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São José do Cedro
dia 7 de setembro foi comemorado no município com a
participação de mais de 30 entidades cedrenses. Prestigiaram o desﬁle o prefeito, Antônio Plínio de
Castro Silva, o vice-prefeito José
de Conto, todos os secretários
municipais e demais autoridades.
Escolas e demais entidades
optaram por não deﬁnir temas
para os pelotões, e cada entidade
usou seus uniformes oﬁciais. As
festividades começaram às 8h30
com os pronunciamentos das lideranças políticas presentes no local,
em frente ao prédio da Prefeitura.
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Romelândia
o município o desﬁle
também aconteceu
pela manhã com a presença de inúmeras entidades e
escolas. Participaram a
Escola Especial Apae, Escola Professor Hermínio
Heusi da Silva, Escola Professor João Romário Moreira, Escola Anita Garibaldi, Escola municipal Milena Schaefer, Escola Infantil Rui Barbosa e Érico
Veríssimo, Pré-escola
Branca de Neve, Reino da
Alegria, e Barquinho Amarelo, Creches Jeitinho de
Ser e Pingo de Genteo.
Também participaram ativamente das comemorações o Clube dos Idosos,
CDL, CTG, Gaioleiros,
CRAS, O desﬁle foi aberto
pela Banda da escola João
Romário.
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Descanso
prefeito Hélio Daltoé
inovou no tradicional
desﬁle em homenagem à
Pátria. Entre as mudanças o
local do desﬁle e a presença
do Exército. Daltoé disse
que optou pelo estádio João
Baretta devido o intenso
transito no centro da cidade.
Já a presença do 14º R C
Mec sempre é um show a parte e sua presença é fruto do
bom relacionamento da
municipalidade com o
comando de Carlos Henrique Curado.
Guaraciaba
ais de 1,5 mil pessoas
acompanharam, na
manhã de sábado (7), o desﬁle
cívico da Independência, no
município de Guaraciaba. O
evento, que começou por volta
das 9h, durou cerca de duas
horas, com desﬁle de escolas e
entidades do município.
Coordenado pela Secretaria
de Educação, o desﬁle reuniu 27
entidades e foi acompanhado
ainda por autoridades locais e
regionais. Segundo o prefeito,
Roque Meneghini, a colaboração da comunidade foi importante. "O empenho e a dedicação das escolas, grupos de idosos, clubes e entidades de nosso
município garantiram o sucesso
do evento e atraíram um bom
público às ruas. Dessa forma,
conseguimos incentivar o civismo e resgatar algumas tradições", complementa Meneghini.
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