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Panorama Regional circula encartado nos jornais Jornal da Manhã (Ijuí), Folha das Máquinas (Panambi,
Condor, Santa Bárbara e Pejuçara), Vila Liberdade (Condor, Panambi, Ajuricaba e Nova Ramada),

Semanário (Tupanciretã), Tribuna Livre (São Paulo das Missões, Alecrim, Porto Lucena, Porto Vera Cruz e
Santo Cristo), Atualidades (Três Passos), Expresso (Cruz Alta), Jornal Integração Regional (Jóia, Entre Ijuis,

Eugênio de Castro, São Miguel das Missões, Vitória das Missões e Augusto Pestana), Folha de Catuípe
(Catuípe), Folha Popular (Tenente Portela, Miraguaí, Vista Gaúcha, Redentora, Derrubaas e Barra do
Guarita), Tribuna Alto Jacuí (Lagoa Três Cantos, Tapera, Espumoso, Selbach, Ibirubá, Victor Graeff),
Impacto Regional (Humaitá, Sede Nova, Crissiumal, Tiradentes do Sul, Três Passos, Bom Progresso,

Campo Novo), Correio Regional (Não-Me-Toque, Victor Graeff, Ernestina, Tio Hugo e Colorado Novo) e
Novo Noroeste (Humaitá, Nova Candelária, Sede Nova, Bom Progresso e Campo Novo), O Sentinela
(São Francisco de Assi), Cooperjornal (Três de Maio, Alegria, Boa Vista Buricá, Campina das Missões,

Cândido Godoi, Crissiumal, Doutor Mauricio Cardoso, Giruá, Horizontina, Humaitá, Independência, Nova
Candelária, Novo Machado, Porto Mauá, Santa Rosa, Santo Cristo, São José do Inhacorá, São Martinho,

Sede Nova, Tiradentes do Sul, Três Passos, Tucunduva e Tuparandi), A Notícia (Catuípe), Jornal Informati-
vo Noroeste (Boa Vista do Buricá, São Martinho, Nova Candelária, São José do Inhacorá, Humaitá, Sede

Nova, Campo Novo, Bom Progresso,
São Valério do Sul).

Colabor adores: Arielton Carvalho.
Edição: Damaris Rubert Diagramação: Nilton Golle.

Telefone: (55) 3331-0300 |panorama@jornaldamanhaijui.com | Impressão: Cia de Arte - Ijuí/RS

ANO IV - Nº 13 - NOVEMBRO 201122222

Parada Obrigatória será atração do evento
 Garagem Elétrica na Expotenpo

A banda de rock ijuiense Parada Obri-
gatória recebeu o convite para tocar na
Expotenpo 2011. A Parada Obrigatória to-
cará no evento Garagem Elétrica, no dia
11 de novembro, no palco principal da
Expotenpo, em Tenente Portela.

O convite ocorreu durante apresentação
no lançamento do Vestibular da Unicruz e
se tornou mais um motivo para fazer aque-
le que foi um dos melhores shows da Para-
da Obrigatória este ano. Para o vocalista

Setrem se prepara para a
 realização do OPS

O OPS!? (Orientação Profissional Setrem)
acontece no dia 9 de novembro e a Setrem
está finalizando os preparativos para rece-
ber os mais de 2.600 alunos, integrantes
de 42 escolas da região.

A partir das 8h30, os inscritos serão re-
cepcionados no Campus em Três de Maio
com visitas às salas temáticas e às 11h,
inicia o Simulado para os estudantes do
Ensino Fundamental e do Ensino Médio.
Durante este período os visitantes que não
estiverem fazendo as provas podem visitar
as salas que não estavam em seus itinerá-
rios, para orientação profissional.

Serão 18 salas temáticas à disposição dos
estudantes. Oito para os Cursos Técnicos
(Agropecuária, Design Gráfico – Comuni-
cação Visual, Design de Moda – Modela-
gem de Vestuário, Design de Móveis, Ge-
rência Empresarial, Informática, Vendas e
Manutenção Automotiva). E outras nove

Semana da Cultura inicia no sábado
 em Cruz Alta

Inicia no sábado, em Cruz Alta, a Sema-
na da Cultura, que contará com várias pro-
gramações como palestras, teatros, espetá-
culos de dança, além do lançamento do
livro Cidade Poesia.

Com uma programação que une o meio
acadêmico, intelectuais e a cultura popu-
lar, a iniciativa tem início com a entrega
da Medalha do Mérito Cultural, no dia 5,
às 20h na Casa de Cultura Justino Martins,
laureando personalidades em 14 categori-
as.  O teatro estará representado pelo Gru-
po Teatral Máschara, no dia 6, as artes vi-
suais por intermédio de um painel com a
presença de representantes da Secretaria
Estadual de Cultura, Unijuí e Unicruz, no
dia 7. Já a música está incluída na progra-
mação com o consagrado projeto Acústico
no Museu, abrindo a antiga casa do escri-
tor Erico Verissimo para o samba de raiz do

Panambi terá Concurso
 Decoração Natalina

O Departamento de Turismo, junta-
mente com a Secretaria Municipal de
Educação e Cultura de Panambi, lança-
ram nesta semana o Concurso Decora-
ção Natalina.

O objetivo do concurso é estimular os
comerciários e a comunidade panambi-
ense a decorar e iluminar seus estabele-
cimentos ou residências para os festejos
natalinos 2011 e deixar a cidade mais
bonita e iluminada na época do Natal.

As inscrições devem ser feitas na SMEC
e a votação será popular e somente pela

Setrem está finalizando os preparativos para receber os mais de 2.600 alunos

O evento Garagem Elétrica será no dia 11 de novembro, no palco
principal da Expotenpo

salas de orientação destinadas para os Cur-
sos Superiores (Bacharelado em Adminis-
tração, Bacharelado em Agronomia, Ba-
charelado em Enfermagem, Bacharelado
em Engenharia de Produção, Pedagogia,
Psicologia, Bacharelado em Sistemas de In-
formação, Tecnologia em Rede de Compu-
tadores e Tecnologia em Design de Moda).

No começo da tarde, o evento será ani-
mado pela Banda 4 por 4. Às 14h30 acon-
tece a final do 2º Festival de Música Se-
trem e a apresentação do Grupo Maviie,
vencedor da edição de 2010. A banda ven-
cedora recebe R$ 500,00 em dinheiro, a
oportunidade de realizar uma apresenta-
ção ao vivo no Armazém Liquid, em Três
de Maio e a divulgação da banda durante
uma semana na Rádio Cidade Canção FM.
A escola representada pelo vencedor rece-
be um computador. Oito bandas estão na
final do Festival

Alexandre Fontoura, a energia do público
fez com que a apresentação ficasse marca-
da como uma das melhores da banda.

Já o baixista Igor Macagnan aprovei-
tou para agradecer aos organizadores do
evento. Bastante emocionado com o ca-
rinho do público, Geleia, como é conhe-
cido, ainda completou. “É como diz o
Humberto Gessinger ‘Eu não vim até aqui
pra desistir agora’. São esses momentos
que fazem a gente seguir na luta”.

grupo Movimento Preto e Branco, no dia
8. Um dos pontos altos será a vídeo confe-
rência internacional com o renomado ar-
tista plástico Saint Clair Cemin, no dia 9,
no campus da Unicruz, e a mostra das ofi-
cinas "Olhares sobre a obra de Saint Clair
Cemin", das escolas Carlos Gomes e Maria
Bandarra Westphalen, participantes do Pro-
grama Institucional de Bolsa de Iniciação
à Docência (PIBID).

Também está prevista visita orientada a
prédios com diferentes estilos arquitetô-
nicos, painel com representantes do Insti-
tuto de Patrimônio e Artístico do Estado
(IPHAE), dança com o espetáculo "A Bela
Adormecida", do Centro de Dança da Esco-
la Santíssima Trindade e no encerramento
o lançamento do livro Cidade Poesia, reu-
nindo poesias afixadas nos ônibus muni-
cipais desde 2009.

internet. Haverá duas categorias de par-
ticipação - comércio e residência. Pode-
rá participar do concurso qualquer esta-
belecimento comercial que esteja legal-
mente estabelecido no município de Pa-
nambi, mediante formalização da inscri-
ção e residências que estiverem locali-
zadas no município de Panambi, medi-
ante inscrição prévia.

A votação da melhor decoração, tanto
comercial como residencial, será uma vi-
agem com acompanhante para Praia de
Canasvieiras.


