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Em pouco mais de um mês, 
90 famílias foram beneficiadas

Apae realiza 3º Vinho & Arte

Sicredi realiza ações 
de educação financeira 

Família conseguiu completar cozinha

DIvulgAÇãO/luIz FERnAnDO BERTuOl

Os números surpreen-
dem e alegram a Secreta-
ria de Habitação de Santa 
Cruz. Desde que o Banco 
de Móveis foi criado, 244 
doadores proporciona-
ram mais dignidade para 
90 famílias. Foram 541 
itens, antes não utilizados 
e que agora fazem toda a 
diferença na vida destas 
pessoas. Segundo a se-
cretária Aretusa Molina 
Scheibler, idealizadora 
do projeto, a atitude traz 
mais do que objetos doa-
dos. Devolve dignidade. 
“Ver o brilho no olhar das 
famílias contempladas 
não tem preço”, destaca.

Um dos casos que mais 
tocou o coração da Secre-
tária foi o de uma ido-
sa, moradora do Bairro 
Avenida. Mesmo após 
as consequências de um 
acidente vascular cerebral 
(AVC), sem conseguir ca-
minhar, precisava dormir 
em uma cama precária. 
“Não temos uma cama 
hospitalar, mas pelo me-
nos devolvemos a ela 
a chance de dormir em 
um colchão confortável. 
Ela precisa passar muito 

A Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais 
(APAE), em parceria com 
a enóloga Maria Amélia 
Duarte Flores, realiza no 
dia 24 de maio, sexta-feira, 
no Villa Martin, a 3ª edição 
do Vinho & Arte. O evento, 
que já está consolidado, irá 
proporcionar uma noite 
especial com degustação de 
vinhos e espumantes das 
vinícolas e importadoras 
parceiras, além de oferecer 
uma deliciosa mesa de pães, 
pastas e frios produzida pela 
equipe do Hilda G. O Jef’s 
Studio de Dança também 
reserva surpresas para esta 
noite especial. A música 
estará em evidência com o 

violinista Luiz Kaufmann e 
também com o cantor Marcel 
Knak. Os convites, ao valor 
de R$ 120 (incluída uma taça 
de cristal), estão disponíveis 
com a Diretoria Social e na 
APAE. Toda a renda obtida 
com o evento é destinada à 
manutenção das atividades 
da entidade, que atende 
atualmente 380 pessoas com 
deficiência intelectual e/ou 
múltipla. Confirmadas as 
importadoras Carpe Vinum, 
Cantu, Porto a Porto e Info-
CWB e as vinícolas Webber, 
Dunamis, Gran Legado, 
Leone di Venezia, Fabian, 
Família Bebber, Salvattore e 
também vinhos do La Cam-
pana Wine Bar e Empório.

A educação financeira é 
sempre um assunto abor-
dado nas comunidades de 
atuação da Sicredi Vale do 
Rio Pardo. Nesta semana, a 
temática será intensificada 
nas 15 agências pertencen-
tes à Cooperativa, através 
de ações que fazem parte 
da 6ª Semana Nacional de 
Educação Financeira - Se-
mana ENEF, que acontece 
de 20 a 26 de maio, em todo 
o Brasil em uma iniciati-
va do Comitê Nacional de 
Educação Financeira (Co-
nef). Entre as atividades das 
agências estão palestras de 
sensibilização e workshops 
para diversos públicos, bem 
como a distribuição de gibis 
educativos.

Conforme o coordenador 
de Programas Sociais da 
Sicredi Vale do Rio Pardo, 
Marco Antonio da Rocha, 
a Cooperativa vai utilizar o 
tema sistêmico para realizar 
as atividades de educação 
financeira no ambiente físico 
e virtual. Neste ano, o Sicredi 
vai intensificar suas ações 
em todo o Brasil através do 
conceito #Fiquenoverde - 
Faz diferença deixar sua vida 
financeira mais saudável, 
com ações para colaborado-
res, associados e para quem 
ainda não faz parte da ins-
tituição.

GIBIS
Como uma das novidades 

deste ano está a parceria 
entre o Sicredi e a Maurício 
de Sousa Produções (MSP), 
com a volta dos persona-
gens da Turma da Mônica 
para os gibis com a temática 
da educação financeira de 
forma leve e divertida. As 
revistinhas em quadrinhos 
serão distribuídas gratui-
tamente em diversas agên-
cias do Sicredi. “As nossas 
agências terão o volume nº 
1 de três que serão editados 
para distribuição e, além 
disso, foram produzidos 
três vídeos animados com 
os personagens”, destaca 
Rocha. Os vídeos podem ser 
conferidos nas redes sociais 
da instituição.

VIRTUAL 
O Sicredi vai disponibili-

zar uma página permanente 
(www.sicredi.com.br/edu-
cacaofinanceira) com dicas 
para uma vida financeira 
mais saudável. No ambien-
te virtual haverá conteúdos 
voltados aos jovens, como 
histórias interativas que con-
tam a origem do dinheiro, 
materiais para oficinas com 
grupos de crianças, livros, 
e-books e vídeos, além de um 
teste para descobrir seu per-
fil financeiro e compartilhar 
o resultado nas redes sociais.

tempo deitada e ficava prati-
camente em um buraco. No 
dia da doação, encontramos 
ela sentada e, mesmo sem 
dizer nada, nos falou muito 
com seu olhar”, relembra. 
Além da cama, a idosa ain-
da recebeu diversos outros 
móveis e agora olha para 
sua casa e a vê como um lar.

Os itens mais pedidos 
são camas de casal e soltei-
ro com colchão, roupeiro, 
sofá e fogão. “Todos os dias 
realizamos entregas e isso 
nos deixa muito felizes”, 
reforça.

BANCO DE MATERIAIS 
DE CONSTRUçãO
Embora o número de doa-

ções do Banco de Móveis 
surpreenda, ainda falta 
mobilização para o Banco 
de Materiais de Constru-
ção. “Temos feito muitas 
reformas com recursos 
do município”, diz. Inte-
ressados em doar podem 
ligar para a secretaria 
pelo 3715-1895, ramal 
8534, e agendar horário 
que o caminhão passará 
para recolher. Ou podem 
levar diretamente no local 
de armazenagem, que fica 
na BR-471, quilômetro 53. 
O horário de atendimento 
é de segunda a sexta-feira, 
das 8 horas às 11h30min e 
das 13h30min às 17 horas.

O maior evento voltado à 
capacitação profissional do 
Rio Grande do Sul capacitou 
103 mil pessoas gratuitamen-
te. Com o tema “As oportuni-
dades estão aí. Aproveite”, a 
Feira de Oportunidades pro-
movida pelo Senac-RS acon-
teceu de 6 a 11 de maio em 
todas as escolas e unidades 
do Senac no Estado. Ao todo, 
foram mais de 800 atividades 
gratuitas voltadas à qualifica-
ção profissional por meio de 
palestras, cursos, workshops 
e oficinas. Em Santa Cruz do 
Sul foram capacitadas 2.068 
pessoas nos seis dias da Feira.

A palestra “Mudanças 
e Desafios”, da jornalista 

Glória Maria, foi o destaque 
da programação na capital 
gaúcha. Dia 7 de maio, mais 
de 3 mil pessoas estiveram 
no auditório Araújo Vianna. 
Em Santa Cruz, o destaque 
ficou por conta do bate-papo 
“Do campo para a vida”, com 
Paulo César Tinga. No dia 10 
de maio o ex-jogador da du-
pla Gre-Nal falou sobre ges-
tão, liderança, trabalho em 
equipe e motivação. Para o 
diretor regional do Senac-RS, 
José Paulo da Rosa, a Feira 
é um dos mais importantes 
eventos de incentivo à educa-
ção profissional do Rio Gran-
de do Sul. “A Feira foi criada 
para fomentar a capacitação 

profissional. As pessoas pre-
cisam estar qualificadas para 
conseguirem uma inserção 
no mundo do trabalho e é 
exatamente esse o principal 
objetivo do evento: qualificar 
gratuitamente os gaúchos”, 
ressalta o dirigente.

Para a diretora do Senac 
Santa Cruz do Sul, Daniela 
Laner, a Feira de Oportuni-
dades foi um sucesso tam-
bém nesta edição. Por meio 
das palestras e oficinas foi 
possível abordar sobre a 
importância da qualifica-
ção profissional na atualida-
de, instigando a reflexão do 
quanto somos responsáveis 
pelo nosso futuro. 

Senac capacita mais de 2 mil pessoas 
durante Feira de Oportunidades 2019

QUALIFICAçãO GRÁTIS


