
Soberanas têm intensa programação

Seminário nesta quinta-feira aborda inovação na educação

Faltando menos de três meses para a 15ª 
Festa Nacional do Chimarrão (Fenachim), 
os responsáveis pela divulgação seguem 
em ritmo acelerado. O evento acontece 
de 1º a 5 e de 9 a 12 de maio de 2019, no 
Parque Municipal do Chimarrão, em Ve-
nâncio Aires. As últimas atividades do trio 
de Soberanas - Rainha Lavínia Wachholz 
Naue, e suas Princesas, Thaíse Fagundes e 
Andressa Halmenschlager – foram inten-
sas. Além delas, a presidente da 15ª Fena-
chim, Cleiva Giovanaz Heck, e os casais de 
festeiros, liderados por Marlei e Margarete 
Klock, também têm a missão de divulgar a 
festa e mobilizar toda a comunidade local 
e regional. 

Conforme a presidente Cleiva, o grupo 
percorre todos os eventos que estão acon-
tecendo em Venâncio Aires e na região. 
“Queremos aproximar as comunidades, 
chamar a população do centro, do inte-
rior e de toda a região dos Vales para que 
participem da 15ª Fenachim”, destacou. 
Entre as últimas atividades destaque para 
a Escolha da Corte do Carnaval do Interior 
Adulto, dia 26 de janeiro, em Linha Antão. 
No dia 2 de fevereiro, as Soberanas parti-
ciparam da Escolha da Rainha da Bateria, 
Musa da Bateria e Musa da Harmonia 
da Acadêmicos do Samba Négo, em que 
a Rainha Lavínia fez parte da comissão 
julgadora.

A programação de divulgação seguiu 
no dia 3 de fevereiro, domingo de pro-
cissão em honra a Nossa Senhora dos 
Navegantes, em Vila Mariante. Neste dia, 
a comitiva de divulgação percorreu diver-
sas localidades, bem como participou da 

Festa da Comunidade São Brás, no Bairro 
Macedo, e da Escolha da Corte do Carnaval 
Infantil do Interior, em Vila Deodoro. No 
local, as Soberanas se divertiram, fotogra-
faram com as crianças e fizeram o convite 
para a 15ª Fenachim.

CARNAVAL 
Ainda com relação ao Carnaval 2019, 

as Soberanas e a Comissão da Fenachim 
irão participar do desfile da escola Acadê-
micos do Samba Négo, que irá levar para 
a avenida o tema Ilex Caá-y...o elixir da 
vida, contando os benefícios da erva-mate. 
“O trio virá no último carro alegórico e a 
Comissão formará a Ala de Convidados”, 
contou Cleiva.

Com a iniciativa de criar 
ações para o ensino básico 
de Santa Cruz do Sul, o se-
minário Educação e Com-
putação - preocupação com 
o nosso amanhã vai abordar 
a inovação na educação. 
O evento, que acontece na 
próxima quinta-feira, 14, 
das 13h30min às 15h30min, 
no Auditório da Assemp, 
vai ter como palestrantes a 
professora da Universidade 
Federal do Rio Grande do 

Sul (Ufrgs), Leila Ribeiro, e 
o superintendente Regional 
do Serviço Social da Indústria 
(Sesi), Juliano Colombo. 

O seminário é uma promo-
ção da Associação de Enti-
dades Empresariais de Santa 
Cruz do Sul (Assemp), As-
sociação Santa Cruz Novos 
Rumos (Ascnor), Associação 
das Empresas de Tecnologia 
da Informação dos Vales do 
Rio Pardo e Taquari (Ativa-
les) e Conselho Municipal de 

Ciência, Tecnologia e Inova-
ção (COMCITI). Conforme 
o presidente do COMCITI 
e vice-presidente de De-
senvolvimento da Assemp, 
Eduardo Kroth, o evento, 
além de auxiliar o meio edu-
cacional, tem o intuito de 
ampliar a conscientização 
do empresariado diante do 
futuro da educação. “Que-
remos também conscientizar 
os gestores públicos sobre a 
importância deste assunto”, 

destaca Kroth.
Ele explica que os pales-

trantes trazem muito conhe-
cimento acerca do assunto, 
visto que os profissionais 
têm experiências práticas. 
Ele conta que a Sociedade 
Brasileira de Computação 
(SBC) abriu uma linha de 
atuação direcionada para 
computação na educação 
básica, em que a profes-
sora Leila desenvolve um 
trabalho sobre as diretrizes 

básicas de ensino. Já o Sesi 
possui duas escolas modelo 
no Rio Grande do Sul, onde 
se tem uma nova concepção 
de ensinamento. “Com este 
intuito, as entidades promo-
toras querem compartilhar 
estas experiências com os 
convidados”, ressalta. Os 
interessados em participar 
do evento devem confir-
mar presença com Janaina 
através do e-mail assemp@
assempscs.com.br.
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Soberanas na Procissão de Navegantes

· expoAgRo
A equipe da Expoagro Afubra iniciou um roteiro por mais 
de 180 municípios gaúchos para a entrega do material da 
feira (folders, cartazes e a Revista Expoagro), além dos 
convites para o lançamento e abertura da maior feira do 
Brasil voltada à agricultura familiar. A 19ª edição da Feira 
ocorrerá nos dias 26, 27 e 28 de março de 2019.
A divulgação da Expoagro Afubra é considerada pelo 
coordenador geral Marco Antonio Dornelles, como um pe-
ríodo de fortalecimento das parcerias com administrações 
municipais, Emater, Sindicatos, lideranças, órgãos oficiais 
e imprensa. “Se a Expoagro Afubra hoje tem sucesso é 
devido a estas parcerias, a um trabalho em conjunto para 
trazermos os produtores rurais à Feira, para que eles pos-
sam verificar de perto as novidades do setor agropecuário”, 
destaca Dornelles.
O tema deste ano será Tecnologias para o Campo: Gestão. 
Segundo o engenheiro agrônomo Marco Antonio Dornelles, 
coordenador geral da Feira, “a forte mudança no mercado 
mundial pelo comportamento dos consumidores e pela 
tecnologia da informação atinge todos os setores produ-
tivos, e o setor agropecuário não fica fora do contexto. Por 
isso, é de suma importância que os produtores administrem 
suas propriedades da melhor forma possível, buscando 
rentabilidade”. Também está em fase de conclusão a pro-
gramação oficial da feira, que já pode ser conferida pelo 
site www.afubra.com.br, no link da Expoagro, junto com 
outras informações. 
O lançamento da 19ª Expoagro Afubra será no dia 1º de 
março, durante um almoço no Parque da Expoagro Afubra, 
que reunirá autoridades e imprensa. A palestra do lança-
mento será ministrada por Fernando Henrique Schwanke, 
secretário Nacional da Agricultura Familiar e Cooperati-
vismo, do Ministério da Agricultura e Abastecimento, que 
falará sobre “Pequenas propriedades, grandes produções”.
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