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FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO CIDADE DOS ANJOS

“A arte existe porque“A arte existe porque
a vida não basta”a vida não basta”
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O Desafio do Futuro 
Empreendedor

“O Desafi o do Futuro Empreendedor” é o nome 
de uma proposta promovida pela Inovacon -  Em-
presa Junior da Faculdade CNEC Santo Ângelo. 
Este projeto tem o objetivo de promover a criati-
vidade, a inovação e o espírito empreendedor en-
tre os jovens. A partir dos critérios que eram do 
conhecimento das equipes, elegeram a BARBER 
HOME CARE do Colégio Estadual Getúlio Vargas, 
como melhor negócio.  

Alunos do ensino médio foram desafi ados a 
criar uma organização prestadora de serviço que 
não existisse em nosso ambiente. Segundo os or-
ganizadores as ideias foram fantásticas, pois os 
alunos, embasados em pesquisas, desenvolveram 
negócios de fato inovadores. 

Os projeto foram avaliados pelos jurados De-
metrius Bigaran (Complexo Cenecista), Douglas 
Chiechowiez (Acisa e Minner), Paulo Barreto (Tri-
bunal de Contas do Estado e Cnec), Zélia Mirek 
(Mirek Assessoria Contábil e Cnec), Kauana Mou-
ra (Inovacon Empresa Junior) e Benhur Hanke 
(Inovacon Empresa Junior).

Demetrius Bigaran e alunos do Escola Técnica Estadual 
Presidente Getúlio Vargas

Assessoria Comunicação CNEC

Marcos Demeneghi

Doze peças teatrais já foram apresentadas 
no Festival Internacional de Teatro Cidade dos 
Anjos que iniciou na última terça-feira, dia 5 e 
encerrará no domingo, dia 10. No palco do Tea-
tro Municipal Antônio Sepp mostram a sua arte, 
atores e atrizes de quatro países e de três estados 
Brasileiros, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 
São Paulo, são 17 reconhecidas e premiadas com-
panhias de teatro. 

O acolhimento, produção, organização do 
evento é realizado pela Associação Cultural e Ar-
tística Cidade dos Anjos (ACACIA), com o apoio 
de patrocinadores e da Prefeitura de Santo Ânge-
lo. Os artistas recebem alojamento e alimentação, 
e, neste ano, uma feira de rua composta por pra-
ça de alimentação, banca de livros e comércio de 
artesanatos agrega um atividade complementar 
enquanto o público espera o horário da próxima 
peça. 

As últimas apresentações serão neste sábado 
às 14h30min com a peça “Diário inexistente” e 
às 22h Cartucho y Animalitos Sábios. Mas no do-

mingo a programação segue com a feira de rua 
que está acompanhando o festival desde o seu 
início. 

Até ontem, dia 8, cerca de 1300 pessoas já as-
sistiram as peças teatrais, a maioria delas é vol-
tada para o público infantil, mas também estão 
sendo apresentadas peças para o público adulto. 

Érica Rafaela Arenhart é atriz e uma das or-
ganizadoras do evento e avalia que os objetivos já 
foram alcançados, “são companhias de alto nível 
que se apresentaram em Santo Ângelo”, afi rmou 
Érica. 

A atriz reconhece que ainda é necessário que 
o público em geral compreenda o que é o teatro e 
tudo que ele representa. Érica cita Ferreira Gou-
lart para expressar a sua paixão: “A arte existe 
porque a vida não basta”. Neste sentido, reforça 
que é necessário quebrar tabus e preconceitos 
criados em torno da imagem do artista, ela valo-
riza o estudo e trabalho das companhias teatrais 
e considera fundamental a expressão teatral na 
cena social das cidades. 

“A arte existe porque “A arte existe porque 
a vida não basta”a vida não basta”
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Edição especial de
15 de Novembro

Teremos uma única e especial edição na se-
mana da Proclamação da República. Em virtude 
do feriado do dia 15 de novembro, O Mensageiro 
será impresso no fi nal da tarde de quinta-feira, e 
chegará até você na noite do dia 14. 

Ótimo fi nal de semana e boa leitura.

Companhia Teatral Coletivo Meia8
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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 fone: 3312-4159

BOMBOM LACTA
CX 250,6G

R$ 5,99

FEIJÃO EVERLING 
1KG

R$ 3,99

PAPEL TOALHA
BOB C/2 UN.

R$ 2,99

FAÇA SUAS COMPRAS NA COTRISA E CADA R$ 50,00 VOCÊ ADQUIRE 
UM CUPOM PARA CONCORRER A DOIS VALE-COMPRAS NO

VALOR DE R$ 150,00 (SORTEIO FIM DE NOVEMBRO)

Cotrisa, servindo bem para servir sempre!

WAFER YUPI
115G

R$ 1,29

MASSA PASTAMIA 
CASEIRA BANDEJA 400G

R$ 2,09

FARINHA PANFACIL
5KG

R$ 9,99

LEITE CONDENSADO
ITALAC TP 395G

R$ 3,09

CERVEJA ANTÁRTICA 
SUBZERO 473ML

R$ 2,59

MASSA PASTAMIA

ACTABOMBOM LAC

uma nova geração 
de lentes para você!

Free Form,Free Form,
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O Grupo é composto pelos alunos: Márcio Freitas, Emerson Taborda Brum e Daniel Muller Forrati

Dança

Alunos do IFFAR são premiados 
no Encontro Estadual de Dança

Um grupo de alunos do curso técnico em agricultura 
denominado “É os Guris da Chula!” conquistou o 1º lugar na 

modalidade dança escolar, categoria ensino médio

Os alunos participantes do Projeto 
de Extensão e do Grupo de Dança En-
contrArte, do Instituto Federal farroupi-
lha, campus Santo Ângelo, coordenado 
pela docente Nelcí Andreatta Kunzler, 
participaram do V ENCONTRO ESTA-
DUAL DE DANÇA, na cidade de Ijui/
RS, de 01 a 03 de novembro de 2019, 
com a dança “É os guris da Chula!”, na 
modalidade Dança Escolar, categoria 
Ensino Médio. Nesta Mostra Compe-
titiva do evento, o grupo conquistou o 
1º lugar na categoria Ensino Médio e a 
premiação de maior nota em toda a mo-
dalidade de Dança Escolar.

O Grupo “É os Guris da Chula!” é 
composto pelos alunos: Márcio Freitas, 

Emerson Taborda Brum e Daniel Muller 
Forrati, do Curso Técnico em Agricultura.

Além da dança escolar a mostra com-
petitiva abrange varias modalidades: 
Ballet, contemporâneo, danças urbanas, 
dança de salão, dança folclórica, dança do 
ventre, jazz,  estilo livre, etc.

O V Encontro Estadual de Dança 
ofereceu ofi cinas, shows e um organi-
zou uma mostra competitiva. O evento 
contou com a inscrição de 800 pessoas, 
além de profi ssionais da dança que par-
ticiparam do evento ministrando ofi ci-
nas e realizando shows, como Ana Bota-
fogo, Carlinhos de Jesus, Sheila Aquino, 
Marcelo Chocolate,  Eladio Prados, Ro-
binson e Larissa, entre outros.

Música

O Coral Santa Cecília fará 
apresentação na Catedral

O Coral Santa Cecília de Santo Cristo/RS é considerado o 
coral mais antigo em atividade na Região Missioneira e neste 

sábado faz uma apresentação única na cidade

O Coral Santa Cecília de San-
to Cristo/RS é considerado o coral 
mais antigo em atividade na Região 
Missioneira e fará uma apresentação 
única em Santo Ângelo, será hoje, dia 
9, na Catedral Angelopolitana, às 17 
horas.

A apresentação faz parte da “2ª 
Turnê Coral Santa Cecília, um Século 
de Arte e Cultura 2019”. A sequência 
de apresentações é uma programação 
da Secretaria de Estado da Cultura 
com fi nanciamento da Lei de Incenti-
vo e Fundo Pró-Cultura RS.

“Papo de responsa” no Colégio Cenecista Sepé Tiaraju

Alunos dos Anos Finais e Ensino Médio do Co-
légio Cenecista Sepé Tiaraju participaram do “Papo 
De Responsa” mediado pelo policial Benhur Copetti 
e a Delegada Luciana Cunha da Polícia Civil do Rio 
Grande do Sul o diálogo foi na manhã da última 
quarta feira, dia 6. 

Os temas abordados foram o relacionamento 
humano, a cultura de paz, a responsabilidade, o res-
peito, a cidadania, os projetos de vida, os direitos e 
deveres, entre outros.

A dinâmica versou sobre o respeito e as relações 
interpessoais, bem como, o uso orientado das ferra-
mentas tecnológicas. Os alunos receberam a equipe 
no salão vermelho da Faculdade CNEC de Santo Ân-
gelo. 

O Papo De Responsa é uma palestra na qual os 
policiais civis, Escrivão Benhur e a Delegada Lucia-
na, provocam a refl exão, tanto de alunos quanto dos 
professores, acerca de seus lugares no contexto esco-
lar, familiar e social. 

Maristão
Cerca de 60 atletas representam o Colégio Ma-

rista Santo Ângelo na segunda etapa do Maristão 
– Esporte e Integração. O evento iniciou na sexta 
e será concluído neste sábado, dia 09, no Parque 
Esportivo da PUCRS e no Colégio Marista Rosá-
rio, em Porto Alegre. 

Integram as equipes do Marista Santo Ânge-
lo estudantes do 4º ano do Ensino Fundamental 
ao 1º ano do Ensino Médio. Disputam jogos nas 
modalidades de Vôlei Mirim e Infantil Femini-
no, Futsal e Futebol de Campo Mirim Masculino, 
além da equipe de Atletismo. Os times são treina-
dos pelos educadores Priscila Ribeiro, João Ker-
ber e Renan Gottardo.

 O Maristão é o maior evento esportivo da Rede 
Marista e do segmento de Educação Básica no Rio 
Grande do Sul. Na primeira etapa, que ocorreu em 
outubro, o evento reuniu 1,9 mil estudantes de 20 
escolas maristas e 14 cidades diferentes. Na opor-
tunidade, e equipe Juvenil de Futsal Masculino 
do Marista Santo Ângelo conquistou o 3º lugar na 
modalidade.

Divulgação Divulgação
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Santo-angelense 
recebe prêmio

do Tri Legal
Foi realizado no último domingo, dia 

3, o sorteio do Tri Legal ao vivo pela TV 
Bandeirantes e o santo-angelense, Ne-
risson de Almeida foi o contemplado. 

O decorador em gesso, Nerisson, 
morador do Bairro Maria Ritter, rece-
beu o prêmio na última terça-feira, dia 
5, um automóvel Renault Kwid avaliado 
no valor de R$ 34 mil. 

O ganhador comprou sua cartela 
com o número 230540, da angariadora 

Gabriele, na Fruteira São Luiz. A ven-
dedora também recebeu um bônus pela 
venda, no valor de R$ 500. 

O Tri Legal no próximo domingo, dia 
10, irá sortear uma motocicleta Harley - 
Davidson Xl Zero KM no valor de R$ 42 
mil; um automóvel Toyota Etios Zero 
KM no valor de R$48 mil; um automó-
vel Ford Mustang GT Premium 0 KM no 
valor de R$ 310 mil e mais 20 rodadas 
especiais no valor de R$ 5 mil. Angariadora Gabriele, ganhador Nerisson com a esposa Viviane Almeida

Divulgação
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Para se candidatar a uma das 12 
vagas é necessário ter no mínimo 19 
anos, Ensino Fundamental comple-
to e Carteira Nacional de Habilitação 
Defi nitiva (categoria B). As vagas são 
para as cidades de Santo Ângelo, Jóia, 
Eugênio de Castro, São Luiz Gonzaga, 
Roque Gonzales, Santa Rosa, Giruá, 
Cerro Largo e Augusto Pestana. O cur-
so é totalmente gratuito.

As inscrições devem ser feitas de 
forma online, através do site da RGE 
(www.rge-rs.com.br) até o dia 26 de 
novembro. O processo seletivo terá 
etapas eliminatórias que são com-
postas por Teste em Altura (prática), 
Teste Psicológico, Entrevista e Exa-
mes Médicos, que ocorrerão entre 
02/12/2019 a 06/12/2019. Os candi-
datos serão comunicados sobre o local 
do processo seletivo via e-mail e tele-
fone.

O curso de formação é ofertado em 
parceria com SENAI e SESI, grandes 
instituições de ensino, que estão à 
frente deste projeto que só em 2019 
foi responsável por mais de 90 colabo-
radores admitidos na RGE nos cargos 
de eletricistas e podadores.

Os alunos selecionados ao fi nal do 

processo, terão que deslocar diaria-
mente ao local do treinamento para 
assistir as aulas. A participação no 
curso profi ssionalizante não garante 
vaga no quadro de colaboradores do 
Grupo CPFL Energia.

O Sindicato Empresarial do Comér-
cio Varejista de Santo Ângelo - Sindilo-
jas Missões lançou a quarta edição da 
campanha “Um Sonho de Natal” e tam-
bém divulgou o horário especial para os 
dias que antecedem o Natal, serão duas 
semanas com horário estendido, na pri-
meira delas até às 20h e na segunda até 
às 22h.  

Entre os dias 16 a 19 de dezembro o 
comércio funcionará das 9 às 20 horas, 
entre os dias 20 a 23 de dezembro das 9 
às 22 horas. No dia 22, o horário de fun-
cionamento fi cou estabelecido das 16 às 
22 horas. Já na véspera de natal, dia 24, 
será das 9 às 15 horas e no dia 31 de de-
zembro das 8 às 14 horas.

“UM SONHO DE NATAL”
Todo consumidor que comprar aci-

ma de R$ 50 nas lojas participantes da 
campanha “Um Sonho de Natal” ga-
nham um cupom para concorrer aos prê-
mios: uma motocicleta zero-quilômetro 
da Honda, 16 vales-compra de R$ 100, 6 
vales-compra de R$ 500, 3 vales-compra 
de R$ 300, 1 vale-compra de R$ 200, 1 
vale curso SENAC, 1 bicicleta Aro 26, 1 
vale academia do Sesc por seis meses e 1 
TV Samsung 48.

Empresas que queiram aderir à cam-
panha, associados ou não, podem solicitar 
a adesão ou mais informações pelos tele-
fones 55 3312-2116 ou 55 99603-6505.

Para o Sindilojas a campanha tem 
como objetivo de fomentar a economia e 
promover o desenvolvimento do comér-
cio varejista local e dos 17 municípios da 
sua base de extensão.

Comércio

Consumidores terão horário 
especial para compras de natal

Sindilojas divulga que o comércio local terá horário estendido 
nas duas semanas que antecedem o natal e o consumidor 

concorrera a uma moto zero quilômetro, 1 bicicleta, 1 TV 48” e 
diversos vales-compras na campanha “Um Sonho de Natal”

Oportunidade

Formação de Eletricistas
de Redes Aéreas

A RGE esta com inscrições abertas para o processo seletivo do 
Curso de formação de Eletricistas de Redes Aéreas que será 

oferecido em Santo Ângelo. O curso será noturno e terá início 
no dia 13 de janeiro, com duração de cerca de 5 meses

Avenida Salgado Filho

Marcos Demeneghi

RELAÇÃO DE PRÊMIOS

16 vales-compras de R$100; 06 vale com-
pras de R$500;  03 vale compras de R$300; 
01 vale compras de R$200; 01 vale curso SE-
NAC; 01 vale 6 meses de academia do SESC; 
01 Bicicleta aro 26; 01 Bicicleta aro 29; 01 TV 
Samsung Smart 48 pol; 01 moto Honda mo-
delo POP 110i.

Moto Honda Pop 100i 2019

Divulgação
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