
V. Cruz se destaca entre trabalhos
“Solo: macro e micronutrientes”, da escola Frederico Augusto Hannemann, está entre os 27 premiados
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Alunas das escolas Walter Dreyer e Augusto Hannemann estiveram presentes na mostra
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Chocadeira ecológica artesanal

a SeleÇÃO Para a mOSTra

MOSTRA REGIONAL DE PROJETOS

EMPRESAS

TALENTOS

unisc e Sicredi 
estão entre as 
150 melhores

Festival Canta Vera 
Cruz inscreve até o 
dia 12 deste mês

Vágner e Maria Rita estiveram acompanhados do professor JoãoEstudantes de Vale do Sol abordaram horta orgânica suspensa

A longo de terça-feira, dia 
6, 100 trabalhos de alunos 
pertencentes a escolas da rede 
pública estadual de ensino 
foram expostos no pavilhão 2 
do Parque da Oktoberfest, em 
Santa Cruz do Sul. Trata-se da 
3ª edição da Mostra Regional 
de Projetos, promovida pela 
6ª Coordenadoria Regional de 
Educação (CRE). Segundo o 
coordenador da 6ª CRE, Luiz 
Ricardo Pinho de Moura, os 
18 municípios de abrangência 
estiveram representados no 
evento. Ao todo, 30 trabalhos 
seriam selecionados, no en-
tanto, como alguns eixos te-
máticos não tiveram trabalhos 
inscritos, 27 foram premiados.
Entre eles está o projeto “Solo: 
macro e micronutriente”, da 
escola Frederico Augusto 
Hannemann, de Vera Cruz.

Para Moura, ver todos os 
estandes preenchidos é garan-
tia de sucesso e qualidade dos 
projetos. Neste ano, o tema é 
“Educar para transformar” 
e conta com quatro eixos: re-
cursos naturais, tecnologia e 
informação, cidadania e edu-
cação e linguagem. Além da 
escola Hannemann, o municí-
pio esteve representado com 
o trabalho: “Por um trânsito 
mais seguro”, da escola Walter 
Dreyer. Vale do Sol contou 
com a apresentação do projeto 
“Horta orgânica com materiais 
reaproveitáveis”, da escola 

Afonso Martin Rohlfes.
Dominando tudo o que 

pesquisaram e aprende-
ram sobre o solo, as vera-
cruzenses Giovana Blank 
e Flávia Ristow, da escola 
Hannemann, estavam muito 
confiantes enquanto apre-
sentavam para a comissão 
avaliadora. E o resultado não 
poderia ser diferente: estar 
entre os destaques.

aleGria em ParTiCiPar
Para Natacha Fischborn e 

Gabriela Gassen, da escola 
Walter Dreyer, localizada 
em Ferraz, apesar de não 
estar entre os premiados, o 
trabalho foi selecionado por 

Antes de chegar até a mostra, os estudantes passam por uma 
seleção dentro da própria escola. Após, se selecionados, seguem 
para a fase municipal, onde apresentam junto a alunos de ou-
tras escolas e, por fim, seguem para a etapa final, onde apre-
sentam os projetos em nível regional, que engloba trabalhos de 
estudantes de todos os municípios de abrangência da 6ª CRE.

conscientizar principalmente 
as crianças. “Fizemos blitz 
educativa com auxílio da 
Brigada Militar, elaboramos 
jogos lúdicos e aplicamos em 
todas as escolas da localida-
de, além de apresentarmos 
vídeos”, explica Natacha.

Os estudantes vale-solen-
ses Erick Hintz, Maiara Rut-
satz e Marla Rutsatz eram só 
alegria, pois para eles haviam 
muitos trabalhos melhores. 
Com o trabalho “Horta or-

gânica com materiais reapro-
veitáveis”, o trio apostou em 
uma horta suspensa. Inclu-
sive, os jovens aplicaram o 
projeto em casa e garantem 
uma alimentação ainda mais 
saudável para suas famílias, 
além de, é claro, reaproveitar 
materiais como garrafa pet e 
corda para atar tabaco.

A lista completa dos proje-
tos destaque você pode aces-
sar no Portal Arauto: www.
portalarauto.com.br . 

Entre os projetos apresen-
tados também foi um dos 
destaques a “Chocadeira eco-
lógica artesanal”, da escola 
Curupaiti, de Vale Verde. O 
objetivo dos estudantes, que 
integram um grupo que reali-
za experiência no laboratório 
de química do educandário, 
era criar uma chocadeira com 
material reutilizado, reduzin-

do o custo para o produtor que 
quer investir no setor.

Foram dois meses de expe-
riência e os alunos do grupo, 
representados por Maria Rita 
dos Santos e Vágner Rodrigo 
Bender Lopes, conseguiram 
constatar que a chocadeira 
leva o mesmo tempo para 
chocar que o processo natu-
ral. De 24 ovos, 15 eclodiram. 
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Pela 11ª vez consecutiva, 
a Universidade de Santa 
Cruz do Sul (Unisc) figura 
na lista das 150 melhores 
empresas para se trabalhar 
no Brasil, conforme pesqui-
sa realizada anualmente 
pela revista Você S/A e 
pela Fundação Instituto de 
Administração (FIA), que 
divulgam o ranking das 
150 Melhores Empresas 
para Trabalhar. 

O Guia Você S/A é ba-
seado na maior pesquisa 
de clima organizacional do 
país e se tornou referência 
em práticas de gestão de 
Recursos Humanos, acom-
panhando a evolução das 
empresas brasileiras no in-
vestimento em seu princi-
pal ativo: os colaboradores.

Já a cooperativa de cré-
dito Sicredi está entre as 
melhores 150 empresas 
para trabalhar pelo oitavo 
ano consecutivo, sendo que 
pelo segundo ano seguido, 
o sistema Sicredi ficou em 
primeiro lugar na categoria 
Cooperativas de Crédito.

A premiação foi entre-
gue na terça-feira, dia 6, 
em solenidade realizada no 
Teatro Alfa, em São Paulo. 

A Secretaria de Cultura, 
Turismo, Esportes e Lazer 
inscreve cantores, amadores 
e profissionais para a 13ª edi-
ção do Festival Canta Vera 
Cruz. Os interessados têm 
até a próxima segunda-feira, 
dia 12, para entregar a ficha 
de inscrição. Os intérpretes 
se apresentam no feriado 
do dia 15 deste mês, a partir 
das 14 horas, na Praça José 
Bonifácio. O evento ocorre 
paralelo à programação da 
Feira do Livro e do FelizCi-
dade na Praça.

As inscrições devem ser 
feitas na rua Jacob Schnei-
der, n° 111, pelo e-mail 
cultura@veracruz.rs.gov.
br ou pelo telefone (51) 
3718-1826, de segunda a 
sexta-feira, das 7h30min 
às 11h30min e das 13 às 
17 horas. A participação é 
gratuita. 


