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MONUMENTO FORÇA EXPEDICIONÁRIA...

Comitiva apresentou ao comandante do 4º RCB Leonardo Martins MAQUETE de uma

homenagem aos soldados que combateram na 2ª Guerra Mundial as forças nazifascistas.

O monumento será implantado na Praça Cicero Cavalheiro, obra do escultor Vinicius

Ribeiro, projeto paisagista do arquiteto Guilherme Dorneles, com uma grande comissão

coordenada pela Eza Cavalheiro Pires que agora precisam levantar doações para

completar os recursos necessários. Quem puder e quiser ajudar financeiramente, pode

procurar esta equipe e fazer doações.

UERGS NOS FINALMENTES...

Que maravilha!!! Passei na frente da sede própria da UERGS e gostei de ver, quase tudo

pronto. Parabéns a Arisa da Luz, Eugenio Portela, Senador Lasier Martins, Deputado

Afonso Mota, Prefeito Sidney e todos os envolvidos nesta MAGNA OBRA para a Região.

Show de bola. Sei que mais pessoas deveriam ser nominadas nesta nota, porque também

contribuíram para realização dessa grande obra.

Vejo a UERGS como uma grande alavanca para a região, principalmente tendo foco no

AGRO, desenvolvendo potencialidades e habilidades dos alunos com integração,

tecnologia, produtividade, inovações, evolução e meritocracia.

Logo depois passei na, frente do futuro GINÁSIO DE ESPORTES frente ao parque

Centenário e tive uma profunda decepção, abandonado. ..

VERDADES

Cabe a população escolher o que quer digerir e as VERDADES devem ser a tônica nesta

campanha política pelo bem do Brasil e seu povo. Desculpem tocar seguido nesta tecla,

mas água mole em pedra dura tanto bate até que fura e farei minha parte neste combate

em defesa do Brasil...
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FUNDÃO E PROPAGANDA ELEITORAL...

Onde vamos parar com nossa OMISSÃO!? Em 10 anos foram mais de R$ 5 BILHÕES só

em renúncia fiscal para o HORÁRIO ELEITORAL, consumindo recursos nossos, gerando

visibilidade e influência para as CÚPULAS PARTIDÁRIAS. Os R$ 7 BILHÕES destinados

aos Partidos neste ano, deveria atender necessidades do povo, um absurdo que estimula

criação de partidos, motiva movimentos políticos como a criação do UNIÃO BRASIL,

fusão do PSL e DEM que nasce com um caixa de R$ 700 MILHÕES, 81 Deputados

Federais e 7 senadores, como os demais partidos desfrutando de imunidade parlamentar,

emendas parlamentares, salários exorbitantes, assessorias e auxílios de tudo que é tipo e

valor, prescrição de processos no STF, etc... para que estas cúpulas se mantenham no

poder e o resto que fazem todos sabem bem. Pior!!! Vetaram a QUIMIOTERAPIA ORAL

para o tratamento de câncer pelos usuários de planos de saúde.


