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Obras de 
asfalto iniciam 
pela 25 de Julho

Serão asfaltadas 18 
quadras na área central, 

mais cinco em Bairros do 
Município, mas o trecho 

do calçadão ainda não 
tem data definida para a 

conclusão

Foto - Marcos Demeneghi
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NOTAS

         
Previsão do Tempo

Fonte: Tempoagora
Loteria

Fases da Lua

QUA

MÁX. 25°
10°

0 mm

QUI

MÁX.

MÍN.

26°
11°

0 mm

SEX

MÁX.

MÍN.

28º
13°

0 mm

MÍN.

19/10/2021 - 14h

1° Prêmio -  9.281
2° Prêmio -  6.167
3° Prêmio -  7.085
4° Prêmio -  2.845
5° Prêmio -  3.970
6° Prêmio -  9.348

19/10/2021 - 18h

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

Minguante
28/10 a 3/11

Cheia
20/10 a 27/10

O projeto arquitetônico de revitalização da orla 
do Rio Uruguai em Porto Xavier foi apresentado 
para o Prefeito do Município, Gilberto Menin, no sá-
bado, dia 16. O ‘Mirante do Porto’ pretende ser um 
atrativo turístico para o município que é margeado 
Pelo Rio Uruguai e faz divisa com a Argentina e o 
município de San Javier. 

O projeto urbanístico foi elaborado pela TAAF 
Disign e Arquitetura de Santo Ângelo. No último 
final de semana representantes do escritório esti-
veram no gabinete do prefeito para apresentar de-
talhes, inclusive as primeiras imagens renderizadas 
do paisagismo e estruturas, passo considerado im-
portante para continuar avançando no sentido de 
concretizar a obra. 

“O projeto é o passo inicial dessa importante obra 
de revitalização do Mirante do Rio Uruguai, área de 
lazer muito frequentada pela população local e turis-
tas”, manifestou o prefeito.

Segundo assessoria de comunicação da prefeitu-
ra de Porto Xavier, o prefeito também agradeceu ao 
Deputado Federal Ubiratan Sanderson que disponi-
bilizou uma Emenda Parlamentar para viabilizar a 
execução da obra.

Além de representantes da empresa TAAF Design 
e Arquitetura participaram do encontro, o Prefeito 
Municipal Gilberto Menin, a Primeira Dama, Secre-
tária de Assistência Social Viviane da Rosa Menin, 
o Vice-Prefeito Osmar Steinbrenner, o Secretário de 
Desenvolvimento, Turismo e Mercosul Ovídio Kai-

ser, o Secretário de Administração e Secretário de 
Educação, Cultura e Desporto Igor Steinbrenner e o 
Secretário de Obras Domingos Garcia Junior.

O Mirante de Porto Xavier

TURISMO REGIONAL
Imagens - TAAF Disign e Arquitetura

Imagens - TAAF Disign e Arquitetura

Imunização Covid-19

Devolve ICMS

“Agrofel Comunidade - 
Unidos contra a Fome, 
Unidos contra o Frio”

No processo vacinal contra a Covid-19 ocorrido 
na terça-feira (19), no CTG Os Legalistas, a Secre-
taria Municipal de Saúde de Santo Ângelo imuni-
zou 1.138 pessoas com a segunda dose da Pfizer 
(643) e da AstraZeneca (495). 

DOSE 2 DA PFIZER - Nesta quarta-feira 
(20), das 8h às 11h, no CTG Os Legalistas, ocorre a 
aplicação da segunda dose da Pfizer a todas as pes-
soas que realizaram a primeira dose até o dia 20 de 
agosto e possuem a segunda aplicação agendada 
até o dia 20 de novembro.

DOSE 2 DA CORONAVAC/BUTANTAN – 
Também na quarta-feira (20), das 11h às 12h, no 
CTG Os Legalistas, ocorre a aplicação da dose 2 da 
CoronaVac a todos com o agendamento marcado 
até o dia 20 de outubro.

DOSE 3 - Na quinta-feira (21), das 8h às 10h, 
todos os idosos, com mais de 60 anos, que realiza-
ram a segunda dose até o dia 18 de abril receberão 
a dose de reforço (terceira dose).

Das 10h às 12h, serão imunizados com a ter-
ceira dose todos os profissionais da saúde que 
foram vacinados com a dose 2 até o dia 18 de abril. 
Os profissionais da saúde necessitam comprovar 
o vínculo empregatício (contracheque, Carteira de 
Trabalho, ISSQN, Alvará, etc.).

O governo do Estado lançou, na segunda-feira 
(18/10), o Devolve ICMS, programa que vai devol-
ver parte do tributo pago em parcela mínima fixa 
para famílias de baixa renda. Serão devolvidos R$ 
400 fixos por ano, em quatro parcelas trimestrais 
de R$ 100. O primeiro pagamento será em dezem-
bro.

COMO SERÁ A DEVOLUÇÃO
A devolução dos recursos será por meio de 

crédito pelo Estado no Cartão Cidadão Devolve 
ICMS, um cartão de compras em parceria com 
o BanriCard, que estará à disposição de todos os 
chefes de famílias que atenderem aos requisitos do 
programa, nas agências e postos de atendimento 
do Banrisul das suas respectivas cidades.

Os cartões poderão ser retirados a partir de no-
vembro, em data a ser confirmada. No momento 
da retirada em todas as regiões do Estado, os car-
tões estarão desbloqueados.

O primeiro crédito de R$ 100 será realizado 
em 15 de dezembro, com recursos do Tesouro do 
Estado. Em 12 meses, serão R$ 175 milhões, viabi-
lizados pelo conjunto de medidas que estão auxi-
liando na gestão do caixa do Tesouro.

A unidade de Santo Ângelo foi a grande vence-
dora da campanha “Agrofel Comunidade - Unidos 
contra a Fome, Unidos contra o Frio”. Nas mais de 
40 unidades da empresa foram arrecadados 33 mil 
quilos de alimentos e mais de 64 mil peças de aga-
salhos, que serão doados para famílias vulneráveis 
em todo o Rio Grande do Sul.

A unidade santo-angelense conquistou o prê-
mio de R$ 10 mil, com Independência em segundo 
com o prêmio de R$ 6 mil e Espumoso em terceiro 
recebendo R$ 4 mil. 

Além de ter repassado todos os donativos ar-
recadados na campanha, a Agrofel de Santo Ân-
gelo também reverterá o prêmio de R$ 10 mil em 
itens para a Central do Bem, beneficiando as mais 
de cinco mil famílias cadastradas. A campanha foi 
coordenada em Santo Ângelo por Agatha Durão 
Poppe e Ellen Prestes de Souza. Elas destacam que 
a certeza de que as doações chegarão a quem re-
almente precisa foi o critério para a escolha pela 
Central do Bem.
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Foi instalado um semáforo no cru-
zamento das avenidas Salgado Filho 
e Venâncio Aires, na zona norte de 
Santo Ângelo. Equipes do DMT e Se-
cretaria do Meio Ambiente realizaram 
o posicionamento do equipamento no 
último final de semana e no domingo, 
dia 17, ajustes eram feitos no local. 

Segundo o diretor do Departa-
mento Municipal de Trânsito, Ger-
son Fernando Rodrigues, a iniciativa 
da Prefeitura está em função de uma 
reivindicação da comunidade en-
caminhada pelo vereador Maurício 

Loureiro e aprovada pela câmara de 
Vereadores. A previsão é que o equi-
pamento já esteja ativo nesta semana, 
assim que forem concluídas as sinali-
zações vertical e horizontal. 

Segundo relato de moradores e 
comerciantes ocorreu o aumento do 
fluxo de veículos naquela região da 
cidade e muitos motoristas ainda 
empregam alta velocidade em seus 
veículos. Diante disso, foi solicitado 
o semáforo para organizar melhor o 
trânsito naquele cruzamento e evitar 
acidentes.

NOVO SEMÁFORO EM SANTO ÂNGELO
Foto - Marcos Demeneghi

Instalação de semáforo na Av. Salgado Filho, zona norte de Santo Ângelo 

Prefeitura 
inicia obras de 
asfaltamento 

pela Rua 25 de 
Julho

INFRAESTRUTURA URBANA

Prefeito assina ordem de serviço para asfaltamento de 
18 quadras na área central, mais cinco em Bairros do 

Município. O contrato  foi assinado na manhã de segunda-
feira, dia 18 e envolve recursos de R$ 2,2 milhões. Segundo 
a assessoria do prefeito a obra será executada em dois lotes 

pela empresa Carpenedo & Cia

O novo pacote de obras de pavi-
mentação asfáltica será dividido em 
dois lotes e executadas pela empresa 
Carpenedo & Cia, representada no 
ato de assinatura da ordem de servi-
ço, pelo engenheiro Dênis Kudeis. O 
prefeito Jacques Barbosa afirmou que 
os recursos necessários para a realiza-
ção das obras são fruto da economia 
gerada pela reforma administrativa 
realizada no início deste ano, reduzin-
do secretários, cargos em comissão e 
funções gratificadas. “A economia re-

alizada todos os meses é revertida em 
serviços e obras para a nossa comuni-
dade”, observou.

As obras serão divididas em dois 
lotes (ver ao lado) e já foram inicia-
das pela Rua 25 de Julho. As obras 
de recapeamento deverão estar con-
cluídas em 20 dias, dependendo das 
condições climáticas e as demais num 
prazo de 90 dias. No entanto, a obra 
do trecho do calçadão continua lento 
e ainda deve causar transtornos na 
área central.

Foto - Marcos Demeneghi

PRIMEIRO LOTE - Oito quadras: Avenida Venâncio Aires (entre a Rua Bento 
Gonçalves e a Avenida Rio Grande do Sul); dois trechos da Rua Sete de Setembro 
(entre a Avenida Getúlio Vargas e Rua Antunes Ribas; e entre a Rua Marechal Flo-
riano e a Avenida Venâncio Aires); Avenida Getúlio Vargas (entre as ruas Sete de 
Setembro e 25 de Julho); e na Rua 25 de Julho. Investimento: R$ 1.112.023,50.

SEGUNDO LOTE - Dez quadras: travessas Professor Armindo Utzig (Bairro 
Cristina Vontobel); Ingá (Bairro Neri Cavalheiro); Lira Dutra (Bairro Aguiar); Ma-
monas (Bairro Santa Fé); Antônio Mitri (Bairro Aguiar) e Padre Reus (Jardim das 
Palmeiras). - Investimento: R$ 1.089.099,78

RELAÇÃO DOS LOTES E 
TRECHOS A SEREM ASFALTADOS 

Trecho da Av. 25 de Julho que já recebeu asfalto na tarde de segunda-feira
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A linda menina de olhos azuis 
brilhantes é a CLARA, que 
aterrissou oficialmente neste 
planeta no dia 1º de outubro 
de 2021 para  alegrar ainda 
mais a vida dos papais corujas 
Aline Schons Griep e Leonardo 
Stefanini.  O clic foi durante o 
ensaio “newborn” assinado por sua 
mamãe, a conceituada fotógrafa 
Aline, da Doce Retrato, é claro!

Foto: Bárbara Rigo
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Rochele Moraes e  Scheila Braga - no coquetel de 
lançamento da coleção verão 2022 da Ótica Paulo.

Foto: Amauri Lírio
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CLARA MUNER NORONHA toda feliz com THALYA TABORDA 
FONTANA, sua querida e competente professora da Educação 

Infantil, do Colégio Verzeri. O motivo? Uma homenagem de 
gratidão e reconhecimento pelo Dia do Professor!

DESTACANDO

Lisi Guimarães e Rita Pitol (foto à esquerda), Luciane da Rosa, Andressa 
Tesche e Éder Nego Garcia (foto à direita). E abaixo, Jucelaine Aita, 
Noeli Tonin, Elis Lucca e Denise Berwanger - conferindo de perto os 

lançamentos do NATAL ORNARE 2021,  que está um luxo!

Fotos: Amauri LírioFoto: Divulgação
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LIONS E LEO 
UNIVERSITÁRIO 

EM FOCO
Servir desinteressadamente

8 e 9/10/2021- Tivemos nosso Bazar, com mercado-
rias doadas pela Receita Federal.  Mercadorias essas 
apreendidas por contrabando ou descaminho.

08/10/2021 - Aquisições para nosso Banco Orto-
pédico com o repasse de R$ 9.000,00 do Fundo So-
cial Sicredi. Foram compradas 8 cadeiras de rodas e 
7 cadeiras de banho.

11/10/2021- recebemos 1 cadeira de banho + 1 haste 
para pendurar o soro, para nosso Banco Ortopédico.

12/10/2021 - Ação de Dia das Crianças na EMEI 
Segundo Lar, em parceria com a Concessionária 
Nicola e a Avant - mais de  100 crianças atendidas.

14/10 /2021- Doação de salsichas + refris + tomate 
+ cebola no Bairro João Goulart, para a festa do dia 
das crianças em 16/10

A Deputada Federal Fernanda Melchionna (PSOL-
-RS) visitou a região na última sexta-feira, dia 15 e 
dialogou sobre assédio sexual, intolerância religiosa, 
direito dos animais, alternativas para a sustentabilida-
de econômica de famílias que trabalham com o comér-
cio de rua e reciclagem e direito dos povos originários. 
“Nosso mandato é uma ferramenta de luta desses mo-
vimentos que estão sendo duramente atacados”. 

Na aldeia indígena Guarani Tekoá Pyaú, reforçou a 
disposição do PSOL em continuar apoiando a luta dos 
povos indígenas pelo direito à terra e respeito à cultura 
ancestral. “Nosso partido é linha de frente na resistên-
cia em Brasília com os indígenas contra as frequentes 
tentativas do governo Bolsonaro de impedir demarca-
ções e instaurar a grilagem nas terras” ,explica.

De acordo com Anildo Kuaray Romeu, liderança 
indígena, a visita foi importante para marcar o apoio 
da deputada à luta dos povos originários. “Queremos a 
valorização da nossa cultura, não só por sermos indíge-
nas, mas por sermos seres humanos. O indígena existe, 
tem seus próprios conhecimentos e resistem a muito 
tempo”, diz Anildo.

Participaram também das agendas o presidente 
municipal do PSOL em Santo Ângelo, Tiago Max, o 
vice-presidente municipal do partido, Douglas Aires, e 
os militantes Danusa Cervi, do movimento de mulhe-
res, Ana Laura Boneto, do movimento de juventude, e 
Telismar Lemos Jr. 

COOPERATIVA DE RECICLAGEM
No fim da tarde, a deputada atendeu a um convite 

da cooperativa Ecos do Verde para conhecer o galpão 
e o trabalho realizado há 25 anos. Os cooperativados 
viram nas redes sociais de Fernanda que ela estava na 
cidade e realizaram o convite durante a manhã, que foi 
prontamente atendido. “A gente pode ser o que quiser 
na vida, mas não é todo mundo que vai se dispor a abrir 
um saco de lixo para retirar resíduos de circulação. É 
preciso valorizar esse trabalho em um momento de ur-

gência climática”, explica a presidente da cooperativa, 
Martiane Nicoletti. Na próxima semana, a cooperativa 
será ouvida na Tribuna Livre da Câmara Municipal de 
Santo Ângelo e pretende pedir por mais empatia e con-
sideração da cidade pelo trabalho. 

CAMELÓDROMO
A última agenda da sexta-feira foi uma reunião com 

representantes do movimento Pró-Camelódromo em 
Santo Ângelo sobre a criação de uma estrutura pública 
que comporte os comerciantes populares da cidade. De 
acordo com a representante do movimento, Marlene 
Caetano, o projeto é uma forma de garantir o trabalho 
e renda de cerca de 90 famílias. 

A deputada Fernanda Melchionna ressaltou a im-
portância de fomentar o projeto neste momento de 
grave crise econômica. “Queremos colaborar para que 
a Associação, assim que oficializada, possa captar re-
cursos para a criação deste espaço que será uma refe-
rência em roda a região”, explica.

POLÍTICA

Deputada Federal Fernanda Melchionna 
visitou Santo Ângelo no último final de semana 
e dialoga com grupos de indígenas, fala com 
integrantes da Ecos do Verde, coletivo de 
mulheres, lideranças de religiões de matriz 
africana, líderes de ONGs e movimento Pró-
Camelódromo em Santo Ângelo

Deputada pauta assuntos sobre 
direito dos indígenas, mulheres, 
sustentabilidade e religião

Cristian Fontella do PT 
assumiu, na segunda-feira, 
dia 18, uma das cadeiras do 
legislativo. “Na Câmara de 
Vereadores de Santo Ânge-
lo e atuará como vereador 
nos próximos 30 dias, con-
forme proposta de rodízio 
dos suplentes do Partido 
dos Trabalhadores”. 

Cristian Fontella é o pri-
meiro suplente nas últimas 
eleições. Na sua primeira 
atuação, segunda-feira, dia 
18, propôs moção de apoio 
ao reajuste do salário mí-
nimo, na qual solicita aos 
deputados que corrijam 
o salário pela inflação do 

período e reponha a perda 
dos últimos dois anos. A 
iniciativa foi aprovada pela 
unanimidade dos vereado-
res presentes na sessão. No 
próximo dia 21, pretende 
estar em Porto Alegre (sem 
uso de diária) para entregar 
o documento em mãos para 
os deputados estaduais 
eleitos pela região e demais 
deputados do RS.

Além disso, protocolou 
um projeto de lei que faci-
lita a doação de alimentos 
por supermercados, restau-
rantes e demais empresas 
do ramo alimentício para 
pessoas carentes. 

CRISTIAM FONTELLA ASSUME COMO VEREADOR POR 30 DIAS

Foto: Divulgação 

Deputada conversa com coletivo de mulheres

Melchiona na aldeia indígena Tekoá Pyaú
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MISSÕES EM FOCO
Jonatã Ferreira

jonata.junior@bol.com.br

A luta pela proteção dos povos indígenas no Brasil é uma pauta atual, prin-
cipalmente neste momento em que indígenas são duramente atacados e em 
alguns casos dizimados. Na semana da criança a coluna Missões em Foco es-
teve em visita a Aldeia Tekoá Pyaú, localizada na Ressaca da Buriti em Santo 
Ângelo, para acompanhar a situação da comunidade Guarani que ali habita. 
Na oportunidade, conversamos com o Cacique Anildo Romeu, que orgulhosa-
mente ostenta uma versão atualizada da Constituição Federal, recentemente 
recebida pela aldeia. Confira abaixo como foi este encontro.

1 - A comunidade indígena da Aldeia Tekoá Pyaú aumentou considerav-
elmente nos últimos anos, com a vinda de diversas novas famílias. Com isso 
muitas crianças e adolescentes estão residindo no local. Qual o número de 
pessoas que residem na aldeia e como estão as condições de educação?  

Cacique Anildo Romeu – Contamos com 16 famílias e cerca de 72 pes-
soas residindo na Aldeia Tekoá Pyaú. Estou cacique da comunidade e meu 
pai, Floriano é o pajé. Estamos na iminência de receber uma escola na aldeia, 
com a implantação aprovada. Para nós é uma grande vitória, tendo em vista 
a quantidade de crianças e adolescentes que possuímos. Além disso, temos 
um residente, Mariano, que está fazendo Magistério para nos auxiliar com 
questões de educação. Precisamos de uma escola aqui, pois muitas crianças 
aprendem até os seis sete anos apenas a falar o guarani, aprendendo o idioma 
português somente quando entram na escola.

2 - Quais as maiores dificuldade enfrentada na comunidade indígena?
Cacique Anildo Romeu - O guarani está sempre passando por dificul-

dades, onde sempre contamos com ajuda do poder publico e de pessoas da 
comunidade. Com a pandemia foi impactado a venda de artesanatos e assim 
perdemos renda, que eram usadas principalmente para alimentação. Precisa-
mos de um transporte semanal para a cidade, já que pela distância inviabiliza 
o nosso deslocamento para a cidade, ir ao mercado por exemplo. Se fizermos 

o trajeto de táxi fica muito caro, chega a dar 100 reais e para este lado não dis-
pomos de ônibus. Também precisamos de uma casa de passagem na cidade, já 
que quando precisamos buscar ajuda médica no hospital ou UPA, ou até mesmo 
quando vamos viajar, não temos onde ficar.

3 - Em termos de estrutura, a aldeia está preparada para bem acolher todas 
estas famílias? Como é a relação com o poder público?

Cacique Anildo Romeu - Estrutura temos, com uma faixa de terra boa 
para o plantio. Nos falta ainda a construção de duas casas para abrigar as famíli-
as. Estamos em contato com a Funai para esta demanda. Possuímos uma estrutu-
ra para reuniões comunitárias, banheiros e estamos articulando a construção da 
casa para abrigar a nova escola.

4 - Recentemente a aldeia recebeu doações de uma Constituição Federal atu-
alizada para consultas. Na sua visão, a Constituição está sendo cumprida em 
relação aos indígenas?

Cacique Anildo Romeu - Na maioria das vezes a nossa constituição não 
está sendo cumprida. Queremos mais respeito a cultura indígena, temos esse di-
reito. Para nós uma lei é uma liberdade, que nos oferece o direito de ir e vir e de 
conviver com a natureza. Isso é fundamental e pedimos que os poderes tenham 
essa visão, de proteção aos povos originários.

SANEAMENTO BÁSICO

Prefeito defende 
prazo para debater 
privatização da CORSAN
Jacques quer o cumprimento do contrato da companhia assinado com 
Santo Ângelo e pretende cobrar avanços na área de saneamento básico

O QUE DISSE O PREFEITO
O prefeito Jacques Barbosa cobrou o cumprimento 

do contrato pela Corsan com Santo Ângelo e com os mu-
nicípios gaúchos. “O trabalho compartilhado na gestão do 
saneamento básico deve ser mantido. O Estado deve cum-
prir o contrato com o município e apresentar avanços no 
setor para a melhoria da qualidade de vida da população. 
O Estado não pode, de uma hora para outra, rompê-lo. Um 
contrato prevê os direitos e os deveres de cada ente”, afir-
mou Jacques. 

O prefeito também criticou o prazo dado pelo Governo 
do Estado aos municípios. Jacques argumentou que é preciso 
uma discussão ampliada com todos os segmentos das comu-
nidades porque a privatização do saneamento, segundo ele, 
irá afetar a vida de todos os gaúchos pelas próximas déca-
das e os gestores precisam de estudos de viabilidade técnica, 
jurídica e financeira, conhecer dados e indicadores, analisar 
todas as condições para adotar uma postura referente à 
privatização da Corsan. “O Estado não pode simplesmente 
enviar contratos prontos e exigir que os gestores assinem sob 
a pena de rompimento unilateral. É preciso um amplo debate 
com a comunidade gaúcha”, defendeu Jacques.

Santo Ângelo esteve representado no painel “A privatiza-
ção da Corsan, desafio dos gestores municipais”, durante a 
Assembleia da Associação dos Municípios da Fronteira No-
roeste (AMUFRON) na manhã de sexta-feira, 15, no auditó-
rio do Hotel Imigrantes, em Santa Rosa. 

Participaram o prefeito Jacques Barbosa e o deputado 
Eduardo Loureiro; e gestores de municípios de abrangência 
da AMM e da AMUCELEIRO. 

O evento abordou o novo marco regulatório do sanea-
mento no país e o projeto de privatização da Corsan pelo Go-
verno do Estado, e seus desdobramentos frente aos interes-
ses dos municípios gaúchos com contrato em vigência com 
a companhia de abastecimento de água e serviço de esgota-
mento sanitário. 

Em documento que está sendo enviado aos prefeitos 
pela atual direção da Corsan, o texto afirma que, conforme 
a Lei Estadual nº 15.708/2021, os municípios têm até 17 de 
dezembro para assinarem os termos aditivos de rerratifica-
ção estendendo a relação contratual por mais 40 anos com 
a companhia.

Foto: Fernando Gomes
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Ação distribui cerca de 
200 brinquedos no dia 
das crianças

AÇÃO SOCIAL

Passeios a bordo de carros antigos realizados por meio de uma parceria entre 
AVANT – Santo Ângelo, Nicola Veículos e Lions Clube Universitário fecha a cam-
panha que arrecadou e distribuiu brinquedos para 117 crianças em Santo Ângelo

No último sábado, dia 16, foi concretizada uma 
das ações do projeto “Dia da Criança” promovido 
pela AVANT, Lions Clube Universitário e a Nicola 
Veículos. 

A campanha se efetivou durante os meses de 
setembro e outubro, iniciando com a arrecadação 
de brinquedos. Os doadores preencheram cupons 
e foram contemplados com passeios a bordo de 
carros antigos. No sábado, associados da AVANT – 
Santo Ângelo realizaram uma concentração e expo-

sição de veículos antigos em frente à Nicola, onde 
os comtemplados com os passeios puderam esco-
lher em qual carro gostariam de passear. A ideia 
foi proporcionar para os sorteados uma “viajem no 
tempo” ao conhecerem modelos diferenciados e 
ícones da indústria automobilística brasileira.

A culminância da primeira etapa da campanha, 
foi no dia 12 de outubro e contou com a entrega 
dos brinquedos e a distribuição de lanches para 117 
crianças de zero a 6 anos no Bairro Boa Esperança. 

Os 200 brinquedos arrecadados ajudaram a fazer a 
festa junto à comunidade.

Os passeios com os carros antigos realizados 
neste sábado foram direcionados para quem fez a 
doação dos brinquedos e materiais utilizados na 
campanha, envolvendo ainda mais quem partici-
pou doando. 

Os organizadores agradeceram a todos que 
colaboraram doando algo ou participando da 
promoção.

Associados da AVANT - Santo Ângelo realizam exposição em frente a Nicola Veículos Ação de entrega dos brinquedos no Bairro Boa Esperança


