08 JORNAL IMAGEM www.oimagem.com.br

GERAL

São Miguel do Oeste - Quarta-feira, 11/09/2013 - Edição 674

Boca no Trombone Iniciam eliminatórias Municipais do Festival
Euclides Staub Estudantil Regional da Canção
Por:
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Segundo o prefeito,
Roque Meneghini, o equipamento irá iniciar o trabalhos imediatamente,
dando mais agilidade e
qualidade nos trabalhos
prestados ao cidadão.
"Conseguimos vender os
equipamentos antigos,
que já não tinha condições
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Premiação
O vencedor ﬁnal do
primeiro lugar de cada
categoria receberá um violão, troféu e uma viagem
para o Beto Carrero World
e Florianópolis. As escolas
dos ganhadores também
receberam um violão. Os
segundos e terceiros lugares serão premiados com
troféus.
Etapas
A segunda eliminatória municipal ocorre em
Descanso, no dia 18 de
setembro, às 19h, no Clube Sociedade Amigos de
Descanso.
Belmonte segue com as
eliminatórias no dia 25 de
setembro; Bandeirante
dia 02 de outubro; São
Miguel do Oeste, dia 09 de
outubro; Barra Bonita, dia
16 de outubro e Paraíso,
dia 30 de outubro.
Os horários e os locais
serão deﬁnidos em breve.
A ﬁnal Regional está prevista para o dia 14 de
novembro em São Miguel
do Oeste, podendo ocorrer
mudança da data.

Vencedores do Fercan 2012
Eliminatória municipal de Guaraciaba

Prefeitura adquire novo equipamento
A
de uso, e, com os recursos
angariados, adquirimos
um equipamento novo",

complementou.
A entrega foi em frente
à prefeitura, com a pre-

sença de vereadores,
secretário e equipe de
governo.
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