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Notas

Retrato cotidianoRetrato cotidiano

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Santo Ângelo

AVISO DE LICITAÇÃO
Edital de Tomada de Preço 018/2019 – Objeto: Item 01 – Contratação de empresa pelo regime de empreitada global 
para execução de obras de Reforma, Ampliação e Modernização do Centro de Cultura de Santo Ângelo, com recursos 
provenientes do Contrato de Repasse nº 843212/2017/MTUR/CAIXA – Operação nº 1041787-38 – Programa de 
Infraestrutura Cultural. Protocolo dos envelopes: até as 09h15min do dia 17/12/2019. Abertura: às 09h30minda mesma 
data. Informações no Departamento de Compras e Patrimônio, Rua Antunes Ribas, 1096, Fone (055) 3312-0136, e-mail 
licitacao@santoangelo.rs.gov.br. O edital poderá ser acessado através do sítiowww.santoangelo.rs.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO
Edital de Tomada de Preço 019/2019 – Objeto: Item 01 – Execução de Obras por empreitada global de drenagem 
pluvial na Rua Santa Inês no Bairro Haller, com recursos do Fundo e Gestão Compartilhada. Protocolo dos envelopes: 
até as 09h15min do dia 18/12/2019. Abertura: às 09h30minda mesma data. Informações no Departamento de Compras 
e Patrimônio, Rua Antunes Ribas, 1096, Fone (055) 3312-0136, e-mail licitacao@santoangelo.rs.gov.br. O edital poderá 
ser acessado através do sítiowww.santoangelo.rs.gov.br.

AVISO DE ALTERAÇÃO 
Edital de Tomada de Preço 017/2019 – Objeto: Contratação de empresa pelo regime de empreitada global para 
execução de obras de Reforma e Ampliação da UBS do Bairro Haller; Alteração: Alterado os itens 1.3.2; 1.5 e 1.8.1 da 
planilha Orçamentária; Fica também alterada a data de Protocolo dos envelopes: até as 09h15min do dia 19/12/2019. 
Abertura: às 09h30min da mesma data. Informações no Departamento de Compras e Patrimônio, Rua Antunes Ribas, 
1096, Fone (055) 3312-0136, e-mail licitacao@santoangelo.rs.gov.br. O edital poderá ser acessado através do sítio www.
santoangelo.rs.gov.br.

Jacques Gonçalves Barbosa - Prefeito.

Curso de Identificador 
Veicular na URI

Com autorização do DETRAN/RS, a URI Santo 
Ângelo deverá oferecer em 2020 o Curso de Forma-
ção de Identifi cador Veicular e Documental-IVD/
Atendente de CRVA. O curso visa formar recursos 
humanos para atuar no processo de identifi cação 
veicular e documental dos veículos nos Centros de 
Registro de Veículos, com metodologias e técnicas de 
acordo com a fi losofi a e a política do DETRAN/RS.

Interessados devem fazer inscrição no site 
www.santoangelo.uri.br, no período de 27 de ja-
neiro a 24 de fevereiro de 2020, e no ato, imprimir 
um boleto no valor de R$ 80 a ser pago na rede 
bancária, lotéricas ou caixas eletrônicos, corres-
pondente ao valor do teste psicológico. Este, será 
aplicado dia sete de março, às 9 horas, no prédio 
20 do Câmpus da URI. A divulgação dos selecio-
nados para matrícula acontecerá dia 13 de março e 
os 30 primeiros que comparecerem na URI com a 
documentação completa, serão matriculados.

Dia D da vacinação 
contra o sarampo

Voltada para jovens de 20 a 29 anos com esque-
ma de imunização da tríplice viral (que protege do 
vírus do sarampo, caxumba e rubéola) incompleto, 
a segunda etapa da Campanha de Vacinação contra 
o Sarampo segue até hoje 30, dia em que será reali-
zada também a mobilização nacional do Dia D.

Em Santo Ângelo, estarão abertas das 8 às 17 
horas as seguintes unidades: Secretaria Municipal 
de Saúde; Centro Social Urbano; Posto Ernesto 
Nascimento Sobrinho (22 de Março) e Estratégia 
de Saúde da Família (ESF) do Bairro Nova.

Esta vacina ainda pode ser feita até os 49 anos de 
idade. Procure a sala de vacinas mais próxima de sua 
residência com a caderneta de vacinação para verifi -
car se precisa aplicar uma ou duas doses da vacina.

O colorido dos anúncios na 
esquina da Praça Ricardo Leô-
nidas Ribas divulga, pelo me-
nos, cinco eventos diferentes. 

A foto foi registrada no co-
tidiano da cidade essa sema-
na e mostra que a publicida-
de feita, fora do meio digital, 
ainda impacta nossos olhos. 

Dois banners ofertam 
oportunidades de formação: 

•Curso técnico em secreta-
riado com inscrições abertas 

no Colégio Estadual Pedro II. 
•Curso técnico subsequen-

te em Enfermagem do IF Far-
roupilha. As inscrições para 
o Processo Seletivo 2020 dos 
Cursos Técnicos Subsequen-
tes ao Ensino Médio do IFFar 
vão até 1º de dezembro. Po-
dem participar candidatos 
que já tenham ou estão con-
cluindo o ensino médio.

 Os outros três materiais 
publicitários são de bailes: 

•Baile do Chopp na AABB 
– Associação Atlética Banco 
do Brasil, com a Banda In-
dústria Musical no dia 7 de 
dezembro. 

•Novemberfest do Clube 
Gaúcho, dia 30 de novembro, 
com a Banda Balança Brasil 
mais Cia Renascer.

•Festa do Padroeiro da co-
munidade Cristo Rei, que foi 
realizada no dia 24 de novem-
bro, com a Banda G10.

Publicidade Publicidade 
na esquinana esquina

Cruzamento da Av. Brasil e Rua Marechal Floriano

Marcos Demeneghi

Final do Gauchão feminino é decidido em Ijuí
A decisão do Gauchão Feminino acontece nes-

te domingo, 01, no Estádio 19 de Outubro, em Ijuí. 
Nos moldes da Libertadores da América, a final 
terá jogo único, entre Grêmio e Internacional. 

O jogo está marcado para as 16h e terá trans-
missão exclusiva da RDC TV, a partir das 15h com 
o pré-jogo, pelos canais 24 e 524 da NET e por 
todas plataformas digitais da emissora, como fa-
cebook, twitter, youtube e site. A partida será nar-

rada por Paulo Brito com comentários de Ribeiro 
Neto e reportagens de Guilherme Paaz e Pedro 
Oliveira.

Os ingressos estão sendo vendidos na secreta-
ria do Esporte Clube São Luiz, rua 24 de fevereiro, 
68, em Ijuí ou na Loja Multisom da cidade, loca-
lizada na rua do Comércio, 169. O valor da entra-
da é de R$ 20,00 para arquibancadas, e R$ 40,00 
para os setores de pavilhões e cadeiras.
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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

SUCO APTI
30G

R$ 0,55

SORVETE DIELO
2L

R$ 16,99

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!

AÇÚCAR CRISTAL 
MIXÇUCAR 5KG

R$ 9,99

CREME DENTAL COLGATE 
MPA 90G

R$ 2,99

TOALHA DE PAPEL
BOB C/2

R$ 2,99

DETERGENTE OMO LAVAGEM 
PERFEITA 800G

R$ 9,99

EXTRATO DE TOMATE 
INCOTRIL SACHÊ 340G

R$ 2,49

AÇÚCA
MIXÇUCA

R$ 

CRISTAL L
AR 5KGA

AR CAR
CAÇUCA

SORVETE
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Economia criativa

As Kombinetes e As Kombinetes e 
os Kombinetes os Kombinetes 

A feira itinerante A Gente Kombina tem duas ações 
programadas para o mês de dezembro: Dia 7 em frente 
ao pavilhão dos hortifrutigranjeiros e na Praça Ricardo 

Leônidas Ribas de 15 a 24 de dezembro
A feira de rua “A Gente Kombina” 

levará para a Av. Venâncio Aires, pró-
ximo ao Fórum, uma ação noturna. 
Mesmo horário da realização da rús-
tica noturna e anual promovida pela 
KM7. Além disso, entre os dias 15 e 
24 de dezembro as Kombinetes esta-
rão, juntamente com os artesãos da 
APASA – Associação dos Artesãos de 
Santo Ângelo realizando uma feira na 
Praça Ricardo Leônidas Ribas. 

Produtos artesanais como chope, 
bonecas de pano, acessórios de chi-
marrão, discos de vinil, antiguidades, 
praça de alimentação, entre outros, 
estarão a disposição da população en-
tre às 17 e 22h do dia 7 de dezembro 
(um sábado). O evento está sendo rea-
lizado em parceria com a KM7.

Edna Pires e Ana Farias da direto-
ria da associação comentam que o ho-

rário noturno é muito agradável para a 
realização da feira, devido ao clima de 
verão e faz o convite para que a popu-
lação vá conhecer a proposta. Aliado a 
rústica que acontecerá neste dia, o es-
paço estará com várias atrações como 
música ao vivo, praça de alimentação 
e a comercialização de artesanato. 

Segundo as associadas, por ser uma 
feira itinerante, atinge vários públicos e 
se consolida como uma oportunidade 
para  mostrar e comercializar produtos 
com identidade local. 

A “Gente Kombina” já está constitu-
ída como uma associação, tem estatuto 
e quem desejar fazer parte deste grupo 
pode associar-se, desde que esteja de 
acordo com o propósito do grupo, sendo 
o principal deles, estar comprometido 
com a mostra e comercialização de pro-
dutos artesanais, e não industrializados.
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Flora urbana

Beleza fl amejante na 
Rua XV de Novembro

A fl orada vermelha dos exemplares de Flamboiã (Flamboyant) existentes 
em Santo Ângelo colorem o espaço público no mês de novembro

As fl ores de um Flamboiã (Flamboyant) tra-
zem mais colorido para a Rua XV de Novembro. 
Árvore de grande porte e de fl oração exuberante 
que conquista muitos admiradores, tanto pelo 
formato, quanto, pelas cores de sua fl orada. 

É nativa da ilha de Madagascar e em Santo 
Ângelo fl oresce entre os meses de outubro e no-
vembro. Por sua beleza, é uma espécie bem usa-
da com fi ns ornamentais em regiões tropicais e 
subtropicais de todo o mundo.

Por outro lado, o Flamboyant não é uma 
espécie que o poder público de Santo Ângelo 
aconselha implantar nos passeios, alegando que 
a força das raízes pode atingir tubulações de 
esgoto e de distribuição de água, bem como, o 
porte ultrapassa a estrutura que conduz a rede 
de energia elétrica. 

Um dos exemplares mais conhecidos de 
Flamboyants plantado em território brasileiro 
fi ca em frente ao Palácio da Justiça do TJ do 
Distrito Federal. 

Os habitantes da cidade de Maringá, no es-
tado de Paraná, convivem com esta espécie em 
seus espaços públicos. Esta cidade é conhecida 
como “cidade verde”, pois ao longo dos anos 
trabalhou-se a ideia junto à população e tam-
bém foram adotadas medidas de arborização e 
conservação de matas. 

O critério para a escolha das árvores plan-
tadas em Maringá foram as fl ores, segundo o 
engenheiro agrônomo  Anibal Bianchini, (em 
matéria postada no site da prefeitura daquele 
município) conhecido carinhosamente como 
“Jardineiro de Maringá” as espécies deveriam 

fl orescer a maior parte do ano, por isso foram 
selecionadas mudas de fl amboyant, sibipiruna, 
pau-ferro, fi gueira branca, espatolia, alecrim, 
canelinha cheirosa e o ipê roxo, entre outras, 
que fl orescem em diferentes meses do ano e 
encantam pelos tapetes multicoloridos que for-
mam as avenidas, praças e ruas da cidade.

Segundo informações encontradas na enci-
clopédia livre, o nome em português é fl amboiã  
e deriva do nome francês fl amboyant, por sua 
vez, oriundo do latim fl ammare, incendiar. Re-
cebeu esse nome devido ao vermelho vivo carac-
terístico de suas fl ores. A planta foi descoberta 
na ilha de Madagascar por um botânico francês 
em 1824. Antes de receber a atual nomenclatura 
científi ca de Delonix regia, havia sido classifi ca-
da como Poinciana regia.
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Comércio

Isabelle Luft

Victoria Delicatesse e a
inovação da Michela Doces

Para quem busca um local acon-
chegante para fazer um lanche sozinho 
ou com amigos e a família, a Victoria 
Delicatesse preenche esse requisito e 
ainda traz as delícias da Michela Do-
ces, com mais de 20 anos de experiên-
cia no ramo, acompanhado do cardá-
pio já conhecido da cafeteria e o buffet 
de salgados.  

A Victoria que está sob nova dire-
ção, vem apostando em inovações em 
seu cardápio, como no lançamento de 
taças de sorvete gourmet, e para os fãs 
da história do bruxo Harry Potter, a 
cafeteria oferece o café amanteigado 

inspirado na cerveja amanteigada que 
fi cou conhecida nos livros e fi lmes da 
saga. 

Além de oferecer o café inspirado 
em Harry Potter, a cafeteria conta com 
a temática “Sala da Rainha” que pode 
ser reservada para pequenas reuniões. 
Fazem parte de sua decoração uma ar-
madura de homem medieval, capas de 
rei e rainha, coroas, e é claro, o óculos 
e a varinha de Harry Potter. 

Michela Sassi e sua equipe são os 
responsáveis pela produção dos doces 
e explica que toda semana é apresen-
tada uma novidade aos clientes. “Par-

ticipamos de um curso com um chef 
da Nestlé, para desenvolver novos 
produtos, pois, nosso objetivo é que 
as produções continuem com a mesma 
qualidade que os clientes conhecem”, 
explica.  

Para um dos sócios, Paulo Sassi, 
estar à frente da Victoria Delicatesse 
é a realização de um sonho. “Estamos 
realizando um sonho da Michela, é 
um trabalho conjunto e artesanal que 
fi zemos aqui, com nosso jeito próprio 
e que está dando certo. Temos anos 
de experiência no ramo de doces, mas 
agora fi nalmente temos um espaço 

para receber nosso público e quem qui-
ser conhecer o nosso trabalho”, disse. 

Para as festas de fi nal de ano estão 
sendo preparados artesanalmente do-
ces em geral, pães de mel, panetones, 
tortas e bolachas natalinas. Como a 
produção é artesanal e demanda tem-
po e cuidado, Michela, pede que as en-
comendas sejam realizadas até dia 15 
de dezembro, pessoalmente na loja na 
Rua Marquês do Herval 1515, ou pelos 
telefones 3313-1829 e 9 9930-1970. 

A loja funciona de segunda a sábado 
das 9h às 11h30min e das 14 às 19 horas 
e atende pelo telefone 3312-1572.

Ambiente decorado de acordo com a realeza e cardárpio que faz jus a decoração, mas sempre com um toque de novidade

Espaço aconchegante para clientes Cafeteria possui produção artesanal de doces
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Natal Cidade dos Anjos Natal Cidade dos Anjos 
inicia neste domingoinicia neste domingo

A programação 2019 prevê eventos em bairros da cidade, as tradicionais apresentações A programação 2019 prevê eventos em bairros da cidade, as tradicionais apresentações 
artísticas natalinas pelas ruas e shows, mas a abertura ofi cial será no dia 14artísticas natalinas pelas ruas e shows, mas a abertura ofi cial será no dia 14

Foi confi rmada a projeção mapeada sobre a Ca-
tedral Angelopolitana e será realizada de 17 a 25 de 
dezembro, sempre depois dos eventos que ocorrem 
diariamente na Praça Pinheiro Machado. A progra-
mação natalina de Santo Ângelo abre neste domin-
go, dia 1º de dezembro e durante todo o mês, serão 
realizadas  apresentações artísticas, a Casa do Papai 
Noel, o desfi le encantado, o cortejo natalino, o pre-
núncio dos anjos, entre outras ações. 

NESTE DOMINGO
Neste domingo, dia 1º, terá o Campeonato Street 

de Skate Amador na Praça Leônidas Ribas, a partir 
das 10 horas, evento que também marca o encerra-
mento das atividades 2019 da Escolinha de Skate. 

Outra atração deste domingo é o show de patinação 
“Dança Sobre Rodas – Musicalle”, no Ginásio Muni-
cipal Marcelo Mioso, será às 20 horas. O espetáculo 
deste ano aborda a universalidade da música com seus 
diversos gêneros e aplicações e sua ligação a patinação. 
Participam do show aproximadamente 60 alunos da 
escola de patinação, incluindo a equipe que representa 
Santo Ângelo nas competições estaduais da temporada 
2019, conquistando excelentes resultados. 

Um dos destaques é o patinador santo-angelen-
se Felipe da Rocha de Almeida, campeão da Copa 
MERCOSUL de Patinação Artística pelo terceiro 
ano consecutivo. O Ingresso promocional antecipa-
do custa apenas R$ 10 e está à venda nos mercados 
Weinert, Loja Show de Criança ou com os patina-

dores. O evento conta com apoio da Secretaria de 
Turismo, Esporte, Lazer e Juventude e patrocínio da 
iniciativa privada.

NATAL NOS BAIRROS
O Governo Municipal de Santo Ângelo mais uma 

vez conta com a parceria do SESC Santo Ângelo para 
levar o Natal aos bairros. A parceria abre dia 4, com 
os brinquedos do SESC no Bairro Colmeia, na Escola 
Miguel Bosniak, sempre a partir das 19 horas. Neste 
ano, o SESC Lazer estará nos bairros José Alcebía-
des de Oliveira; União; Boa Esperança; Indubras; 
Pilau; Dido; e no Distrito Buriti (confi ra a progra-
mação geral). 

SHOWS
Conforme a pré-programação divulgada, o Cen-

tro Histórico de Santo Ângelo receberá o show com 
a banda Anjos de Resgate, promovido pelo EMAÚS; 
espetáculo “Ângelus” da Universidade Federal de 
Santa Maria; o grupo Tholl com a apresentação “No 
Natal daquele ano”; a Orquestra de Sopros de Nova 
Prata; o GEMP com o espetáculo “Nações: Movi-
mento do Mundo”; a Orquestra Jovem de Lajea-
do; Grupo Terra Degli Angeli e Coral AMEI; ONG 
Parceiros do Bem – Especial de Natal; Encontro de 
Bandas e Henry Cardoso; além de outras apresen-
tações teatrais e musicais. Ainda estão ocorrendo 
alguns acertos fi nais e poderá haver algumas altera-
ções na programação

Geral ACISA promove o 
6º Café & Negócios

No dia 9 de dezembro, a ACISA estará pro-
movendo o 6º Café & Negócios. Na última edição 
deste ano, o evento terá como tema ‘Grupo Ugge-
ri: 77 anos de história no Agro’, e irá contar com a 
ilustre presença do senhor Ivo Uggeri, sócio-pre-
sidente da empresa. O evento terá início às 8h, no 
Salão de Eventos da entidade.

 Os ingressos são limitados e as reservas po-
dem ser feitas diretamente na ACISA ou pelo tele-
fone (55) 3313-3200. O valor do ingresso para os 
sócios é de R$ 20,00 e não sócios R$ 30,00.

Extinção dos municípios
O Prefeito Municipal, Jaime Zweigle (Polaco), 

preocupado com a possibilidade da extinção do mu-
nicípio de Eugênio de Castro, participou nesta se-
mana, entre os dias 25 e 26 de novembro, da Mobi-
lização Municipalista 2019 – “A força dos prefeitos 
gaúchos”, em Porto Alegre.

A mobilização reuniu quase todos os prefeitos 
do Estado que debateram sobre as propostas de mu-
dança no pacto federativo.

A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do 
governo prevê a incorporação a municípios vizinhos 
das cidades com menos de 5 mil habitantes e arreca-
dação própria menor que 10% da receita total.

Segundo levantamento da Famurs, entre todos 
os municípios gaúchos, 226 têm menos de 5 mil 
habitantes e menos de 10% de arrecadação própria. 
Pela PEC do governo, seriam extintos.

FEAAGRI Missões 
define comissões

Casarin explicou que a feira de 2020 terá um 
dia mais que a edição realizada em 2018, aprovei-
tando o feriado de 7 de setembro que cairá numa 
segunda-feira. A expectativa é contar com 230 ex-
positores e receber um público em torno de 50 mil 
pessoas. Com relação à venda de espaços, Casarin 
citou que a comercialização está dentro do espera-
do. Na área externa, dos 80 terrenos, 22 já estão 
comercializados. Na área destinada ao artesanato, 
todos os espaços foram vendidos, assim como os 
estandes da agricultura familiar. E nas áreas inter-
nas chama a atenção, a boa procura por parte de 
expositores locais.

A FEAAGRI 2020 tem projeto de captação de 
recursos aprovado pela Lei Rouanet, no valor de 
R$ 450 mil. A responsável pelo projeto e captação 
dos recursos é Odila Motta, da MK Produções Cul-
turais. Casarin destaca que vários contatos já fo-
ram feitos buscando patrocínios e que algumas res-
postas positivas já foram dadas, como do Banrisul.

Burzum faz espetáculo 
em Santa Maria

A Cia. Burzum, de Santo Ângelo, participou 
nesta quinta-feira, dia 28 de novembro, na 5ª edi-
ção do Santa Maria Sesc Circo. O grupo apresen-
tou o espetáculo Kayka no Centro de Atividades 
Múltiplas Garibaldi Poggetti, popularmente co-
nhecido como Bombril. Com um público diverso 
formado por espectadores de diferentes idades, os 
artistas mesclaram a arte circense, acrobacias, a 
dança e o teatro e despertaram muitas risadas das 
arquibancadas. 

Com seis dias de arte, o Santa Maria Sesc Cir-
co apresenta até domingo, dia 1º de dezembro, 19 
espetáculos em 36 sessões gratuitas de artistas do 
Rio Grande do Sul e de outros estados brasileiros. 
O evento é promovido pelo Sistema Fecomércio-
-RS/Sesc e Prefeitura Municipal, com patrocínio 
da Companhia Riograndense de Saneamento 
(Corsan) e apoio do Museu de Arte de Santa Ma-
ria e Mercado Público de Santa Maria. Mais infor-
mações podem ser obtidas no site www.sesc-rs.
com.br/sesccirco. 

Assessoria Comunicação PMSA/Fernando Gomes

PROGRAMAÇÃO - NATAL CIDADE DOS ANJOS 2019 (ATÉ 15/DEZ)

01/12 – DOMINGO
10h – Campeonato de Street Skate 
Amador 2019 e encerramento Escolinha 
de Skate - Local: Praça Leônidas das Ribas 
(Brique)
20h – Show Dança Sobre Rodas Musicalle - 
Local: Ginásio Marcelo Mioso

04/12 – QUARTA-FEIRA
16h – SESC Lazer em Santo Ângelo - Local: 
Bairro Haller – Praça 

05/12 – QUINTA-FEIRA
19h – SESC Lazer em Santo Ângelo - Local: 
Escola Miguel Bosniak – Bairro Colméia

06/12 – SEXTA-FEIRA
19h – SESC Lazer em Santo Ângelo - 19h30 
- Natal nos Bairros - Local: Bairro Alcebíades 
(Núcleo Comunitário)

07/12 – SÁBADO
19h – SESC Lazer em Santo Ângelo - 19h30 
- Natal nos Bairros - Local: Ginásio Bairro 
União
20h - Anjos de Resgate – EMAÚS - 
Local: Praça Pinheiro Machado- Centro 
Histórico

10/12 – TERÇA-FEIRA
19h30 – Musica ao fi m da tarde - 20h - 
Natal nos Bairros - Local: Distrito da Buriti

11/12 – QUARTA-FEIRA
16h – SESC Lazer em Santo Ângelo - 
Local: Bairro Boa Esperança – Quadra de 
esportes

12/12 – QUINTA-FEIRA
16h – SESC Lazer em Santo Ângelo - Local: 
Indubras – Escola Antonio Manoel
20h – Abertura da Casa do Papai Noel, 
abertura DinDin - Chegada do Papai Noel 
e entrega da chave da cidade
21h – Apresentação de Dança – ONG 
Parceiros do Bem - Local: Praça Leônidas 
Ribas (Praça do Brique)

13/12 – QUARTA-FEIRA
16h – SESC Lazer em Santo Ângelo
19h30 - Natal nos Bairros  Local: Bairro 
Pilau – Núcleo Comunitário

14/12 – SÁBADO
19h - Desfi le Encantado - Local: Ruas 
Centrais da Cidade
16h – SESC Lazer em Santo Ângelo

19h30 - Natal nos Bairros - Local: Bairro 
Dido em Frente à Igreja
19h30 – IX Natal Gaúcho Missioneiro - 
Local: CTG Tio Bilia
20h – Abertura ofi cial do Natal Cidade 
dos Anjos 2019 
20h30 - Espetáculo Ângelus - LICCDA-
UFSM/Administração e Cia Actuare - Local: 
Praça Pinheiro Machado- Centro Histórico

15/12 – DOMINGO
11h - Show das Onze – Orquestra Acordes 
Celestes da Igreja Assembléia de Deus - 
Local: Praça Leônidas Ribas
19h - Desfi le Encantado - Local: Ruas 
Centrais da Cidade
20h – Peppe Company Companhia 
Artística 
20h30 – Show Time – Espetáculo Show 
de Danças Urbanas - Local: Praça Pinheiro 
Machado- Centro Histórico
21h30 - Espetáculo Ângelus - LICCDA-
UFSM/Administração e Cia Actuare - 
Local: Praça Pinheiro Machado- Centro 
Histórico



Rua Andradas, 1000, no centro de Santo Ângelo Sábado, 30 de novembro de 2019   |   Ano XXII - Nº 2182   |   R$ 2,50 www.jom.com.br


