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Mais de 5 mil pessoas visitam
Acampamento Farroupilha
Fotos: Euclides Staub/JI

Foto: Ascom/P-SMO

Comércio também foi parceiro com vitrines com o tema tradicionalismo gaucho
O público lotou a área Wilson Trevisan realiza- mais na sociedade, especiSão Miguel do Oeste
radicionalismo, comi- coberta da Praça Walnir ram diversos atendimen- almente entre crianças e
das típicas, shows, Bottaro Daniel no encer- tos, despacharam docu- jovens. Parabenizo todos
concurso de dança e aten- ramento das atividades e mentos e acolherem os visi- pela organização e acredito que na próxima edição o
dimento diferenciado à aplaudiu a dupla tradicio- tantes no espaço especial.
Conforme Valar a inici- sucesso será maior ainda”,
população ﬁzeram parte nalista, que apresentou
do Acampamento Farrou- em seu repertório musical a t i v a p r o p i c i o u u m aﬁrma o prefeito.
A programação tampilha em São Miguel do a cultura sulina, o jeito momento diferenciado,
Oeste. O evento ﬁnalizou ordeiro do povo gaúcho, as mais pessoas tiveram opor- bém contou a realização
na noite deste domingo, raízes e os traços que ali- tunidade de dialogar e tam- de programas das emissodia 22, com o Show de mentam a tradição gaú- bém demonstrar seu apre- ras de rádios locais, os quaço pelo tradicionalismo. is também oportunizaram
Cesar Oliveira e Rogério cha.
Pela primeira vez o “Conversamos com mui- a participação do público e
Mello, sendo organizado
pela Administração Muni- acampamento aconteceu tas pessoas e a decisão de de artistas locais. Conforcipal, por meio da Secreta- no centro de São Miguel atender no acampamento me o secretário de Culturia de Cultura, Lazer e do Oeste contando com a evidencia a importância ra, Lazer e Turismo, Elias
Turismo, contando com instalação do Governo de resgatar a cultura gaú- Araújo, mais de 5 mil pesapoio de grupos tradicio- Municipal no local. O pre- cha, que é muito rica e pre- soas visitaram o acampafeito João Valar e o vice cisa ser difundida ainda mento.
nalistas.
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Masculino
Representante comercial
Vendedor externo (3 vagas)
Auxiliar de mecânico
Montador de moveis
Agente de vendas para portador
de necessidades especiais
Linha de produção ( 2 vagas)
Entregador
Serigrafista
Atendente de farmácia c/
experiência
Motorista de caminhão ( 2
vagas)
Motorista de ônibus
Serviços gerais
Técnico agropecuário
Técnico de segurança do
trabalho
Marceneiro
Vendedor interno ( 2 vagas)
Jardineiro
Açougueiro
Repositor de mercadoria
Cobrador
Soldador ( 2 vagas)
Torneiro mecânico

Funileiro ( 2 vagas)
Garçom com experiência
Borracheiro
Pedreiro – servente –
carpinteiro ( 4 vagas de cada)
Mecânico de caminhão
Feminino
Vendedora interna (5 vagas)
Diarista ( 2 vagas)
Serviços gerais (2 vagas)
Baba (4 vagas)
Domestica – dia todo (2 vagas)
Auxiliar administrativo
Cozinheira (3 vagas)
Secretária
Domestica - meio período (3
vagas)
Atendente de balcão
Costureira com experiência
Auxiliar de cozinha ( 2 vagas)
Manicure ( 2 vagas)
Cabeleireira
Assessoria de marketing
Telefonista p/ portador de
necessidades especiais

