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Em virtude da realização da Fenamilho, a abertura da colheita de Em virtude da realização da Fenamilho, a abertura da colheita de 
milho no Estado do Rio Grande do Sul será feita em Santo Ângelo, milho no Estado do Rio Grande do Sul será feita em Santo Ângelo, 
mesmo que a cidade não seja destaque na produção desta culturamesmo que a cidade não seja destaque na produção desta cultura
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Entre-Ijuís é o Portal das Missões e 
completa 30 anos na sexta-feira, dia 13
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Portal das Missões e guardião 
do patrimônio cultural brasileiro

Marcos Demeneghi

Do mesmo modo que as porteiras se 
abrem e sedem passagem nas áreas ru-
rais desta região do Sul do Brasil, o muni-
cípio de Entre-Ijuís se posiciona como o 
portão de entrada das missões e requisita 
o título de “Portal das Missões”. Nesta 
sexta-feira, dia 13, a cidade completa 30 
anos, mas há muito tempo o lugar des-
perta sentimentos e histórias. 

Afi nal, Entre-Ijuís é passagem obriga-
tória para quem segue o fl uxo do centro 
para o sul do País. Viajantes que pre-
tendem adentrar na região das Missões 
aportam naquele município, que pode 
ser considerado o ponto de chegada e 
marco territorial de uma região com ricas 
histórias e belezas naturais. 

O território Missioneiro é composto 
por 26 municípios. O nome Missões tem 
inspiração nas antigas Reduções Jesuíti-
cas, nas quais padres e índios viviam de 
um modo autossustentável, prosperidade 
econômica e social ainda estudado pelos 
atuais moradores destes municípios. 

No território de Entre-Ijuís é possível 
encontrar ruinas de edifi cações que guar-
dam parte desta história. O Sítio Arqueo-
lógico de São João Batista está localizado 
no município de Entre-Ijuís a 6 quilôme-
tros da BR 285, constitui-se um patrimô-
nio Cultural Brasileiro. 

O marco inicial de uma história conta-
da e já registrada em obras remonta o ano 
de 1697, data em que foi fundada a redu-

ção de São João Batista pelo Padre Antônio 
Sepp, considerado o “Gênio das Missões”. 

São João Batista surgiu a partir da di-
visão do povo de São Miguel Arcanjo e é 
considerado o berço da música nas Mis-
sões. 

A Igreja de São João Batista foi toda 
construída com Pedra Cupim que tam-
bém serviu de matéria prima para extra-
ção do ferro. Dizem os historiadores que 
foi em São João Batista que se realizou 
a primeira fundição de ferro da América 
Latina. Lá foram fabricados sinos, ferra-
mentas agrícolas e instrumentos musi-
cais que eram executados pelos índios. 
O coral e a orquestra de Sepp eram com-
postos por mais de 1000 índios.

Editorial
 Esta edição do Jor-

nal O Mensageiro traz 
um conteúdo especial 
alusivo ao aniversário 
de 30 anos de eman-
cipação de Entre-Ijuís. 
O município é consi-
derado o Portal das 
Missões e no Retrato 
Cotidiano de hoje tra-
çamos algumas con-
siderações a respeito 
do assunto. Na página 
três também observa-
mos homenagens ao 
nosso vizinho municí-
pio. 

Outro fato que 
destacamos na capa é 
a conquista de sediar 
a abertura ofi cial da 
colheita do milho em 
Santo Ângelo, mes-
mo que não sejamos 
destaque em quanti-
dade de produção no 
Estado. A conquista 
está em função da re-
alização da Fenamilho 
Internacional.  Saiba 
mais na página 6.

Na próxima terça-
-feira, dia 17, cada 
santo-angelense po-
derá ajudar a planejar 
uma cidade melhor, 
uma vez que será re-
alizada a assembleia 
municipal da Consulta 
Popular. Confi ra mais 
informações na pági-
na 7.

Faltando um pouco 
mais de um ano, a 19ª 
edição da Fenamilho 
Internacional já está 
sendo planejada. Na 
contracapa você con-
fere as informações so-
bre a comercialização 
dos estandes e poderá 
saber como andam os 
preparativos para esta 
que é uma das maiores 
feiras do Estado. Uma 
boa leitura e uma óti-
ma semana.

Retrato cotidianoRetrato cotidiano

            
Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

10/4/2018 - 11h
1° Prêmio -  0.600
2° Prêmio -  5.593
3° Prêmio -  9.134
4° Prêmio -  3.445
5° Prêmio -  9.157
6° Prêmio -  7.929

10/4/2018 - 14h
Até o fechamento 
da edição não havia 
sido divulgado o re-
sultado da extração 
da loteria.
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3º Torneio de Voleibol 
“Só elas”

A terceira edição do Torneio de Voleibol, “Só 
Elas”, acontece no próximo dia 20 de maio. O tor-
neio será realizado no Ginásio Municipal Professor 
Marcelo Mioso e reunirá 12 equipes. As inscrições 
custam R$ 120,00 e podem ser feitas até o dia 30, 
pelos telefones: (55) 99695-4804 com Cristina ou 
(55) 99993-3156 com Tânia. 

“Debut dos Sonhos”
A Secretaria Municipal de Assistência Social, Tra-

balho e Cidadania promoveu na última sexta-feira, 
dia 6, o lançamento ofi cial do “Debut dos Sonhos” que 
vai ser realizado no dia 30 de setembro.  As inscrições 
já estão abertas e devem ser realizadas nos Centros 
de Referência de Assistência Social – CRAS - ou na 
sede da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e 
Cidadania na Avenida Salgado Filho, nº 651 ou pelo 
telefone 3312-2392. Estão sendo disponibilizadas 20 
vagas, as meninas que forem selecionadas irão pas-
sar por workshop de etiqueta social, customização de 
vestuário e aplicação de boas práticas.

Minguante
8/4 a 14/4

Nova
15/4 a 21/4
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Rua 3 de Outubro, 431 - Santo Ângelo-RS  - Fone: 3312-3199Rua 3 de Outubro, 431 - Santo Ângelo-RS  - Fone: 3312-3199

LANÇAMENTOS

OUTONO 2018

BRECHÓ CHIC
Sempre pensando em ajudar as pessoas 
menos favorecidas pela sorte, as irmãs 
Juliana Sarturi Chiusa e Daiana Sarturi 
Massafra - conceituadas fisioterapeutas 
que comandam as Clínicas Sarturi e 
a Fisio Belli Sarturi, convidaram uma 
penca de mulheres para a realização 
do “Brechó Chic” em prol da ASPA | 
Bicho Amigo e do Lar Isabel de Oliveira 
Rodrigues. O “Brechó Chic”- vai ter 
roupas novas e semi-novas de alto 
padrão doadas por algumas das muitas  
mulheres inspiradoras e solidárias de 
nossa cidade. Enfim, o brechó, que vai 
ter preços pra lá de acessíveis, acontece 
neste sábado, 14, das 14 horas até às 
18 horas, na Clínica Fisio Belli Sarturi 
(Travessa João Meller, 84 - Complexo 
Adhara). Com certeza uma bela iniciativa 
das irmãs Sarturi, a Juliana e a Daiana! Só 
nos resta aplaudir e apoiar, é claro!!!

Juliana Sarturi Chiusa e Daiana Sarturi Massafra.
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Na última sexta-feira, 6, a Casa da Etnia Alemã, localizada 
no Parque de Exposições Siegfried Ritter - foi o 

cenário do concorrido coquetel de  lançamento ofi cial da 
comercialização dos espaços internos e externos para a 
19ª FENAMILHO Internacional que será realizada de 27 de 
abril a 5 de maio de 2019. E cabe salientar que estão sendo 
disponibilizados aos interessados em empreender na feira, 
432 espaços, divididos em 272 internos para os três pavilhões 

e 160 estandes externos. Taí uma bela oportunidade para 
você colocar o seu produto para um grande público!!! Na 
Foto as Soberanas da 18ª Fenamilho, Lauren Voese Krüger, 
Nathália Ferreira e Bianca Cayê entre o Deputado Estadual 
Eduardo Loureiro (E), o Prefeito Municipal Jacques Barbosa, 
Bruno Hesse - Presidente da 19ª Fenamilho e vice-prefeito, e 
o vereador Everaldo Oliveira (D) - presidente da Câmara de 
Vereadores de Santo Ângelo.

Foto: Amauri LírioFoto: Amauri Lírio
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REKINTE 

TÁ CONTADO...
 O Lions Clube Tiaraju comunica que a edição 2018 
do “Bebê Destaque”,  foi transferida para o dia 11 
de novembro. Vale lembrar, que as inscrições para 
o concurso continuam abertas. 
 Os últimos lançamentos da moda outono 2018, 
está a sua espera na  Sfera. Vale a pena dar uma 
conferida!
 O Clube Gaúcho está com inscrições abertas 
para o Debut 2018. Mais informações na secretaria 
do Clube ou através do fone: 3313-2463.
 E por falar no Gaúcho, no próximo dia 20, vai ao 
ar mais uma edição da “Festa Anos 80 + 90 e 2000”. 
Entre as atrações show com as bandas Jam Rock e 
Os Waldos. Na sequência, Jack Emerson assume as 
pick-ups para animar a festa até amanhecer. Mesas 
disponíveis por ordem de chegada. Ingressos à 
venda em 3 lotes: 1º lote 15 reais, 2º lote 20 reais e 
3º lote 30 reais. Associado em dia, ENTRADA FREE. 
Sonorização da Studio 3. Não dá para perder!
 San Germanno - Moda Homem e Inovar - Moda 
Feminina - desfi lam a coleção outono-inverno  2018, 
no próximo dia 25, durante o jantar benefi cente da 
Casa da Amizade - presidida pela dinâmica Silvana 
Desordi. Aliás, este jantar abre a sequência de 
eventos benefi centes deste ano na Casa da Amizade! 
Vale agendar!!!
 O melhor das mais famosas e festejadas grifes 
que fazem sucesso em todo o país já estão nas lojas 
Eclipse. Destaque para a grife Replay!
 Continuam em cartaz no Cine Cisne os fi lmes: 
“Círculo de Fogo, A Revolta ”,  “O Jogador Nº 1”, 
“Tomb Raider, A Origem”, “Pantera Negra” e “O 

Touro Ferdinando” em 3D; “Pedro, O Coelho”e 
“Nada a Perder” em 2D.
  Nilzane Beltrão acaba de receber muitas 
novidades do mundo dos móveis e artigos para 
decoração. Então, é só dar uma passadinha na 
Rekinte - Móveis e Decoração, para ver de perto!

O badalado Armazém Coruja foi 
o palco da 3ª edição do Boteco 

Bicho Amigo, que aconteceu na última 
quinta-feira, 5. O evento, em prol da 
ASPA|BICHO AMIGO, foi um enorme 
sucesso! Enfi m, tudo girou em torno de 
uma bela e deliciosa feijoada (tradicional 
e vegetariana) com um baita show do 
trio Noly Moreira, Daniel Amarante 
e Odilon Amarante, que receberam 
inúmeros elogios e aplausos!!!

Marcia Cargnin e Cristiano  Bade, Rafael Fontoura, 

Lourenço e Kelly Sangoi, e Mabel Fontoura.

Carolina Werle, Renato Salzano e Jackson Maronesi.

Juliano e Antônio Warpechowski.
Renata Matias, Leila Werle e Nadir Vier, que 

comandaram a 3ª edição do Boteco.

Fotos: Amauri LírioFotos: Amauri Lírio

NO 3º BOTECO BICHO AMIGO
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O milho está plantado em menos de 
10% das áreas agricultáveis em Santo 
Ângelo. Ou seja, os produtores rurais 
destinam uma área reduzida de suas 
terras para o plantio do milho no mu-
nicípio, tendo em vista que o período de 
cultura do milho ocorre concomitante-
mente com a da soja que ocupa 40 mil 
hectares. Neste ano a área de plantio 
caiu ainda mais, estima-se que sejam 
apenas 3,9 mil hectares. 

Mas não é por falta de produtivida-
de, pois a terra vermelha responde com 
bom desempenho, apura-se entre 90 e 
270 sacas por hectare. Tudo depende da 
tecnologia agregada no cultivo, inclusi-
ve a região demonstra disponibilidade 
hídrica para a implantação de áreas ir-
rigadas. 

Segundo dados disponíveis no 
atlas socioeconômico do Estado do 
Rio Grande do Sul (anos 2013/2015) 
a produção de Santo Ângelo está entre 
20 e 40 mil toneladas ano, enquan-
to os maiores produtores do Estado, 
municípios como Muitos Capões e 
Venâncio Aires, produzem de 80mil a 
192mil toneladas por ano.  

O plantio do milho é feito em duas 
épocas, tradicionalmente os agricultores 
chamam de milho safra (85%) e safrinha 
(15%). Sendo que a safrinha quase sem-
pre se efetiva no mesmo espaço em que 
a safra foi implantada. O Milho Safra foi 
implantado nos meses de agosto e setem-
bro e foi colhido em dezembro e janeiro e 
“o safrinha” está em fase de fl orescimen-
to e desenvolvimento vegetativo.

Agronegócio
Marcos Demeneghi

Colheita local do milho será Colheita local do milho será 
destaque estadual em 2019destaque estadual em 2019
Em virtude da realização da Fenamilho, a abertura da colheita de milho no Estado do Rio Grande 
do Sul será feita em Santo Ângelo, mesmo que a cidade não seja destaque na produção desta cultura

Colheita do milho em área rural de Santo Ângelo

Mesmo sem se destacar pela quan-
tidade de milho produzido, Santo Ân-
gelo a cada dois anos realiza a Feira 
Internacional do Milho e no ano de 
2019, quando será realizada a 19ª edi-
ção da feira, sediará o evento de aber-
tura da safra de milho no Rio Grande 
do Sul. Uma conquista anunciada na 
última sexta-feira, dia 6, pelo vice-
-prefeito e presidente da 19ª Fenami-
lho Internacional, Bruno Hesse. 

Durante a solenidade de lança-
mento comercial da 19ª Fenamilho 
Internacional foram anunciadas as 
condições de comercialização dos 432 
estandes internos e externos do Par-
que de Exposições Siegfried Ritter. 
Bruno Hesse defende a representati-
vidade regional de Santo Ângelo e for-
malizou um pedido para  que a aber-

tura da colheita de milho, realizada 
tradicionalmente em janeiro, fosse em 
Santo Ângelo. O pedido foi realizado 
no mês de janeiro, e o ofício foi entre-
gue ao presidente da Associação dos 
Produtores de Milho do Rio Grande 
do Sul (Apromilho/RS), Ricardo Me-
neghetti.  “Somos o berço da feira que 
reconhece a importância do grão para 
Noroeste Gaúcho”, justifi cou Hesse ao 
anunciar a conquista.

No ano de 2018 a abertura da safra 
foi realizada em janeiro no município 
de Giruá. O evento contou com a pre-
sença do Governador, José Ivo Sartori 
e demais autoridades. A Fenamilho 
será realizada de 27 de abril a 5 de 
maio de 2019 e a abertura da colheita 
é tradicionalmente realizada no mês 
de janeiro.

Hesse anuncia que a abertura da 
safra 2019 de milho será aqui

Evento de lançamento da comerciaização de espaços para a 19ª Fenamilho Internacional

AI PMSA / Fernando Gomes
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A Orquestra Ars Barroca foi 
aplaudida em pé pelo público 
que compareceu no Show das 
Onze do Brique da Praça no úl-
timo domingo dia 8. O concerto 
contou também com a participa-
ção especial do Coral Municipal 
de Campo Grande, da província 
de Misiones, Argentina. 

O prefeito Jacques Barbosa 
foi convidado ofi cialmente pelo 
intendente municipal de San Ig-
nácio Guazú, Carlos Jorge Alfa-
ra, representado pelo secretário 
de Cultura daquela cidade, para 
participar da Assembleia dos 30 
Povos, a ser realizada nos dias 18 
e 19 de maio, na Universidade 
Católica, no Paraguai. 

A ORQUESTRA
A Ars Barroca é composta 

principalmente por jovens, foi 
criada há sete anos, no Para-
guai, com o objetivo de preser-
var a música barroca, de origem 
jesuítica, tendo seu início com 
o projeto cultural musical “So-
nidos de La tierra”. Atualmente 
está vinculada à Orquestra da 
Universidade Católica, campus 
de San Ignácio Guazú, no Para-
guai, e do projeto Rota Jesuítica, 
tendo em seu repertório, além da 

música barroca, ritmos latino-
-americanos de diferentes épo-
cas e música folclórica. No va-
riado repertório apresentado no 
Brique da Praça, a Ars Barroca 
presenteou o público encerrando 
o concerto com a música “Canto 
Alegretense”.  

A Ars barroca tem suas fi -
leiras, conta com integrantes 
bolsistas da Orquestra Nacional 
Sonidos de la Tierra e da Or-
quetsra Mundial. A orquestra já 
realizou centenas de concertos 

no Paraguai e, no fi nal de 2009, 
se apresentou no Senado da Na-
ção Argentina, em Buenos Aires, 
e em diferentes países do MER-
COSUL, da Europa e África. 

Regida pelo maestro Luís Ca-
ballero e coordenada pelo artista 
plástico e professor de História 
Paraguaia Carlos Bedoya, a Or-
questra Ars Barroca trouxe para 
o show no Brique da Praça, vio-
linos, violas, violoncelos, violões, 
contrabaixo e outros instrumen-
tos.

INFORMATIVO 14ª CRE
Enida Teresinha Lange Sallet

Coordenadora Regional da 
Educação - 14ª CRE

E-mail: comunicacao-14cre@seduc.rs.gov.br

DEFINIDA DATA DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL DA CONSULTA POPULAR

EM SANTO ÂNGELO
A Coordenadora Regional de Educação, professora 

Enida Teresinha Lange Sallet e a Assessora das Obras 
Escolares na 14ª CRE, Lissandra Schmitt, participaram 
na manhã (03), do lançamento da Consulta Popular 
2018/2019, em Cerro Largo - RS.  A 14ª CRE convida 
a comunidade escolar para a Assembleia Municipal 
da Consulta Popular em Santo Ângelo, a ser realizada 
no dia 17 de abril, às 09 horas, no Teatro Municipal 
Pe. Antônio Sepp. Neste dia serão escolhidos até cinco 
projetos constantes no Plano Estratégico de Desenvol-
vimento Regional. No caderno de diretrizes a educação 
está contemplada e nesta assembleia também serão es-
colhidos os delegados que participarão da Assembleia 
Regional ampliada, momento em que votarão quais 
projetos farão parte da cédula de votação. Salientamos 
a importância da mobilização, participação e envolvi-
mento de todos.

14ª CRE NA FORMAÇÃO DO PROGRAMA 
CORREÇÃO DE FLUXO

Nos dias 3 e 4 de abril, aconteceu na Secretaria de 
Educação do Estado uma Formação do Programa Corre-
ção de Fluxo Acelera Brasil. No encontro foi construída 
uma agenda de trabalho para uma formação que será re-
alizada em maio para professores, supervisores e coorde-
nadores do programa. Nas escolas de abrangência da 14ª 
Coordenadoria, já foi atingido os objetivos da Correção 
de Fluxo e durante todo esse ano, as escolas que partici-
param do Programa em 2017, terão o acompanhamento 
da assessora do programa, Cleni Pires, que também vai 
integrar o grupo para as formações, a convite da SEDUC.

ENCONTRO DE FORMAÇÃO COM 
COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC

O primeiro encontro de Formação Pedagógica 
para os Coordenadores Locais do Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), foi realizado 
na tarde da quinta-feira (05/04), na sala de reuniões 
da 14ª Coordenadoria Regional de Educação, em San-
to Ângelo, com representantes de sete municípios de 
abrangência na região. O evento também contou com a 
presença da Coordenadora de Recursos Humanos, Vera 
Medeiros que representou a Coordenadora Regional 
de Educação, professora Enida Teresinha Lange Sallet, 
oportunidade em que desejou as boas vindas e votos de 
um excelente trabalho ao grupo. A formação foi minis-
trada pela Assessora de RH e Coordenadora Regional 
do PNAIC, Inês Elisane Preuss Leal, que apresentou a 
organização do programa, destacando a importância de 
se realizar o diagnóstico das redes de ensino e a cons-
trução do Plano de Ação, bem como a organização das 
formações nos municípios para que as atividades im-
plementadas possam atingir os objetivos propostos. Na 
oportunidade também foram instigadas refl exões sobre 
gestão educacional e gestão escolar.

ENCCEJA NACIONAL PARA O 
NSINO FUNDAMENTAL TEM 
RESULTADOS DIVULGADOS

Os resultados individuais dos estudantes que fi zeram 
o Exame Nacional para Certifi cação de Competências de 
Jovens e Adultos (Encceja Nacional) 2017 para o Ensino 
Fundamental já estão disponíveis para consulta. O pró-
prio participante pode acessar o boletim de desempenho 
através do site: enccejanacional.inep.gov.br, informando 
o CPF e a senha cadastrada durante a inscrição. Quem 
obteve a nota mínima exigida em todas as quatro áreas 
de conhecimento e na redação terá o certifi cado. Quem 
obteve a nota mínima apenas em uma área de conheci-
mento terá a declaração parcial de profi ciência. Nos dois 
casos é preciso se dirigir à 14ª Coordenadoria Regional 
de Educação para solicitar os documentos.

COORDENADORA PRESTIGIA ABERTURA 
DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO 

MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUIS
A Coordenadora Regional de Educação da 14ª CRE, 

professora Enida Teresinha Lange Sallet prestigiou na 
sexta-feira (06), da abertura ofi cial das festividades em 
comemoração ao aniversário do Município de Entre- 
Ijuis. A solenidade contou com a presença de diversas 
autoridades e a belíssima apresentação da Orquestra 
ARs Barroca de San Ignácio Guazú – Paraguai. A 14ª 
Coordenadoria Regional de Educação parabeniza to-
dos os munícipes de Entre-Ijuis pelo aniversário de 30 
anos de emancipação política e administrativa. Nossa 
homenagem a todos àqueles que contribuíram para a 
construção desta história, trabalhando em prol do de-
senvolvimento do município.

Marcos Demeneghi

EducaçãoEsporte

Cidadãos e representantes de entidades deba-
tem sobre o futuro de Santo Ângelo. Será realizada 
na próxima terça-feira, dia 17, a Assembleia Muni-
cipal da Consulta Popular. Momento em que serão 
elencadas propostas socias que receberão investi-
mentos públicos estaduais na casa de R$ 3,5 mi-
lhões. O debate é aberto a participação de toda a 
população.

A presidência do 
COMUDE – fez um tra-
balho de divulgação nos 
veículos de comunica-
ção explicando a neces-
sidade de participação 
de todos neste processo.

O vice-presidente do 
COMUDE – José Ro-
berto Oliveira acredita 
na força representativa 
do debate. Ele afirmou 
que, mais importante 
do que os recursos que 
são disponibilizados 
para investimento, é o 
resultado do debate que 

ocorre no seio de cada família e entidade.  
Que cidade cada um quer para morar e para 

o futuro dos seus filhos? Que tipo de formação 
educacional eu quero nas universidades de San-
to Ângelo? Como devem ser os serviços essenciais 
disponibilizados para a população local? Quais os 
tipos de indústrias queremos em Santo Ângelo? 

Etc. 
Do consenso extra-

ído do debate público 
são elaboradas as prio-
ridades do município, 
que poderão concorrer 
a um aporte financeiro 
oriundo do Governo do 
Estado. As prioridades 
locais são levadas para 
uma nova Assembleia 
que abrange os 26 mu-
nicípios das Missões, na 
qual são elencadas as 
prioridades regionais, 
estas últimas serão sub-
metidas a Consulta Po-
pular 2018.

Orquestra ARS barroca emociona público do Brique

EducaçãoGeral

A Assembleia Municipal da Consulta Popular 
será realizada na próxima terça-feira, dia 17, 

no Teatro Municipal Antônio Sepp, às 9h

Integrantes do COMUDE divulgam a assembleia no 
Mensageiro: José Roberto Oliveira(vice-presidente) Mara 

Battu (Secretária) e Diomar Formenton (Presidente)

Apresentação da Orquesta aconteceu na Praça Leonidas Ribas, no Show das Onze

Marcos Demeneghi
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Espaços internos e externos para 
a 19ª Fenamilho Internacional já po-
dem ser adquiridos. A comercialização 
teve início na última segunda-feira, 
dia 9. Estão sendo disponibilizados 
aos interessados em empreender na 
feira, 432 estandes divididos em 272 
internos para os três pavilhões e 160 
estandes externos. 

De acordo com o presidente da 
Fenamilho, Bruno Hesse, neste pri-
meiro momento a prioridade é para os 
empreendedores locais. O pagamento 
pode ser à vista com 10% de desconto 
ou parcelado em até dez vezes.  Inte-
ressados em adquirir estandes, devem 
entrar em contato pelos telefones: (55) 
3312-1237 e (55) 99975-1237.

PREPARATIVOS
 O lançamento da comercialização 

dos espaços foi feito durante uma so-
lenidade na última sexta-feira, dia 9. 
O evento aconteceu na Casa da Etnia 
Alemã, no Parque de Exposições, reu-
nindo autoridades locais, imprensa e 
convidados.   Durante a solenidade, o 

presidente Bruno Hesse reafi rmou a 
intenção da Comissão Central da 19ª 
Fenamilho, de organizar uma multi-
feira com focos nos negócios, na cul-
tura, na gastronomia e no entreteni-
mento. 

“Já iniciamos o trabalho de for-
matação da próxima edição, com um 
projeto cultural sendo elaborado, e 
preparando um foco especial para o 
agronegócio, o sustentáculo da econo-
mia nacional e também para incenti-
var a cultura do milho como fonte ren-
tável para a propriedade rural”, frisou 
Hesse. 

Para o setor do agronegócio uma 
ampla programação está sendo dis-
cutida, com seminários, palestras, e 
a realização do Dia do Suíno, a fi m de 
incentivar a produção integrada com a 
Alibem Alimentos, além de uma série 
de outras atividades. 

Bruno Hesse também revela que a 
comissão organizadora está preparan-
do evento especial para primeiro de 
maio de 2019, Dia do Trabalho, com 
uma grande programação envolvendo 

lazer, cultura e entretenimento que 
contemple a família trabalhadora, ofe-
recendo inclusive, acesso ao parque e 
alimentação com preço diferenciado. 

Para os dias 3 e 4 de maio,, o presiden-
te ventila a possibilidade de anunciar 
dois grandes shows de renome nacio-
nal e internacional.

Estão sendo disponibilizados 432 estandes internos e externos com desconto de 10% para pagamento à vista e/ou parcelado 
em até 10 vezes. 19ª Fenamilho será realizada de 27 de abril a 5 de maio de 2019, no Parque de Exposições Siegfried Ritter

Inicia a comercialização dos espaços 
para a 19ª Fenamilho Internacional

AI PMSA / Ferrando Gomes

A 19ª edição contará com 432 espaços divididos em estandes internos e externos


