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Acampamento Farroupilha inicia amanhã
São Miguel do Oeste
Secretaria de Cultura,
Lazer e Turismo, juntamente com grupos tradicionalistas, realiza amanhã, 19 até domingo, dia
22, o Acampamento Farroupilha.
Toda a programação
acontece na área coberta
da Praça Walnir Bottaro
Daniel.
A programação prevê
momentos culturais, de
integração, de disseminação da história, dos ensinamentos e fatos tradicionalistas.
O acampamento é organizado pelos piquetes de
laçadores Sangue Crioulo,
Fazenda Volta Grande, Raízes do Rio Grande, Herdeiros da Tradição, Campo
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Afora, Tropeiro Velho,
Cepa Gaúcha, Tropeiro da
Amizade, Cavalarianos
São Jorge, Grupo de Cavalarianos Porteira Aberta, a
União de Sub Sargentos de
São Miguel do OesteUSSSMO, Grupo Folclórico de Artes Nativas Tio
Amadeus, CTG Porteira
Aberta e Invernada Artística.
Descanso
No município a programação especial alusiva a
semana Farroupilha começou no domingo, dia 15,
com mateada no CTG Candeeiro do Oeste, seguida
de curso de dança e jantar.
Conforme o patrão, Aldair
Barella, ontem dia 17, também acontece uma mateada, seguida de jantar. Para

amanhã novamente mateada e o cardápio será vaca
atolada. O patrão revela
que as festividades encerram na sexta-feira com jantar carreteiro. Barella salienta que os interessados
em participar podem
adquirir ingresso para o
jantar na hora.
Ele lembra que durante
o ano outras promoções
estão marcadas. No dia 5
de outubro acontece um
jantar dançante com o grupo Raízes Nativas, no dia 6
integrantes do CTG Candeeiro participam do Rodeio Artístico.
São José do Cedro
De acordo com o
patrão em exercício do
CTG Mate Amargo , Alécio

Kuhn, a entidade está
desenvolvendo ações neste
mês de setembro para celebrar Dia do Gaúcho.
Desde a semana passada foi instalada uma tenda,
em frente ao mercado
Poko Preço, perto do ginásio, com o objetivo de realizar ações de confraternização entre os tradicionalistas.
No local acontecem jantares tradicionalistas que
objetivam reunir os amigos e passar algumas horas
agradáveis, celebrando a
cultura gaúcha.
O patrão em exercício
lembra que a programação, que é aberta para a
comunidade, acontecerá
até o próximo dia 20 de
setembro.

Estádio recebe melhorias para confronto ﬁnal
do Estadual de Amadores
Descanso
prefeito Hélio Daltoé
esteve na sexta-feira,
dia13, no estádio municipal João Baretta. Em conversa com o secretário de
esportes Rui Mendonça, o
prefeito solicitou que
sejam promovidas algumas melhorias, principalmente para abrigar o grande público que deverá se
fazer presente na ﬁnal do
campeonato estadual de
amadores, entre Ouro Verde e Guarani.
O prefeito Hélio disse
que a administração é gran-
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de parceira e sempre acreditou no projeto do Ouro
Verde, onde Descanso já
ﬁgura entre os melhores
do estado no campeonato.
“Esse com certeza será
um fato histórico para nosso município, pois não é
sempre que se traz uma
decisão de estadual para
nossa cidade”, comentou o
prefeito.
A administração já promoveu algumas reformas
no ginásio, nos vestiários
justamente para oferecer
melhores condições.
O gramado recebe cui-

dados especiais por parte
da secretaria, bem como os
banheiros junto as arquibancadas.
De acordo com o secretário Rui Mendonça, o pre-

feito pediu que toda a orla
do campo, na parte de fora
do alambrado recebe
melhorias, para oferecer
ainda mais condições para
os torcedores.
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Projeto “Arquitetura contra o crime” é apresentando para CDL
São Miguel do Oeste
Polícia Militar está
desenvolvendo o projeto Arquitetura Contra o
Crime, onde se busca a
diminuição da ocorrência
de crimes com ações no planejamento do desenho
urbano, como o planejamento de ruas e praças, e
com ações que visem a
construção ou alteração
das estruturas físicas das
ediﬁcações tornando-as
menos propicias para o
cometimento de crimes,
além de medidas que
visem a melhoria da iluminação e paisagismo público.
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Na quarta-feira, dia 11,
o Projeto foi apresentado
ao Clube de Dirigentes
Lojistas de São Miguel do
Oeste, onde está sendo realizado o projeto piloto.
A palestra consistiu na
apresentação dos princípios da Arquitetura Contra o
Crime e a explanação das
ações que serão desenvolvidas na primeira etapa do
projeto piloto, onde há a
previsão da realização de
visitas nas lojas da área central do município para a
realização de uma vistoria
preventiva de segurança
nos estabelecimentos
comerciais.
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