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Todo o dia é um 
desfile de moda. 
E o mundo é a 

passarela .
Coco Chanel

Abertura oficial da Feisma
A 29ª edição da Feisma, a Multifeira de Santa Maria, foi aberta 

oficialmente às 11h do último sábado, com a participação de de-
zenas de autoridades e convidados. Falaram aos presentes o pre-
sidente da Cacism, Rodrigo Décimo, o coordenador da feira, Luiz 
Fernando Pacheco, o prefeito José Haidar Farret e o secretário de 
Segurança Pública do Estado, Cezar Schirmer, que representou o 
governador José Ivo Sartori na ocasião. 

Pacheco convidou os presentes a valorizar as qualidades da 
Feisma e a ter olhos tolerantes para os defeitos, já que um evento 
de grande porte nunca será perfeito. Décimo ressaltou que a cida-
de deve congregar esforços para se tornar também um exemplo 
de união, como ocorre na Serra gaúcha. Farret lembrou que era 
prefeito na época da primeira edição da Feisma, em 1987, e Schir-
mer finalizou seu discurso falando dos desafios da segurança no 
Estado. Ao término da abertura oficial, todos foram convidados a 
visitar as instalações da Multifeira. 

Da Hora
z Quem visitar a Feisma poderá contar com uma 

programação musical variada. Hoje, das 19h às 21h, Gisele e 
Maninho se apresentam na Praça de Alimentação. Das 21h15min 
às 23h30min, o show fica por conta de Marcelo Massário.

z Hoje, festejam mais um ano de vida Tiane Tambara, Iara 
Coelho e Cristiano Abaid. Parabéns aos aniversariantes!

Luiz Fernando Pacheco e Rodrigo Décimo

Henrique Dallmeyer e Débora Garcia

José Haidar Farret e Cezar Schirmer

Rodrigo Ribas e Iraní Rupolo
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