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Programação da Semana da Pátria resgata o Civismo
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São Miguel do Oeste
o domingo, dia 1º,
iniciaram as atividades da Semana da Pátria
desenvolvidas pelas secretarias de Cultura e de Educação.
A tradicional condução
do Fogo Simbólico, do 14º
RCMec até a Praça Walnir
Bottaro Daniel e o acendimento da Pira, feito pelo
prefeito João Valar, marcaram o começo de uma
semana programada para
enaltecer a nação e resgatar o civismo.
A condução do fogo
contou com a participação
do Exército, Batalhão de
Bombeiro Militar e Acosmo – Associação de Corre-

N

dores de São Miguel do
Oeste. O fogo saiu do regimento, às 7h15, passando
pela Rua Waldemar Rangrab até a área coberta da
praça, no centro da cidade.
Como no domingo, os
demais dias desta semana
tem programação especial
no período da manhã, às
8h, e no ﬁnal da tarde.
Todas as manhãs acontece o hasteamento das
bandeiras, hino nacional,
hora cívica e troca da guarda do fogo simbólico. O
arriamento das bandeiras,
ao toque do clarim, acontece às 18h.
A programação da
Semana da Pátria tem
como tema “O Brasil de

todos nós - Resgatando o
Civismo”.
Desﬁle
São Miguel do Oeste: No município o desﬁle
está previsto para as 9
horas, com participação
de 20 entidades entre escolas, clubes de serviço e
demais representantes, a
marcha segue até a praça
Walnir Botaro Daniel. O
Ordem do desﬁle: Polícia
Militar, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Ação
Social, Apae, Secretaria
de Cultura (Oﬁcinas),
Secretaria de Educação,
Gerência Regional de Educação, IFSC, Demolay,
Bethel, Rede Feminina de
Combate ao Câncer
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G r u p o Í t a l o Germânico, CTG Porteira
Aberta, AMAPEC, Escoteiros, Pastorais, Motorizados, 14º RCMEC, Piquetes. Cerca de 3 mil pessoas
são esperadas para o desﬁle.
Guaraciaba: Estarão
presentes 27 entidades
dos diversos segmentos,
mostrando um pouco da
história das mesmas, de
sua cultura e seus costumes, sempre com o intuito
de mostrar o que temos de
melhor. A solenidade do
dia 07 terá início às
8h30min com hasteamento dos Pavilhões: Nacional, Estadual e Municipal
e composição do Palanque

Oﬁcial. Logo após, às 9horas acontece o desﬁle em
parte da Rua do Comércio,
passando pela Rua Ademar de Barros, Padre Feijó
e encerramento na Rua
Sete de Setembro.
Descanso: A concentração será no estádio
municipal João Baretta.
No dia sete além do desﬁle
das escolas, entidades e
demais segmentos da
comunidade haverá o pronunciamento das autoridades e a presença da Banda do 14º RCMEC, Regimento de Cavalaria mecanizado. De acordo com a
secretária da Educação,
Jacinta Oro, da Educação,
devido a presença da Ban-

da do quartel, o evento iniciará as 14horas
Santa Helena: No
município o desﬁle começa com a concentração dos
pelotões no Ginásio no centro, as 8 horas, passando
pela Avenida Brasília até
gruta são Cristovão. Os
pelotões retornam pelo
posto de combustível , voltando pro ginásio, onde
acontece o pronunciamento de autoridades, canto do hino e apresentações
da banda municipal. Participam neste ano as Escolas
Cinderela, Escola Básica
Santa Helena, Cras, Apae
de Tunápolis/ Santa Helena, grupos de idosos e clube de cavalaria.

