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Cavalgada da Integração completa 25 anos
Foto: Euclides Staub/JI

Extremo-oeste
Cavalgada da Integração Sul Brasileira originalmente inicia na cidade de Pinheirinho do Vale,
no Rio Grande do Sul, e
segue até a cidade de Barracão, no Paraná.
Neste ano, devido às
fortes chuvas, o Rio Uruguai ultrapassou os 7,5
metros acima do nível normal, e a saída, foi na cidade
de Mondaí, já no lado catarinense, na segunda-feira,
23.
O inicio da cavalgada
reuniu cerca de 50 cavaleiros que se prepararam
para o roteiro, o pernoite
do primeiro dia aconteceu
ainda em Mondaí.
Na terça-feira (24), a
saída foi ao amanhecer,

A

rumo a Iporã do Oeste,
onde a população se juntou
nas ruas para prestigiar a
passagem da tropa.
Na quarta-feira (25), o
trajeto seguiu até Santa
Helena e em seguida rumo
à cidade de Belmonte.
Na quinta-feira (26), já
às 5h30, os primeiros cavalarianos começaram a se
movimentar, desta vez o
sentido foi até São Miguel
do Oeste, nos 15 quilômetros até a o CTG Porteira
Aberta, em seguida eles
partiram para Guaraciaba,
onde chegaram no ﬁnal da
tarde e ﬁzeram o pernoite.
Na sexta-feira (27), ao
meio-dia, eles chegam à
comunidade de Derrubadinha, no município de São
José do Cedro. Dalí, parti-

ram para Guarujá do Sul
para o pernoite no CTG
Na manhã deste sábado
(28), a saída foi às 7h30,
com desﬁle pela cidade de
Guarujá do Sul, com destino à comunidade de Maria
Preta, em Dionísio Cerqueira para almoço. Na sede
do município os tropeiros

pernoitaram.
Na manhã de domingo
(29), aconteceu o tradicional desﬁle nas ruas das
cidades de Dionísio Cerqueira e Barracão e se deslocam ao CTG Sinuelo da
Fronteira, em Dionísio Cerqueira, com almoço e
encerramento.
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