
A REALIDADE DOS FATOS

ANOS
23O Mensageiro

O Mensageiro
A REALIDADE DOS FATOS

ANOS
20O Mensageiro

O Mensageiro
Quarta-feira, 18 de novembro de 2020   |   Ano XXIII - Nº 2268   |   R$ 2,50 www.jom.com.br

COVID-19

Variação de 
bandeiras pode 

levar ao fechamento 
definitivo de escolas 
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Rede particular das es-
colas de educação infan-
til pede o reconhecimen-
to de serviço essencial 
para não fecharem, de-
finitivamente, as portas 
no Rio Grande do Sul

ELEIÇÕES 2020

Jacques Barbosa é reeleito com 42,88% 
dos votos válidos em Santo Ângelo

O atual prefeito ganha novo mandato dos eleitores e promete retribuir com trabalho 
em busca do desenvolvimento econômico, social e humano 
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Previsão do Tempo

Fonte: Tempoagora
Loteria

Fases da Lua

QUA

MÁX. 25°
14°

0 mm

QUI

MÁX.

MÍN.

26°
13°

0 mm

SEX

MÁX.

MÍN.

27º
13°

0 mm

MÍN.

17/11/2020 - 14h

1° Prêmio -  8.931
2° Prêmio -  4.664
3° Prêmio -  0.847
4° Prêmio -  2.873
5° Prêmio -  2.272
6° Prêmio -  9.587

17/11/2020 - 18h

Até o fechamento 
da edição não havia 
sido divulgado o re-
sultado da extração 
da loteria.

Crescente
22/11 a 29/11

Nova
15/11 a 21/11

NOTASPATRIMÔNIO

O sítio arqueológico de São Miguel das Mis-
sões é considerado um testemunho único da di-
versidade da criação humana, pois pertence a 
uma seleta lista de locais que são referência para 
todas as nações do globo, ou seja, é um patrimô-
nio de todos e sua preservação também é de inte-
resse mundial. 

Foi em 1972, entre os dias 17 de outubro e 
21 de novembro, que ocorreu a Convenção para 
a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e 
Natural. Segundo texto publicado pelo Espaço 
dos Museus Ibero-Americanos, foi no dia 16 de 
novembro, daquele ano, que foi assinado o do-
cumento que declara a intenção de garantir a 
identificação; a proteção; a conservação; a valori-
zação; e a transmissão às gerações futuras do Pa-
trimônio Mundial Cultural e Natural das nações. 

No território brasileiro existem 22 sítios, ou 
conjuntos, considerados Patrimônio Mundial. 
Estes lugares são reconhecidos como bens natu-
rais, culturais ou mistos e ganham este reconhe-
cimento pela importância que representam na 
contextualização histórica dos povos e nações. O 
reconhecimento é feito pela UNESCO - Organiza-

ção das Nações Unidas para a Educação, a Ciên-
cia e a Cultura. 

O sítio arqueológico localizado de São Miguel 
das Missões é o único com este reconhecimento 
no território do Rio Grande do Sul e com os fatos 
que cercam estas ruínas, é possível reconstituir 
toda a história do povo chamado Gaúcho que 
compõe, não só nosso estado, mas países vizi-
nhos como Argentina, Uruguai e Paraguai. 

Neste contexto, é necessário distinguir os vá-
rios títulos que o sítio arqueológico de São Miguel 
das Missões recebe: 

1938 - O sítio arqueológico de São Miguel das 
Missões foi tombado pelo Instituto do Patrimô-
nio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 

1983 - Foi declarado Patrimônio Mundial pelo 
UNESCO, juntamente com as ruínas de San Ig-
nacio Miní, Nossa Senhora de Santa Ana, Nossa 
Senhora de Loreto (Argentina) e Santa María 
Maior, localizadas em território argentino, 

2015 - Recebeu do IPHAN o estatuto de Patri-
mônio Cultural Brasileiro pelas suas associações 
com a história e a espiritualidade guarani.

Dia Internacional do Patrimônio 
Mundial, Cultural e Natural

Câmara de Vereadores: 
Transmissões ao vivo

Na última segunda-feira, dia 16, foram retoma-
das as transmissões “ao vivo”, das Sessões Ordiná-
rias na página oficial da Câmara de Vereadores no 
Facebook.

Durante a Sessão Ordinária Online foram de-
batidas as seguintes pautas:

— Projeito de Lei, em que solicita acrescentar 
e alterar os dispositivos da Lei Municipal n°4.336 
de 1 de novembro de 2019. Este projeto tem como 
finalidade em corrigir a forma de prestação pecu-
ária do aluguel social. A autorização deste projeto, 
permitirá que o Município faça o pagamento di-
retamente ao proprietário ou representante legal.

“Só a medicação resolve?”
URI e Secretaria Municipal de Saúde promovem 

um evento nesta quarta-feira, dia 18, sobre o bem es-
tar e saúde. Será transmitido pelo Youtube, e terá como 
mediador o médico Edson Cardoso. O evento é gratui-
to, pode ser acompanhado pelo Youtube, no canal da 
URI Santo Ângelo, no link https://www.youtube.com/
watch?v=RtAHhFD2H0Y&feature=youtu.be. Aqueles 
que desejarem certificado, poderão inscrever-se tam-
bém sem custos. Mais informações podem ser encon-
tradas no perfil do Instagram @petsande_sa, ou pelo 
telefone 3312-0194 (horário 8:00 – 12:30).

O Dr. Edson tem uma longa caminhada junto 
à comunidade nessa área, atuando na prevenção e 
no tratamento do uso abusivo de drogas. 

Você já se sentiu impotente diante de uma situ-
ação? Angustiado, preocupado, triste ou irritado? 
Esses são sentimentos provocados por diferentes 
fatores e situações e que levam muitas pessoas a 
buscarem como ajuda para o alívio de seus males, 
diferentes tipos de substâncias, tais como tranqui-
lizantes e medicamentos. 

Dentre os estudantes, situações como o estresse, 
ansiedade e insônia e as responsabilidades acadê-
micas têm sido apontadas como importantes causas 
para o consumo de drogas tanto lícitas quanto ilícitas. 

As chamadas substâncias psicoativas estão en-
tre os medicamentos mais vendidos e consumidos 
na atualidade. E, dentre os universitários, pesqui-
sas apontam que, em torno de 40% destes já con-
sumiram ou consomem algum tipo de droga. Ca-
sos de intoxicações com substâncias deste tipo são 
importante causa de hospitalização e mortalidade. 
Por isso, um tema de saúde pública.

Pensando na necessidade de promover momentos 
de discussão sobre o tema, a URI, em parceria com a 
Secretaria Municipal de Saúde do município convidou 
o médico psiquiatra Edson Cardoso para conversar so-
bre esse assunto em uma live.

Foto: Divulgação
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ELEIÇÕES 2020

Jacques Barbosa (PDT) 
é reeleito prefeito de Santo 
Ângelo com 17.482 votos, o 
que representa 42,88% dos 
votos válidos. Com o slo-
gan de campanha “Avança 
Santo Ângelo” tem o apoio 
de partidos coligados: PC 
do B / PDT / MDB / PTB 
/ REDE / PSB / PV / PSD. 
A soma de votos brancos e 
nulos é de 3.250.

NÍVIO BRAZ
O candidato do PRTB, 

Nívio Braz, que concorreu 
pela primeira vez, foi o 

segundo mais votado com 
9.655 votos, o que repre-
senta 29,34%, o vice desta 
chapa é o advogado José 
Taceli Rodrigues Moureira 
e as propostas de campa-
nha e ações se mostraram 
alinhadas com o atual pre-
sidente da república, Jair 
Bolsonaro.

BRUNO HESSE
A terceira colocação 

ficou com Bruno Hesse 
(PL), atual vice-prefeito 
que rompeu com o PDT 
e filiou-se no PL. Nestas 

eleições formou a coliga-
ção “Compromisso com 
Santo Ângelo: Renovar 
para crescer”, juntamente 
com o PSL e Republica-
nos. Lucas Lima (Repu-
blicanos) foi o candidato à 
vice e conquistaram 9.655 
votos, correspondente a 
23,68% dos votos válidos.

As chapas Eron Garcia/
Margarete Forlin (Patrio-
tas) e Luis Clovis Macha-
do/Lenir Stocker Diel (PP) 
somaram juntas o percen-
tual de 4,1% dos votos. 

O PP se destaca pela 

disputa direta da prefeitu-
ra, mas neste ano, teve um 
dos piores desempenhos 
da sua história. 

VOZ DOS 
GANHADORES

Dr. Volnei compôs a 
chapa junto com Jacques 
Barbosa. Ele exerce a me-
dicina há 26 anos e de-
clarou que não imaginava 
uma recepção tão calorosa 
da população. “Foi emo-
cionante”, disse o vice-
-prefeito eleito, declaran-
do que o apoio recebido é 

O atual prefeito de Santo Ângelo ganha novo 
mandato dos eleitores do município e prome-
te retribuir com trabalho em busca do desen-

volvimento econômico, social e humano 

Jaques 
Barbosa é 
reeleito 

com 
42,88% de 
aprovação

 Foto - Fernando Gomes

Esta imagem gráfica foi capturada do sistema de divulgação 
de resultados das eleições 2020 elaborado pelo TSE - Tribunal 
Superior Eleitoral - https://resultados.tse.jus.br/

Vonei e Jacques Barbosa minutos após a divulgação do resultado oficial das eleições 2020 em Santo Ângelo

o combustível para trabalhar pela 
população.

Minutos depois do resultado 
oficial o prefeito reeleito falou da 
campanha e agradeceu a confiança 
da população. “Tive a oportunidade 
nesta campanha de ouvir, discutir e 
receber as sugestões. Isso pra mim 
é muito importante, porque gover-
nar é acima de tudo escutar”, disse 
o prefeito reeleito. Jacques também 
afirmou que vai retribuir com mui-
to trabalho e buscar a melhoria na 
qualidade de vida do cidadão santo-
-angelense. “Vamos continuar traba-
lhando pelo desenvolvimento econô-
mico, social e humano da cidade”.

Segundo o prefeito o resultado 
das urnas reflete o entendimento do 
eleitor que quer resultado. “Fizemos 
uma campanha propositiva. A maio-
ria compreendeu isso e confiou mais 
quatro anos. Vou retribuir com mais 
trabalho e enfrentar os obstáculos”. 

O Deputado Estadual, Eduardo 
Loureiro, avaliou que foi uma elei-
ção marcada pela difusão de notí-
cias distorcidas, e até falsas, mas 
que no final prevaleceu à vitória da 
verdade, aquilo que as pessoas acre-
ditavam ao longo tempo, aquilo que 
constataram na realidade da cidade. 
“A vitória da verdade do trabalho, o 
resultado das urnas mostra que os 
ataques e mentiras não prosperam”. 
Enfatizou o deputado minutos de-
pois do resultado oficial das eleições 
que demorou a ser divulgado pelo 
TSE. 
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01. Camarão Com molho Cremos de queijo - r$ 105,00
02. esCalopes ao  molho de 3 mostardas -  r$ 65,00
03. esCalopes Com molho de vinho e Champignon - r$ 65,00
04. Filé à parmegiana - r$ 65,00
05. Filé de Frango no molho beChamel Com 4 queijos - r$  45,00
06. Filé dona ChiCa - r$ 65,00
07. Filé no molho de gorgonzola- r$ 65,00
08. medalhões de Filé C/Creme de gorgonzola e Cebola Caramelada - r$ 70,00
09. rolinho de Filé de Frango no molho marmorizado - r$ 45,00
10. salmão Com Crosta de laranja - r$  80,00
11. salmão Com molho Cheddar - r$ 75,00
12. tilápia ao molho de alCaparras - r$ 55,00

01.  Canelone de palmito pupunha e queijo Com molho de tomate - r$ 40,00
02. Canelone de presunto e queijo - r$ 35,00
03. Canelone de riCota e manjeriCão - r$ 40,00
04. ConChiglione de Camarão Com molho beChamel - r$ 55,00
05. ConChiglione de quatro queijos - r$ 55,00
06. ConChiglione de salmão - r$ 55,00
07. ConChiglione de tomate seCo e rúCulas - r$ 55,00
08. lasanha bolognesa - r$35,00
09. lasanha de Filé - r$ 55,00
10. lasanha de Frango - r$ 35,00

ENCOMENDAS: 9.8131-0717 (Horário comercial)

pratos Com Carnes, Frango, peixes e Camarão:

massas:

01. Creme de alho poro Com isCas de Frango

02. Creme de mandioCa Com Calabresa

03. Creme de moranga, Com gorgonzola

04. Feijoada

05. moCotó

dia a dia:

CheF ChiCa sperling

N Pratos quentinhos, nutritivos, saudáveis e leves.
N Pratos do dia e pratos congelados ou que podem ser congelados.

CHICA GASTRONOMIA

N Todos os dias tem SALADAS bem elaboradas e com 
molhos especiais.
N E tem NOVIDADES, entre em contato coma  Chica!

Confira o CARDÁPIO (publicado abaixo) e é só enviar um 
whatsapp para 9.8131-0717, para encomendar o “prato 

do dia” ou os pratos congelados. 

Simplesmente  uma delícia! Afinal de contas,  são pratos 
deliciosos com todo o requinte, sabor e aroma que você 

quer e merece! E com a finalidade de oferecer pratos 
feitos no dia ou em opção congelados.

Foto:Bárbara Rigo

CAROLINE SANTANA FERNANDES 
Uma das belas meninas que vem despontando na nova 

geração, comemorou seus 15 anos, no último dia 14, sendo 
o centro das atenções de seu pai Eduardo Fernandes, sua 

mãe Cristiane Santana, de sua mana Ana Júlia, demais 
familiares e amigos. À Carol, parabéns e muitas felcidades!

QUELI 
DALLA 
CORTE 
dinâmica 
empresária, 
que comanda e 
com a sucesso a 
Zion Boutique, 
estreou idade 
nova, no último 
sábado, 14, 
recebedo 
inúmeras 
homenagens, 
especialmente 
do seu marido, 
Michel, filho 
Matheus, demais 
familiares e 
amigos. À Queli, 
parabéns e 
sucesso sempre!

Foto: Divulgação
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JACQUES É REELEITO PREFEITO DE SANTO ÂNGELO

JACQUES BARBOSA - foi reeleito prefeito de Santo Ângelo, na eleição que 
aconteceu no último domingo. Reflexo de todo o trabalho que vem realizando em 
nossa cidade. Na foto, o prefeito Jacques e a primeira-dama Juliana Barbosa, com 
o vice-prefeito eleito, Dr. Volnei Teixeira e sua esposa Luiza Teixeira - vibrando 

merecidamente com a grande conquista! Ao prefeito reeleito de Santo Ângelo 
- Jacques Barbosa e ao seu vice, Dr. Volnei, bem como aos 15 vereadores eleitos, 
parabéns pela vitória nas eleições deste ano e muito sucesso! Que realmente consigam 
trabalhar, todos juntos em prol de uma vida melhor para nós, santo-angelenses!  
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COLUNA DO
LIONS SANTO ANGELO 

UNIVERSITÁRIO
LIONS

Servir desinteressadamente

Normalmente quando pensamos em ações so-
ciais e voluntariado, pensamos em diversas coisas 
como arrecadação de alimentos para distribuição 
de cestas básicas, de brinquedos para o dia das 
crianças ou natal e até mesmo de doces para a pás-
coa e confecção de cestinhas para as crianças, mas 
o trabalho que desenvolvemos é muito maior.

Trabalhamos além das ações em benefício das 
famílias carentes, trabalhamos nos preocupando 
com o desenvolvimento social e a procura por al-
ternativas de melhoria de qualidade de vida, ten-
do isto em vista, em comemoração ao dia do riso, 
comemorado no dia 06 de novembro, nós do LEO 
Clube Santo Ângelo Universitários distribuímos 
nas ruas do centro de nossa cidade, piadas e doces 
para alegrar um pouco mais a vida de quem mesmo 
no meio desta pandemia não pode deixar de sair de 
casa ou para trabalhar ou para pagar as suas contas 
e continuar com a sua vida.

Fique ligado em outras atividades que 
desenvolvemos no mês de Outubro:

Outubro Rosa
Campanha de coleta e entrega de kits de higie-

ne pessoal para mulheres atendidas pela Liga de 
Combate ao Câncer.

Outubro – Mês do Idoso
Campanha de conscientização dos direitos 

do idoso realizada através da fixação de cartazes 
informativos.

A metade dos 
vereadores 

eleitos assume 
o cargo pela 
primeira vez

Quatro candidatos a 
vereador foram reeleitos, 
outros quatro voltam 
à Câmara, pois já 
exerceram o cargo em 
mandatos anteriores e 
sete candidatos são novos 
na política. O PDT foi o 
partido que mais elegeu 
vereadores nesta eleição

ELEIÇÕES 2020

O PDT ficou com uma bancada de cin-
co vereadores e o prefeito eleito, Jacques 
Barbosa, deve ter o apoio de, pelo menos, 
nove dos eleitos, pois fazem parte da coli-
gação “Avança Santo Ângelo”. 

De um modo geral, quatro vereadores 
se reelegeram, são eles:  Enfermeira Jac-
queline (PDT), Felipe Terra Grass (PDT), 
Márcio Antunes (MDB) e Maurício Lou-
reiro (PDT) e ainda foram eleitos nomes 
conhecidos da política municipal como 
Nader (PSD), Nanaco (PDT), Vando Ri-
beiro (MDB), Professor Corazza (PT), 
candidatos que retornam a Câmara de 
Vereadores pelo voto popular. 

A renovação se deu em sete cadeiras, 
que serão ocupadas por: Rodrigo Flores 
(PDT), Carlos Gonçalves (PRTB), Ni-
valdo Langer de Moura – Nêne – (PP), 
Andre Pedroso (PRTB), Nerison Abreu 
(PRTB), Marcos André (PTB) e João Car-
doso (PSL).

CANDIDATOS QUE FICARAM NA SUPLÊNCIA (LISTA RESUMIDA ACIMA DE 300 VOTOS)

SIMONE LUNKES - PDT - 669 Votos 
PEDRAO - PSD – 663 Votos 

SARGENTO PAULO DA ROSA  - PDT - 642 Votos 
LUANA ROLIM DE MOURA - PP - 633 Votos 

ADOLAR QUEIROZ - PDT - 589 - Votos 
DIONÍSIO FAGANELLO - PDT – 579 - Votos 

VANDO NOLASCO - PDT – 568 - Votos 
CRISTIAN FONTELLA - PT - 565 - Votos 

LUCIA LIMA - PTB – 510 Votos 
ELIAS QUEIROS - MDB - 504 Votos 

CARLÃO ZAGUEIRO - PRTB - 479 - Votos 
PASTOR EVERALDO - PDT - 454 - Votos

HAROLDO DE SOUSA - PRTB - 429 - Votos 
VANTE ALMEIDA - PRTB - 428 - Votos 

CHIQUINHO MACIEL - PDT - 417 - Votos 

TUTTY RODRIGUES - MDB - 411 - Votos 
FLAVIA STRINGARI - PDT - 385 - Votos

LIELSON - PRTB - 385 - Votos 
PAULÃO - PP - 379 - Votos 

NORBERTO MERTINS - PP - 377 - Votos 
RODRIGO TREVISAN - PP – 366 Votos 

VILSON BUIU - PSL - 357 - Votos 
NERI RAMOS - MDB - 342 - Votos 

HERO SANTOS - MDB - 341 - Votos 
NADIR VIER - PSL - 339 Votos 

MARQUINHOS BITTENCOURT - PTB - 334 - Votos 
LAURI JULIANI - PDT - 326 - Votos 

LEANDRO OLIVEIRA - MDB - 307 - Votos
LEONARDO MAKVITZ M. JUKINHA - MDB - 293 

Prefeitos eleitos nos municípios vizinhos
SANTA ROSA

IJUÍ

CRUZ ALTA

GIRUÁ

EUGÊNIO DE CASTRO

SÃO MIGUEL DAS MISSÕES

ENTRE-IJUÍS

Imagens gráficas capturadas 
do sistema de divulgação de 
resultados das eleições 2020 
elaborado pelo TSE - Tribunal 
Superior Eleitoral - https://
resultados.tse.jus.br/
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ENSINO E PANDEMIA Foto: Divulgação

Salas de escolas de educação infantil da rede particular voltam a ficar vazias nas regiões das Missões e do Noroeste Gaúcho

Variação de bandeiras pode levar ao 
fechamento definitivo de escolas 

A União das Escolas de Educação Infantil do 
Estado do Rio Grande do Sul (UEEIRS) solicita ao 
governo do estado o reconhecimento da essencia-
lidade das atividades, tendo em vista as restrições 
de funcionamento que ocorrem em função da pan-
demia de Covid-19 e a política de distanciamento 
controlado que restringe a frequência dos alunos 
durante o contexto de Bandeira Vermelha. 

Na última sexta-feira, dia 13 de novembro, um 
ofício foi encaminhado ao Governador Eduardo 
Leite. Neste documento, é apresentada uma pro-
posta de plano de manutenção das atividades de 
modo a minimizar riscos, bem como, as razões que 
justificam o pedido de continuidade das aulas da 
rede particular de educação infantil. 

O ofício de caráter urgente é assinado por Tia-
go Vieira Lacorte e Rejane Cristina Schulz, que li-
deram o movimento e a campanha, tanto em nível 
local Santo Ângelo e Santa Rosa, quanto estadual. 

A variação entre bandeira vermelha e laranja 
impõe a interrupção do processo de retorno gradual 
iniciado em toda a rede particular de educação in-
fantil. Segundo o documento esta descontinuidade 
das atividades gera uma série de transtornos para o 
ensino das crianças, rotina dos familiares e para a 
administração das escolas. 

Segundo Lacorte o cancelamento temporário 
das atividades escolares inviabiliza de modo defi-
nitivo o funcionamento dos educandários no Rio 

Grande do Sul, pois não será possível cumprir com 
as obrigações financeiras. A intermitência do tra-
balho aprofunda problemas de cunho financeiro e 
deve causar demissões e endividamento. 

“O trabalho exercido pelos educandários de 
educação infantil, tem por premissa básica a conti-
nuidade do serviço, onde a intermitência do atendi-
mento causará danos irreversíveis, tanto no aluno, 
suas famílias e no educandário” expressa o docu-
mento, 

O problema se agrava nos próximos dias devido 
ao término dos benefícios federais aos trabalhado-
res. Segundo os diretores das escolas, com as portas 
fechadas para os alunos, será impossível o adimple-
mento das remunerações salariais, já no próximo 
mês.  

Na entendimento da União das Escolas de Edu-
cação Infantil, está comprovado que o educandário, 
quando respeitados os protocolos de segurança em 
saúde, não é local de contágio. 

A campanha liderada pela UEEIRS pede que o 
governo reconheça como essencial o serviço presta-
do pelas escolas, deste modo, sugere a implementa-
ção de um plano unificado que atenda os protocolos 
de segurança de saúde  para as crianças e familiares. 
A campanha iniciada tenta sensibilizar a sociedade, 
comunidade escolar e a classe política para a im-
portância de manter a oferta da educação infantil, 
sem prejuízos para alunos. Pede a implementação 

de uma política unificada de segurança em saúde 
que possa atender os protocolos de segurança, mes-
mo quando a região da escola estiver na “bandeira 
vermelha” e também faz uma alerta para o possível 
fechamento destas escolas, que dependem da con-
tinuidade do serviço para manutenção da estrutura 
educacional do estado.

MUDANÇA NA REGRA
A 28ª rodada do modelo de Distanciamento 

Controlado traz uma alteração no que diz respeito à 
abertura das escolas e à manutenção das atividades 
presenciais nos colégios. A contar desta rodada, vi-
gente a partir desta terça-feira (17/11), uma semana 
em bandeira vermelha não indica a interrupção das 
atividades em uma escola que já esteja aberta. Será 
necessário que a região ingresse na segunda sema-
na consecutiva em bandeira vermelha para que as 
escolas não sejam autorizadas a abrir em uma re-
gião ou, se já abertas, devam fechar.

Quando a região retomar a classificação de la-
ranja e amarela, as aulas presenciais podem ser 
retomadas imediatamente naquela semana. Antes, 
seria necessário aguardar mais uma rodada.

Para exemplicar: nesta 28ª rodada, as regiões 
de Cruz Alta, Ijuí e Santo Ângelo seguem impedidas 
de manter atividades presenciais nas escolas, uma 
vez que foram novamente classificadas como ban-
deira vermelha.

Rede particular das escolas de educação infantil pede o reconhecimento de serviço essencial para não fecharem, definitiva-
mente, as portas no Rio Grande do Sul. Ofício de caráter urgente foi enviado ao Governador Eduardo Leite
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Um Sonho de Natal promovido 
pelo Sindilojas Missões está na sua 
5ª edição e tem o propósito de in-
centivar consumidores a comprar 
no comércio credenciado na cam-
panha e também valorizar os ven-
dedores que realizam as transações 
comerciais que geram os cupons. 

A cada R$ 50,00 gastos o con-
sumidor ganha um cupom para 
concorrer a vales compras, bolsas 
de estudo entre outros prêmios que 
fazem parte desta promoção. O sor-
teio será realizado no dia seis de ja-
neiro.

 
PARA ADERIR À CAMPANHA

O investimento é de R$ 150,00 
para associados no Sindilojas Mis-
sões e R$ 180,00 para não associa-
dos. “Um sonho de natal” segue até 
o dia 31 de dezembro. O valor pago 
para aderir dá direito ao Kit entre-
gue às empresas participantes com-

posto por 1 urna, 1 cartaz, e 1 bloco 
com 100 cupons fiscais.

“UM SONHO DE NATAL”
A cada R$ 50,00 gastos nas lo-

jas conveniadas o consumidor tem 
direito a um cupom e concorre aos 
seguinte prémios:

1 bolsa de estudos para curso de 
idiomas Senac Comunication 1 and 
2 – SENAC Santo Ângelo,

1 pacote de 3 meses de academia 
online – SESC Santo Ângelo,

1 vale compras de R$ 2000,00,
3 vale compras de R$ 1000,00,
4 vale compras de R$ 500,00 e
5 vale compras de R$ 400,00 

(para ser utilizado nas empresas 
participantes).

O vendedor também terá a opor-
tunidade de concorrer ao mesmo 
tempo, pois há mais de 15 vale com-
pras de R$ 200,00 cada somente 
para os vendedores.

COMÉRCIO

Promoção de natal 
distribui cupons 
para concorrer a 
prêmios


