ser 
vereadora, representante do povo junto ao Legislativo e Execu-
tivo, trabalhando para o desenvolvimento do nosso município, 
brigando junto com o povo e para a população por melhorias 
em todas as áreas”, afirmou.
 A vereadora lembra que a representatividade femi-
nina delas é “lutar sempre por uma sociedade mais igualitária, 
na busca de garantia de direitos e igualdades entre homens e 
mulheres”. 
 Nadia diz acreditar que as mulheres ocupam cada 
vez mais espaço na política, principalmente em Pedras Altas. 
“Hoje somos cinco mulheres na Câmara do nosso município, 
trabalhando muitas vezes com o coração, delicadeza e ao mesmo 
tempo com coragem, determinação e bravura, defendendo os 
interesses e necessidades da população e contribuindo com o 
desenvolvimento do nosso município”, destacou.
 Já quanto as suas principais ações, Nadia diz que são 
todas as necessidades da população. “Não são poucas. São 
muitas as demandas em todas as áreas, como saúde, educação, 
assistência social, agricultura, infraestrutura, desenvolvimento 
da área urbana e rural, direitos e igualdade, interior e cidade”, 
concluiu.

As vereadoras
O TP conversou com 

as cinco vereadoras 
de Pedras Altas que 

representam a maioria do 
Legislativo para falar sobre 

o tema.
 As parlamentares 
falaram sobre essa repre-
sentatividade feminina e 
um pouco de suas atuações.

Nádia Venâncio

Viviane Albuquerque 
(Veca)

 Exercendo o primeiro mandato, ela disse ao TP 
que a maioria das mulheres no Legislativo é um exemplo 
a ser seguido. “Traz a luz aos valores ocultos da mulher, 
influenciando outras mulheres a participarem da política. 
Acredito que seja um marco, um Legislativo com maioria 
feminina, pois mostra um equilíbrio que faz toda a diferença 
nos resultados do presente e futuro. Hoje vivemos uma socie-
dade em que a mulher atua em todas as esferas e em quase 
todos os setores. As lutas que enfrentamos são a lentidão e a 
burocracia, que travam a praticidade e a criatividade natural 
da mulher”, afirmou.
 Veca conclui com uma citação de Romanos 12.2. “E 
não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos 
pela renovação do vosso entendimento, para que experimen-
teis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus”. 

Maria Eliana Azevedo

 Para falar sobre a importân-
cia de estar ocupando uma cadeira no 
Legislativo, a vereadora lembra que 
o lugar da mulher é onde ela quiser e 
se propor a fazer a diferença. “Como 
mãe, esposa, avó e professora, me sin-
to imensamente agradecida e realiza-
da. Agradeço todos os dias, primeira-
mente a Deus, por ter me possibilitado 
essa oportunidade tão importante de 
representar a classe feminina e lutar 
junto as colegas vereadoras por mais 
justiça e igualdade de gênero, além de 
melhores condições de vida para as 
classes menos favorecidas”, agradece 
Maria Eliana. 
 Ela ainda destaca o “desejo 
que nossa representatividade e luta 
sirva de exemplo e motivação para 
outras mulheres lutarem por seus 
espaços”.

Elenice Mendes
 A vereadora falou ao TP nos desafios das mulheres. “Pra 
mim, ser mulher é um desafio que todas nós vencemos todos os dias. 
Ser mulher e ser vereadora, ao meu ver, já é uma grande vitória. A 
política era um espaço apenas de homens e a cada dia que passa, 
ocupamos mais espaços, não só na política, mas na sociedade de um 
modo geral. É uma vitória e tanto ser mulher e vereadora”, afirmou.
 Elenice ressalta o espaço concedido às mulheres em Pedras 
Altas. “Acredito que a luta pelo direito das mulheres vem progre-
dindo no Brasil e no mundo apesar de ainda ser em passos lentos. 
Aqui em Pedras Altas somos maioria na Câmara de Vereadores e, no 
município em geral, temos muitas mulheres que ocupam cargos de 
extrema importância, além de muitas serem empreendedoras, estarem 
a frente do próprio negócio”, expôs.
 Quanto ao trabalho no Legislativo, a vereadora fala em união 
e forma diferente de ver as situações. “Procuramos fazer um trabalho 
de forma unida. Somos colegas, parceiros, de forma a pensar no bem-
-estar da população, lutamos juntos para o desenvolvimento do nosso 
município em todas as áreas. Acredito que nós mulheres, temos um 
olhar diferente para cada situação, com mais carinho. Acredito que 
o ser mãe nos deixa desta maneira, que é diferente dos homens, nos 
tornando únicas, especiais e nos ajudando a ocupar mais lugares na 
sociedade e na política”, concluiu.

Lidia Soares

 Filha de Alvaro Azevedo, 
presidente da comissão de 
emancipação de Pedras Al-
tas, Lidia entrou para a po-
lítica após ter ficado viúva.  
Ela relembrou ao TP alguns 
momentos na política. “Com 
nosso município emancipado 
não deixei mais de participar 
sempre que solicitada. Na 
primeira eleição fui a terceira 
candidata mais votada pelo 
Progressistas, ficando como 
suplente, mas participando 
da Câmara. Em 2014 fui 
vice-prefeita e hoje sou vere-
adora. Me sinto realizada em 
participar do grupo de cinco 
mulheres ao lado de quatro 
vereadores”, recordou.

 A vereadora falou sobre o 
trabalho entre Legislativo 
e Executivo. “Trabalhamos 
unidos dando apoio as Secre-

tarias da Saúde, Educação, Obras e Desportos. Morando no interior, as pessoas vêm a 
mim pedindo ajuda e eu também vou ao seu encontro levando subsídios ao Executivo e 
as secretarias correspondentes. Trabalhamos unidos ao nosso prefeito Bebeto Perdomo, 
tendo um ótimo relacionamento”, destacou.
 Lidia, por fim, fala em metas. “Quero seguir trabalhando pela Saúde da Mulher 
e pelas crianças e Jovens. No momento estamos focados no desenvolvimento do Turis-
mo, relacionado ao nosso bem maior, o Castelo de Pedras Altas que vai ser restaurado 
e aberto para visitação pelo novo proprietário. Temos também belos lugares a explorar, 
como fazendas, pousadas, rios, furnas e outros lugares belíssimos a serem visitados”, 
conclui.
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SESSÃO ORDINÁRIA 4/4/2022SESSÃO ORDINÁRIA 4/4/2022

-Ata Aprovada:-Ata Aprovada:
Ata nº 09/2022 referente a Sessão Ordinária do dia 28 de Março Ata nº 09/2022 referente a Sessão Ordinária do dia 28 de Março 

de 2022.de 2022.

Projetos em Leitura: Projetos em Leitura: 

Projeto de Lei ordinária nº 1.634/2022 do Poder Executivo.Projeto de Lei ordinária nº 1.634/2022 do Poder Executivo.
Projeto de Lei  nº 02-2022 do Poder Legislativo Projeto de Lei  nº 02-2022 do Poder Legislativo 

Proposições:Proposições:

Indicação nº 05/2022. Indicação nº 05/2022. Ementa: Que o Poder Executivo Municipal, estude a Ementa: Que o Poder Executivo Municipal, estude a 
viabilidade de, durante as festividades de aniversário do Município neste ano, viabilidade de, durante as festividades de aniversário do Município neste ano, 
promover o “Dia da Cidadania”, disponibilizando aos munícipes vários serviços promover o “Dia da Cidadania”, disponibilizando aos munícipes vários serviços 
de emissão de documentos de identificação novos, emissão de segunda via, de emissão de documentos de identificação novos, emissão de segunda via, 
bem como serviços de Tabelionato e de Cartório e demais serviços afins, inclu-bem como serviços de Tabelionato e de Cartório e demais serviços afins, inclu-
sive disponibilizando transporte do interior para a sede do município neste dia. sive disponibilizando transporte do interior para a sede do município neste dia. 
Autoria: Nádia Padilha Venâncio. Votação: Aprovado por unanimidade.Autoria: Nádia Padilha Venâncio. Votação: Aprovado por unanimidade.
Indicação nº 06/2022. Indicação nº 06/2022. Ementa: Que o Poder Executivo Municipal, através de Ementa: Que o Poder Executivo Municipal, através de 

sua Secretaria competente estude a viabilidade de instalar lixeira em todos os sua Secretaria competente estude a viabilidade de instalar lixeira em todos os 
espaços públicos de uso comum (praças) e até mesmo nas vias públicas de espaços públicos de uso comum (praças) e até mesmo nas vias públicas de 
acesso aos locais com maior circulação de pessoas, como escola, policlínica acesso aos locais com maior circulação de pessoas, como escola, policlínica 
e etc. Autoria: Antônio Prestes. Votação: Aprovado por unanimidade.e etc. Autoria: Antônio Prestes. Votação: Aprovado por unanimidade.
Indicação nº 07/2022. Indicação nº 07/2022. Ementa: Que o Poder Executivo Municipal, desenvolva Ementa: Que o Poder Executivo Municipal, desenvolva 
uma política pública para transporte das pessoas do interior do Município que uma política pública para transporte das pessoas do interior do Município que 
precisam vir até a cidade para fazer seus exames, mas que estão em situação precisam vir até a cidade para fazer seus exames, mas que estão em situação 
de vulnerabilidade social, abandono, ou que tenham dificuldade de mobilidade de vulnerabilidade social, abandono, ou que tenham dificuldade de mobilidade 
em razão de alguma moléstia. Autoria: Elenice Mendes da Silva. Votação: em razão de alguma moléstia. Autoria: Elenice Mendes da Silva. Votação: 
Aprovado por Unanimidade.Aprovado por Unanimidade.
Indicação nº 08/2022. Indicação nº 08/2022. Ementa: Que o Poder Executivo Municipal, através Ementa: Que o Poder Executivo Municipal, através 
de sua Secretaria competente, providencie com urgência os reparos ou ade-de sua Secretaria competente, providencie com urgência os reparos ou ade-
quações necessárias para que todos os moradores da Coxilha do Arroio Mau quações necessárias para que todos os moradores da Coxilha do Arroio Mau 
tenham água na torneira em suas residências. Autoria: Lídia Maria  de Azevedo tenham água na torneira em suas residências. Autoria: Lídia Maria  de Azevedo 
Soares. Votação: Aprovado por unanimidade.Soares. Votação: Aprovado por unanimidade.
 Pedido de Providências nº 07/2022.  Pedido de Providências nº 07/2022. Ementa: Que o Poder Executivo Munici-Ementa: Que o Poder Executivo Munici-
pal, através de sua Secretaria competente, providencie com a maior brevidade pal, através de sua Secretaria competente, providencie com a maior brevidade 
possível, o patrolamento, encascalhamento e colocação de bueiros no trecho possível, o patrolamento, encascalhamento e colocação de bueiros no trecho 
da estrada que vai “dos paraísos” até o São Diogo. Autoria: Maria Eliana Nobre da estrada que vai “dos paraísos” até o São Diogo. Autoria: Maria Eliana Nobre 
Azevedo. Votação: Aprovado por unanimidade.Azevedo. Votação: Aprovado por unanimidade.
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Em Pedras Altas, vacinação começou na segunda-feira (4). 
Araildes Miranda (foto), 86 anos, já fez a vacina

Calendário 
nacional contra 

a Influenza 
começou nesta 
segunda-feira 

(4) e se estende 
até 30 de abril. 

Campanha 
também faz 
referência ao 

sarampo

IMUNIZAÇÃO

Municípios da região 
organizam calendários para 

vacinação contra a gripe  
A   Campanha Nacional 

de Vacinação con-
tra a Gripe começou 

nesta segunda-feira (4). A 
meta do Ministério da Saúde 
é imunizar cerca de 76,5 mi-
lhões de pessoas até o dia 3 
de junho, data prevista para 
encerramento da campanha 
que acontecerá em duas eta-
pas. O dia D de mobilização 
nacional está previsto para o 
dia 30 de abril.

VACINA TRIVALENTE - A 
vacina Influenza trivalen-
te utilizada pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) é 
produzida pelo Instituto 
Butantan. A formulação é 
constantemente atualizada 
para que a dose seja efetiva 
na proteção contra as novas 
cepas do vírus. A vacina será 
eficaz contra as cepas H1N1, 
H3N2 e tipo B.

CRIANÇAS - No caso das 

crianças de seis meses a 
menores de 5 anos que já 
receberam ao menos uma 
dose da vacina Influenza ao 
longo da vida em anos an-
teriores, deve se considerar 
o esquema vacinal com a 
apenas uma dose em 2022. 
Já para as crianças que serão 
vacinadas pela primeira vez, 
a orientação é agendar a se-
gunda dose da vacina contra 
gripe para 30 dias após a 
primeira dose.

SARAMPO - Concimitante, 
o Ministério da Saúde lan-
çou a campanha de vacina-
ção contra o Sarampo, dis-
poníveis no mesmo período 
nos postos de saúde. Cabe 
lembrar que nesta primeira 
etapa é destinada apenas a 
trabalhadores da saúde.

REGIÃO – Os municípios 
da região de cobertura im-
pressa do TP se organiza-

ram para a aplicação das 
primeiras doses para idosos 
e profissionais da saúde, que 
integram a primeira etapa. 

Em Pedras Altas, se-
gundo o secretário de Saúde 
Celso Caetano, a aplicação 
da vacina está disponível 
desde a segunda-feira (4) 
na Policlínica Municipal e 
nos postos estendidos do 
interior nos dias de entrega 
de medicação, das 10h às 
12h e das 13h30 às 15h30. 
Ainda segundo o secretário, 
as doses estarão disponíveis 
conforme repasse da Se-
cretaria Estadual de Saúde 
(SES).

Candiota, conforme 
o secretário Fabrício Mo-
raes, organizou a aplicação 
das vacinas para a próxima 
segunda-feira (11) em todas 
as unidades urbanas, das 8h 
ás 14h36.

Em Pinheiro Ma-
chado, de acordo com a 

assessoria de Comunicação 
da Prefeitura, uma ação já 
ocorreu na segunda-feira 
(4), no ginásio municipal. 
As aplicações estão dispo-
níveis nas Unidades Básicas 
de Saúde, das 8h às 12h e 
das 13h às 17h.

Hulha Negra está dis-
ponibilizando a imunização 
na sala de vacinas do Centro 
de Atendimento Integrado 
de Saúde (Cais), das 8h30 às 
11h30 e das 13h30 às 16h30. 
Para o interior do município, 
conforme o secretário Volnei 
Jorge, as aplicações seguem 
conforme roteiro da equipe 
do Estratégia de Saúde da 
Família (ESF).

Em Bagé, conforme 
publicação da Prefeitura, a 
vacina contra a Influenza 
está disponível para idosos 
acima dos 70 anos no clube 
Comercial. Vacinadores fa-
rão as vacinas nos profissio-
nais da saúde nos hospitais.

Divulgação TP

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO
Primeira etapa - 
• idosos com 60 anos ou mais;
• trabalhadores da saúde;

Segunda etapa - a partir de 3 de maio
• Crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 
anos, 11 meses e 29 dias);
• Gestantes e puérperas;
• Povos indígenas;
• Professores;

• Comorbidades;
• Pessoas com deficiência permanente;
• Forças de segurança e salvamento e Forças Armadas;
• Caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo 
rodoviário de passageiros urbano e de longo curso;
• Trabalhadores portuários;
• Funcionários do sistema prisional;
• Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob 
medidas socioeducativas;
• População privada de liberdade.
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Notas chegaram pelos Correios de Candiota

Divulgação PF/Especial TP

Homem é preso 
pela Polícia Federal 

com notas falsas 
na Vila Operária

A Polícia Federal pren-
deu um homem em 
flagrante, na tarde 

de segunda-feira (4), pelo 
crime de moeda falsa, em 
ação realizada em Candiota.
Policiais federais recebe-
ram informações de um 
possível envio de cédulas 
falsas através dos Correios, 
tendo como destinatário 
um morador da cidade. Os 
policiais acompanharam 
a retirada da encomenda 
pelo indivíduo na agência 
e realizaram a abordagem 
em frente aos Correios de 

SEGURANÇA

Candiota, na Vila Operá-
ria. No envelope, foram 
encontradas 50 notas falsas 
de R$ 20, totalizando R$ 1 
mil falsos.

O destinatário da 
encomenda foi preso em 
flagrante e conduzido à 
Delegacia de Polícia Fe-
deral em Bagé, onde foi 
ouvido e, posteriormente, 
encaminhado ao sistema 
penitenciário local, onde 
permanecerá à disposição 
da Justiça Federal.

O crime de moeda 
falsa está previsto no artigo 

289 do Código Penal e pos-
sui pena de três a 12 anos de 
reclusão.

A Polícia Federal 
alerta sobre a necessidade 
da população em verificar 
os elementos de segurança 
presentes nas notas em caso 
de recebimento de cédulas 
suspeitas, evitando a circu-
lação de cédulas falsas.

Recentemente, um 
outro homem já havia sido 
preso em Bagé na mesma 
situação. A prisão foi des-
taque no programa Fantás-
tico, da Rede Globo.

Foram apreendidas 50 notas de R$ 20 falsas



CONTRACAPA 88

TRADICIONALISMO

Ranieri Acosta de Almeida representa 
a 18ª RT como 2º Guri Farroupilha

Evento tradicionalista 
acontece em 

Palmeiras das 
Missões e reúne 

representantes de 
todas as regiões 
tradicionalistas

Silvana Antunes TP

Acontece na próxima sexta-feira (8), a partir das 
20h, no CTG Candeeiro do Pago, um jantar em benefício 
do Centro de Reabilitação e Apoio (CRA) de Candiota. 
Organizado pelo prendado da entidade, os ingressos es-
tão sendo comercializados ao valor de R$ 25 (serão 250 
convites).

O evento contará com show do grupo Orgulho 

Guri Farroupilha de Candiota 
busca classificação estadual 

6 a 8 de abril de 2022

O s dias 21, 22 e 23 de 
abril serão marcan-
tes na trajetória do 

jovem candiotense Ranieri 
Acosta de Almeida, 15 anos. 
Ele irá buscar o título de 
Guri Farroupilha do Rio 
Grande do Sul no 33º En-
trevero Estadual de Peões, 
Guris e Piás, em Palmeiras 
das Missões.

Em entrevista ao Tri-
buna do Pampa, o jovem, 
filho de Cleusa Acosta e 
Flávio de Almeida, que atu-
almente tem o título de Guri 
Farroupilha do CTG Cande-
eiro do Pago, de Candiota e 
2º Guri Farroupilha da 18ª 
Região Tradicionalista (RT), 
falou sobre a expectativa 
de representar o município 
no concurso estadual. “Vou 
concorrer com outros 12 

Guris de outras Regiões 
Tradicionalistas do Estado e 
acredito que será um desafio. 
É a primeira vez que parti-
cipo do estadual, será uma 
experiência nova”, afirmou.

Ranieri contou que 
sempre teve ligação com o 
tradicionalismo por meio 
da mãe Cleusa. “Comecei 
a participar de concurso em 
2013 quando ainda fazia par-
te do CTG Luiz Chirivino. 
No Candeeiro estou desde 
2015, mas fui concorrer em 
2019, onde começou esta 
trajetória, passei por prova 
escrita e com a pandemia 
não tivemos a prova artísti-
ca”, relembrou.

Ele esteve acompa-
nhado da diretora do Depar-
tamento Cultural do CTG 
Candeeiro do Pago, Valéria 

Entrega de leite da campanha de arrecadação 
feita para a Casa da Criança de Candiota

Munhoz, que falou sobre a 
importância dessa participa-
ção de Ranieri no estadual. 
“Quando assumimos o CTG, 
um dos nossos objetivos era 
novamente levar o nome da 
entidade e do município para 
o Estado, pois isso aconte-
ceu há muitos anos atrás, na 
década de 90. Começamos 
a plantar essa semente no-
vamente, incentivar nosso 
prendado a se envolver. 
Após o concurso no Can-
deeiro, íamos com dois ti-
tulados para o regional, em 
Bagé, mas com a pandemia 
acabamos indo com dois que 
acabaram sendo premiados. 
Trouxemos o título de 3ª 
prenda mirim da 18ª RT, 
com a Maria Verônica, e o 2º 
Guri da 18ª RT, o Ranieri. Os 
primeiros colocados ganham 

o passaporte estadual, mas 
o primeiro colocado desis-
tiu, passando a vaga para o 
Ranieri”, explicou Valéria, 
bastante otimista.

No concurso estadual 
serão provas escrita e oral, 
artística, com declamação e 
dança, prova campeira, onde 
Ranieri fará apresentação de 
prova de rédea e de galpão, 
onde o candiotense apresen-
tará a de tosa. O resultado 
será divulgado durante o 
baile oficial do evento.

Valéria faz um agra-
decimento a Secretaria de 
Cultura de Candiota, através 
do secretário Diego Lima 
e ao prefeito Luiz Carlos 
Folador pela cedência de um 
ônibus para o transporte da 
comitiva para Palmeiras das 
Missões.

Prendado do CTG Candeeiro do Pago 
convida para jantar beneficente

Gaúcho e apresentação do CRA, seguindo os principais 
protocolos sanitários de prevenção à Covid-19.

Conforme a diretora do Departamento Cultural, 
Valéria Munhoz, o evento, assim como uma Oficina de 
Chimarrão realizada para adolescentes do 1º ano do 2º 
grau da escola Jerônimo Mércio da Silveira, uma Oficina 
de Dança no CRA, uma Oficina de Laço para o pré 2 da 

escola Odete Corrêa e uma entrega de leite para a Casa 
da Criança, integra ações sociais realizadas pelo Guri 
Farroupilha, Ranieri de Almeida.

No cardápio, arroz, massa com alho, óleo e bacon, 
filé de frango grelhado, polenta com molho de queijo, 
saladas verdes e de batata e maionese. 

Mais informações pelo telefone (53) 9.99984998.

Oficina de Laço foi realizada na escola Odete Corrêa como  
uma das atividades do Guri Farroupilha

Ranieri também realizou uma oficina de 
dança para alunos do CRA de Candiota


