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Cataratas, Parque das Aves, Usina de Itaipu, Jantar show Churrascaria Rafain

55 3744 2115
55 9 9947.2013
Rua Arthur Milani, 1010, sala 02,
Centro - Frederico Westphalen

Dia 03/08/2018 a 06/08/2018

Valor: R$ 690,00

Que orgulho! Toda a região do Médio Alto Uruguai precisa
reconhecer o trabalho e a grandiosidade da menina Geovana
Breunig, natural de Erval Seco. Geovana já tinha realizado alguns trabalhos aqui na região, como o evento de lançamento
da coleção Luz, da estilista Iva Regina, lançada no finzinho de
2017. O fato é que este ano é dela! Depois de rumar para São
Paulo, a bela foi um dos destaques da 22ª edição do Minas
Trend, maior salão de negócios de moda do Brasil, promovido
pela Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG), e entrou
na passarela para representar grandes marcas nacionais como
o grupo Fatimas Cofield e Skazi. Modelo pela Way Model, ela
também passou pelas passarelas do Veste Rio 2018, considerada a principal plataforma de moda do país, unindo Salão de
Negócios, Outlet com as melhores marcas brasileiras, ciclo de
palestras, desfiles e gastronomia. Um dos últimos e mais maravilhosos trabalhos (que amamos acompanhar pelas redes
sociais) foi sua participação na 45ª edição do São Paulo Fashion
Week, que aconteceu agora no mês de abril. Geovana foi uma
das modelos responsáveis por apresentar as novas coleções de
marcas como a PatBO, Lilly Sarti, Osklen, Fernanda Yamamoto, Fabiana Milazzo, A.Niemeyer, Juliana Jabour, João Pimenta
e Apartamento 03. Que demais, né? Parabéns, Geovana, parabéns aos pais Silvia e Márcio Breunig, a região se enche de
orgulho! Parabéns pelas conquistas e pelo reconhecimento!
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DE ERVAL SECO PARA AS PRINCIPAIS PASSARELAS DO BRASIL

www.barrilturismo.com.br

FESTA DE 100 DIAS DO CURSO DE DIREITO DA URI-FW
Essa baladinha já é tradicional, né?
Olha que legal o clima que a turma de
formandos de direito da Universidade
Regional Integrada do Alto Uruguai e das
Missões, campus de Frederico Westphalen, preparou para a festa à fantasia que
marca os 100 dias para a formatura. Nós
estivemos no evento que aconteceu no
Johnnie Fox’s Irish Pub e reuniu professores, estudantes e a comunidade acadêmi-

ca. Diga-se de passagem, os professores
arrasaram, né? Fantasiados com as roupas
vermelhas e com máscaras do famoso
pintor Salvador Dalí, eles encarnaram
os assaltantes protagonistas da série da
Netflix “La Casa de Papel” e renderam os
convidados com brincadeiras e muito divertimento. Que momento! Deu vontade de
participar também, né? Detalhe para o Super Mário sendo rendido pelas assaltantes!

O grupo de teatro “Novos
Loucos Poetas” – comandado
por Danilo André Gregory, popularmente conhecido como Danilo
Bombom –, é um Sucesso e desde agosto de 2017, está preparando sua nova peça, que será
lançada no segundo semestre
deste ano. A peça escolhida
para 2018 é uma das histórias
mais famosos da humanidade,
O Pequeno Príncipe.
Para essa produção, o grupo
possui um total de dez profissionais. E não estamos contando só os atores do palco. Para
quem não sabe, a logística e a
produção de uma peça teatral
contam com um suporte técnico
de pessoas que muitas vezes
nem aparecem aos olhos do

grande público. São eles que são
responsáveis pela perfeição da
maquiagem, pelo conceito e a
fabricação do figurino, pela sonoplastia que envolve o público
e ajuda a conta a história e por
qualquer organização que não
pode ficar aparente à plateia.
O grupo nasceu em agosto
de 2012, a partir de uma oficina com o professor Danilo, e
é responsável por representar
a arte do teatro em Frederico
Westphalen e também na região, tendo em vista que é o
único grupo teatral que ainda
respira e leva o entretenimento
da atuação para as pessoas.
Os Novos Loucos Poetas já
montaram peças como “Sonho
de uma noite de verão”, “Deus
nos acuda: o chifrudo também
manda neste país”, “Quanto mais
loucos melhor”, “Turma do Rio” e
a famosa peça “Enchente”, que
também é uma obra do professor
e diretor Danilo.
O grupo é um verdadeiro Sucesso e já se apresentou em mais
de 20 cidades da região e também

João Paulo Ues Tamasia, Carolina Almeida, Leandro Nardino, Susana Brondani, Cassiano da Silva e Paulo Henrique
Cadoná são os atores que estarão no palco na nova peça

TRAGO BOM É TRAGO FEDERAL
Ei, quem curte um Open Bar? Então tome! O último sábado, 5, foi especialmente marcado pela 4ª
edição do Trago Federal, organizado pela 6ª turma
de engenharia ambiental e sanitária da Universidade
Federal de Santa Maria aqui de Frederico Westphalen. O local escolhido para a festa foi a Berlin Club,
que apesar de ser um grande espaço, ficou pequena
para tanta animação da galera da universidade e de
toda a região, afinal, estamos falando de um open,
né? A atração ficou a cargo do DJ Darlei Dallagnesi e
da dupla de sertanejos (que não pode faltar) Lucas e Lorenzo. Fique ligado no próximo open, hein!

em Passo Fundo e Porto Alegre,
este último no 29º Fórum Estadual das Secretarias Municipais de
Educação, evento a nível de Brasil
realizado pela União Nacional dos
Dirigentes Municipais de Educação
e pela FAMURS.
Esta arte é por amor. O retorno
são as palmas e o reconhecimento do público que mesmo estando
no interior, e às vezes privilegiando atividades de fora da cidade,
valoriza o “fazer teatro” dessa
galera que só quer despertas
emoções a partir do palco.
Figurino, cenário, iluminação, tudo custa dinheiro, certo?
Sim! Imaginem que legal se a
iniciativa privada se propusesse a ajudar e quem sabe até
financiar alguns custos básicos
do grupo Novos Loucos Poetas?
Seria o máximo!
A peça teatral “O Pequeno
Príncipe” está em fase de finalização, mas você pode acompanhar
todas as novidades do grupo pelas redes sociais dos Novos Loucos
Poetas. Palmas para quem faz a
arte acontecer!

