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Programa aproxima parceiros

Neste sábado, agasalhos 
serão recolhidos no interior

Existente desde 2015, 
educandários têm 
demandas atendidas 
de forma transparente, 
garantindo mais 
qualidade na educação

Nesta sexta-feira, dia 31 de maio, acontece a cerimô-
nia de certificação dos parceiros do programa Escola 
Melhor, Sociedade Melhor, a partir das 10 horas, no 
auditório do Palácio da Justiça, em Porto Alegre. Pela 
6ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), re-
ceberão certificados: o coordenador da 6ª CRE, Luiz 
Ricardo Pinho de Moura; a coordenadora do progra-
ma da 6ª CRE, Rosane Petry; quatro diretores repre-
sentando as escolas; e 12 parceiros. 

Escola Hannemann: foi contemplada com a instala-
ção do sistema de energia solar fotovoltaico, gerador 
de energia limpa e renovável; doação de duas bolas; e 
revitalização da escola no início deste ano. Entre as de-
mandas está: atualização dos materiais do laboratório de 
informática; pracinha com brinquedos, e construção de 
rampas com acessibilidade.
Escola Mesquita: conseguiu realizar o sonho de ter a 
quadra coberta. Também já está encaminhado o projeto 
para a colocação de piso novo em toda a frente da esco-
la e um toldo que irá ligar a escola a quadra coberta.
Escola Walter Dreyer: foi contemplada com um curso 
de informática para um aluno; projeto Educa Trânsito; 
doação de bolas; e suporte com grades para projetor. 
Entre as demandas está: substituição de telas e pintura.

ESCOLA MELHOR, SOCIEDADE MELHOR

VERA CRUZ

LUCIANA MANDLER
redacao1@jornalarauto.com.br

Com o intuito de qua-
lificar ainda mais a 
educação, o Governo 

do Estado instituiu em 2015, 
o programa Escola Melhor, 
Sociedade Melhor. O objetivo 
é fazer um mutirão de recu-
peração de prédios escolares, 
envolvendo toda a comuni-
dade. Através do programa, 
empresas e pessoas físicas 
podem firmar parcerias com 
os educandários. 

Das 99 escolas pertencentes 
aos 18 municípios de abran-
gência da 6ª Coordenadoria 
Regional de Educação (CRE), 
apenas três escolas ainda não 
estão habilitadas. Segundo a 

ARQUIVO JORNAL ARAUTO

CERTIFICAÇÃO PARA PARCEIROS

Vacinação 
contra aftosa 
termina sexta

PRAZO 

Nesta sexta-feira, dia 
31, termina o prazo para 
que os produtores rurais 
vacinem o rebanho contra 
a febre aftosa. Em Vera 
Cruz, cerca de 80% dos 
bovinos foram imuniza-
dos. Faltam cerca de 3,1 
mil cabeças de bovinos. 
Em Santa Cruz, estima-se 
também que cerca de 80% 
do rebanho tenha sido va-
cinado. Já em Vale do Sol,  
ainda não foram digitali-
zados todos os produtores 
que aplicaram a dose da 
vacina. A estimativa é de 
que entre 75 a 80% tenha 
sido imunizado. Os pro-
dutores devem apresentar 
a Nota Fiscal da compra 
das doses de vacina nas 
Inspetorias ou Escritórios 
de Defesa da Seapdr/RS 
até o dia 7 de junho.

CHÁ DAS MÃES
As Pastorais Sociais da  
comunidade Nossa Se-
nhora Aparecida convi-
da para chá das mães, 
no dia 29, às 14 horas, no 
salão de festas. Ingres-
sos com os integrantes 
da Pastoral por R$ 17. 
Antecipados pelos te-
lefones (51) 3718-1358 e 
99866-0604.

CAFÉ COLONIAL
O Grupo de Mulheres Ru-
rais Mãos Ativas convida 
para o 2º Café Colonial, 
no dia 15 de junho, a 
partir das 15h30min, no 
Nacional, em Ponte An-
dréas. O valor do ingres-
so antecipado é de R$ 25 
(adulto) e R$ 12 (crian-
ças de seis a 11 anos) e 
devem ser reservados 
com Norma pelos tele-
fones (51) 9.9596-3939 
ou 3718-1141. Na hora, o 
valor será de R$ 28. 

JOGO DE BINGO
O Sempre Amigos con-
vida para jogo de bin-
go, que será realizado 
no sábado, dia 1º, às 
18h30min. Haverá janta 
no valor de R$ 12.

AVISOS

O espírito solidário dos 
vera-cruzenses segue a todo 
vapor. Neste sábado, dia 1º de 
junho, acontece a campanha 
de agasalhos e alimentos, pro-
movido pelo Núcleo Sagrado 
Coração de Maria, com apoio 
da Comunidade São José de 
Linha Henrique D’Ávila, Nú-
cleo Nossa Senhora de Fátima, 
de Coxilha Mandelli. 

O recolhimento dos donati-
vos inicia às 9h30min e passará 

por Linha Henrique D’Ávila, 
Mato Alto, Coxilha Mandelli 
e entrada de Linha Fundinho.

Já a distribuição das peças 
para aquelas famílias que 
necessitam será no sábado, 
dia 8 de junho, a partir das 
9 horas, no CTG Herança 
Farroupilha, em Linha Hen-
rique D’Ávila. Os alimentos 
serão doados às famílias 
necessitadas da comunidade 
e Hospital Vera Cruz (HVC).

coordenadora do Programa 
na 6ª CRE, Rosane Petry, as 
escolas não habilitadas são 
Andrade Neves, de Passo 
do Sobrado; Professor José 
Wilke, de Santa Cruz do Sul; 
e Padre Theodor Amstad, de 
Vale do Sol. “As demais estão 
todas aptas a buscar e receber 
parcerias público/privadas”, 
frisa.

Ainda conforme Rosane, o 
programa vem ao encontro 
das escolas estaduais que 
necessitam de parcerias para 
proporcionar mais qualidade 
na educação. “O progra-
ma também contribui com 
a transparência da Gestão 
Escolar”, reflete. “Os parcei-
ros terão reconhecimento, 
visibilidade e legalidade das 
doações que realizam para as 
escolas/ espaços públicos”, 
completa.

Para ajudar, basta acessar 
o link: www.educacao.rs.gov.
br/escola-melhor . Há uma 
lista com os educandários 
participantes do programa.

Escola Bruno Agnes: recebeu atividades pedagógicas 
para alunos e qualificação para professores; palestras do 
Educa Trânsito; atividade pedagógica em saúde bucal; 
granito no balcão da cozinha; forro no refeitório (foto). 
Entre as demandas está: melhorias na infra-estrutura; e 
utensílios para cozinha (está em fase de adaptação das 
normas da Vigilância Sanitária).
Escola Petituba: através de parceria foi possível realizar 
ciclo de atividades pedagógicas de Educação para o Trân-
sito; pintura do muro; oficinas para professores dos anos 
iniciais. Entre as metas está: fazer cobertura da quadra.

Escola Afonso M. Rohlfes: atráves do programa foi 
possível dispor de um professor profissional para aulas 
de dança da Invernada da Associação Grupo de Danças 
Tradicional Gaúcha Tangarás;  e aulas de informática uma 
vez por semana, com duração de dois meses.

DIVULGAÇÃO
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Quando a ajuda vem de fora
Programa permite 
que pessoas físicas 
e jurídicas façam 
doações e auxiliem 
na conclusão de 
projetos escolares

Escola Hannemann: foi contemplada com a instala-
ção do sistema de energia solar fotovoltaico, gerador 
de energia limpa e renovável; doação de duas bolas; 
e revitalização da escola. Entre as demandas estão: 
atualização dos materiais do laboratório de informáti-
ca; pracinha com brinquedos, e construção de rampas 
com acessibilidade.

Escola Mesquita: conseguiu realizar o sonho de ter a 
quadra coberta. Também já está encaminhado o pro-
jeto para a colocação de piso novo em toda a frente 
do prédio e um toldo que irá ligar a escola à quadra 
coberta.

Escola Walter Dreyer: foi contemplada com curso de 
informática para um aluno; projeto Educa Trânsito; doa-
ção de bolas; e suporte com grades para projetor. Entre 
as demandas está a substituição de telas e pintura.

ESCOLA MELHOR, SOCIEDADE MELHOR

LUCIANA MANDLER
redacao1@jornalarauto.com.br

Com o intuito de qua-
lificar ainda mais a 
educação, o Governo 

do Estado instituiu, em 2015, 
o programa Escola Melhor, 
Sociedade Melhor. O objetivo 
é fazer um mutirão de recu-
peração de prédios escolares, 
envolvendo toda a comuni-
dade. Através do programa, 
empresas e pessoas físicas 
podem firmar parcerias com 
os educandários. 

Das 99 escolas perten-
centes aos 18 municípios de 
abrangência da 6ª Coordena-
doria Regional de Educação 
(CRE), apenas três ainda não 
estão habilitadas. Segundo a 
coordenadora do Programa 
na 6ª CRE, Rosane Petry, as 
escolas não habilitadas são 
Andrade Neves, de Passo 
do Sobrado; Professor José 
Wilke, de Santa Cruz do Sul; 
e Padre Theodor Amstad, 
de Vale do Sol. “As demais 
estão todas aptas a buscar e 
receber parcerias público/
privadas”, frisa.

ARQUIVO ARAUTO

Vacinação 
contra aftosa 
termina hoje

PRAZO 

Nesta sexta-feira, dia 
31, termina o prazo para 
que os produtores rurais 
vacinem o rebanho contra 
a febre aftosa. Em Vera 
Cruz, cerca de 80% dos bo-
vinos foram imunizados. 
Faltam cerca de 3,1 mil 
cabeças. Em Santa Cruz, 
estima-se também que 
cerca de 80% do rebanho 
tenha sido imunizado. Já 
em Vale do Sol,  ainda não 
foram digitalizadas todas 
as notas de produtores 
que aplicaram a dose da 
vacina. A estimativa é de 
que entre 75 a 80% tenha 
sido imunizado. Os pro-
dutores devem apresentar 
a Nota Fiscal da compra 
das doses de vacina nas 
Inspetorias ou Escritórios 
de Defesa da Seapdr/RS 
até o dia 7 de junho.

CHÁ DAS MÃES
As Pastorais Sociais da  
comunidade Nossa Se-
nhora Aparecida convi-
dam para chá das mães, 
no dia 29, às 14 horas, no 
salão de festas. Ingres-
sos com os integrantes 
da Pastoral por R$ 17. 
Antecipados pelos te-
lefones (51) 3718-1358 e 
99866-0604.

CAFÉ COLONIAL
O Grupo de Mulheres Ru-
rais Mãos Ativas convida 
para o 2º Café Colonial, 
no dia 15 de junho, a 
partir das 15h30min, no 
Nacional, em Ponte An-
dréas. O valor do ingres-
so antecipado é de R$ 25 
(adulto) e R$ 12 (crian-
ças de seis a 11 anos) e 
devem ser reservados 
com Norma pelos telefo-
nes (51) 99596-3939 ou 
3718-1141. Na hora, o valor 
será de R$ 28. 

JOGO DE BINGO
O Sempre Amigos con-
vida para jogo de bin-
go, que será realizado 
no sábado, dia 1º, às 
18h30min. Haverá janta 
no valor de R$ 12.

AVISOS

Ainda conforme Rosane, o 
programa vem ao encontro 
das escolas estaduais que 
necessitam de parcerias para 
proporcionar mais qualidade 
na educação. “O progra-
ma também contribui com 
a transparência da Gestão 
Escolar”, reflete. “Os parcei-
ros terão reconhecimento, 
visibilidade e legalidade das 
doações que realizam para 
as escolas/espaços públi-
cos”, completa. Para ajudar, 
basta acessar o link: www.
educacao.rs.gov.br/escola-
melhor. Há uma lista com os 
educandários participantes 
do programa. Conheça (nos 
quadros ao lado e abaixo) os 
projetos atendidos no ano 
passado e os que estão em 
andamento neste ano, nas 
escolas de Vera Cruz, Santa 
Cruz do Sul e Vale do Sol.

CERTIFICAÇÃO
Nesta sexta-feira, dia 31 de 

maio, acontece a cerimônia 
de certificação dos parceiros 
do programa Escola Melhor, 
Sociedade Melhor, a partir 
das 10 horas, no auditório 
do Palácio da Justiça, em 
Porto Alegre. Pela 6ª CRE, 
receberão certificados: o coor-
denador, Luiz Ricardo Pinho 
de Moura; a coordenadora do 
programa da 6ª CRE, Rosane 
Petry; quatro diretores re-
presentando as escolas; e 12 
parceiros.

Escola Bruno Agnes: recebeu atividades pedagó-
gicas para alunos e qualificação para professores; 
palestras do Educa Trânsito; atividade pedagógica 
em saúde bucal; granito no balcão da cozinha; forro 
no refeitório. Entre as demandas estão: melhorias na 
infraestrutura; utensílios para cozinha (está em fase 
de adaptação das normas da Vigilância Sanitária).

Escola Petituba: através de parceria foi possível 
realizar ciclo de atividades pedagógicas de Educação 
para o Trânsito; pintura do muro; oficinas para pro-
fessores dos anos iniciais. Entre as metas está: fazer 
cobertura da quadra.

Escola Afonso M. Rohlfes: através do programa foi 
possível dispor de um professor profissional para 
aulas de dança da Invernada da Associação Grupo 
de Danças Tradicional Gaúcha Tangarás; e aulas de 
informática uma vez por semana, com duração de 
dois meses.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO


