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Viadutos da BR 290 devem 
ser entregues em outubro, 
segundo Dnit

Em obras desde 2014, 
a duplicação da BR 290, 
já ultrapassou o prazo de 
conclusão que era estimado 
para 2017. No trajeto entre 
Pantano e Porto Alegre as 
obras estão andando em 
ritmo lento e os trabalhos 
ocorrem mais efetivamente 
na construção dos viadutos 
em Pantano e Charqueadas.

No momento o trecho 
urbano de Pantano Gran-
de conta com evolução dos 
trabalhos. A fase de aterro 
da elevada está praticamen-
te concluída, porém ainda 
pairam dúvidas quanto à 
entrega da obra em 2020. 

De acordo com o Depar-
tamento Nacional de In-
fraestrutura e Transporte 
- Dnit, os viadutos da BR 
290 deverão ser concluídos 
entre os meses de setembro 
e outubro deste ano. 

Apesar de dar condições 
de trafegabilidade, alguns 
trechos da BR 290 exigem 
cuidado dos motoristas de-
vido a movimentação de 
trabalhadores e máquinas 
que fazem o serviço de ma-
nutenção da pista. No tre-
cho compreendido entre os 
quilômetros 146 e 154, as-
sim como o trajeto do quilô-
metro 194 até o 200, próxi-

mo a Rio Pardo, o risco de 
acidente é grande, pois não 
há a sinalização horizontal. 
As ultrapassagens ocorrem 
em vários locais, mesmo 
em desrespeito às placas 
que indicam que a manobra 
é proibida.

O trabalho para manuten-
ção da pista – que é de res-
ponsabilidade da União – se 
dá por meio de uma empre-
sa terceirizada contratada 
pelo Dnit, via licitação. 
Essa empresa é responsá-
vel por serviços rotineiros, 

como capina e limpeza da 
pista, e também pela recu-
peração do pavimento, em 
execução permanente na 
BR 290, segundo informa o 
departamento.

SEM DATA PARA 
CONCLUSÃO

Iniciada em 2014, a obra 
para duplicação dos 115,7 
quilômetros entre Eldora-
do do Sul e Pantano Gran-
de ainda não tem data para 
acabar. Apesar da previ-
são de que os viadutos em 

Charqueadas e Pantano 
sejam concluídos até outu-
bro, os lotes entre Eldorado 
e Butiá, e entre Butiá e Rio 
Pardo, ainda estão parados.

Com custo estimado de 
R$ 583 milhões em 2014, 
a conclusão do trecho tinha 
como prazo inicial o ano de 
2017. Sobre a retomada des-
ses dois lotes da duplicação, 
entre os municípios de El-
dorado do Sul e Rio Pardo, 
a Superintendência Regio-
nal do Dnit não se manifes-
tou quanto ao prazo.

Fase de aterro está praticamete concluída no viaduto de Pantano Grande.

FOTO JORNAL DESTAK
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Pesquisa estima que dez mil 
pessoas já tiveram contato com o 
coronavírus no Vale do Rio Pardo

O Consórcio Intermuni-
cipal de Serviços do Vale 
do Rio Pardo (Cisvale) e 
a Universidade de Santa 
Cruz do Sul (Unisc) apre-
sentaram na tarde da última 
quinta-feira, 6, os resul-
tados da primeira fase da 
pesquisa com 1.066 testes 
rápidos realizada no último 
final de semana. O estudo 
apontou uma prevalência 
de 2,9% na região, revelan-
do que pelo menos 10,4 mil 
pessoas já possuem anticor-
pos contra o coronavírus.

Da amostra total coleta-
da, 31 testes apresentaram 
anticorpos para a doença. 
Destes, 11 na zona rural e 
20 nas áreas urbanas. Se-
gundo o coordenador-geral 
da pesquisa, o professor e 
médico infectologista Mar-
celo Carneiro, significa um 
resultado reagente para 34 
habitantes. 

O número de testes por 
município levou em con-
sideração o percentual es-
tatístico, sendo assim, em 
Pantano foram aplicados 27 
testes nesta primeira etapa 
do estudo. Todos estes de-

ram resultado negativo.
“Se levarmos em conta o 

IgG, que avalia anticorpos 
de memória, produzidos 
há mais tempo, temos um 
teste positivo para cada 67 
habitantes. Já o IgM, que 
demonstra um contato mais 
breve com a doença, chega-
mos ao número de um teste 
reagente para cada 46 mo-
radores”, detalhou o coor-
denador-geral da pesquisa, 
o professor e médico infec-
tologista Marcelo Carneiro. 

Com apoio da Associação 
dos Municípios do Vale do 
Rio Pardo (Amvarp) e da 
Philip Morris Brasil, o es-
tudo também coletou infor-
mações comportamentais 
da população em relação à 
pandemia. O questionário 
realizado apurou, entre ou-
tras informações, que 63% 
das pessoas alegam estar 
respeitando o distancia-
mento social. Sobre o uso 
de máscaras, 91% disseram 
utilizar o equipamento ao 
sair de casa. Aqueles que 
alegaram sair de casa ape-
nas para atividades essen-
ciais totalizou 51%.

Na questão do desempre-
go, 6,7% dos participantes 
da pesquisa disseram ter 
algum morador do domicí-
lio que perdeu o trabalho 
em virtude do coronavírus. 
23,6% dos entrevistados 
disseram ter tido seu con-
trato de trabalho suspenso 
ou carga horária reduzida, e 
71,5% responderam ter ren-
dimentos inferiores a três 
salários mínimos.

Entre os sintomas clíni-
cos apresentados pelos par-
ticipantes dos testes, 58% 
relataram pelo menos tosse, 
febre ou dor de cabeça.

Segundo o presidente do 
Cisvale e prefeito de Pan-
tano Grande, Cassio Nunes 
Soares, a pesquisa, mesmo 
em sua primeira etapa, já é 
positiva para o Vale do Rio 
Pardo, pois os dados cole-
tados serão utilizados para 
nortear a conduta das pre-
feituras contra a pandemia.

“Os prefeitos do Vale do 
Rio Pardo estão unidos, em 
sintonia e trabalhando de 
forma conjunta no comba-
te do coronavírus, fazendo 
parcerias com a iniciativa 

privada e universidade. 
Apresentamos nesta quinta 
um trabalho de excelência, 
técnico, que comprova isso 
e que vai refletir positiva-
mente para as nossas comu-
nidades”, afirmou Cassio.

Ainda participaram da 
transmissão no Facebook 
do Cisvale o prefeito de 
Candelária e presidente da 
Amvarp, Paulo Butzge, a 
coordenadora da 13ª Co-
ordenadoria Regional de 
Saúde, Mariluci Reis, e o 
diretor de Pesquisa e Pós-
-Graduação da Unisc, Adil-
son Ben da Costa.

A PESQUISA 
O estudo terá quatro eta-

pas de realização de testes 
a cada duas semanas. A 
previsão é de que a última 
ocorra nos dias 12 e 13 de 
setembro. As atividades 
são realizadas sempre du-
rante os finais de semana, 
entre 8 horas e 18 horas. 
A abordagem é aleatória 
de acordo com os dados do 
IBGE, apontando os bair-
ros, ruas e casas onde os 
testes serão realizados.

Para o teste é coletada 
uma gota de sangue retirada 
da ponta do dedo da pessoa 
sorteada. Os entrevistado-
res também fazem pergun-
tas a respeito dos hábitos 
de distanciamento social e 
questões epidemiológicas.

Quatorze municípios con-
sorciados ao Cisvale partici-
pam do estudo: Boqueirão do 
Leão, Candelária, Gramado 
Xavier, Herveiras, Mato Lei-
tão, Pantano Grande, Passo 
do Sobrado, Rio Pardo, Santa 
Cruz do Sul, Sinimbu, Vale 
do Sol, Vale Verde, Venâncio 
Aires e Vera Cruz.

Primeira etapa do estudo ocorreu nos dias 1º e 2 de agosto

Todos os 27 testes aplicados em Pantano Grande deram resultado negativo para Covid-19.

FOTO DIVULGAÇÃO/CISVALE
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CAMINHÓDROMO MUNICIPAL

Locais de uso comum 
permanecem interditados

Seguindo as determina-
ções às quais a Prefeitura 
de Pantano Grande se com-
prometeu com o Governo 
do Estado e que faz parte 
do conjunto de ações dos 
municípios da região, a 
Vigilância Sanitária inter-
ditou, no sábado, dia 1º de 
agosto, locais de uso co-
mum no Caminhódromo 
Municipal. A interdição 
continuará neste final de 
semana (8 e 9 de agosto).

A medida visa diminuir a 
circulação de pessoas e iso-
lar locais que possam gerar 
aglomerações durante o 
final de semana. A atitude 
faz parte dos compromis-
sos que os municípios da 
região fizeram no recurso 
ao Governo do Estado para 
a reversão da Bandeira 
Vermelha, para a Laranja, 
trazendo mais equilíbrio 
entre as ações na área da 
saúde com a economia.

Foram interditados os 
bancos, os aparelhos de 
ginástica e o parquinho 
infantil. O circuito para ca-
minhadas e corridas pode 

ser utilizado, mas as qua-
dras de vôlei ainda seguem 
interditadas.

A intenção do Governo 
Municipal é de evitar que 
as pessoas não promovam o 
distanciamento social, mui-
to comum aos finais de se-
mana, ainda mais quando há 
um aumento na temperatura.

De acordo com os espe-
cialistas, o RS está passan-

do provavelmente pelo mo-
mento de maior incidência 
de contágio da Covid-19, 
elevando também o núme-
ro de óbitos. Desta forma, a 
população deve ficar ainda 
mais atenta e cumprir as 
determinações.

“Infelizmente está é uma 
atitude extrema que tive-
mos que tomar. Sabemos a 
importância do lazer para 

as famílias, porém este 
momento os números apon-
tam que devemos promover 
ações mais severas, pois es-
tamos passando por um pe-
ríodo com grande número 
de novos casos no RS. Logo 
sairemos dessa situação e 
por isso pedimos atenção, 
precaução e o entendimento 
da população”, pontuou o 
prefeito Cássio Soares.

Aparelhos da academia ao ar livre e o parquinho infantil permanecem interditados.

FOTO DIVULGAÇÃO/PMPG

DIGNIDADE SALVA PELO SUS
Antes da pandemia já havia razões de sobra para que todos os bra-

sileiros pudessem se orgulhar do Sistema Único de Saúde (SUS), cer-
tamente uma das maiores conquistas civilizatórias da nossa sociedade 
no século passado. 

Este sistema de saúde universal e gratuito, é fruto do processo de re-
democratização do Brasil, e está garantido no artigo 196 da Constituição 
brasileira, que diz que “a saúde é direito de todos e dever do Estado”.

A gestão do SUS é compartilhada entre União Federal, Estados e 
Municípios, e é o exemplo mais nítido de como dever ser uma fede-
ração. O papel do município é destacado. É ele que está mais próxi-
mo da população e é a porta de entrada para o sistema. A gerência 
municipal é fundamental.

Outra questão importante no SUS é a participação direta da pró-
pria comunidade. Conforme a Constituição Federal e as Leis do SUS e 
Gestão do SUS, a sociedade é parte integrante do sistema, através das 
conferências públicas, conselhos municipais, associações privadas, e 
colaboração/participação direta dos cidadãos.

Mas quem carrega o sistema na ponta e são os grandes heróis des-
ta “guerra pandêmica” são os técnicos de enfermagem, enfermeiros, 
motoristas de carros de saúde, os médicos, os agentes de saúde, os 
atendentes dos postos, os responsáveis pela limpeza dos postos, e to-
dos os prestadores de serviços do SUS.

O trabalho deles é o mais digno de todos: a defesa da saúde pública 
na linha de frente. Assim muitas vidas são salvas por conta deles. 

Hoje, uma das poucas verdades que encontra consenso entre leigos 
e especialistas é a certeza de que a trajetória da pandemia no Brasil 
seria uma carnificina no mínimo 3 vezes maior não fosse a existência 
do SUS e o empenho dos seus servidores.

Sem o SUS, só é possível imaginar pilhas de corpos nas ruas e nas portas 
dos hospitais (como vimos em outros países) frente à falta de atendimento 
médico e internação, por não terem condições de arcar com seus custos.

É fato histórico registrado que antes do SUS (até início década de 
90) os que não podiam pagar por um plano de saúde ou não estavam 
empregados “com carteira assinada”, quando adoeciam, praticamente 
só lhe restava a inestimável caridade das Santas Casas. 

A Constituição de 1988 foi revolucionária e mudou essa realidade por 
uma nova política de saúde pública mais humana e abrangente, universal 
e gratuita. 100% dos brasileiros utilizam o SUS, mesmo os que têm plano 
de saúde e condições financeiras bem favoráveis. O sistema é universal.  

Esse desafio constitucional que é – e segue sendo – o SUS, rompe 
com 500 anos de um sistema que fazia divisão entre pagantes e indi-
gentes, e passa a tratar todos como cidadãos. 

O SUS disponibiliza a todos, gratuitamente, desde vacinas preven-
tivas as mais complexas cirurgias. Portanto, não resta a menor dúvida 
de que o SUS é um bem público a ser valorizado e protegido. Preci-
samos garantir e ampliar o seu financiamento para que os casos de 
esgotamento e falta de insumos seja cada vez mais uma exceção. 

É de se orgulhar e defender a coragem de um país em desenvolvimen-
to escrever na sua Constituição que saúde é direito de todos e dever do 
Estado. A proposta é ninguém ficar para trás: do mais rico ao mais pobre. 

Na maior parte do mundo não existe este sistema. O mundo deveria 
copiar esta frase e colocar em suas constituições, garantido assim um 
mínimo de dignidade. O mundo precisa aprender com o Brasil sobre 
sistema de saúde universal, integral e gratuito. 

Numa fase atual em que não temos quase nada para nos orgulhar de 
ser brasileiro, precisamos enxergar nossa dignidade no SUS. Ele hoje é a 
nossa bandeira, é a pátria que salva, é o orgulho de todos nós brasileiros!

Pantano Grande já contabiliza 159 
pessoas recuperadas da Covid-19

Nesta semana Pantano 
Grande chegou à marca de 
159 pessoas consideradas 
recuperadas da Covid-19. 
A boa notícia foi que os 
3 pacientes que estavam 
internados no Hospital 
Regional do Vale do Rio 
Pardo receberam alta e já 
estão de volta às suas casas. 

Pertencentes do grupo de 
risco, os pacientes tiveram 
alguns sintomas graves e 
necessitaram de auxílio de 
oxigênio, porém tiveram 
boa evolução e foram libe-
rados pelos médicos para 
voltar, com cuidados, às 
suas rotinas.

Outra boa notícia desta 

semana foi a de que a pri-
meira etapa do estudo de 
iniciativa dos municípios 
da região, através do CIS-
VALE, UNISC e Phillip 
Morris, não apresentou 
nenhum caso positivo em 
Pantano Grande. De acordo 
com o resultado, dos 27 tes-
tes realizados na cidade no 

último sábado (1) e domin-
go (2), nenhum morador 
apresentou anticorpos para 
o novo coronavírus.

Com mais estes 27 testes, 
agora Pantano soma, desde 
o início da pandemia, 369 
casos negativos da doença. 
Os dados são relativos à 
sexta-feira, dia 7 de agosto.
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PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

Iniciam as obras nos trechos 
2 e 3 da Rua Machado de Assis

As obras nos trechos 2 e 
3 da Rua Machado de As-
sis foram iniciadas nesta 
semana. Os trabalhos ago-
ra estão ocorrendo na ins-
talação da rede de água e 
esgoto e deverão levar mais 
algumas semanas.

As pavimentações dos 
trechos iniciarão na esquina 
da Rua Papa João XXIII e 
se estenderão até a Rua Di-
narte Souza Pires, no bairro 
Vila Virgínia. A obra con-
templa a pavimentação com 
blocos de concreto, calçadas 
nos dois lados da via, pintu-
ra e sinalização.

Serão investidos cerca 
de R$ 260 mil na obra, que 
melhorará a trafegabilidade 

Semana de tempo 
seco favoreceu os 
serviços de melhorias 
nas ruas da cidade

Aproveitando a melhora 
no tempo, a Secretaria de 
Obras segue trabalhando na 
melhoria das ruas da cidade.

Nesta semana os serviços 
ocorreram nos bairros Val-
deri, Vila Frantz, Vila Vir-
gínia e Vila Nova. Além do 
patrolamento e encascalha-
mento, as equipes também 
estão realizando o trabalho 
de compactação, com o rolo 

compressor.
Os trabalhos ocorreram 

nas Ruas Davi Canabarro, 
20 de Setembro e Piratini, 
no bairro Valderi e na Rua 
Darcy Porto Bandeira, no 
bairro Vila Nova.

Na Vila Frantz os traba-
lhos ocorreram nas Rua Au-
gusto Justo, Aládio Frantz, 
Fermiano Flores e Waldo 
Machado de Oliveira.

e o acesso entre os bairros.
O prefeito destacou que 

as pavimentações seguirão 
nos próximos meses, desta-

Novo Quiosque mudará o visual da Praça central
Ainda em obras, o novo 

Quiosque da Praça mudará 
o visual da Praça Central 
Erico Raabe em breve. O 
espaço público, que é um 
dos preferidos dos panta-
nenses, atualmente está 
passando pela terceira eta-
pa de revitalização. 

Nesta etapa os traba-
lhos estão concentrados na 
construção do prédio do 
Quiosque, que contará com 
amplo espaço para diversas 
atividades e banheiros pú-
blicos, item bastante reque-
rido pela comunidade que 
utiliza a Praça.

Os trabalhos ainda estão 
na fase inicial, mas com o 
uso de drone já é possível 
verificar como serão os es-
paços do empreendimento 
que vai embelezar ainda 
mais a Praça Central.

O local contará com um 
amplo espaço de convivên-
cia e uma fachada de vidro 
com linhas modernas que 
completará o visual com 
a nova cobertura do Cal-
çadão. Os banheiros pú-
blicos, que também terão 
acessibilidade, estarão vol-
tados para a parte interna 
da Praça.

cando que no momento ou-
tras 3 ruas encontraram-se 
em obras, são elas: Adriana 
da Cunda Machado (Vila 

Virgínia), Maria Marques 
e Sandro Frantz (Vila Mar-
ques) e Floriano da Fonseca 
Carlos (Riograndino).

FOTO DIVULGAÇÃO/PMPG

MACHADO DE ASSIS: Trabalhos estão concentrados na instalação da rede de água e esgoto.

FOTO DIVULGAÇÃO/PMPG

Novo Quiosque da Praça ainda está em construção.

Ruas de vários bairros receberam melhorias.

FOTO DIVULGAÇÃO/PMPG
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CLA$$IFICADOS Anúncios a partir de R$ 5,00

VENDO CASA NA 
VILA FAROL

VENDO: ótima casa de alvenaria 
com 3 banheiros, garagem para 
3 carros, pátio fechado. O terre-
no mede 750m². Aceito casa de 
menor valor, nas Vilas Virgínia ou 
Frantz. Fone: (51) 99828-4849, 
com Cardozo do Táxi.

VENDO TRATOR
VENDE-SE: Trator Agrícola Mas-
sey Ferguson MF 4275/4, verme-
lho, ano/modelo 2016/2016, úni-
co dono, com revisões realizadas 
na concessionária. Quilometra-
gem: 1320,12 Km. Interessados 
entrar em contato pelo telefone: 
(51) 99129-7819.

ONG Quatro Patas com Amor 
receberá novo auxílio da Prefeitura

Na semana passada as 
diretoras da ONG Quatro 
Patas com Amor, Graziela 
Wester Carvalho e Nilza 
Oliveira se reuniram com o 
prefeito Cássio Soares para 
solicitar mais um auxílio 
da Prefeitura à entidade. A 
ONG resgata voluntaria-
mente animais em risco, 
cuida e os encaminha para 
adoção.

Em março deste ano a 
Prefeitura Municipal ofi-
cializou a doação de um 
terreno para abrigar tempo-
rariamente os animais. O 
local foi entregue com ater-
ro e cercado, porém, como 
o trabalho é inteiramente 
voluntário, as responsáveis 
ainda não se sentem segu-
ras para ocupar o local e 
estão buscando alternativas 
para iniciar os trabalhos.

Na reunião da semana 

passada as diretoras da 
ONG solicitaram ao prefei-
to um auxílio para custear 
as despesas com a castra-
ção dos animais. O prefeito 
Cássio sinalizou positiva-
mente e garantiu mais este 
apoio à entidade.

De acordo com as vo-
luntárias, os animais be-

neficiados serão escolhi-
dos conforme critérios 
estabelecidos pela ONG 
e prioritariamente serão 
destinados à famílias que 
comprovadamente não têm 
condições de arcar com 
esta despesa.

O prefeito Cássio Soares 
ressaltou o brilhante traba-

lho do ONG, destacando 
que o trabalho voluntário 
demonstra ainda mais a 
dedicação de pessoas da 
sociedade com os animais 
em condições de abandono. 
Soares afirmou ainda que a 
Entidade terá apoio em fu-
turas iniciativas e que está 
à disposição para colaborar.

Prefeito recebeu o Presidente da Famurs
O prefeito Cássio Soares 

recebeu em seu gabinete na 
manhã da última quinta-
-feira (06), o presidente da 
Federação das Associa-
ções de Município do Rio 
Grande do Sul (Famurs) e 
prefeito de Taquari, Mane-
co Hassen. O vice-prefeito 
Ivan Trevisan também par-
ticipou da reunião.

Na pauta, os gestores 
conversaram sobre estra-
tégias para enfrentar a 
pandemia de Covid-19 e 
a proposta do Governo do 
Estado para alterações no 
Modelo de Distanciamento 
Social.

O prefeito Cássio, que 
também é presidente do 
Cisvale, reiterou a impor-
tância dos municípios no 
enfrentamento do novo Co-

ronavírus e as estratégias 
que visam equilibrar as 
ações de saúde e economia. 
Cássio explicou a parceria 
que está desenvolvendo 
com as universidades, em 

uma tentativa de aumentar 
o número de testagem da 
população.

O prefeito de Pantano 
também elencou as diver-
sas atividades que o Cisvale 

e a AMVARP estão desem-
penhando na conscientiza-
ção das comunidades, a fim 
de garantir o emprenho de 
todos: poder público, popu-
lação e comerciantes.

Prefeito se reuniu com as diretoras da ONG Quatro Patas com Amor.
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Cássio Soares com o presidente da Famurs, Maneco Hassen.
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Posto de Controle Sanitário 
amplia a fiscalização no 
centro de Pantano Grande

Em atividade desde a se-
mana passada, o Posto de 
Controle Sanitário, insta-
lado no centro de Pantano 
Grande, ampliou a fiscali-
zação às medidas de segu-
rança contra o Covid-19.

O posto, que não pos-
sui ponto fixo, conta com 
profissionais que estão tra-
balhando na fiscalização, 
orientação, distribuição de 
máscaras e material infor-
mativo para a população e 
os comerciantes locais.

Embora bastante divul-
gada, principalmente pe-
las redes sociais, algumas 
pessoas ainda insistem em 
não adotar as medidas de 
proteção individual. O uso 
obrigatório de máscaras, 
o distanciamento social, a 
higiene constante das mãos 
com álcool em gel e evitar 
aglomerações, são as for-
mas mais eficientes de evi-
tar a propagação do vírus.

Os profissionais, todos 
técnicos em enfermagem, 
também estão atuando na 
orientação aos comercian-
tes, reforçando a determi-
nação de que é permitido 
que apenas um membro 
da família entre nos esta-
belecimentos. A medida, 
aliada à outras formas de 
prevenção serve para evitar 
aglomerações e diminuir a 

circulação de pessoas.
Durante a semana, o Pos-

to de Controle Sanitário 
foi instalado em diferentes 
pontos do centro da cidade. 

Na terça-feira (04), a se-
cretária de Saúde, France-
le Frantz, esteve no posto 
e enalteceu o trabalho dos 
profissionais.

COMBATE AO CORONAVÍRUS

ANUNCIE NO JORNAL 
COM A MAIOR CIRCULAÇÃO 

EM PANTANO GRANDE LIGUE: 51 99809-8650

Posto de Controle Sanitário.
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Almoço para comemorar 
aniversário de ordenação 
do Padre Amilton

Um almoço no próximo 
dia 23, servirá para come-
morar os 14 anos de orde-
nação sacerdotal do Pe. 
Amilton Capaverde, páro-
co da Igreja Nossa Senhora 
de Fátima. O evento tam-
bém será em homenagem 
aos Colonos e Motoristas. 

A programação inicia 
às 9 horas da manhã, com 
missa online seguida de 
procissão e benção dos ve-
ículos. Durante o evento 
também haverá uma home-
nagem ao motorista Carlos 

Reis (Reizinho), que mor-
reu no início deste ano. 

O almoço funcionará no 
sistema Drive Thru e será 
entregue a partir das 11h30. 
Serão servidos arroz, feijão 
mexido, galeto e saladas. Os 
ingressos antecipados estão 
sendo comercializados por 
R$ 15,00. Caso o ingresso 
seja comprado no local, o 
custo será de R$ 20,00.

De acordo com os orga-
nizadores, caso a situação 
epidêmica exija, o evento 
poderá ser transferido.
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Padre Amilton Capaverde.


