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11ª FACIG: CCO acerta detalhes do evento
Guaraciaba
ubcomissão de infraestrutura realiza reunião
para deﬁnir detalhes para
a 11ª FACIG - Feira Agropecuária Comercial e
Industrial de Guaraciaba
que acontece nos dias 27,
28 e 29 de setembro de
2013.
Conforme a equipe foi
deﬁnido que dentro do
parque não terá estacionamento, mas ao lado de fora
terá um local reservado
para expositores, patrocinadores e autoridades,
também terá um estacionamento monitorado pela
equipe da segurança, esse
será cobrado e os estacionamentos livres em locais
diversos próximos ao parque.
Conforme o presidente
da CCO, Clodoaldo Fontana "Estamos pensando em

S

tudo para poder oferecer
ao expositor e ao visitante
um local agradável e bom".
O sargento da polícia militar Cristiano Moura lembra que "Tudo isso é
importante, mas não podemos esquecer-nos da trafegabilidade, o trânsito precisa ﬂuir, vão ter as pessoas que vão para visitar a
feira mas vão ter as que
não vão entrar no parque e
precisam da estrada para
passar", destaca.
Fontana ainda lembra
que "Estamos nos preparando e nos organizando
para oferecer à expositores
e visitantes a maior feira
que Guaraciaba já viu, mas
também a melhor “ﬁnaliza.
Infraestrutura
Há menos de 30 dias
para a abertura oﬁcial do
evento o parque também

está recebendo melhoria
nesse últimos dias, com a
realização de cascalhamento, nivelamento e limpeza. As máquinas da
secretaria de obras estão
intensiﬁcando os trabalhos para deixar tudo pronto e organizado para a rea-

lização da 11ª FACIG. Clodoaldo destaca que "São
mais de 50 estandes externos. Vamos disponibilizar
aos expositores um parque
com estrutura para a feira
que estamos planejando, e
a administração municipal
está empenhada para que

isso aconteça", enfatiza.
No local onde havia o
viveiro municipal, que foi
desativado, haverá estandes. E é lá que as máquinas
estão trabalhando a todo o
vapor, para deixar o parque na mais perfeita
ordem para os dias da fei-

ra. No total serão 126
estantes desses 54 externos e 72 internos. Dos
internos todos já foram
comercializados e dos
externos resta apenas 1 a
ser vendido. Presidente da
CCO está otimista em relação a realização do evento.
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Jovens recebem certiﬁcado de dispensa militar
São Miguel do Oeste
solenidade de entrega dos certiﬁcados de
dispensa do serviço militar para mais de 70 jovens
ocorreu no auditório da
Câmara de Vereadores,
sob a coordenação do capitão Amarildo José dos Santos, delegado da 20ª Delegacia de Serviço Militar e
secretário da Junta de Serviço Militar 178, Valmor
Povala.
Os jovens que receberam a dispensa residem no
município de São Miguel
do Oeste. O capitão repassou a mensagem do
comando do Exército, orientando os jovens sobre as
responsabilidades como
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cidadão, a busca pelo caminho da verdade, a importância de estar em dia com
o serviço militar e todas as
demais atividades que
venham a ser desempenhadas por eles, na área
proﬁssional e pessoal.
Para o prefeito João
Valar o civismo, o amor
pela nação é algo presente
em todos e a dispensa do
serviço militar não quer
dizer que isso seja deixado
de lado. “Somos responsáveis por nossas ações e
devemos escolher o caminho do bem sempre.
Como jovens vocês optam
por qual caminho seguir,
então avaliem e observem
o que é melhor.”
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Desﬁle reúne entidades do município no 7 de Setembro
Fotos: Rádio Progresso

Bandeirante
rogramação especial de Sete de Setembro aconteceu no sábado, com inicio as 9h,
com desﬁle cívico no
município de Bandeirante. A atividade contou com a participação
das escolas e entidades
locais. Conforme os
organizadores, a saída
dos pelotões iniciou em
frente à rodoviária,
seguindo pela Avenida
Santo Antônio, com dispersão em frente ao Centro de Saúde. Em seguida, houve pronunciamentos oﬁciais.
No sábado, o Clube
de Mães também promoveu almoço no Salão
Católico após o desﬁle.
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