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Editorial
 Nesta edição o 

Jornal O Mensageiro 
aborda assuntos como 
agricultura e pecuária, 
a cobertura da Cam-
panha Aniversário 
Premiado Sicredi e os 
principais assuntos 
que são destaques nes-
te inicio de semana.

O IBGE divulgou 
os resultados do Cen-
so Agropecuário e na 
página 3, elabora-
mos uma síntese com 
os principais dados 
apurados, bem como 
realizamos uma com-
paração com o Censo 
Agropecuário reali-
zado no ano de 2006. 
Os resultados prelimi-
nares mostram dados 
interessantes como a 
produção no municí-
pio de soja, suínos, lei-
te entre outros, confi ra 
na edição de hoje.

A cobertura de mais 
um sorteio de prêmios 
da Sicredi está na con-
tracapa, saiba quem 
são os ganhadores em 
mais uma etapa da 
promoção. O sorteio a 
nível local ocorreu on-
tem. Além disso, para 
os próximos dias estão 
sendo programados 
mais sorteios, confi ra. 

A Semana Cultu-
ral do Município tam-
bém é destacada nesta 
edição. Você confere 
todas as informações 
e a programação. Fica 
sabendo também que 
haverá uma ofi cina 
gratuita de fotografi a, 
aberta pela Secretaria 
Municipal de Cultura.

Na Miscelânea po-
dem ser lidas informa-
ções a respeito de cur-
sos de pós-graduação, 
sobre o processo do 
segundo semestre do 
Fies, além de conferir 
quais os poemas sele-
cionados no concurso 
“Poema nos ônibus”.

A edição também é 
engradecida pelo Brie-
fi ng Social de Amauri 
Lírio. Uma boa leitura 
e um ótimo fi nal de se-
mana.

            
Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

31/7/2018 - 14h
1° Prêmio -  7.645
2° Prêmio -  1.197
3° Prêmio -  7.503
4° Prêmio -  4.337
5° Prêmio -  1.742
6° Prêmio -  2.424

31/7/2018 - 18h
Até o fechamento 
da edição não havia 
sido divulgado o re-
sultado da extração 
da loteria.
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Cheia
27/7 a 3/8

Notas
Marcos Demeneghi

Estruturação do ENART
A estrutura para o evento e a captação de recur-

sos foram os principais assuntos que estiveram em 
pauta durante a reunião entre o Governo Municipal 
e a Comissão Organizadora da 2ª Inter-Regional do 
Encontro de Arte e Folclore (ENART). A preocupa-
ção dos organizadores é com os alojamentos dispo-
nibilizados para os competidores que, segundo eles, 
estão com a lotação comprometida, considerando 
o aumento do número de regiões que participarão 
desta segunda edição em Santo Ângelo. O Parque de 
Exposições Siegfried Ritter é um dos locais que pode 
ser utilizado no acolhimento aos competidores. 

Curso de Odontologia 
reinicia os atendimentos 

Na terça-feira, dia 31, o curso de Odontologia da 
CNEC Santo Ângelo, reiniciou os atendimentos à 
comunidade, através do setor de triagem da Clínica 
Odontológica. O atendimento da triagem consiste 
em um exame odontológico simples e identifi cação 
dos indivíduos que possuem interesse em receber 
atendimento odontológico no curso de Odontolo-
gia da CNEC Santo Ângelo. Os atendimentos serão 
realizados pelos acadêmicos, sob a supervisão dos 
professores responsáveis. O serviço de triagem será 
disponibilizado para a comunidade nas terças-fei-
ras, das 13h30 às 15h30 e nas quintas-feiras, das 8h 
às 10h. Mais informações podem ser obtidas pelo 
telefone 3313-1922 ou visitando a Instituição.

Agroindústria de 
Beneficiamento de 

Mandioca
A Linha Independência inaugurou na última 

semana, uma Agroindústria de Benefi ciamento de 
Mandioca.O empreendimento chega para se somar 
a um setor produtivo que movimenta cerca de R$ 
500 mil mensais na economia de Santo Ângelo.

A Agroindústria Ventroba, é uma das pionei-
ras no benefi ciamento de mandioca no município 
e que já inicia suas atividades com uma capacida-
de de processamento estimada de duas toneladas/
mês e com praticamente toda a produção comer-
cializada para programas governamentais. 

PARTICIPAÇÃO DE 
FALECIMENTO E CONVITE 

PARA MISSA 7º DIA

Os fi lhos Ana Cris-
tina, Adriana e Cristia-
no Jandrey, nora De-
nissa, genro Mauro 
Cesar, netos Luciano 
e Gabriel, da amada

convidam para missa de 7º dia de falecimento a 
realizar-se no dia 2 de agosto de 2018, às 17 ho-
ras, na Igreja do Carmelo e, no dia 3 de agosto 
de 2018, às 19 horas, na Catedral Angelopolitana.

A família agradece aos médicos Renato Salza-
no, Luciana Bortolini Newinski e a toda a equipe 
da UTI do Hospital da Unimed Missões pela de-
dicação durante a sua enfermidade, bem como a 
todos os familiares e amigos pelo conforto neste 
momento difícil. 

“A morte consegue nos roubar a presença 
dos que amamos, mas das lembranças nem 

mesmo ela pode nos separar”

Eugênia 
Jandrey 
(Genha)

Minguante
4/8 a 10/8

A luz da fi bra não 
“dobra esquina”
Eleandro Pedroso instala sua 

mesa e cadeira no passeio público 
e inicia o trabalho que resultará na 
ampliação da rede de fi bra óptica da 
empresa a qual trabalha. Na manhã 
de terça-feira, dia 31, instalava uma 
caixa de emenda de distribuição de 
internet por meio da fi bra óptica. 

As fi bras são milimétricas, pouco 
mais espeças que um fi o de cabelo e 
são consideradas “guias de onda”, e 
podem ser informalmente entendi-
das como “encanamentos de luz”: a 
luz aplicada a uma das extremidades 
percorre a fi bra até sair pela outra 
extremidade, por isso o cabo não 

pode ser dobrado ou simplesmente 
ser realizada uma emenda de qual-
quer forma. 

Nos fi os de cobre basta restabele-
cer o cotnato que o fi o passa a condu-
zir novamente os impulsos elétricos, 
com a fi bra óptica é necessário um 
aparelho para realizar a restauração 
do fi o de modo automatizado, pois 
qualquer imperfeição pode obstruir 
a condução dos dados. 

Na última semana a CPFL está 
trocando vários postes por onde 
passam as redes de luz, telefonia e 
internet e a demanda de trabalho de 
Eleandro aumentou. 
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Salete Didonet - respeitada gerente 
regional da Natura, na segunda passada, 
dia 30, comemorou o seu aniversário”! E 

ontem, 31,  o Dr. Luís Carlos Cavalheiro 
- renomado médico e atuante Secretário 

Municipal da Saúde, acrescentou mais 
um ano de vida. Amanhã, dia 2,  Lisiane 

Londero - dinâmica e determinada 
empresária que comanda com entusiamo 

a Fontoura Soluções Corporativas  e a 
destacada Nara Damião - irão ouvir  o 

tradicional “parabéns à você”! E na sexta, 
dia 3, vai ser a vez de Fátima Bassani - 

festejada consultora de moda que dirige 
com muita competência a loja Filo, da 
Lala Meneghetti - que se carcateriza 

pelo seu astral elevado, e da superquerida 
e dinâmica Salete Regina Bittecourt 

Serra - estrear idade nova. Com certeza 
todos estão sendo o centro de muitas e 
merecidas homenagens, especialmente 

de seus familiares e amigos. Aos amigos:  
Salete, Cavalheiro, Lisiane, Nara, Fátima, 
Lala e Salete, parabéns e muito sucesso! Salete DidonetSalete Didonet Dr. CavalheiroDr. Cavalheiro Lisiane LonderoLisiane Londero

Nara DamiãoNara Damião Salete SerraSalete SerraFátima BassaniFátima Bassani

HAPPY BIRTHDAY!HAPPY BIRTHDAY!
Fotos: DivulgaçãoFotos: Divulgação

Lala MeneghettiLala Meneghetti
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Idelmar e Marta Moreira, e abaixo, 

Guilherme Franke e Eduarda Ostrowski, 

em noite de festa no Clube Gaúcho.

Fotos: Marcelle Corrassa|Equipe Vick AlmeidaFotos: Marcelle Corrassa|Equipe Vick Almeida

COMENTANDO...
 A Cláudia Modas - que está com o melhor do mundo fashion para esta 
estação, está com uma bela promoção: toda a loja com 20% de desconto. 
Ah! Vale lembrar que também tem peças com descontos de 40%.
 A D’Pelle - Moda Íntima - está cheia de sugestões para você 
presentear seu pai no dia dedicado à eles.
 A Casa Real Restaurante serve ao meio-dia um delicioso büff et 
quilo. Ah! Nos dias mais frios tem um cardápio especial de sopas!
 O Clube Gaúcho continua com as inscrições para a 6ª edição do 
Festival de Cinema - Curta Metragem, que acontece de 4 a 6 de 
setembro, na sede social da entidade.
 Toda a moda inverno 2018 das mais famosas  e cobiçadas grifes, 
você encontra na grande liquidação das lojas Eclipse: tudo com 
descontos de até 50%! E não esqueça no “Dia dos Pais”, ele quer e 
merece um presente especial da Eclipse!
 Continuam em cartaz no Cine Cisne os fi lmes: “Os Incríveis 2”, 
“Jurassic World - Reino Ameaçado”, “Arranha Céu - Coragem sem 

Limites” e “O Homem Formiga e a Vespa” , “Missão Impossível, 

Efeito Fallout” e “Hotel Transivânia 3” em 3D.
 A Sfera segue com sua promoção: tudo com até 50% de desconto.
 Neste domingo, dia 5, tem “Chá Bingo” na CASUSA, em prol do 
Projeto Pelotão Curumim. A promoção é 1º BCOM.
 Nesta sexta-feira, dia 3, tem jantar especial no Restaurante 

Sperling com pratos típicos de uma verdadeira GALETERIA. Já no 
sábado o cardápio do jantar vai ser uma bela e deliciosa variedade 
de FRUTOS do MAR. 

EM HOMENAGEM AOS PAIS
A noite de 11 de agosto tem tudo para ser muito bacana e 
especial. Certamente vai ser uma noite com jantar maravilhoso 
e delicioso by Chica Sperling, que dispensa comentários e uma 
excelente música por conta do Musical Abertura, de Caxias do 
Sul, que está preparando um repertório especial para agradar 
gregos e troianos. É claro que estamos falando da  4ª edição do 
“Jantar Baile do Conselho” do Clube Gaúcho, que vai ter como 
cenário o salão principal da entidade social. Cabe salientar que o 
já tradicional evento também vai ser em homenagem ao “Dia dos 
Pais”. Os convites podem ser adquiridos na secretaria do Clube. 
Mais informações através do fone: 3313-2463. 
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Os resultados preliminares do 
Censo Agropecuário 2017 já foram di-
vulgados pelo IBGE. Em Santo Ângelo 
foram questionados 1176 estabeleci-
mentos agropecuários e aplicada uma 
metodologia para conhecer o perfi l 
produtivo do município (do mesmo 
modo em todo o País). O último Censo 
havia sido realizado no ano de 2006.

A produção agropecuária de Santo 
Ângelo no ano de 2017 está concentra-
da em uma área de 44.406 ha. Foram 
identifi cados 1176 empreendimentos 
e uma população envolvida de 2801 
pessoas. Os dados permitem a análi-
se de que a população do campo está 
envelhecendo, apenas 15 (1,27%) des-
tes estabelecimentos são geridos por 
pessoas com menos de 30 anos e 54% 
deles são geridos por produtores de 
30 a 60 anos e 43% possui 60 anos ou 
mais. Este fato mostra que continua o 
processo de êxodo dos jovens e o pro-
blema da sucessão familiar.

Mesmo assim denota-se que existe 
um envolvimento familiar nas ativida-
des. Destas 2801 pessoas, apenas 462 

não possuem laços de parentesco com 
os donos do empreendimento, ou seja, 
a maioria que trabalha na produção 
agropecuária tem vínculo familiar nos 
empreendimentos. 

A comparação com o censo de 
2006 permite detectar que continua 
ocorrendo um processo de abandono 
das atividades agropecuárias, no en-
tanto isso não signifi ca que a produ-
ção de soja, leite, carne ou suínos caiu, 
pelo contrário, as mutações genéticas 
dos rebanhos, o uso de tecnologias de 
precisão e a mecanização das ativida-
des permitiram o incremento da pro-
dução. 

Mas este fenômeno de redução dos 
empreendimentos agropecuários não 
pode ser tomado como regra, pois não 
são todas as cidades e regiões em que 
o fenômeno ocorre. (nesta matéria 
não realizamos estas comparações). 
Os dados são preliminares, pois o 
IBGE ainda está realizando compara-
ções para a certifi cação que a mudança 
de metodologia de pesquisa não tenha 
prejudicado a análise dos dados.

Agronegócio

IBGE divulga os dados preliminares IBGE divulga os dados preliminares 
do Censo Agropecuário 2017do Censo Agropecuário 2017

Os resultados preliminares do não possuem laços de parentesco com

A produção de soja, suínos e leite aumentou signifi cativamente 
nos últimos 11 anos, no entanto, comparado com Censo de 2006 a 
quantidade de pessoas e estabelecimentos agropecuários diminuiu. 

As lavouras também estão cada vez mais mecanizadas e outra 
constatação é de que os empreendedores rurais estão cada vez mais 

velhos, um grupo formado, quase exclusivamente, por pessoas 
acima de 30 anos. Além disso, cresce o uso de agrotóxico. Confi ra

Atividades Produção 
Cana de açúcar 486 t 
Feijão cor grão 0,173 t 
Feijão preto 15 t 
Laranja 15 t  
Mandioca 2458 t 
Milho 23.501 t 
Soja 83.626 t 
Trigo 22.100 t 
Uva para vinho ou suco 102 t 
Abóbora / Moranga 38 t 
Alho 0,62 t 
Amendoim em casca 6,7 t 
Aveia Branca 4.698 t 
Batata inglesa 1,7 t 
Cebola 0,8 t 
Melancia 17,6 t 
Melão 39,29 t 
Milho Forrageiro 12.851 t 
Tangerina 1,6 t 
Triticale 139,2 t 

DADOS GERAIS  2006 2017 
Quantidade de tratores 757 911 
Quantidade de pessoas 5350 2801 
Uso de agrotóxico  68%  80%  
Área cultivada 52500 44406 
Estabelecimentos envolvidos 1902 1176 

MUDANÇAS EM 11 ANOS 

SUINOCULTURA 2006 2017 
Estabelecimentos envolvidos 1291 664 
Rebanho de suínos (cabeças) 35158 50588 

BOVINOS 2006 2017 
Estabelecimentos envolvidos 1557 902 
Estabelecimentos produzindo leite 1279 563 
Efetivo rebanho 21214 18383 
Vacas ordenhadas 6369 4562 
Produção anual de litros de leite  13438000 15412000 

Milho Grão 2006 2017 
Estabelecimentos envolvidos 1301 716 
Produção anual em toneladas 36209 23501 
Área plantada em ha Não consta 3718 

Mandioca 2006 2017 
Estabelecimentos envolvidos 1709 500 
Produção anual em toneladas 7318 2458 
Área plantada em ha Não consta 244 

Marcos Demeneghi
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O Procurador Federal da Re-
pública, Osmar Veronese será o 
homenageado na 26ª Semana 
Cultural de Santo Ângelo.

 A programação foi divulga-
da nesta semana, pela Secreta-
ria Municipal da Cultura.  Nes-
te ano, as atividades acontecem 
ente os dias 3 a 19 de agosto.

Veronese nasceu na cidade 
Viadutos (RS), em 19 de feve-
reiro de 1965, e adotou Santo 
Ângelo, como sua terra, desde 
março de 1997. O patrono é filho 
de Alcida Mariani Veronese (in 
memoriam) e Armando Vero-
nese, casado com Luciane Ghel-
ler Veronese e pai de três filhos 
(Franco, Piero e Luigi Gheller 
Veronese).

 Além de Procurador Federal 
da República, professor univer-
sitário e autor de diversos livros, 
Veronese é um defensor da cul-

tura e história local, ajudando 
constantemente a viabilizar pro-
jetos culturais de nosso municí-
pio e região.

A Semana Cultural do Muni-

cípio foi criada pela Lei Munici-
pal n° 1.699, de 12 de agosto de 
1993, com o intuito de rememo-
rar a fundação da Redução Jesu-
ítica de Santo Ângelo Custódio. 

INFORMATIVO 14ª CRE
Enida Teresinha Lange Sallet

Coordenadora Regional da 
Educação - 14ª CRE

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

LOCAIS DE PROVA DO ENCCEJA NACIONAL 
2018 JÁ ESTÃO DISPONÍVEIS PARA CONSULTA

Os inscritos no Exame Nacional para Certifi cação de 
Competências de Jovens e Adultos (Encceja Nacional) 
2018 já podem consultar o local onde farão suas provas. 
O Cartão pode ser acessado pela Página do Participan-
te http://encceja.inep.gov.br/encceja/#!/loginPartici-
pante, informando o CPF e senha cadastrada durante a 
inscrição. O Cartão de Confi rmação da Inscrição infor-
ma o número de inscrição; a data; o horário; o local de 
realização das provas; as áreas de conhecimento e nível 
de ensino; as solicitações de atendimento especializado, 
específi co e/ou pelo nome social, caso solicitados. É res-
ponsabilidade do participante consultar o seu local de 
prova previamente. O Inep sugere que todos levem o 
Cartão de Confi rmação da Inscrição no dia de aplicação 
do Exame, embora não seja obrigatório. O Encceja Na-
cional 2018 será aplicado no dia 5 de agosto de 2018, no 
turno matutino e vespertino, sempre seguindo o Horário 
Ofi cial de Brasília.  Neste ano, Santo Ângelo conta com 
1439 inscritos. As provas serão realizadas no Colégio 
Estadual Onofre Pires, na ETE Pres. Getúlio Vargas, na 
EEEM Dr. Augusto do Nascimento e Silva e na EEEM 
Unírio Carrera Machado.

SEGUNDA EDIÇÃO DO DESAFIO 
DIÁRIO DE INOVAÇÕES

Pelo segundo ano consecutivo, o Desafi o Diário de 
Inovações – Como Inovar na Sala de Aula reconhece o 
trabalho de professores que realizam ações com poten-
cial para transformar salas de aula e escolas, além de ins-
pirar outros educadores. Para participar, os professores 
podem inscrever relatos de suas práticas inovadoras até 
o dia do 05 de agosto de 2018, por meio do formulário 
disponível no seguinte link: http://bit.ly/desafi odiario-
inovacoes2018. As práticas mais bem avaliadas concor-
rem à publicação em um ebook e a uma viagem por ini-
ciativas de educação inovadoras em São Paulo. O desafi o 
é promovido pelo Porvir e IBFE (Instituto Brasileiro de 
Formação de Educadores). O Desafi o vai premiar relatos 
em seis categorias, incluindo as cinco etapas do ensino 
regular (Educação Infantil, Ensino Fundamental 1, En-
sino Fundamental 2, Ensino Médio e Ensino Superior). 
A novidade este ano é a categoria chamada Modalidade 
de Ensino, destinada a experiências de qualquer etapa, 
mas que tenham sido aplicadas em alguma modalida-
de específi ca de ensino (Educação de Jovens e Adultos, 
Educação Especial, Educação Profi ssional, Educação do 
Campo, Educação Indígena, Educação Quilombola ou 
Educação a distância). Os três relatos mais bem avalia-
dos de cada categoria serão publicados em um ebook 
que será divulgado no dia do professor, 15 de outubro. 
Será selecionado um relato destaque de cada categoria e 
o professor responsável será premiado com uma viagem 
para São Paulo, para um tour por iniciativas inovadoras 
de educação. A principal exigência do Desafi o é que o 
professor preencha corretamente todos os itens do for-
mulário, com o máximo de detalhamento, e atenda aos 
critérios do regulamento disponível neste link: http://
bit.ly/regulamentodesafi o2018. 

CENSO ESCOLAR EM FOCO
O encerramento da primeira etapa da coleta de da-

dos do Censo Escolar – Matrícula Inicial, acontece no 
dia 31 de julho. Nessa etapa são coletadas informações 
sobre as escolas, turmas, alunos e profi ssionais escolares 
em sala de aula, de todos os estabelecimentos públicos 
e privados de educação básica e educação profi ssional, 
através do sistema Educacenso. Principal instrumento 
de levantamento estatístico educacional brasileiro, o 
Censo Escolar é coordenado pelo Inep e realizado em 
regime de colaboração entre as secretarias estaduais e 
municipais de educação e com a participação de todas 
as escolas públicas e privadas do país. É uma ferramenta 
indispensável para compreender a situação educacional 
brasileira, acompanhar a efetividade das políticas públi-
cas e para o planejamento e divulgação de dados e ava-
liações realizadas pelo Inep. Em 2018, a coleta de dados 
do Censo Escolar da rede estadual de ensino do estado 
do Rio Grande do Sul, foi realizado através do proces-
so de migração entre os sistemas ISE e Educacenso. Na 
14ª CRE, o trabalho foi coordenado por Débora Helena 
Jacobs e Rosana Ciepanski Lopes. Agradecemos a cola-
boração dos gestores das escolas e demais responsáveis 
neste processo.

ESCOLAS ESTADUAIS VÃO DEBATER 
NOVO ENSINO MÉDIO NO DIA 2 DE AGOSTO

O Dia D de mobilização para discutir a Base Nacio-
nal Comum Curricular do Ensino Médio (BNCC) ocorre, 
em todo o Brasil, na quinta-feira (2). No Rio Grande do 
Sul, as 2.539 escolas estaduais irão organizar debates e 
atividades, entre os professores de Ensino Médio, com 
intuito de propor sugestões de mudança e melhorias no 
documento que estabelece as diretrizes educacionais do 
país.

Desejamos a todos um ótimo retorno 
às aulas do 2º semestre letivo 

e que seja um período de crescimento e inovações.

EducaçãoCultura

Osmar Veronese será o 
patrono da Semana Cultural
26ª edição da Semana Cultural de Santo Ângelo acontece entre os dias 3 e 19 de 

agosto e reunirá diversas ações e eventos em torno da cultura local e regional

Osmar Veronese durante o plantio de mudas na Aldeia Guarani Yancã Jú

Marcos Demenghi 

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO 

Em preparação ao 5º Concurso Amador de Fo-
tografi as de Santo Ângelo, a Secretaria Municipal de 
Cultura realiza no próximo dia 8, uma ofi cina prepa-
ratória ao certame. 

As vagas são limitadas e gratuitas.Conforme in-
formações da Secretaria de Cultura, Neusa Cavalhei-
ro, a Ofi cina de Fotografi a será ministrada por Sea-
ma Piltz da Silva, com início às 14 horas, no Museu 
Municipal Dr. José Olavo Machado, com roteiro de 
visita aos prédios históricos do centro da cidade.As 
inscrições para a 5ª edição do Concurso de Fotogra-
fi as de Santo Ângelo estarão abertas a partir do dia 8 de 
agosto. Maiores informações pelo endereço eletrônico 
concursodefotografi assantoangelo@gmail.com ou 
pelo telefone 55 3313-6321.

Secretaria de Cultura realiza
Oficina gratuita de Fotografia

Folder alusivo a ofi cina

3 de agosto 
10h - Jogos Culturais
14h30’ - ‘A Princesa que Contava Histórias’

4 de agosto 

09h30’ - Abertura Ofi cial da 26ª Semana 
Cultural
14h - Ciranda de Prendas
 15h – “Rabiscando o Rio Grande do Sul”

5 de agosto 

10h - Brique da Praça-lançamento das 
comemorações alusivas aos 20 anos da 
Secretaria Municipal da Cultura, 

6 de agosto 

9h – Whorkshop “Ambientes de Inovação 
– Estrutura e Gestão”
Palestra ministrada por Carlos Eduardo 
Aranha.
19h – Lançamento do Edital Municipal 
“Pró-Cultura Aproximando Culturas”

8 de agosto 

09h - Exposição de Expressão Gráfi ca
14h – lançamento do 5º Concurso Ama-
dor de Fotografi as 
16h – Seminário “Educar Para Preservar: O 
Patrimônio Cultural de Santo Ângelo” 

9 de agosto

14h - Jogos Culturais
14h30’ - conhecendo a Aldeia Yakã Ju

10 de agosto 

08h - Jogos Culturais
14h30’ - Patrimônio ao Vivo e Ofi cina de 
Cerâmica
18h - Ofi cina de Danças Urbanas 
18h - Sexta Crioula no Gtf Coronel Apa-
rício Borges

11 de agosto 

14h – Combo Cultural
20h30’ - Jantar Fandango 

12 de agosto - Aniversário de 

fundação da Redução de Santo 

Ângelo Custódio

10h30’ - Patrimônio Ao Vivo
15h - Homenagem ao Sr. Jovenil Menezes 
16h - Patrimônio ao Vivo e Ofi cina de 
Cerâmica

13 de agosto 

09h - Contação De Histórias
09h - Poema nos Ônibus

14 de agosto 

09h – “Buenos Causos”
09h - Jogos Culturais
19h30’ - Inauguração da Sala de Projeção 
do Museu Do Cinema

15 de agosto 

09h - Contação de Histórias
15h30’ – O Trem, d Memorial e Outras 
Histórias
16 de agosto (quinta-feira)
15h - ‘Tradicionalismo, o Patrimônio dos 
Gaúchos’
19h30’ - Abertura da 12ª Edição do Festi-
val Santo Ângelo em Dança*

17 de agosto

09h – “Nina e a Música Do Mar”
15h - Educação Patrimonial 
20h30’ – Fandango do CTG 20 de Setem-
bro
19h30’ - Santo Ângelo em Dança 

18 de agosto 

19h30’ - Santo Ângelo em Dança 

19 de agosto (domingo)

18h - Santo Ângelo em Dança 
21h45’ - Premiação dos Vencedores da 
12ª Edição do Festival Santo Ângelo 
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Mais um sorteio de Mais um sorteio de 
premios no Sicredipremios no Sicredi

Jacó Rampom, Maria Marlene S. de Andrade e Neri Obregon 
Cardoso foram contemplados com um refrigerador 435L 
A promoção “Aniversário Premia-

do” do Sicredi contemplou mais três 
associados na manhã de ontem, dia 31. 
Jacó Rampom da unidade da Getúlio 
Vargas,  Maria Marlene S. de Andrade 
associada da Unidade do Bairro Pippi 
e Neri Obregon Cardoso, associado da 
Unidade do Centro foram contempla-
dos com um refrigerador 435L ava-
liado em R$ 2.099. Este foi o último 
sorteio da fase local da promoção.

O próximo sorteio será realiza-
do no dia 22 de setembro, quando a 
promoção entra na fase regional, daí 
serão sorteados entre os associados 

de todo o Sicredi União duas moto-
cicletas e um barco com motor. A so-
lenidade de sorteio será em São Luiz 
Gonzaga. 

Santo Ângelo também será sede 
de um dos sorteios regionais. No Bri-
que da Praça, no dia 28 de outubro 
será realizado o segundo sorteio da 
fase regional quando está em jogo 
um Automóvel Gol Zero Quilômetro 
e uma Motocicleta.

Os cupons continuam sendo reco-
lhidos nas unidades de toda a região e 
os já depositados continuam valendo 
para a próxima etapa. 

Marcos Demeneghi


