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O ROTEIRO
Plano, que ainda pode mudar no decorrer da viagem, prevê percorrer cinco regiões na Metade Norte

Com orçamento mais enxuto, 
petista viajará por quatro dias

DESPESAS
l Sem contar combustível e diárias, se-

rão gastos R$ 70 mil com a caravana, 
58,8% a menos do que em 2012.

PASSAGEIROS
l Além do governador, secretários e 

representantes de 32 secretarias de-
verão integrar a comitiva.

ÔNIBUS
l Com as cores da bandeira do RS, o 

veículo, da Brigada Militar, é o mesmo 
utilizado na viagem do ano passado.

EM 2012
l Tarso viajou 1,7 mil quilômetros em 

cinco dias e passou por 17 cidades.

A ESTRUTURA
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l Teutônia: visita a hospital e assinatura 
de contratos de programa de irrigação.

l Tio Hugo: almoço, balanço do progra-
ma de combate à pobreza no campo e 
repasse de terreno para construir escola.
l Sarandi: inspeção em obras de 

abastecimento da Corsan e de 
construção de unidade 

básica de saúde.

SExtA-fEIRA
l Ibirubá: anúncio de R$ 20 milhões em 

financiamentos para cooperativas. Visita à 
propriedade rural contemplada pelo progra-
ma Mais Água, Mais Renda.

l Panambi: entrega de obra de pavimenta-
ção asfáltica do distrito industrial.

l Giruá: em jantar com prefeitos, Tarso 
vai receber demandas da região.

AMANhã
l Bento Gonçalves: vistoria em 

obras de saneamento da Cor-
san e em investimentos para 
ampliação da Vinícola Salton.

l Pinto Bandeira: visitas à 
prefeitura e a uma agroindús-
tria familiar. Também fará o 
lançamento de pacote de edi-
tais de cultura, no valor de  
R$ 10 milhões.

SáBADO 
l Santo Ângelo: lan-

çamento de edital de  
R$ 11 milhões para 
infraestrutura básica a áreas indus-
triais e oficialização de complemento a 
quem recebe o Bolsa Família.

l Catuípe: lançamento de programa para facilitar a 
regularização de terras.

l Augusto Pestana: visita à residência do programa 
de habitação rural.

l Ijuí: vistoria de ampliação da subestação da CEEE.

QUINtA-fEIRA
l Westfália: entrega da primeira esco-

la construída com verba do Plano de 
Necessidades de Obras (PNO).


