
Abatedouro de peixes é inaugurado 

Unisc matricula para o Aluno Ouvinte
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O prefeito de Santa Cruz do Sul, Telmo 
Kirst, inaugurou na manhã desta quinta-
feira, 21, um abatedouro para beneficia-
mento de peixes, em Linha Santa Cruz. O 
investimento é de R$ 220 mil, sendo R$ 120 
mil oriundos de Consulta Popular e mais R$ 
100 mil como contrapartida do Município, 
que foram utilizados para adequações e 
melhorias no prédio. 

A estrutura, que compreende 340 me-
tros quadrados, na Granja Municipal, foi 
cedida pela Prefeitura para a Associação 
Santa-Cruzense dos Produtores de Peixes 
(ASPP), entidade que vai administrar a 
agroindústria. O espaço foi equipado com 
refrigeradores, mesas de processamento, 
filetagem, descamação e despolvadora. No 
local os peixes serão beneficiados e arma-
zenados em conformidade com a legislação 
sanitária. 

Inicialmente, 15 associados serão benefi-
ciados com o empreendimento. O produto 
poderá ser comercializado em feiras e mer-
cados convencionais, inclusive em todo o 
território nacional, pois Santa Cruz do Sul 
é o único Município da região que é habi-
litado ao Sistema Brasileiro de Inspeção de 
Produtos de Origem Animal (SISBI). 

Em seu pronunciamento, o prefeito 
Telmo Kirst ressaltou a importância de 
investir na  estrutura da Granja Municipal.  
“Quando assumi o Governo, esta estrutu-
ra estava caindo. Agora estamos fazendo 
um reaproveitamento deste local. No ano 
passado inauguramos a agroindústria de 
beneficiamento de aipim. A partir de hoje 
nosso piscicultor é um produtor amparado 
pela legislação. É isso que importa. O Mu-
nicípio atua e atua muito forte na área da 
agricultura”, declarou. 

A Universidade de Santa Cruz do Sul 
(Unisc) está com matrículas abertas para o 
Programa Aluno Ouvinte, destinado a pro-
fissionais portadores de diploma de curso 
superior de qualquer área e que possibilita o 
ingresso em disciplinas isoladas, sem visar à 
obtenção de grau acadêmico ou habilitação 
profissional. Ao aluno ouvinte é facultada a 
participação na atividade avaliativa da dis-
ciplina, devendo obter frequência mínima 
de 75%, podendo, nesta ocasião, requerer 
atestado de frequência. A disciplina cursada 

como aluno ouvinte não pode ser aproveitada 
em curso de graduação, exceto como ativi-
dades complementares, caso se enquadre no 
regulamento.

Os interessados podem se inscrever até 
o dia 27 de fevereiro, das 13h30 às 17h30 e 
das 18h30 às 22h, nas secretarias dos campi 
da Unisc de Capão da Canoa, Montenegro, 
Sobradinho e Venâncio Aires. No campus de 
Santa Cruz do Sul, as matrículas ocorrerão 
nos dias 28 de fevereiro e 1º de março, na 
Central de Atendimento, no bloco 5.

LINHA SANTA CRUZ

PROGRAMA

· SANTA CRUZ
O secretário de Segurança, Defesa Civil e Esporte, Henrique 
Hermany, entregou na manhã de sexta-feira, 22, no Ginásio 
Poliesportivo, novos uniformes para o Projeto Craques da 
Bola, Cidadãos do Amanhã. Fardamentos de basquete e 
futebol, 700 coletes, bolas de basquete, handebol, voleibol, 
futebol de campo, futsal, cones, colchonetes e bastões estão 
entre os uniformes recebidos por um grupo de crianças inte-
grantes do projeto. 
Hermany ressaltou a importância de investir na iniciativa.  “O 
esporte é uma poderosa ferramenta de inclusão social. Nós 
temos toda uma preocupação de criação de  cidadania para 
estas crianças e adolescentes através do esporte”, declarou. 
O presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (Comdica), entidade parceira do projeto, Flá-
vio Ramon, destaca a qualificação no atendimento ao público 
infantil. “O Craques teve um salto de qualidade nos últimos 
anos. Aumentou muito o número de participantes, e agora 
a gente precisa qualificar os profissionais que acompanham 
as crianças e os adolescentes. Com ferramentas de trabalho 
como os uniformes novos, motiva ainda mais para que os 
participantes continuem no projeto”, salientou. 
O Craques da Bola, Cidadãos do Amanhã, é desenvolvido em 
diversos bairros e localidades do interior de Santa Cruz do 
Sul, totalizando 42 Núcleos, atendendo cerca de 1.500 alu-
nos. A iniciativa atende estudantes das escolas municipais e 
estaduais e tem o objetivo de promover a prática esportiva e 
recreativa para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos.

· SANTA CRUZ
A vice-prefeita Helena Hermany representou o Município na 
Assembleia de Verão da Federação das Associações de Muni-
cípios do Rio Grande do Sul (Famurs),  em Torres, entre os dias 
20, 21 e 22 de fevereiro. Durante o encontro, Helena conver-
sou com o ministro da Cidadania, Osmar Terra. A vice-prefeita 
entregou ao Ministro um documento solicitando autorização 
para pagamento final para conclusão do Centro de Iniciação ao 
Esporte (CIE), no Bairro Faxinal. A obra está com mais de 90% de 
execução. Segundo Helena, o Ministro acenou positivamente 
para estar no ato de inauguração, marcado para 22 de março. 
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