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Candiota 24 Anos

v cê

? ?
A comunidade candiotense e a região terão uma grande
sabia ?
oportunidade de conhecer o Centro Cultural Candiota I e
A entrega do
vivenciar um dia especial com diversas atrações locais e
diploma
de criação do
regionais, no dia 24 de março, dia do Aniversário de Candiota.
A programação inicia às 10 horas com as exibições dos município de Candiota,
curtas vencedores do Jeronimous Cine Festival (Clarisse e pelo então governador
Rede de Mentiras) e do documentário Candiota Natural. Alceu de Deus Collares,
Ainda, na parte da manhã, estará aberta a Exposição dos se deu na manhã de 20
trabalhos inscritos nos Concursos alusivos aos 24 anos de março de 1992, com
(Candiota em um Click/ Desenho e Produção Textual), ato no Palácio Piratini,
promoção que envolveu participantes residentes e de outros municípios e também estudantes. A em Porto Alegre (Capital
partir das 13 horas, inicia a Feira Artesanal e Gastronômica, assim como a Tarde Festiva Infantil do Estado). Porém a
com a equipe do PIM. Às 14 horas, é hora do Chimarrão literário com nossos escritores locais data de publicação no
(Severino Rudes Moreira, Cássio Gomes Lopes, Nadiane Momo e Taylor Lima), sendo que este Diário Oﬁcial do Estado
último autor fará o Lançamento Oﬁcial de sua obra “Candiota: terra de riquezas, lutas e conquistas”.
do Rio Grande de Sul, da
Apresentam-se a tarde, por volta das 15 horas, o Coral Canarinhos, o Coral de Idosos e os
criação
do município de
Pequenos Cantores, além do Grupo Dança e Expressão. As Invernadas locais também
Candiota,
dá-se no dia
abrilhantarão o Aniversário de Candiota, às 16 horas, por meio da atração “Candiota 24 anos em
Dança”. Já as 17 horas conheceremos os vencedores dos Concursos (Candiota em um Click/ 24 de março de 1992, daí
a s
Desenho e Produção Textual) e, na sequência contemplaremos os talentos locais, na 2ª edição do p o r t a n t o
c
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m
e
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do
Festival Metamorfose Musical. Os parabéns, o bolo e as falas das autoridades serão realizados às
aniversário
do
município
20 horas, seguidos do Show de encerramento com Cristiano Quevedo. Portanto, diversidade
cultural, ambientação histórica e a alegria do povo candiotense são premissas da programação serem nessa data.
A principal via da
dos 24 anos de Candiota.
O evento é uma realização da Prefeitura de Candiota, com o patrocínio do Banrisul e apoio S e d e d o M u n i c í p i o
da Eletrobras/CGTEE e empresa Laranjal Transportes, que disponibilizará transporte gratuito nos ( D a r i o L a s s a n c e ) é
seguintes horários e itinerários:
denominada Avenida 24
13h – Vila Operária/João Emílio/Dario Lassance/ Vila Residencial.
de Março, nome esse
23h – Vila Residencial (Centro Cultural)/ Dario Lassance/ João Emílio/ Vila Operária.
alusivo ao aniversário de
Motivos não faltam para você comemorar conosco… Estamos lhe esperando!!!!
Candiota, conforme Lei
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4º Encontro de Motos movimenta Candiota
Nos três dias de evento (4, 5 e 6 de
fevereiro), o quarto Encontro de Motos Candiota
reuniu mais de quatro mil pessoas. Só de motos
foram contabilizadas mais de mil, vindas de todo
país, bem como do Uruguai e Argentina.

A apresentação das bandas de rock foi o
ponto alto do evento. No sábado, a tradicional
banda Kid Cegonha encerrou as atividades
reunindo um grande público.
Para nosso município é importante que
todos se sintam acolhidos, como se fossem
candiotenses e ﬁcamos muito felizes em realizar
um evento desse porte.

Turismo Candiota

Municipal nº 244/95.
O u t r a
curiosidade é a
realização da Cavalgada
do Aniversário do
Município, onde os
membros da Associação
do Cavalarianos de
Candiota (ACC)
percorrem o trecho,
Bagé x Candiota (40km)
com a imagem da
Padroeira do Município
Imaculada Conceição,
comemorada em 08 de
dezembro, data de início
do evento Chama
Natalina.

Secretaria de Turismo de Candiota
Fone: (53) 9922.0969
Estrada Miguel Arlindo Câmara s/n - Vila Residencial
Centro Cultural Candiota I - Candiota - RS - CEP: 96495-000
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APISCAN promove segundo Jantar do Peixe

No dia 18 de março a
Associação dos Piscicultores de Candiota APISCAN promove o 2º Jantar do Peixe em
Candiota. O evento acontece no CTG
Candeeiro do Pago, a partir das 21 horas.

As ﬁchas do jantar já estão
disponíveis para comercialização
na EMATER e na Secretaria de
Agropecuária, no valor de R$ 35,00
por pessoa. Ao todo serão
disponibilizadas 200 ﬁchas, sendo
que diferentemente da primeira
edição, onde foram servidos pratos
prontos (em porção), desta vez
será servido em bufê livre.
A secretária de Turismo,
Francielle Lima, enfatiza que o
consumo de peixe é importante em
todas as fases da vida. “Os peixes
são valiosos, porque são
adequados para todos os tipos de
cardápios e podem ser cozidos,
fritos, assados, crus e
apresentados de muitas maneiras”,
falou.
O cardápio será composto

por: entrada - canapé com patê de
peixe, Bolinho de peixe, iscas de
peixe. Pratos principais (bufê) carpa ao molho escabeche, ﬁlé de
carpa à parmegiana, pastelão de
carpa, carpa assada, moqueca de
carpa, arroz branco, purê de
batata, saladas diversas.
Sobremesa - salada de frutas. O
objetivo é de incentivar o consumo
da carne de peixe, sobretudo das
espécies criadas no município,
evidenciando que a partir delas
podem-se preparar pratos
saborosos, práticos, além de
saudáveis.
O evento conta com o
apoio da Prefeitura de Candiota por
meio das Secretarias de
Agropecuária e Turismo, EMATER e
COPTEC.

Feira Municipal do
Peixe e da Páscoa de Candiota
23 e 24 de Março de 2016
Galpão do Produtor (Praça Dario Lassance)
8h às 18h
Concurso de Maior Peixe (com premiação)
Vendas de Peixes Vivos e Filés
Venda de Produtos Coloniais
CARPAS

Turismo Candiota

JUNDIÁS

TILÁPIAS

CHOCOLATES E
ARTESANATO

