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NO CLIMA DO NATAL

VIVA UNISC

PONTO FACULTATIVO

Os enfeites natalinos já chegaram por Santa Cruz. Mas 
os que estão por vir, adianta o município, surpreenderão 
ainda mais. De acordo com a coordenadora do grupo de 
voluntárias que trabalha na confecção da decoração, Eli 
Gründling Lawisch, nos próximos dias serão expostos nos 
espaços públicos objetos com mais brilho e criatividade 
do que os dos anos anteriores. “Estamos trabalhando 
para deixar as praças mais bonitas”, garantiu. 

Cerca de 20 mulheres trabalham voluntariamente 
na confecção de guirlandas, pinheiros, bonecos de 
neve, anjos, sinos e renas, transformando, como diz a 
própria Eli, “lixo em luxo”. Muitas das peças são novas, 
mas a maioria teve adaptações, reaproveitando as que 
foram produzidas no ano passado. “Intensificamos nosso 
trabalho nos últimos dias, para que o material já fosse 
exposto e para que as pessoas possam entrar no clima 
de Natal”, afirmou. 

Mais de 5,3 mil visitantes, entre estudantes e pro-
fessores, vindos de 138 escolas dos Vales do Rio Pardo, 
Taquari e Centro-Serra, são aguardados na Unisc nesta 
terça-feira, dia 13, para mais um Viva Unisc. Durante 
todo o dia, os visitantes poderão conhecer os cursos, 
os serviços e a infraestrutura do campus universitário e 
participar de diversas atividades.

No Ginásio Pedagógico haverá a Mostra de Cursos, 
que visa proporcionar aos alunos o contato direto com 
acadêmicos e docentes. Além disso, o público poderá 
participar de oficinas, minicursos, visitas orientadas e 
tour motorizado pelo campus. Também será possível 
realizar a inscrição para o Vestibular de Verão com o valor 
promocional de R$ 20.

As prefeituras de Vera Cruz, Santa Cruz do Sul e Vale 
do Sol terão ponto facultativo nesta sexta-feira, dia 16, 
pós feriado da Proclamação da República. Funcionam 
apenas serviços essenciais. 
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ESPAÇO ABERTO

REPERCUTIU 

NO ESTADO

· SALÁRIO DO FUNCIONALISMO
O governo do Estado anunciou ontem o 
depósito de mais uma parcela do salário 
do funcionalismo. Nesta segunda também 
foi depositada a fatia que contemplou os 
servidores que recebem até R$ 1,3 mil. 
Com a nova parcela, foram atendidos os 
vencimentos de quem ganha até R$ 2 mil. 
Assim, foram quitadas 152 mil matrículas do 
Executivo, correspondendo a R$ 44,5% do 
total. Foram R$ 136,4 milhões para atender 
apenas aos 77,3 mil servidores inclusos na 
faixa entre R$ 1,3 mil e R$ 2 mil. 

· INVESTIMENTO
A Excelsior Alimentos anunciou, na sexta-
feira, investimento de R$ 31 milhões em 
Santa Cruz do Sul. Deste total, R$ 20 milhões 
serão para a construção (4.462 m²) e R$ 11 
milhões para aquisição de equipamentos. 
Diante disso, o número de colaboradores 
aumentará para 63 e existe a possibili-
dade de acréscimo na produção em mais 
1.220.000 quilos por mês. O secretário de 
Desenvolvimento Econômico, Cultura e Tu-
rismo de Santa Cruz, César Cechinato, avalia 
o investimento como positivo. “Mesmo em 
período de recessão, sobremaneira nos úl-
timos anos, entendo que Santa Cruz exercita 
o empreendedorismo. Investir aqui é bom 
demais”, frisou ele, na sede da Excelsior, que 
recentemente esteve na Revista Globo Rural 
entre os 500 maiores empreendimentos do 
agronegócio do país. 

NO PAÍS

· ENEM
No segundo domingo de provas, 1.610.681 
estudantes faltaram ao ENEM, o que repre-
senta 29,2% dos inscritos. O índice é maior 
do que o do domingo passado, que foi de 
24,9%. O ministro da Educação, Rossieli 
Soares, afirmou ser normal o aumento de 
ausências no segundo dia do exame, mui-
to em virtude do desempenho aquém no 
primeiro dia.

· SERGIO MORO
Confirmado para o Ministério da Justiça (que 
agregará a Segurança Pública e parte do 
Conselho de Controle de Atividades Finan-
ceiras, o Coaf), o juiz federal Sergio Moro 
disse que o governo do presidente eleito 
Jair Bolsonaro não fará discriminação de 
qualquer tipo. Também afirmou que o novo 
governo será severo na punição contra os 
crimes de ódio. “Eu jamais iria ingressar em 
um governo se houvesse uma sombra de 
suspeitas de que haveria alguma política 
nesse sentido”,  afirmou ele, em entrevista 
à Rede Globo na noite de domingo, ao Fan-
tástico. “O governo deve ter uma postura ri-
gorosa contra crimes em geral e também cri-
mes de ódio”, acrescentou. Moro disse ainda 
que jamais ouviu de Bolsonaro qualquer 
afirmação que denotasse discriminação. 
“Eu acompanhei todo o processo eleitoral. 
Eu nunca vi da parte do presidente eleito  
uma proposta de cunho discriminatório em 
relação às minorias”, frisou.
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