
Cooperativas Escolares realizam encontro 
de planejamento para este ano
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Potencializar a liderança, desenvolver ha-
bilidades e promover a integração, assim foi 
o dia produtivo das cooperativas escolares 
incentivadas pela Sicredi Vale do Rio Pardo 
durante evento de planejamento de ações 
para 2019. O encontro, que aconteceu no dia 
28 de fevereiro, na Casa de Retiro Loyola, em 
Santa Cruz do Sul, contou com a presença 
de cinco representantes da diretoria de cada 
uma das cinco cooperativas, orientadoras e 
coordenadoras locais. Os facilitadores do 
encontro foram os assessores pedagógicos 
do Programa A União Faz a Vida (PUFV), 
Rodrigo Rodrigues e Patricia Brum.

Na avaliação da coordenadora do PUFV 
dentro da Sicredi Vale do Rio Pardo, Fabia-
na Bartholomay, o evento foi sensacional. 
“As diretorias das cooperativas escolares, 
com a ajuda dos assessores pedagógicos, 
conseguiram sintetizar em um dia tarefas 
bem difíceis, como por exemplo, o plane-
jamento estratégico de uma cooperativa.” 
Conforme ela, a parte pedagógica do evento 
acrescentou muito para as cooperativas e 
para a vida das crianças. “Na troca de boas 
práticas foi que eles saíram maravilhados 
e conseguiram organizar várias coisas que 
estavam faltando para alguns e que outros 
puderam auxiliar. Isso é intercooperação, 
organização e apoio entre as cooperativas, 
fortalece o grande grupo”, destacou.

Cada cooperativa apresentou as pro-
postas para 2019 e os planos de ação, entre 
eles, destaque para o aumento do número 
de associados, realização de viagens, ações 
sociais, produção de novos objetos de 
aprendizagem, propostas para o Dia C, 

participação em eventos municipais, regio-
nais e estaduais, entre outros. Além disso, 
o encontro teve dinâmica de conhecimento 
ao ar livre, produção do calendário de even-
tos, debate sobre as principais ações das 
cooperativas escolares, jogos cooperativos, 
organização das assembleias e almoço de 
confraternização.

As cooperativas escolares buscam a valo-
rização de crianças e adolescentes e sua for-
mação, sendo o mais importante a constru-
ção do conhecimento dentro dos princípios 
cooperativistas. O ano de 2018 fechou com 
cinco grupos acompanhados pela Sicredi 
Vale do Rio Pardo: Cooperativa Escolar 
Semeando Sonhos, da Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Maurício Cardoso, de 
Herveiras; Cooperativa Escolar Verde Vale, 
da EMEF Nero Pereira de Freitas, de Vale 
Verde; Cooperativa Escolar Sol do Amanhã, 
da EMEF Francisco de Borba Filho, e Coo-
perativa Escolar Feito à Mãos - EMEF José 
de Anchieta, ambas de Passo do Sobrado; e 
a pioneira Cooperativa Escolar Brotando da 
Terra, da EMEF Guararapes, de Sinimbu.

Para 2019, mais escolas dos municípios 
de abrangência da Sicredi Vale do Rio 
Pardo estão interessadas em fundar suas 
cooperativas escolares. As instituições já 
estão iniciando os processos para a fundação 
dos grupos cooperativos. São elas: Escola 
Estadual de Ensino Fundamental Frederico 
Augusto Hannemann, de Vera Cruz; Escola 
Estadual de Ensino Médio Wolfram Metzler, 
de Venâncio Aires; e Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Carlos Boetcher, da 
localidade de Rio Pequeno, em Sinimbu.

SANTA CRUZ

· SALA DE VACINAS EM SANTA CRUZ
Recentemente a Secretaria de Saúde de Santa Cruz do Sul 
divulgou que a partir desta segunda-feira, dia 11, a Sala de 
Vacinas passaria a funcionar junto ao Centro Materno Infantil 
(Cemai) na Rua Ernesto Alves, número 128.  Contudo, a Sala 
de Vacinas continuará a funcionar, pelo menos até a próxima 
quinta-feira, dia 14, no Posto de Saúde Central.
Segundo o secretário de Saúde, Régis de Oliveira Júnior, a 
permanência no local se deve ao fato de que ainda precisa 
ser feita a instalação do ar-condicionado no novo prédio. 
“Nós queremos garantir o melhor conforto possível para a 
população e por isso a Sala de Vacinas ainda irá continuar no 
Posto Central”, comenta. O horário de funcionamento é das 
7h45min às 11h45min e das 13h às 17h.

· OKTOBER NA FESTA DA UVA
A divulgação da 35ª edição da Oktoberfest de Santa Cruz do 
Sul já iniciou. Na sexta-feira, 8 de março, a Rainha da 34ª 
Oktoberfest e Feirasul, Ana Julia Metz e as Princesas Alline 
Luiza Bellina e Bruna Gabriela Cruz, acompanhadas das coor-
denadoras de Divulgação, Sônia Schuh e Luciana Schwingel, 
juntamente com a sua filha, Isadora Schwingel, visitaram a 
Festa da Uva 2019, em Caxias do Sul.
A Corte da maior festa alemã do Rio Grande do Sul foi recebida 
pelas anfitriãs da Festa da Uva 2019, rainha Maiara Perottoni 
e princesas Milena Remus Caragnato e Viviane Piamolini Gael-
zer. Após o encontro, a comitiva de Santa Cruz do Sul circulou 
pelos pavilhões do Parque de Exposições Mário Bernardino 
Ramos e, à noite, assistiu aos show de Anitta e Zé Netto e 
Cristiano no espaço Casa Della Mùsica.

· UNISC
A Unisc, por meio da Assessoria para Assuntos Internacionais e 
Interinstitucionais (AAII) e do Núcleo de Arte e Cultura (Nuac), 
está recebendo a visita da professora da Concordia University 
of Edmonton Canadá, Joy Berg. A representante da instituição 
canadense conveniada da Unisc, que é professora de música e 
maestrina do coral da Concordia no Canadá, está desenvolven-
do atividades junto ao Núcleo de Arte e Cultura (Nuac). Entre 
elas, interações com o Coro da Unisc com repertório canadense 
e um workshop sobre técnica vocal no dia 14 de março, às 19 
horas, no Auditório do Memorial da Unisc.
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