
Sábado, 5 de outubro de 2019   |   Ano XXII - Nº 2167   |   R$ 2,50 www.jom.com.br
Arquivo JOM

Nove horas de Nove horas de 
evento na “Praça  evento na “Praça  
do Brique” e na do Brique” e na 
MarechalMarechal
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Está agendado para a manhã e a tarde deste domingo dezenas de atrações 
na Praça Ricardo Leônidas Ribas e na Rua Marechal Floriano. As atividades 
iniciam às 9h com o tradicional Brique da Praça e a programação seguirá 
até às 18h liderada pela 3ª edição do evento “Moda no Brique” 
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Notas

 Editorial
 

Retrato cotidianoRetrato cotidiano

Notas de utilidade 
pública, informações 
sobre serviços e os 
temas de educação e 
formação pessoal sem-
pre estão em pauta no 
Mensageiro. 

Neste domingo 
será realizada a eleição 
para compor o Conse-
lho Tutelar de Santo 
Ângelo e mais uma vez 
trouxemos as infor-
mações para que você 
possa desempenhar 
este ato de cidadania.

Na capa da edição 
de hoje está em des-
taque às atividades do 
Brique da Praça e da 
Moda no Brique. Das 
9 horas até às 18 horas 
acontece uma série de 
atividades culturais e 
comerciais em espaço 
público, confi ra na pá-
gina sete, desta edição, 
tudo que vai acontecer. 

Neste sábado con-
tinuamos a série Ani-
mais Domésticos e 
destacamos a história 
do Chicão, cachor-
ro mascote da Escola 
Francisco Brochado 
da Rocha que curiosa-
mente se integrou as 
atividades escolares 
daquele educandário 
e está levando mais 
alegria e união para os 
alunos. 

No caderno Vi-
ver Bem compilamos 
uma série de matérias 
que abordam temas 
relacionados ao nos-
so meio ambiente e 
saúde, tanto corporal, 
quanto espiritual. 

No BS Magazine o 
melhor do Jornalismo 
Social na editoria de 
Amauri Lírio. Moda, 
entretenimento, opi-
nião e as personalida-
des em destaques nes-
ta semana.

Aproveite o fi nal 
de semana e acompa-
nhe o Mensageiro nas 
redes sociais e no site 
jom.com.br

            
Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

Fases da Lua
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5/10/2019 - 14h
1° Prêmio -  0.189
2° Prêmio -  5.967
3° Prêmio -  4.391
4° Prêmio -  7.758
5° Prêmio -  6.906
6° Prêmio -  5.211

5/10/2019 - 18h
Até o fechamento 
da edição não havia 
sido divulgado o re-
sultado da extração 
da loteria.

Limpeza de 
reservatórios

A CORSAN de Santo Ângelo informa que no 
próximo fi nal de semana estará realizando a 2° 
etapa de limpeza de seus reservatórios. Neste sá-
bado, dia 5, será limpo o reservatório no Escritó-
rio da Unidade da CORSAN (centro), com início a 
meia noite e término previsto para as 2 horas, sem 
previsão de interrupção no abastecimento.

No domingo, dia 6, será realizada a limpeza 
do reservatório no Bairro Aliança com início às 6 
horas e término às 10 horas, também sem previ-
são de interrupção no abastecimento. Durante as 
limpezas poderá ocorrer a diminuição da pressão 
nas torneiras de alguns locais abastecidos pelo re-
servatório do Bairro Aliança, como: Bairro Juarez 
Lemos, Bairro 300 anos, Instituto Farroupilha, 
Bairro Garibaldi Carreira Machado (Indubras) e 
Recanto do Sol (proximidades da URI).

Vestibular unificado 
UFSC e UFFS

As inscrições são realizadas pela internet, ex-
clusivamente, até o dia 14 de outubro, no site do 
Vestibular Unifi cado 2020 (vestibularunifi ca-
do2020.ufsc.br) e a taxa será de R$ 144 para todos 
os cursos. A data limite para o pagamento é o dia 
seguinte ao fi m das inscrições: 15 de outubro. 

A confi rmação de inscrição preliminar será 
disponibilizada no site da Coperve, a partir de 17 
de outubro. O dia 22 de outubro será a data limite 
para a correção de dados constantes na inscrição, 
se for o caso. Todas as informações estão dispo-
níveis no site: vestibularunifi cado2020.ufsc.br ou 
pelo telefone: Coperve (48) 3721-9200.

5ª Cronovolta será no 
dia 12 de outubro

Promovida pela Associação de Veículos Anti-
gos de Santo Ângelo (Avant), no próximo dia 12 
de outubro ocorre a 5ª edição da Cronovolta, nos 
municípios de Eugênio de Castro e Santo Ângelo.

De acordo com o presidente da Avant, Neco 
Scholl, 50 veículos antigos, com no mínimo 30 
anos de fabricação, participarão do passeio cro-
nometrado, que já é tradicional no automobilismo 
regional. Deverão participar equipes de Santo Ân-
gelo, Santa Rosa, São Luiz Gonzaga, Passo Fundo, 
Santa Maria, Carazinho, Ijuí, Entre-Ijuís, São Mi-
guel das Missões.

O grid de largada será às 14 horas, da frente da 
prefeitura de Eugênio de Castro, que é parceira do 
evento. Já a chegada será por volta das 17 horas, 
na Taberna Bier, em Santo Ângelo, onde será re-
alizada uma programação diferenciada com food 
trucks, show de rock e brinquedos para crianças.

Oficina de manicure 
Estão abertas junto à Coordenadoria Municipal 

da Mulher (CMM), até o dia 14, as inscrições para 
as ofi cinas de manicure que serão realizadas dias 
21, 22 e 23 deste mês, encaminhando à profi ssio-
nalização e estimulando à autonomia fi nanceira de 
mulheres com renda familiar de até um salário mí-
nimo, sem restrição de faixa etária. As inscrições 
são gratuitas e podem ser feitas na CMM – Rua 
Antunes Ribas, 3591. Maiores informações podem 
ser obtidas pelo telefone 3312-7400.

As ofi cinas são oferecidas em parceria com Lidi 
Mendonça Beauty Space, Salão da Elaine e Mani-
cure Jaque Oliveira, que ministrarão a capacitação.

Marcos Demeneghi

O pavimento da Av. Salgado 
Filho, próximo do entroncamento 
com a ERS 218, está esburacado e 
o volume de chuvas registrado nes-
ta semana deve agravar a situação. 

Das 11h de quarta-feira, dia 
02, até o fechamento desta edi-
ção (sexta-feira às 17h30min) foi 
registrado o volume de 95,4  milí-
metros em Santo Ângelo, os dados 
foram obtidos na estação meteo-
rológica da URI – Santo Ângelo.

Neste sábado a chuva continua, 
a previsão é de mais 40milímetros 
de precipitação pluviométrica 

para a nossa cidade. Consequen-
temente, a situação deste trecho 
localizado no final da Av. Salgado 
Filho, que já apresentava boa par-
te da pista de rolamento deterio-
rada, deve ficar ainda pior. 

Esta via é frequentada princi-
palmente por motoristas que se 
dirigem ao Aeroporto Regional 
Sepé Tiaraju, para o Instituto Fe-
deral Farroupilha, Bairro Indu-
bras e a cidade de Catuípe, tendo 
em vista, que este é um dos por-
tões de acesso e saída para estes 
destinos. 

Buracos no fi nal 
da Salgado Filho

UPA completa um ano com
promessa de funcionar 24h

Uma média de 3.344 consultas/
procedimentos por mês. Segundo a 
assessoria de imprensa da prefeitura, 
esse é o resultado do primeiro ano de 
funcionamento da Unidade de Pron-
to Atendimento (UPA). O número foi 
destacado na manhã desta sexta-feira 
(4), durante a comemoração do pri-
meiro ano da UPA, que foi comple-
tado dia 26 de setembro. Dos 40.118 
atendimentos prestados, cerca de 10 
mil são referentes ao setor de pedia-

tria.
Em seu pronunciamento, o prefei-

to Jacques Barbosa confi rmou que o 
Governo Municipal já conta com os 
documentos do Estado e do Ministé-
rio da Saúde aprovando o funciona-
mento 24 horas da UPA santo-ange-
lense, entretanto aguarda os repasses 
necessários para efetivar a ampliação 
do horário. “Serão necessárias algu-
mas adequações, que já estamos pro-
videnciando” concluiu o Prefeito.

Crescente
5/10 a 12/10

Cheia
13/10 a 21/10
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Ofertas válidas para este final de semana, nos Supermercados COTRISA 
de Santo Ângelo. Fotos meramente ilustrativas. Salvo erros de impressão. 

Encomendas pelo fone: 3312-4159
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A URI Santo Ângelo está com as inscrições aber-
tas até o dia 20 de novembro para o Vestibular de 
Verão 2020. No total, são 21 opções de ingresso, em 
cursos no sistema presencial e com funcionamento 
diurno e/ou noturno.

A inscrição deve ser feita no site www.santoange-
lo.uri.br, com taxa de R$ 30,00 e a prova será apli-
cada dia 24 de novembro, um domingo, das 14h às 
18h.

Nesta edição, o processo seletivo disponibiliza 
vagas para dois novos cursos: Engenharia da Com-
putação e Medicina Veterinária.

Engenharia da Computação oferece 35 vagas, 
terá duração de 5 anos, com aulas no turno notur-
no/diurno e, ao ser implantado, conta com mais de 
10 laboratórios já estruturados, nas áreas de pro-
gramação, automação industrial, robótica, sistemas 
digitais, entre outros. Na opinião do coordenador 
pro-tempore, doutor Nelson Knak Neto, “o curso 
de Engenharia da Computação vem para somar a 
estrutura já consolidada da URI Santo Ângelo na 
área tecnológica. Com nossos laboratórios, demais 
cursos de engenharia e com o TecnoURI, os profi s-
sionais da Engenharia da Computação terão uma 
formação sólida, próxima do mercado e focada na 
transferência de tecnologia. O desenvolvimento da 

região depende de profi ssionais capacitados na área 
e a URI tem uma excelente estrutura para garantir 
essa formação. 

Medicina Veterinária oferece 50 vagas, terá du-
ração de cinco anos, com aulas no noturno e diurno 
e inicia suas atividades contando com mais de 30 la-
boratórios nas áreas de Química, Genética, Biologia, 
Parasitologia, entre outros.

Para o coordenador pro-tempore do curso, dou-
tor Vitor Cauduro Girardello, “suprindo a demanda 
regional, cuja economia é baseada na agropecuária, 
a URI fortalece sua atuação no Noroeste Gaúcho so-
mando ao curso de Agronomia, o de Medicina Ve-
terinária. O curso vai prezar pelo ensino presencial, 
com aulas práticas em 30 laboratórios já disponíveis, 
além da extensão de área do Câmpus, que permite 
manter a criação de diferentes tipos de animais”.

No Câmpus de Santo Ângelo são ofertados ainda 
os seguintes cursos, com respectivas vagas: Admi-
nistração (50), Agronomia (45), Arquitetura e Urba-
nismo (50), Ciência da Computação (50), Ciências 
Contábeis (60), Direito noturno (60), Direito diurno 
(60), Educação Física Licenciatura (30), Educação 
Física Bacharelado (30), Enfermagem (50), Enge-
nharia Civil noturno (50), Engenharia Civil diurno 
(50), Engenharia Elétrica (50), Engenharia Mecâ-
nica (50), Engenharia Química (50), Farmácia (45), 
Pedagogia (50), Psicologia (50), Teologia (25).

Interessados podem solicitar informações sobre 
o Programa de Crédito Educativo da URI – CRE-
DIURI, diretamente no Setor de Apoio ao Estudante 
ou no setor fi nanceiro, ambos no prédio 20.

Para mais informações, você consulta o site da 
URI, liga para (55) 3313-7900, whatsapp 8422 0712.

Chicão: O cachorro Chicão: O cachorro 
que literalmente veste que literalmente veste 

o uniforme da escolao uniforme da escola

Série: Animais domésticos

Chicão posa para a foto junto aos 
alunos da turma da pré-escola - Pré C

Vestibular de Verão da URI tem novos cursos: 
Engenharia da Computação e Medicina Veterinária

“Chicão” tem uniforme escolar, foto lembrança 
e o carinho de dezenas de crianças. Era agosto de 
2018 quando foi visto sujo e debilitado no portão 
da Escola Municipal E.F. Francisco Brochado da 
Rocha em Santo Ângelo, quem o acolheu pela pri-
meira vez foi a diretora Ana Lúcia Lauermann. 

A diretora lembra-se dos detalhes daquele mo-
mento em que Chicão apareceu. Ela acredita que o 
cachorro estava perdido, pois detectou que o cão ti-
nha bons hábitos, no entanto, estava precisando de 
ajuda, sujo e com aspecto de abandono. Foi levado 
ao veterinário, tomou banho, vermífugo, alimen-
tou-se e ganhou o calor humano de toda a escola. 
Foi adotado pela direção e os alunos ganharam um 
amigo. 

O cachorro recuperou-se rapidamente e hoje 
participa ativamente das atividades pedagógicas e 
funcionais. O nome foi escolhido democraticamen-
te pelos alunos por meio de uma enquete e faz uma 
referência ao nome da escola, “Francisco”. 

“Uma criança que estudou aqui na escola difi -
cilmente vai “judiar” de um animalzinho” disse a 
diretora ao defi nir a importância de atividades li-
gadas ao meio ambiente, cultivo de plantas e cuida-
dos com os animais na pedagogia escolar, na visão 
desta educadora são práticas que contribuem para 
a formação dos alunos, principalmente nas séries 
iniciais. 

Ana Lúcia disse que Chicão ajuda despertar nas 
crianças o senso de respeito e carinho aos animais e 

até cumpre uma função pedagógica e motivacional 
nos alunos. Sara Teixeira é a secretária da escola 
e conta a história de um aluno que tinha medo de 
cães, ela narra que a interação amigável de “Chi-
cão” com este aluno na escola, ajudou-o a superar 
o trauma, inclusive a família da criança adotou um 
animal doméstico. 

No entanto, a professora alerta que é necessário 
ter a consciência das responsabilidades de adotar 
um cão. O Chicão, por exemplo, visita o veterinário 
regularmente, ganha banho no pet ou na própria 
escola, nos fi nais de semana, a diretora vem até a 
escola para alimentá-lo e durante as férias, Sara, 
que é funcionária da secretaria, se prontifi cou a 
leva-lo temporariamente para cuidá-lo em casa.

Conheça a história de um cão que foi acolhido na Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisco Brochado da Rocha, ele 
ganhou abrigo, recebe cuidados de saúde, alimentação e na interação com alunos e direção ensina lealdade e companheirismo 

Marcos Demeneghi
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RELAÇÃO DOS CANDIDATOS

Alcinda de Souza – Nº 20
Professor Obregon – Nº 25

Amelinha – Nº 15
Denise Regina M. Fernandes Nº 10

Diana Konzen – Nº 13
Elaine Thomas – Nº 16

Eloisa Cavalheiro de Ávila – Nº 12
Everson Medeiros – Nº 11

Fabinho – Nº 14
Gilson Roberto Pereira – Nº 26

Ivone de Albuquerque Carneiro – Nº 17
Pastora Jocelei – Nº 24
Jonatã Ferreira – Nº 27

José Sebastião Langer – Nº 23
Marisa Meotti Antunes – Nº 21
Neide Santa Freitas – Nº 28

Joel – Nº 22
Rúbia Ferreira – Nº 18

Viviani Bueno de Almeida – Nº 19

Geral Recadastramento 
biométrico poderá ser 

feito neste sábado 
Mais um plantão no Cartório Eleitoral de Santo 

Ângelo será realizado neste sábado, dia 5. A inicia-
tiva visa ampliar o horário de atendimento, pois 
43% dos eleitores, ou seja, 26.174 pessoas, ainda 
não realizaram o recadastramento biométrico. 

O horário de atendimento é das 10h às 
17 horas, sem fechar ao meio-dia. O horário 
alternativo para regularizar a situação foi criado  
para evitar transtornos no fi nal do prazo, tendo 
em vista a que as próximas eleições serão reali-
zadas somente com urnas biométricas em Santo 
Ângelo.

O prazo fi nal para o recadastramento é 11 de 
março de 2020, depois disso, quem não fez o reca-
dastramento terá o Título Eleitoral cancelado. A 
chefe da 45ª Zona Eleitoral Marivani Gehm Gon-
çalves Medeiros, alerta para a necessidade de an-
tecipar o recadastramento, pois caso um número 
tão grande de eleitores deixe para o último mês, 
o processo será demorado e causará congestiona-
mento e demora no atendimento. Por este motivo 
tem incentivado os eleitores a comparecerem ao 
cartório com antecedência, os plantões são uma 
das oportunidades para evitar transtornos no fi -
nal do prazo. 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: Identidade
Título eleitoral (se possuir); Comprovante de 
residência.
NOS DEMAIS DIAS DA SEMANA: De se-
gunda a sexta-feira das 12h às 19h

Dezenove candidatos disputam as cinco vagas 
titulares e as respectivas suplências para compor o 
Conselho Tutelar de Santo Ângelo. O voto é facul-
tativo e só poderão participar do processo, eleitores 
de Santo Ângelo que regularizaram seus títulos até 
o dia 7 de julho deste ano. 

A votação será das 8h30min às 17 horas, com 
urnas eletrônicas cedidas pela Justiça Eleitoral. 
Portanto, é necessário levar o Título de Eleitor ou 
um documento de identidade com foto. 

Para votar basta comparecer na seção eleitoral 
correspondente, mas é importante observar que 
muitas seções eleitorais foram agrupadas – confi ra 
a relação completa no nosso site – www.jom.com.
br ou em nossa página do Facebook - https://www.
facebook.com/Jornal-O-Mensageiro

Eleição para o Conselho 
Tutelar será neste domingo

Santo Ângelo possui pouco mais de 60 
mil eleitores que neste domingo, dia 
6, têm o direito de comparecer a um 
dos locais de votação para escolher 

um dos cinco candidatos que devem 
compor o Conselho Tutelar pelos 

próximos quatro anos

Encontro de aposentados rurais encerra
a Semana do Idoso em Santo Ângelo

Aposentados rurais da 14ª Regional (Regional 
Missões I) estarão reunidos em Santo Ângelo no 
dia 9 de outubro, o encontro é tradicional e está na 
22ª edição. Anualmente pessoas de seis municí-
pios participam deste encontro de integração lazer 
e troca de conhecimento. Será no GTF – Aparício 
Borges localizado no Parque de Exposições Sie-
gfried Ritter, terá palestras, almoço e uma tarde 
recreativa com animação da Banda Renascer. 

Na semana que antecede o evento Oswaldino 
José Lucca da comissão de aposentados e Daniel 
Casarin, presidente do Sindicato dos Trabalhado-
res Rurais de Santo Ângelo trabalharam na divul-
gação do encontro e informaram que o encontro 
será realizado sem custos para os aposentados ru-
rais. A estimativa de público, segundo os organiza-
dores, é de  250 a 300 pessoas. 

A recepção será às 9h. Depois de uma atividade 
inicial será ministrada uma palestra a cargo do SE-
NAR, com a Consultora Diana Ceolin; Às 11h a Fe-
tag -  Federação dos Trabalhadores na Agricultura 
no Rio Grande do Sul estará responsável por mais 
uma palestra. 

Concluídas as atividades da manhã os partici-

pantes fazem o almoço que será seguido de uma 
tarde de lazer e integração com a banda Renascer. 
O evento é uma promoção da comissão dos apo-
sentados do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e 
da Regional Missões I e também integra a Semana 
Municipal do Idoso.

Marcos Demeneghi

Oswaldino José Lucca (comissão de aposentados) e Daniel 
Casarin (presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

No último dia 28 de setembro, a aluna Flávia 
Silva Fiqueró, estudante do 8º ano da Escola da 
URI Santo Ângelo, acompanhada do professor Dar-
lan Abegg, participou no SESC em Porto Alegre, do 
Campeonato Estadual de Xadrez. Na competição 
unifi cada do JERGS e CERGS, participaram 30 es-
tudantes de escolas públicas e particulares.

Os campeonatos de xadrez são disputados em 
cinco rodadas, sendo que na categoria infantil, Flá-
via sagrou-se campeã do CERGS (alunos de escolas 
particulares).

A aluna Flávia Figueiró chegou a 7ª medalha no 
xadrez, sendo quatro delas de ouro. Na Escola da 
URI, a equipe de xadrez vem treinando há 4 anos, 
participando de vários campeonatos e somando 
mais de 30 medalhas.

Aluna da Escola da URI Aluna da Escola da URI 
é Campeã de Xadrezé Campeã de Xadrez

Arquivo JOM
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A 2° Cavalgada Feminina já está 
sendo preparada pela comissão orga-
nizadora. Será no dia 27 deste mês, a 
recepção e concentração das cavalaria-
nas será no Parque de Exposições Sie-
gfried Ritter (Parque da Fenamilho), 
às 7h com um café colonial. 

A caravana segue pelas principais 
ruas da nossa cidade, com parada na 
Catedral Angelopolitana  para fotos, 
e, em seguida, passagem pelo Brique 
da Praça. Depois desta interação com 
a comunidade e frequentadores deste 

evento dominical seguem a caminho 
do CTG Tio Bilia. 

Neste centro de tradição será servi-
do um almoço e a programação segue 
durante a tarde com sorteio de brindes 
e brincadeiras. Um dos objetivos do 
evento é arrecadar recursos que se-
rão doados para a Liga de Combate ao 
Câncer de Santo Ângelo. 

Para mais informações sobre a Ca-
valgada segue o contato das organiza-
doras: Candida 99909-7187 e Márcia 
99996-6867

Geral

A 2ª Cavalgada Feminina está 
programada para o dia 27 de outubro

Clínica de Clínica de 
musculação musculação 
de alto nível de alto nível 

Fábio Chidioni estará em Santo Ângelo no dia 12 de outubro
Uma clínica de musculação de 

alto nível será realizada no próximo 
sábado, dia 12 com o especialista Fa-
bio Chidioni. O evento é destinado ao 
aprimoramento de conhecimentos na 
área de educação física, fi sioterapia e 
nutrição e está sendo promovido e or-
ganizado pela Academia Bela Forma. 

Fabio Chidioni estará pela pri-
meira vez na região e trata-se de um 
evento inédito. Este profi ssional é gra-
duado em educação Física e tem espe-
cialização em fi siologia avançada; em 

musculação em biomecânica e cinesio-
logia. Desempenha a função de perso-
nal training é docente em nível de gra-
duação e especialização; palestrante e 
treinador multicampeão de atletas de 
fi siculturismo. 

Todos os profi ssionais que bus-
cam aprimorar conhecimentos terão a 
oportunidade de participar, um dos le-
mas deste especialista é “Rumo a uma 
educação física com mais qualidade”. 

Arquivo Pessoal

Divilgação

Comissão organizadora: Candida, Josiane, Kamila, Daniela, Kellyn, Nelsi e Márcia Jesse



75 de outubro de 2019

Eventos

Nove horas de evento Nove horas de evento 
na “Praça  do Brique” na “Praça  do Brique” 
e na Marechale na Marechal

Sete atividades principais fomentam o comércio 
e a cultura neste domingo na Praça Ricardo Leôni-
das Ribas em Santo Ângelo. Segundo os organiza-
dores do Brique da Praça as bancas se prepararam 
para oferecer muitas sugestões para o dia da crian-
ça. O evento oferece shows, moda, brinquedos, 
água quente, serviço comunitário e a 3ª Edição do 
Moda no Brique.

PROJETO CONEXÃO DA MODA RS
E A MODA NO BRIQUE 

Uma das principais atrações deste domingo 
será Moda no Brique que chega na 3ª edição. Os 
lojistas iniciam com o Brique e depois permane-
cerão na Marechal Floriano até às 18 horas. Neste 
evento, tradicionais e concorridas lojas de Santo 
Ângelo disponibilizam produtos a preços especiais 
e a comercialização tem um caráter solidário. Para 
cada cinco peças comercializadas com preço de ou-
tlet durante a exposição, uma será destinada para 
a festa de Natal da Central do Bem, braço solidário 
do Governo Municipal que conta mais de 4,5 mil 
famílias cadastradas.

Segundo a gestora de projetos do SEBRAE, Li-
siani Uggeri Hampel, O “Moda no Brique” faz parte 
do Projeto Conexão da Moda RS, atendendo Santo 
Ângelo no setor de confecções, com o objetivo de 
aumentar o giro de estoque com a venda de produ-

tos outlets. 
Organizado pelo SEBRAE/RS, o “Moda no Bri-

que” têm o apoio do Governo Municipal, por meio 
do Gabinete da Primeira-Dama, Secretaria de In-
dústria e Comércio e Central do Bem, bem como, 
entidades de classes empresariais.

BANDA MARCIAL
As 10 e 15 h, no palco principal teremos a Ban-

da da Escola Municipal de Ensino Fundamental Cel. 
Eurico de Morais, localizada na Linha Picadinha, 
Bairro Haller, atualmente a direção está a cargo da 
professora Sandra Regina Massalai Gomes e, a coor-
denação da professora Carmen Matzenbacher Hepp. 

O educandário possui 278 alunos e destes, 44 
formam a banda escolar que tem em sua regência o 
senhor João Lourenço Pereira Reis.  A banda con-
templa instrumentos de sopro, lira e percussão.

SHOW DAS ONZE
O cantor, interprete e instrumentista santo-an-

gelense Cid Rios fará a apresentação no palco do 
Show das Onze do Brique da Praça. Cid, compõe, 
interpreta, arranja, experimenta e manifesta sua 
performance nas cordas do violão e na interpreta-
ção vocal. Cid Rios tem uma interpretação única 
para clássicos do rock, reggae, pop nacional e in-
ternacional. Atualmente o músico está radicado na 

grande Florianópolis onde vive de sua arte musical. 

DIVULGAÇÃO DO “GARUPA”
Na edição de domingo do Brique o aplicativo 

de mobilidade urbana Garupa será apresentado 
aos frequentadores. O sistema foi criado em Santa 
Maria, portanto, é genuinamente gaúcho e no ramo 
dos aplicativos de mobilidade é o terceiro mais 
usado no País. Quem nos informa sobre as suas 
características é a operadora Taíse Owergoor que 
no Brique, entrará em contato com a comunidade 
presente, mostrando as vantagens inerentes a uma 
empresa que está próxima dos seus agregados e 
também de seus usuários. 

DIVULGAÇÃO DE CHOPP E CERVEJAS 
ARTESANAIS

 A Distribuidora Missioneira de Chopp e cer-
vejas artesanais atende Santo Ângelo, São Luiz 
Gonzaga e mais 18 municípios da região estará di-
vulgando seus produtos no Brique. Segundo sua di-
reção, não haverá degustação e nem venda no local 
e sim divulgação e amostra de seus produtos. 

A empresa já possui uma choperia e petiscaria 
no calçadão de São Luiz Gonzaga (Pier Gastro & Bar) 
e em breve vai inaugurar empreendimentos seme-
lhantes em Santo Ângelo (choperia e petiscaria Vibe 
& Bar) e mais uma distribuidora em Santa Rosa.

Está agendado para a manhã e a tarde deste domingo dezenas de atrações para diversos públicos. 
Será na Praça Ricardo Leônidas Ribas e inicia às 9h com o tradicional Brique da Praça. A 
programação seguirá até as 18h liderada pela 3ª edição do evento “Moda no Brique” 

Santo-angelense será representante 
gaúcha em concurso nacional 

A Miss Rio Grande do Sul Infantil, 
a santo-angelense Verônica Eduarda 
Schein Pies, visitou o prefeito Muni-
cipal Jacques Barbosa. O encontro 
foi na manhã da última quinta-feira, 
dia 3. A Miss Infantil esteve acompa-
nhada do diretor da Minimal Models, 
Dominique da Silva, e da mãe, Diane 
Pies. Verônica será coroada em even-
to a ser realizado na cidade de Caxias 
do Sul no dia 12 de outubro. 

E de 28 de novembro a 1º de de-
zembro, a menina estará em Natal 
(RN), representando o Rio Grande 
do Sul na disputa do Miss Infantil 

Brasil.
Aos seis anos, Verônica ingressou 

na agência e passou a atuar como 
modelo, ganhando destaque nas pas-
sarelas. A menina é filha de Diana e 
Remir, está com oito anos e é aluna 
do terceiro ano do Ensino Funda-
mental do Colégio Marista.

O prefeito Jacques Barbosa pa-
rabenizou a menina pela coroação e 
destacou a torcida de todos os santo-
-angelenses para o sucesso dela na 
disputa nacional. Verônica também 
deverá participar de eventos promo-
vidos no Município.

Arquivo JOM

Assessoria Comunicação PMSA/Fernando Gomes
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