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sOPÃO DAs MARIAs FAZ A ALEGRIA DA CRIANÇADA

PARABÉNs, PARAGUAÇU

NOITE DA ARTE CÊNICA

O Sopão das Marias não deixou o Dia das Crianças 
passar em branco. No domingo, dia 14, as voluntárias, ao 
lado da coordenadora do projeto, Maria de Fátima Gomes 
dos Santos, organizaram uma verdadeira festa para a 
criançada e seus familiares. Foi uma tarde de diversão, 
com brincadeiras envolvendo a família, brinquedos in-
fláveis e pintura de rosto. Graças a doações de padrinhos, 
foi possível servir lanche, com direito a tortas de bola-
cha, sanduíches, sucos e picolés. Ao todo, foram doadas 
28 tortas. “As brincadeiras envolveram os pais a fim de 
reforçar o vínculo das famílias, que vemos hoje estarem 
tão ausentes e distantes”, reflete Maria de Fátima. “Foi 
um momento de estar próximo e se divertir”, completa. 

A boa nota obtida pelos alunos da Escola Paraguaçu 
no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 
rendeu homenagem. Na última semana, a Câmara de 
Vereadores entregou voto congratulatório ao educan-
dário. A proposição foi do vereador Flávio Schunke, com 
aprovação dos demais. A Paraguaçu conquistou nota 
7,2 nos anos iniciais, a maior média de escola pública 
do município.

Nesta quarta-feira, dia 24, o Instituto Sinodal Imi-
grante (Imi) promove a Noite da Arte Cênica, no salão 
da Comunidade Evangélica. Serão apresentadas as peças 
Pluf, do Grupo Imitos; Com Cor, do 6º e do 7º ano; além 
da participação dos grupos de Arte Circense do Imi. Os 
espetáculos iniciam às 19 horas. O público é convidado 
a prestigiar.
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· DEBATE
A Associação Gaúcha de Emissoras de 
Rádio e Televisão (Agert) realizou na 
manhã de ontem debate com os candi-
datos ao Governo do Estado. A discussão 
foi das 9 horas às 10h15min, dividida em 
três blocos, com dois intervalos de cinco 
minutos para os comerciais. Durante o 
debate entre Eduardo leite (PSDB) e José 
Ivo Sartori (MDB), foram colocadas em dis-
cussão propostas voltadas ao interior do 
Rio Grande do Sul. O programa na íntegra 
pode ser ouvido no site da Agert.

· NOVO PREsÍDIO
As obras da Penitenciária Estadual de Ben-
to Gonçalves serão concluídas até janeiro 
de 2019. Cerca de 70% dos trabalhos já fo-
ram executados. O método empregado é o 
Siscopen - que consiste na montagem de 
celas em monobloco GRC+CAD (concreto 
reforçado de alto desempenho) -, técnica 
que também foi utilizada no Complexo 
Prisional de Canoas e na Penitenciária Es-
tadual de Porto Alegre. O presídio terá 420 
vagas em regime fechado. A Susepe esti-
ma o emprego de 80 agentes na unidade. 
“Uma casa moderna, de médio porte, 
dentro da filosofia de reestruturação do 
sistema prisional gaúcho que adotamos 
na gestão. A regionalização permite que 
o detento mantenha a proximidade com 
os familiares, essencial no processo de 
ressocialização”, avalia o secretário da 
Segurança Pública, Cezar Schirmer.

NO PAÍs

· FAMÍLIA BOLsONARO
Os ministros do Supremo Tribunal Federal 
(STF) Dias Toffoli, Celso de Mello e Alexan-
dre de Moraes reagiram às declarações 
do deputado federal reeleito Eduardo 
Bolsonaro (PSL-SP) a respeito da Corte. As 
declarações, em um vídeo de quatro me-
ses atrás, repercutiram no último fim de 
semana. Nelas, o deputado diz que o STF 
poderia ser fechado caso houvesse alguma 
tentativa de impugnação da candidatura 
do pai dele, o candidato à Presidência da 
República Jair Bolsonaro. Nesta gravação, 
Eduardo Bolsonaro fala que para fechar o 
STF basta “um soldado e um cabo. O presi-
dente do Supremo, Dias Toffoli, afirmou por 
meio de nota que “atacar o Poder Judiciário 
é atacar a democracia”.

· ENEM
Mais de 1,1 milhão de participantes con-
sultaram o local de prova do Enem nas 
primeiras horas da liberação do sistema. 
O cartão de confirmação foi disponibili-
zado ontem pela manhã, às 10 horas. Os 
mais de 5,5 milhões de candidatos podem 
acessá-lo na Página do Participante ou pelo 
aplicativo do Enem 2018. O cartão informa 
número de inscrição; local de prova, com 
endereço e número da sala; datas e horá-
rios do Enem; opção de língua estrangeira 
escolhida e atendimentos específicos e/
ou especializados, e recursos de acessi-
bilidade, caso tenham sido solicitados e 
aprovados. 
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