
Com o objetivo de promover um ensino 
multidisciplinar, a Secretaria de Cultura e 
Esportes de Venâncio Aires realiza o projeto 
‘O Cinema vai à Escola’. A atividade pode 
ser aderida por escolas da rede municipal, 
estadual e particular. O projeto, iniciado em 
agosto de 2019, leva sessões de cinema 
às escolas, oportunizando aos estudantes 
o acesso ao conhecimento da linguagem 
audiovisual. Seis educandários já foram 
contemplados com as sessões. Mais de 
170 filmes da coleção Cinema Brasileiro 
Contemporâneo, produzidos pela Agência 
Nacional do Cinema (Ancine) e repassados 
para a Biblioteca Municipal Caá Yari, estão 
disponíveis para exibição nas instituições, 
que definem os títulos que serão exibidos. 

O esporte de Venâncio Aires passou a ter o Programa Municipal de 
Incentivo ao Esporte Amador (Promiea). O projeto tem por objetivo 
incentivar modalidades esportivas a partir da destinação de verbas. 
No ano de lançamento, em 2017, 
foram destinados R$ 450 mil para 
mais de 40 entidades. Já em 2018, 
foram destinados R$ 414 mil para 
12 projetos executados neste ano. 

Na terceira edição, aberto o 
Edital em 2019, R$ 435 mil serão 
aplicados em 13 projeto no 
próximo ano.

O sonho cultivado há anos pela comunidade escolar 
da Escola Municipal de Ensino Fundamental Cidade 
Nova tornou-se realidade no ano passado. A Banda 
Municipal da Escola Cidade Nova foi criada a partir 
da união de muitas mãos. Os instrumentos musicais 
foram doados pelo Sesi de Santa Cruz, enquanto 
o professor, Daniel Böhm, que ministra a atividade 
extraclasse, é disponibilizado pelo Município. Além 
disso, os uniformes foram adquiridos pelo Município a 
partir de sobras orçamentárias do Legislativo. A Banda 
marcial conta com cerca de 50 componentes e fez sua 
estreia na solenidade de encerramento da Semana da 
Pátria do ano passado. 
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Instituída em 2017, a Lei Municipal de Incentivo à Cultura 
(Lemic) tem como objetivo fomentar a cultura através de 
incentivo voltado para a realização de projetos culturais 
em diversas áreas como artes visuais, artesanato, 
audiovisual, circo, culturas populares, dança, livro, 
memória e patrimônio, museus, música e teatro. Na 
edição deste ano do Edital, foram distribuídos R$ 100 
mil, divididos em seis projetos para implementação e/ou 
realização de forma parcial ou total.   

Já a LEMIC Entidades, lançada em novembro deste 
ano, é voltada para iniciativas de associações sem fins 
lucrativos. Em sua primeira edição, a LEMIC Entidades 
destina R$ 200 mil para 20 entidades que serão 
conhecidas em 21 de janeiro de 2020.  O valor pode ser 
utilizado para realização de melhorias na infraestrutura 
e na compra de equipamentos. 
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O ‘Sarau nas Escolas’, com o objetivo de 
estimular o desenvolvimento cultural 

dos alunos da rede municipal em um 
primeiro momento, tem a meta de 

estendido em 2020 para escolas estaduais 
e particulares. Além das Escolas, o 

Sarau nos Bairros também foi criado 
com a proposta de valorizar os talentos 

culturais presentes na comunidade, além 
de propiciar momentos de integração 

entre os participantes e a descoberta de 
novos talentos, com a Poesia, música, 

teatro, dança. Já os Saraus Culturais, 
realizados na Biblioteca Municipal Caá 

Yari, movimentaram o espaço em edições 
especiais ao longo de todo ano, com 

diversas atividades. 
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Por três anos seguidos, a Capital do Chimarrão também tem se tornado a Capital 
do Balonismo. O Festival do Balonismo chegou a Venâncio em 2017, quando contou 
com a participação de 12 pilotos e 15 balões de várias partes do país. Desde então o 
evento expandiu e atrai anualmente mais de 40 mil pessoas em três dias de evento no 
Parque Municipal do Chimarrão no segundo semestre. Além dos voos competitivos, a 
Carreata Ruas de Fogo e o show Night Glow encantam a todos. Além do colorido nos 
céus, atrações culturais, como shows estaduais e até nacionais; e gastronômicas. 

O projeto é desenvolvido pela 
secretaria em parceria com 
a Cooperativa de Profissionais 
em Educação de Venâncio Aires 
(COOPEVA), mantenedora do Colégio 
Professor José de Oliveira Castilhos. 
Em 2019, o evento chegou a 41ª edição 
e premiou os três melhores em quatro 
categorias. O festival foi retomado em 
2017 pela atual Administração, depois de 
ficar anos sem a sua realização.  

Criado em 2015, o evento vinha sendo realizado por 
empresários da imprensa e integrantes da Associação 
Tradicionalista Venâncio-Airense (ATVA) e Rotary 
Chimarrão. Em 2017, a Administração Municipal, em 
parceria com o clube de serviço, abraçou a realização 
do evento que cultiva símbolos da tradição gaúcha. 
Em 2018, foi instituído um Decreto Municipal que 
inclui o Festival no Calendário Oficial de Eventos 
do Município, o que viabiliza o repasse de recursos 
públicos para custear despesas com estrutura de 
lonões e som. 

No ano passado, foram assados 68 costelões para 
713 pessoas que almoçaram no evento. Já em 2019, 
a quinta edição integrou a programação oficial da 15ª 
Fenachim e comercializou quase 100 costelões.    

A 1ª Semana Municipal de Valorização ao 
Patrimônio Cultural, realizada em agosto deste 

ano pela Secretaria Municipal de Cultura, 
além de buscar conhecer momentos e fatos 

históricos do acervo em exposição no Museu, 
teve como objetivo conscientizar a população 

sobre a importância de valorizar e cuidar do 
patrimônio histórico e recente da Capital 

Nacional do Chimarrão. 

A programação ao longo da semana contemplou 
visitações guiadas a prédios históricos e 

manifestações artísticas, passando por oficinas 
e ações de educação patrimonial. Escolas 

realizaram visitações na Casa de Cultura e ao 
Centro de Atendimento ao Turista (CAT).
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Os Jogos Escolas de Venâncio Aires (Jeva) 
movimentaram em 2019 cerca de três mil alunos 
de 25 educandários da rede estadual, municipal, 
particular e Instituto Federal. Estiveram em disputa 
desde abril, as melhores posições nas provas 
de atletismo, xadrez, tênis de mesa, voleibol, 
basquete, handebol, futsal, futebol de campo e 
pegbol nas categorias mirim, infantil e juvenil 
masculino e feminino. Além de assegurarem 
medalhas, os campeões em sete 
modalidades nos naipes Infantil e Juvenil, 
representaram o município na disputa dos 
Jogos Escolares do Rio Grande do Sul 
(Jergs). E, como forma de reconhecer 
o empenho de todos os participantes, 
dar destaque aos melhores na 
edição deste ano e afim de 
incentivar ainda mais a prática 
esportiva, a Administração 
Municipal realizou uma 
cerimônia de premiação ao 
final das competições em 
evento especial realizado 
no Plenário Vicente 
Schuck da Câmara de 
Vereadores. 
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