Gazeta de

Pinto Bandeira

Informação e cultura para você.

Ano II - nº 11 - Agosto/2016 - Pinto Bandeira/RS

Eleições 2016

Pinto Bandeira terá três candidatos a prefeito
Fotos Divulgação

Dâmaso Pavan (PSB), Joâo Feliciano Menezes Pizzio (PDT) e Hadair Ferrari (PMDB)

Aguarde...
Em breve novidades.

Rua Ernesto Sandrin, 325
Pomarosa | BG | RS | (54) 3453-5503

PLANTÃO 24H

(54) 3453 1411
Venha nos visitar

Ninguém
conhece
melhor
esta terra
www.asprovinho.com.br
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Vocacionados
para a Vida
Pe. Luiz Antonio Mascarello

Pároco e Reitor - Paróquia /Santuário Nossa Senhora do Rosário
de Pompéia - I Santuário Mariano do Rio Grande do Sul

Há vários anos, no Brasil, o
mês de agosto tem sido dedicado às vocações. Neste mês
temático, a Igreja nos convida
a refletirmos sobre a vocação
à vida, a que fomos chamados
por Deus. O ponto de partida
é o próprio “dom de viver”, recebido das mãos do Criador.
Porém a bondade divina, que
nos cumulou de tantos outros
dons, chama de modo especial os cristãos, a continuarem
dando resposta a esta missão
que lhes foi confiada, que é
a do próprio Jesus Cristo, que
veio à terra para servir, amar
e salvar.
Esta vocação ou missão se
resume na palavra santidade
e se abre diante de nós como um caminho de felicidade que a pessoa experimentará na medida em que der
passos livres, conscientes e responsáveis.
Assim sendo, no primeiro final
de semana de agosto, lembramos à vocação sacerdotal. O
padre que tem como modelo
Jesus Cristo, o sumo e eterno
sacerdote do Pai (Hb 7), mas
também olha à sua volta e vê
o testemunho de tantos que
abraçaram esta vocação, como São João Maria Vianney,
um sacerdote francês que revolucionou a pequena cidade
de Arns, no séc. XVIII. O padre
é alguém que se consagrou
a Deus para exercer o serviço
de animador da comunidade
cristã, através do anúncio da
Palavra, na administração dos
sacramentos e em tudo o que
leva os batizados a serem de
fato seguidores de Jesus Cristo.
Na segunda semana, somos
convidados a olhar para a família, célula mãe da sociedade e Igreja doméstica, como

tem sido definida pelos últimos documentos da Igreja. De modo particular celebramos a vocação do
pai. Como líder, na família, o pai é
aquele que aponta caminhos novos para os filhos, alicerçados em
valores religiosos, morais e éticos. O
pai significa a segurança e o ideal. Com o seu testemunho de fidelidade e amor, ele motiva os filhos a
se lançarem sempre mais na vocação à vida, apontando para Deus,
que por excelência, é o Pai que
nunca abandonará os seus filhos.
Na terceira semana celebramos
a vocação do religioso (a). Homens e mulheres que decidiram
abraçar radicalmente o seu batismo e para isso optaram por uma
Congregação Religiosa, com um
carisma definido. Essas pessoas,
pelos votos de pobreza, castidade e obediência se consagraram
ao serviço de Deus, na Igreja, para apontarem à sociedade os valores do Reino. Em contraposição
eles (as) denunciam os contra valores que escravizam o ser humano.
Por fim, celebramos o dia do (a)
catequista ou a vocação laical.
Ser catequista é ser sal, luz e fermento na massa. É assumir com
convicção, amor e gratuidade
a vocação missionária recebida
no Batismo que é de anunciar a
todos os povos o evangelho da
salvação. O (a) catequista tem
um papel fundamental na comunidade cristã. Pois, sendo ele
(a) um sinal visível da fé, levará
às crianças, jovens e adultos, a
assumirem cotidianamente o seu
compromisso de vida na Igreja e
na sociedade.
Vivamos intensamente a vocação que já abraçamos e agradeçamos a Deus a beleza das vocações, nunca nos esquecendo de
pedir ao Senhor da messe que envie sempre mais operários para todas as vocações.

Pinto Bandeira

Programação das missas de Agosto
Sexta-feira, dia 12
18h - Missa Matriz

Sexta-feira, dia 19
18h - Missa Matriz

Sábado, dia 13
16h - Missa - Matriz
17h - Casamento - Capela da
Misericórdia
17h30min - Missa Capela São
José

Sábado, dia 20
16h - Missa Matriz
17h30min - Missa Capela Santo
André

Domingo, dia 14
9h - Missa Matriz Dia dos Pais
Terça-feira, dia 16
18h - Missa Matriz
19h30min - Missa Capela Santo Antônio
Quarta-feira, dia 17
18h - Missa Matriz
19h30min - Missa Capela da
Misericórdia

Domingo, dia 21
8h - Caminhada - 4ª Concentração
Mariana - Anunciata
9h - Missa - 4ª Concentração Mariana - Matriz

Sexta-feira, dia 26
18h - Missa Matriz
19h - Formação de Ministros
da Eucaristia - Matriz
Sábado, dia 27
16h - Missa Matriz
17h - Mini-Assembleia Paroquial - Matriz

Terça-feira, dia 23
18h - Missa Matriz

Domingo, dia 28
9h - Missa Matriz
10h30min - Missa 5ª Seção
18h - Missa Matriz
19h - Formação de liturgia e
canto - Matriz

Quarta-feira, dia 24
18h - Missa Matriz

Terça-feira, dia 30
18h - Missa Matriz

Quinta-feira, dia 25
19h30min - Missa Capela Anunciata

Anuncie
aqui!
gazetadepintobandeira@
gmail.com
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Iniciou a florada de pêssego
nos pomares da região
Preocupação dos produtores é referente ao clima. Até o momento, as condições
climáticas têm favorecido o desenvolvimento da fruta
Os principais produtores de fru
tas de caroço de Bento Gonçalves
se encontram em Pinto Bandeira
e São Pedro. São mais de 1.300
hectares, totalizando em média
17 toneladas de produção, que en
volvem em torno de 400 famílias.
Variedades de polpa amarela des
tinadas à indústria de conservas são
cultivadas, como Marli, Chimarri
ta, Chiripá, e Eragil.
Dos 15 hectares destinados
à produção de pêssegos na pro

Adélio Longo com o filho Rogério

priedade de Adélio Longo, 74
anos, da Linha Marcolino Mou
ra de Pinto Bandeira a floração es
ta expecional. “Fez frio, chuva e ca
lor em tempo certo, um equilíbrio
perfeito para a floração” explica o
filho Rogério.
“Temos quatro variedades de
frutas e todas estão com excelente
floração, o que garante que tere
mos muito raleio que será iniciado
em setembro. Em 2015 colhemos
60% da capacidade. Temos uma

capacidade de 30 toneladas por
hectare e no ano passado não che
gamos a 25” explica o produtor.
Em época de floração, os cam
pos ganham um colorido diferen
ciado. Os pés formam um corre
dor de flores. O frio do inverno,
combinado com alguns períodos
de calor contribuíram para o bom
desenvolvimento da planta. Com
a florada bonita, a produção de
pende do clima, que não deve ter
nem muito calor nem muito frio e
pouca chuva. Por isso os produto
res devem ficar atentos às mudan
ças de temperatura. Para isso, uma
ajuda de São Pedro é bem-vinda.
O ideal para a planta fica entre
200 e 600 horas de frio. A varieda
de precoce é a que precisa de me
nor quantidade. Este ano, as flores
das variedades mais precoces che
garam em junho e os frutos já co
meçaram a aparecer, já as varieda
des intermediárias estão floridas e
as tardias nem começaram a florir.
A preocupação dos fruticultores
é quanto ao clima, o temor maior
fica para o momento em que a
floração começar a transformação
para a fruta. Uma geada quando
o pêssego estiver no processo ini
cial de desenvolvimento é prejuí
zo na certa.

Quer perder medidas até o verão?
Não perca mais tempo.

Matricule-se já!

Rua 7 de setembro, 361 | Centro
Pinto Bandeira | RS | 54 3468.0062
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PSB confirma candidatura
para Prefeitura nas eleições
2016 de Dâmaso Pavan
O PSB foi o primeiro partido a
realizar sua convenção dentro do
prazo estipulado em pinto Bandeira (20 de julho a cinco de agosto).
O diretório do PSB - Partido Socialista Brasileiro realizou sua Convenção visando as Eleições 2016 no
dia 22 de julho. Criado há cerca de
três anos na cidade, a sigla definiu
a candidatura de prefeito e vice para o pleito de outubro. O presiden-

te do partido Dâmaso Pavan foi o
candidato escolhido a prefeito e a
vice-prefeito Fiorelo Paese.
Nominata de
Vereadores
Cristiane Spadari
Diego Soligo
José Maria Pavan

Divulgação

Fiorelo Paese e Dâmaso Pavan

Coleta de segunda, quarta e sexta-feira - A partir do meio dia
Iniciando na Ponte do Rio Burati, sentido a Linha 28 | Pousada Don
Giovani - Linha Amadeo | Estrada Campo - Linha 28 | Descida da
Linha 32 | Finaliza até Cave Geise, na Linha 32 | Retorna até o
Salão da linha 32 | Segue até a Linha 47, na propriedade de Euclides Tasca | Retorno até o Salão da Linha 28 | Segue até a Sede do
Município, Ruas Sete de Setembro, Padre Damaso Trani e Luis
Segale, Loteamento Ferrari e Loteamento Pompeia.
Roteiro da primeira terça do mês - Lixo Reciclável - A partir do meio
dia
Pousada Fornasier Linha 28 | Frutas Rubbo | Pousada Don Giovani
- Linha Amadeo | Seguindo até a residência de Sérgio Botin, divisa
com Farroupilha | Retorna até a Don Giovani, seguindo pela Estrada Campo, linha 28 | Finaliza até a Cave Geise, linha 32 | Retorna
até o Salão da Linha 32 | Segue até a Linha 47, na propriedade de
Euclides Tasca | Retorna até o Salão da Linha 32 | Segue A Esquerda Via Linha Jacinto | Segue até o Moinho Rigon divisa com
Farroupilha, estrada onde não realiza coletas | Segue Capela
Santa Cruz, sentido VRS 855 altura do trevo de acesso da Linha 40,
entrando na Estrada da família Bigolin coletando na Vinícola Valmarino até a propriedade de Isidoro Bigolin | Segue para a Linha
40 coletando até o Salão Paroquial | Segue sentido à residência
de Justino Ferrari | Retorna até a VRS 855.
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Convenção oficializa Ferrari e
Pavan em Pinto Bandeira
Duas Convenções Municipais
ocorreram no domingo, 31 de julho, em Pinto Bandeira. No Ginásio do Clube Rosário estiveram
reunidos filiados do Partido Progressista (PP), enquanto no Clube Rosário, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro
(PMDB).
Ao final, uniram-se no fechamento do evento do PMDB,
confirmando a candidatura para
Prefeitura nas Eleições 2016 de
Hadair Ferrari (PMDB) como
prefeito da chapa, tendo como

Hadair Ferrari e Daniel Pavan

vice Daniel Pavan (PP). A Coligação conta ainda com o PTB (Partido Trabalhista Brasileiro).
Histórico dos Candidatos
Hadair Ferrari tem 55 anos, iniciou sua trajetória na agricultura
com a família em Pinto Bandeira.
Por mais de 13 anos desempenhou
atividades na área administrativa em
indústrias vinícolas, destacando seu
trabalho na Cooperativa Vinícola
Aurora. Hoje atua como administrador na empresa Ferrari Válvulas
Automotivas.

Daniel Pavan tem 41 anos, também iniciou sua trajetória na agricultura com a família, formou-se
em Técnico em Agropecuária e
cursa faculdade de Administração
de Empresas. Trabalha na Gestão de Negócios Agropecuários
há 20 anos.
Nominata de
Vereadores
PMDB
Francieli Brun
Ivone Cosme Ferrari
Marlova Durante Henrique
Solange Nichetti Comiotto
Adilso Antônio Salini
Ivo de Toni
Valdir Antônio Coghetto
Valmor Nichetti
PP
Teresinha Massocco Paese
Adair Rizzardo
Gerson Odorcik
Simone Paese
Rogério Marini
Diego Tumelero
Silvana Ceccon Burlini
César Palma

Um Pai é...
Alguém para se orgulhar,
alguém para se agradecer,
e, especialmente,
alguém para se amar.
Uma homenagem do

Minimercado
Adrimar

Feliz dia
dos Pais

(54) 3468 0106
Pinto Bandeira / RS

A Pagno Construções oferece diversos serviços para
sua comodidade, contando com equipes qualificadas para:
- Projetos arquitetônicos
- Projetos estruturais
- Projeto Elétrico
- Projeto Hidráulico
- Projeto de jardim
- Construções residenciais, prediais e industriais
- Reformas residenciais e industriais
- Pinturas internas e externas
- Acabamentos
- Elétrica
- Hidráulica
- Fornecimento dos materiais necessários
- Execução de todas as etapas

Você sonha, a Pagno realiza.

Execute sua obra conosco e ganhe o projeto sem
custos!
Comodidade, segurança, confiança total é conosco.

Entregamos sua obra 100% pronta

PAGNO
CONSTRUÇÕES
Rua 7 de Setembro, 196 Sala 202 - Bairro Fenavinho.
Bento Gonçalves - RS | 54 9932 5249 | 54 9617 0153
pagnoconstrutora@hotmail.com
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Aniversariantes

Parabéns a bibliotecaria Adriane Os primos Adrian Augusto Marchetto Sganzerla
Botignol que fará aniversário no e Erick Tumelero Marchetto são aniversariantes
dia 15 de agosto
deste mês

A professora Roseli Ceccon Rubbo e os alunos Gustavo Legramanti, Ana Luiza De Toni, João Vítor Rubbo, Adrian Augusto Marchetto
Sganzerla e Alan Soligo comemoram a troca de idade

Parabéns ao gatinho
Alceu Rafael Carboni

Parabéns aos alunos Augusto Antonio Cristofoli, Eduardo Machado de Souza, a professora Simone Marini Rubbo, Leidiane Carboni e
Ingrid Tarnoski Gurkievicz

A gatinha Keila Manara
de Toni esteve de aniversário neste mês

O gatinho Pedro Henrique Baratto de Toni comemorou aniversário

Samuel Moraes Berton comemorou 10 anos de
idade com festa fantasia em clima de Halloween
ao lados dos pais Adair Berton e Tatiane Moraes

A professora Maristela Provensi Comiotto e
Parabéns aos alunos Mauricio Vieira, Vinícius Dalla Costa, Ca- as alunas Ketlin Fagundes e Lerine Jaíne Lerin comemoram aniversário
roline Trevelin e Andrei Bigolin
Parabéns aos alunos Elizandra Otero Borges da Silva, Edenilso dos Santos Silveira, João Gabriel Almeida Santolin, Leandro Junior Gurkievicz Chaves e Samuel
Oliveira Vitório
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Eleições 2016

Convenção PDT confirma
candidatura à reeleição
de Pizzio e Lóris
Encontro também apresentou nove candidatos a vereadores
Em convenção realizada na noite da quarta-feira, 3, no Salão Paroquial de Pinto Bandeira, o Partido
Democrático Trabalhista (PDT)
aclamou a candidatura para reeleição do prefeito João Feliciano Menezes Pizzio e do vice Lóris Fran-

ceschini para o Pleito de 2016 que
será realizado em outubro.
O Partido confirmou ainda coligação com o Partido da Social
Democracia Brasileira (PSDB) para proporcional de Vereadores,
com o nome “A força que vem

do povo”.
Segundo o Prefeito, o lançamento de sua candidatura à reeleição é opção de continuidade a
um Governo que teve erros e acertos. A convenção encerrou com o
canto do Hino de Pinto Bandeira.
Felipe Machado

Nominata de
Vereadores
PDT
Maurício Pagno
Maria Elisabete Manara
Igor Pietrobon
Anilson Luiz Galvan Predebon
Diva Marchetto Durante
Marinês Manara De Toni
Daniel Sganzerla
Luis Carlos Riva
PSDB
Sérgio Luiz Leôncio
Lóris Franceschini e João Feliciano Menezes Pizzio

Mês de aniversário!
PARTICIPE DO SORTEIO
Uma Massagem Relaxante!
Basta você acessar a página do Facebook
Tatianemoraesmassoterapeutaebeleza
ler o regulamento e clicar em quero Participar.
Boa Sorte!

Lancheria Central

Sob Nova Direção
Servimos almoços, lanches
(xis, pizza, fritas),etc .
Rua 7 de setembro, 271, Centro, Pinto Bandeira
3468-0166 | 9135-7978 | 9705-6181
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Após conquistar indicação de procedência, Pinto Bandeira
busca Denominação de Origem para fortalecer exportações
Com o selo de denominação de
origem, a qualidade dos produtos
deve crescer, bem como seu conceito internacional, em processo
que deverá ser concluso até 2018
A Asprovinhos (Associação dos
Produtores de Vinho de Pinto Bandeira), em parceria com a Embrapa
e com a UCS vem realizando um
trabalho intenso nos últimos anos
com o objetivo de conseguir selo
de denominação de origem para os
espumantes do município de Pinto
Bandeira. De acordo com o presidente do Conselho regulador da
Associação, Marco Antônio Salton,
o município já tem a Indicação de
Procedência e, conseguindo a denominação de origem, muitas vantagens poderão ser adquiridas para
os produtores pinto-bandeirenses.
“É importante frisar que caso isso aconteça, algumas situações terão que ser observadas, como por
exemplo a utilização apenas de uvas
de Pinto Bandeira, período de envelhecimento de dois a três anos,
entre outras”, explica.
Pinto Bandeira tem uma produção de média escala e alta qualidade. “Com o selo de denominação de origem, iremos fortalecer as
marcas da região e isso com certeza irá facilitar no futuro os proces-

sos de exportação”, afirma. Neste
momento, o processo encontra-se
em estudo, aos cuidados da Embrapa Uva e Vinho, de Bento Gonçalves. Ainda não há previsão para finalização e encaminhamento para
avaliação do Instituto Nacional de
Propriedade Industrial (INPI), órgão que concede o registro, mas a
expectativa é que possa estar concluído até o final de 2018. As discussões para obtenção da denominação de origem iniciaram ainda
quando a indicação geográfica foi
garantida, mas se intensificaram no
último ano.
A D.O. Pinto Bandeira produzirá espumantes pelo método tradicional, com pelo menos 18 meses de maturação, a partir de três
cepas – Chardonnay, Pinot Noir e
Riesling Itálico – cultivadas em espaldeira (plantio vertical). As normas também determinam o limite
máximo de quilos de uvas produzidos por hectare plantado e o máximo de rendimento de vinho por
quilo de uva.
Hoje, o Brasil tem cinco regiões
vinícolas com indicação geográfica,
certificação concedida pelo INPI e
criada para conferir reputação, valor e identidade a um produto. São
quatro com a indicação de proce-

dência (IP), que demarca a origem
das uvas e da produção, todas no
Rio Grande do Sul: Altos Montes,
Monte Belo, Pinto Bandeira e Farroupilha, a mais recente da lista.
Apenas o Vale dos Vinhedos tem
Denominação de Origem no Brasil,
o que dá padrões até para a identidade visual de seus vinhos. As regiões da Campanha Gaúcha e do
Vale do São Francisco (BA e PE)
estão com processos em andamento para conseguir a IP.
Em Pinto Bandeira, são quatro as
vinícolas que comandam a campanha pela D.O., Don Giovanni, Aurora, Valmarino e Cave Geisse. E a
indicação deve ser restritiva, quem
quiser entrar, terá de se adaptar.

mão, pêssego, mel, flores brancas,
abacaxi e frutas cítricas. Tem sabor
doce e acidez refrescante, de paladar cremoso, delicado e persistente.
Os vinhos finos brancos têm
coloração do amarelo esverdeado
ao amarelo-palha, aroma fino, nítido, com predominância de notas
cítricas. O sabor é refrescante, delicado e de média intensidade. O
Chardonnay destaca-se pelo frutado, notas de manteiga e tostado. O
Riesling Itálico tem aroma delicado
com notas de flores brancas.
Os vinhos finos tintos apresentam cor brilhante, viva, rubi, com
tons violáceos. Predominam os aromas de frutas vermelhas escuras e

um leve toque de vegetal. O corpo
é mediano, com taninos leves e acidez equilibrada. Quando submetidos ao carvalho adquirem notas de
coco e especiarias, como a baunilha
e o cravo-da-índia. O teor alcoólico
é moderado e são adequados ao envelhecimento em garrafa.
Perante estas informações, e informações técnicas de área geográfica, tipicidade de solo, clima e relevo, a Indicação de Procedência
Pinto Bandeira traz o Regulamento
de Uso da Indicação de Procedência (IP) Pinto Bandeira e as Normas de Controle que estão sob a
tutela do Conselho Regulador da
Asprovinho.

Características
Conforme dados da Asprovinhos, os vinhos Pinto Bandeira refletem as características da geografia
e do saber-fazer local. O espumante fino tem cor palha claro, aroma
fino, cítrico, com toque de tostado.
O paladar é equilibrado, nítido, de
acidez refrescante; boa complexidade de sabor e média persistência.
O espumante moscatel tem coloração palha esverdeada e espuma esbranquiçada; o aroma é fino,
com notas de ervas-de-quintal, ma-

Partidos têm até 15 de agosto para apresentar o Registro dos Candidatos
Após o fim do prazo para a realização das convenções partidárias,
os partidos políticos terão até dia 15
de agosto para apresentar nos cartórios eleitorais o registro dos candidatos a prefeito e vereador. No dia
seguinte, 16, uma terça-feira, começa o período de propaganda eleitoral nas ruas e na internet, de acor-

do com calendário divulgado pelo
Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
A partir do dia 16, os candidatos
poderão usar alto-falantes nas suas
sedes ou veículos das 8h às 22 horas,
além da distribuição de material de
propaganda impresso, caminhadas
e carreatas. A campanha poderá ser
feita até o dia 1º de outubro, nas vés-

peras do primeiro turno das eleições.
Comícios e reuniões públicas
em local fixo deverão se encerrar
três dias antes do pleito. A propaganda eleitoral gratuita no rádio e
na televisão ocorrerá de 26 de agosto a 29 de setembro, terminando
três dias antes do primeiro turno.
No dia 30, ainda será permitida a

veiculação de propaganda eleitoral
paga na imprensa escrita.
Os partidos e coligações deverão
declarar à Justiça Eleitoral os gastos
de campanha do dia 9 ao dia 13 de
setembro. A Justiça irá divulgar esses
gastos publicamente no dia 15. Nestas
eleições, os candidatos devem receber
apenas transferências do Fundo Par-

tidário e doações de pessoas físicas.
No dia 12 de setembro, todos os
pedidos de candidatura devem estar
julgados pela Justiça, segundo regra
do TSE. Nenhum candidato poderá ser detido ou preso, salvo em flagrante delito, a partir do dia 17 de
setembro. Para os eleitores, essa
condição valerá a partir do dia 27.

Impasse marca Projeto de expansão
da Proamb em Pinto Bandeira
O Ministério Público (MP) de
Bento Gonçalves, através da Promotoria Especializada, que atua
também na área do meio ambiente, vêm acompanhando um impasse
envolvendo a Fundação Proamb e
a Prefeitura de Pinto Bandeira. Isto
porque a empresa busca obter alvará do município para seu projeto de
ampliação, enquanto a Prefeitura teria feito algumas exigências, como a
apresentação do Estudo de Impacto
de Vizinhança (EIV).
De acordo com o promotor Élcio
Resmini Meneses, “o prefeito (João
Pizzio) relatou que não poderia autorizar porque tinha preocupações com
a comunidade da Linha Brasil, pelo
trânsito intenso e pelos danos”, disse.

Então, o MP tentou intermediar
através de reuniões realizadas com
as partes. Chegou, conforme publicação do site da Prefeitura de Pinto Bandeira, a ocorrer a sugestão de
que a Proamb subsidia-se 90% do
custo da obra de pavimentação do
local. Depois de novas conversas,
o município chegou a propor uma
divisão de 50% para o Poder Público e a outra metade para empresa.
“Já oficiei a Proamb e esperamos
uma próxima reunião para tentar
avançar no diálogo”, disse.
A Fundação Proamb, que completou 25 anos de atuação, tem como principais atividades a disposição de resíduos sólidos industriais
em aterro, bem como a preparação

do CDR (Combustível Derivado
de Resíduos) com resíduos sólidos
inflamáveis para queima. Em maio
deste ano confirmou um financiamento junto ao BRDE de R$ 5,5
milhões para sua expansão.
Entretanto, o prefeito ressaltou que
este acordo não elimina a obrigação legal por parte da Proamb, em apresentar o Estudo de Impacto de Vizinhança, em nota no site da Prefeitura.
A Difusora procurou a assessoria
de imprensa da Prefeitura, que informou que a manifestação do Poder Público já consta na nota do site.
A Proamb preferiu não se manifestar sobre o caso neste momento.
Fonte: Central de Jornalismo
da Difusora

