Em Tubarão, dezenas de estudantes participaram do evento, que reuniu grande público
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O desfile cívico-militar de 7 de Setembro, realizado neste sábado, em várias cidades da região, reuniu centenas de
pessoas. Em Tubarão, a atividade encerrou as comemorações da Semana da Pátria. Cerca de 40 entidades, escolas,
associações e órgãos públicos e de segurança desfilaram pela avenida Marcolino Martins Cabral, no Centro.
As homenagens à pátria ocorreram durante toda a semana, com atividades realizadas nas escolas. No sábado, antes de
iniciar o desfile, o prefeito Olavio Falchetti, a diretora-presidente da fundação de educação da prefeitura, Lúcia
Helena Fernandes de Souza, o secretário de desenvolvimento regional, Estener Soratto Júnior, o comandante do
exército, major Ricardo Serrazes, o comandante do Corpo de Bombeiros, Djalma Alves, e o major da Polícia Militar,
Vilson Schlickman Sperfeld, participaram do hasteamento das bandeiras, com acompanhamento musical da Lira
Tubaronense, que tocou o hino nacional. Em seguida, o prefeito Olavio e o major Serrazes passaram a tropa da 3ªCia
do 63º Batalhão do Exército em revista.
Durante o desfile, as entidades civis e escolas levaram diversos temas para reflexão. Entre eles, o meio ambiente, a
importância da educação e ainda homenagens ao artista plástico Willy Zumblick, que completaria 100 anos neste
mês. O público também pode acompanhar as apresentações musicais das bandas marciais e fanfarras das escolas,
além da Lira Tubaronense e da Banda Musical de Oficinas.
A diretora-presidente da fundação de educação avaliou como positivo o trabalho realizado pela equipe de
organização. “Tudo ocorreu como prevíamos”, resume Lúcia Helena.

Desfile exalta a solidariedade em Capivari de Baixo
Os organizadores capricharam, a dedicação dos integrantes das entidades que desfilaram foi enorme e o resultado só
poderia ter sido um show na avenida no desfile cívico-militar de 7 de Setembro, em Capivari de Baixo, na tarde deste
sábado. Cerca de 60 entidades civis e governamentais participaram ativamente do ato, que começou pouco depois das
14 horas, na avenida Osvaldo Pinto da Veiga, logo após o hasteamento das bandeiras e a execução dos hinos, com
apoio da Banda Santa Cecília.
O palco armado reuniu diversas autoridades e o público participou efetivamente das comemorações à pátria.

Em Santa Rosa de Lima, qualidade de vida é evidenciada na avenida
Preservação do meio ambiente, solidariedade e vida saudável. Foram alguns dos temas defendidos pelos participantes
do desfile cívico-militar do Dia da Independência do Brasil, em Santa Rosa de Lima, na manhã deste sábado.
Munidos de faixas e cartazes, estudantes, integrantes de entidades e de associações do município chamaram a atenção
do público para atitudes que levam a uma melhor qualidade de vida.
Durante o cerimonial de abertura do desfile, a prefeita Dilcei Hedemann destacou que a verdadeira independência do
Brasil tem sido o desenvolvimento social e econômico conquistado nos últimos anos.
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Enquete
Há menos envolvimento na participação popular na Semana da Pátria no Brasil em
relação à última década?
Sim, perdeu-se o espírito do 7 de Setembro.
sim políticas
Ainda há dedicação nas escolas.
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