
Férias combinam com diversão

Paula Eduarda Ernst inicia ano de carro novo, presente da promoção da CDL

Projeto leva entretenimento para estudantes de seis a 15 anos em três ginásios do município
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Na tarde desta quinta-feira, criançada pôde jogar futebol no ginásio Guidão
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As férias escolares já come-
çaram e o que fazer para que 
a criançada não fique com o 
tempo ocioso? A Secretaria 
de Educação, Cultura, Turis-
mo, Esportes e Lazer de Vera 
Cruz preparou atividades, 
através do Projeto de Férias, 
que iniciou nesta terça-feira, 
dia 8. Assim, até o dia 8 de 
fevereiro, estudantes de seis 
a 15 anos vão ter a oportuni-
dade de praticar esportes em 
três ginásios do município, 
ocupar o tempo e ainda fazer 
novas amizades.

É o que confirma João An-
tônio dos Santos Bernardes, 
de 11 anos. Ele é morador do 
bairro Leopoldina e vem par-
ticipando do projeto. “Esta 
é a segunda vez que venho. 
Participei no ano retrasado 
e agora de novo”, recorda. 
“Aqui ocupo bem o tempo”, 
diz. “Se estivesse em casa 
não faria nada”, completa. 
O garoto que vai para o 5º 
ano, aproveitou a tarde des-
ta quinta-feira para jogar 
futebol no ginásio Segefredo 
Werner, o Guidão e se diver-
tiu com as demais crianças.

De acordo com a profes-
sora Juliete Keller, uma das 
educadoras que acompanha 

O Projeto Férias ocorre das 13h30min às 16h30min, de terça 
a sexta-feira. Confira os dias da semana e os locais em que 
ocorrem as atividades de férias:
| Terças e quintas-feiras: ginásio Guidão;
| Terças e sextas-feiras: ginásio de Vila Triângulo;
| Quartas e sextas-feiras: no ginásio Poliesportivo do Parque 
de Eventos.

as atividades nos ginásios, 
no Guidão 19 crianças estão 
inscritas, no entanto, tem 
participado nesta primeira 
semana cerca de 12 a 14 alu-
nos, com idades entre 10 e 12 
anos. Na maioria das vezes 
eles jogam futebol e vôlei. 
Mas há atividades recreati-
vas, com brincadeiras como 
pega-pega, ovo choco, dentre 
outras.

Susana Soder, profissional 
de Educação Física, é a coor-
denadora das atividades. Ela 

reforça que, no primeiro dia 
de atividade, os interessados 
devem comparecer com o 
documento de identificação, 

nome e número de telefone 
do responsável. A estimativa 
é de que 200 estudantes parti-
cipem das atividades.

O presente que comprou 
para a mãe Leoni, em maio do 
ano passado, se transformou 
no primeiro carro de Paula 
Eduarda Ernst. Ela recebeu 
o prêmio da Campanha de 
Natal da promoção CDL Pre-
sente com Você, nesta quinta-
feira, dia 10 de janeiro, junto 
à Casa da CDL, na Praça Ge-
túlio Vargas, em Santa Cruz 
do Sul. Além dela, outros 
vencedores retiraram os seus 
prêmios.

Paula, que tem 24 anos e 
trabalha na Escola Educar-
se, conta que comprou um 
presente de Dia das Mães em 
maio passado na Joalheria e 
Ótica Kothe. Na época, preen-
cheu em torno de 20 cautelas 
da promoção da promoção 
CDL Presente com Você. 

“Quando ocorreu o sorteio, 
eu estava com minha mãe, 
em Vale do Sol, fiquei saben-
do por uma amiga e custei a 
acreditar. Depois, mais tarde 
que confirmei a informação. 
Estou muito feliz”, conta. Pau-
la ressalta que fez a carteira 
de motorista em agosto de 
2018. “Vou ficar com o carro, 
porque é algo que a gente não 
se desfaz assim”, citou.

A entrega dos prêmios foi 
acompanhada pelos repre-
sentantes das lojas patrocina-
doras, pelos lojistas nos quais 
os contemplados adquiriram 
suas compras e ganharam as 
cautelas e pelos membros da 
diretoria da CDL Santa Cruz.

O presidente da entidade, 
Márcio Martins, destaca que o 
consumidor deve prestigiar o 

| Vale-compras de R$100 nas lojas participan-
tes da promoção: Silvana Alves Beckenkamp, 
que comprou no Miller Supermercados;

| Vale-compras de R$100 nas lojas participan-
tes da promoção: Jenifer Dreissig Freitas, que 
comprou na Vencal Calçados;

| Vale-compras de R$150, na Casarão Verde: 
Cristiane Michelon, que comprou na Vencal 
Calçados;

| Vale-compras de R$150 na Vencal Calçados: 
Isabel Teresinha Zanette, que comprou no 
Miller Supermercados;

| Vale-compras de R$150 na Afubra: Felipe 
Eduardo da Silva, que comprou na Pioneira;

| Vale-compras de R$500, na Casarão Verde: 
Vanderlei Soares Nunes, que comprou na 
Pioneira;

| Vale-compras de R$500, na Vencal Calçados: 
Ursula Blank, que comprou na Vencal Calça-
dos;

| Playstation: Eleandro de Lima, que comprou 
na Lojas Tevah;

| Notebook: Marli Helena Bock, que comprou 
na Pioneira;

| Televisor de 49 polegadas: Maria dos Santos 
Metz, que comprou na Pioneira;

| Fiat Mobi: Paula Eduarda Ernst, que comprou 
na Joalheria e Ótica Kothe.

comércio local. “É com um co-
mércio forte que nossa cidade 
vai se desenvolver cada vez 
mais. E nós, lojistas, através da 

CDL, já estamos pensando em 
formas de atrair cada vez mais 
os clientes da nossa cidade e 
da região dos Vales, já que 

temos uma grande variedade 
de oferta em Santa Cruz do 
Sul, que é um polo regional”, 
citou. 

O Departamento de 
Química e Física da Uni-
versidade de Santa Cruz 
do Sul (Unisc) vai oferecer 
o curso de pós-graduação 
em Desenvolvimento de 
Produtos Alimentícios, na 
modalidade de educação 
a distância (EaD). A es-
pecialização, reconhecida 
pelo Ministério da Edu-
cação (MEC), terá carga 
horária de 360 horas, de-
senvolvidas em 18 meses.

O curso é voltado para 
profissionais graduados 
de qualquer área do co-
nhecimento e interessa-
dos em se especializar 
no desenvolvimento de 
produtos alimentícios. Os 
objetivos são aperfeiçoar 
os participantes e incre-
mentar a competitividade 
por meio de tecnologias 
inovadoras no setor de 
alimentos. 

Os interessados devem 
preencher o formulário 
disponível no site da ins-
tituição, através do link: 
https://www.unisc.br/
ead/#1031 e aguardar o 
contato da coordenação 
do curso com informa-
ções sobre as matrículas. 
Em caso de dúvidas, os 
interessados podem ainda 
entrar em contato com o 
Departamento de Quími-
ca e Física.


