
Oficina do churrasco foi
realizada e supera expectativas

As comemorações da Semana Farroupilha seguem ate o dia 20

tos segredos. Outro obje-
tivo, segundo Dagoberto, 
é de repassar aos jovens 
do CTG, os ensinamentos 
para que em breve, eles es-
tejam a frente da festa, uma 
vez, que os mais velhos 
vão se cansando e abrindo 
assim, espaço para os mais 
novos trabalharem, para 
que a cultura não se per-
ca. “A oficina que estamos 
fazendo é para orientar 
os jovens do CTG a como 
fazer um churrasco. Aqui 
eles aprenderão a como 
fazer o corte, espetar, fa-
zer o fogo, o tempero para 
irem aprendendo o básico, 

uma vez que o churrasco 
faz parte da cultura gau-
cha e é quase um prato 
típico brasileiro que todo 
mundo aprecia”, explicou 
Bernardi, ao destacar que 
somente se aprende com a 
prática. “Pretendemos criar 
aqui novos churrasqueiros, 
porque a gente vai cansan-
do e precisamos de auxílio 
para os eventos  que desen-
volvemos aqui, que não é 
somente a semana farrou-
pilha”, frisou.

Diferentemente do que 
muitos imaginam, que 
churrasco é coisa de ho-
mem, as mulheres se fize-

ram presentes, interessa-
das em dominar essa arte.

“Quero aprender a fazer 
churrasco para que as ve-
zes que a gente etá em casa 
e o marido não está, a gente 
preparar um almoço gosto-
so para quando ele chegar, 
fazendo uma surpresa. Não 
tenho o hábito, mas apren-
der sempre é bom, por isso 
estou aqui”, pontuou, Mar-
line Debortoli. As comemo-
rações da Semana Farroupi-
lha seguem até o dia 20.

Além da oficina, on-
tem aconteceu o delicio-
so costelão com sorteio de 
R$ 13 mil.
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Iniciada no último dia 
13, a XXIX Semana Farrou-
pilha, segue a todo vapor. 
Além de todas  as atrações 
culturais que a cultura 
gaúcha prevê, neste ano, o 
Centro de Tradições Gaú-
chas – CTG Aliança da 
Serra resolveu inovar. No  
primeiro dia de festa, a 
comunidade gauchesca se 
reuniu no centro da cida-
de, mais especificamente 
na Praça da Bíblia, ainda 
nas primeiras horas da 
manhã, onde realizou uma  
Roda de Gaita e Chimarrão  
e fez o chamamento da po-
pulação para participarem 
da festa. Seguindo na toa-
da de inovar, na manhã de 
sábado, os organizadores 
da festa realizaram pela 
primeira vez, a Oficina do 
Churrasco, que contou 
com a participação de mui-
tas pessoas interessadas na 
arte de preparar um bom e 
suculento churrasco.

De acordo com Da-
goberto Bernardi, instrutor 
da oficina desenvolvida, o 
objetivo foi de ensinar aos 
presentes os macetes na 
preparação de um bom e 
apetitoso churrasco, que 
segundo ele não tem mui-

Projeto Crianças Primeiro  
iniciará em outubro

Desenvolvido com a 
finalidade de proporcio-
nar à crianças carentes 
na faixa etária de 9 a 12 
anos, aulas  de Judô e 
Futebol, o  Projeto Crian-
ças Primeiro, do Lions 
Clube de  Tangará da 
Serra deu início, recen-
temente, ao período de 
inscrições para atender 
gratuitamente, 80 crian-
ças. Durante dois dias,  
da semana passada, 
membros do clube es-
tiveram desenvolvendo 
esse trabalho. Mas pelo 
fato das vagas não terem 
sido preenchidas, no úl-
timo sábado, as inscri-
ções foram novamente 
retomadas. Durante o 
período vespertino, as 
portas da entidade esti-

veram abertas e a pro-
cura foi considerável, 
mas ainda não foi pos-
sível o preenchimento 
das vagas oferecidas. 
Segundo as organiza-
doras, mesmo assim,  o 
projeto terá início, na 
data marcada, no mês 
de outubro com os alu-
nos que foram inscritos. 
Interessados poderão 
obter maiores informa-
ções sobre o projeto e 
inscrições pelo telefone 
3326 4724.  A princípio, 
o projeto atenderia so-
mente crianças matricu-
ladas nas escolas  Dom 
Bosco e Fausto Masson, 
mas, devido a baixa 
procura, as inscrições 
foram abertas para toda 
a cidade.

Semana Farroupilha
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