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Candidatas iniciam 
preparação ao concurso

Universitários poderão 
acessar financiamento

Computação Desplugada
é realidade nas escolas

Candidatas foram apresentadas na sede da Assemp

FRANCISCO FRANTZ

Até o dia 1º de setem-
bro, as 14 candidatas que 
concorrem a soberanas da 
35ª Oktoberfest de Santa 
Cruz do Sul participam de 
diversas atividades prepa-
ratórias. Na tarde desta ter-
ça-feira, dia 18, elas foram 
apresentadas oficialmente 
à Coordenação Executiva 
e imprensa, em solenidade 
realizada na sede da Asso-
ciação de Entidades Em-
presariais de Santa Cruz do 
Sul (Assemp). O Concurso 
que vai eleger a Rainha e 
as Princesas da Festa da 
Alegria ocorre dia 1º de 
setembro, às 19 horas, no 
Ginásio Poliesportivo do 
Parque da Oktoberfest.

O primeiro compromis-
so oficial das candidatas 
acontece no domingo, 30 
de junho. Elas participam 
da etapa de Pinheiral da 
Olimpíada Rural, promovi-
da pela Coordenação Exe-
cutiva da 35ª Oktoberfest, 
Secretaria Municipal de 
Segurança, Defesa Civil e 
Esporte, com apoio da Liga 
de Integração do Futebol 
Amador de Santa Cruz do 
Sul (Lifasc). As atividades 
preparatórias para o con-
curso estarão mais concen-
tradas no mês de agosto, 
com encontros de grupo, 
caminhada pelo centro da 
cidade, teste de vídeo e 
carreta pelas ruas centrais. 
No dia do concurso, o con-
tato com o júri começa pela 
manhã, seguido de almoço, 
entrevista individual e ava-
liação do teste de vídeo. 

QUEM SÃO ELAS 
1. Larissa dos Santos é 

fisioterapeuta, filha de Ce-
nira Moraes e Alvandir dos 
Santos. Tem 1,64 metro de 
altura, manequim 38, olhos 
verdes e cabelos castanhos. 

 2. Franciele Nadine Heck 
é arquiteta e urbanista. É 
filha de Nadir e Renato José 
Heck. Com manequim 38 e 
1,78 metro de altura, ela tem 
olhos e cabelos castanhos. 

 3. Graziela Schoenin-
ger é filha de Nelli e Edo 
Schoeninger. Ela é auxiliar 
de Biblioteca na Unisc, com 
bacharelado em Bibliote-

Em solenidade realizada na 
manhã desta terça-feira, 18 de 
junho, no Gabinete da Reitoria, 
a Universidade de Santa Cruz 
do Sul (Unisc) e o Banrisul 
firmaram acordo para oferecer 
um novo financiamento estu-
dantil, o Crédito Universitário 
Banrisul. O contrato foi assina-
do pela reitora Carmen Lúcia 
de Lima Helfer, pela superin-
tendente regional centro do 
Banrisul, Marivania Fontana, 
e pelo gerente corporativo, 
Rafael Notargiacomo. “Essa 
é uma iniciativa conjunta im-
portante em um momento de 
dificuldades pelo qual passa a 
educação no país, situação que 
requer atitudes positivas como 
essa, no sentido de viabilizar 
o acesso ao ensino superior”, 
destacou a reitora.

O crédito é destinado a 

estudantes dos cursos de 
graduação nas modalidades 
presencial e semipresencial, 
exceto EaD, sendo permitido 
financiar até 100% do valor do 
semestre. A nova modalidade 
oportuniza ao aluno o ingresso 
na Universidade financiando 
parcialmente a mensalidade, 
apenas com atualização mo-
netária de 1,25% ao mês para 
o curso de Medicina e 0,50% 
ao mês para os demais cur-
sos. O prazo para pagamento 
parcelado de cada semestre 
financiado é de até 12 meses 
(dobro do tempo para pagar).

Para aderir ao financia-
mento, a Unisc irá fornecer 
a Declaração de Aptidão ao 
estudante, a qual deverá ser 
entregue, juntamente com os 
demais documentos exigidos, 
em uma agência do Banrisul. 

A parceria entre instituições 
privadas e o Poder Público fez 
com que a Computação Des-
plugada entrasse nas escolas 
públicas de maneira que pu-
desse colaborar com o futuro 
dos alunos do 4º e 5º anos do 
Ensino Fundamental. Na tarde 
desta terça-feira, 18, na Univer-
sidade de Santa Cruz do Sul 
(Unisc), aconteceu o lançamen-
to do material didático do pro-
jeto Computação na Educação, 
que é uma das ramificações do 
Unisc Inclusão Digital (UID), 
coordenado pelas professoras 
Márcia Kniphoff da Cruz e 
Viviane Müller, juntamente 
com estudantes do curso de 
Licenciatura em Computa-
ção. A iniciativa tem apoio 
da Associação de Entidades 
Empresariais de Santa Cruz do 
Sul (Assemp) e do Conselho 
Municipal de Ciência, Tecno-
logia e Inovação.

Conforme Márcia, o projeto 
surgiu da preocupação da 
entrada desta nova ciência 
nas escolas e o objetivo é rea-
lizá-lo de forma permanente 
nas instituições. “Nós vamos 
tentar trabalhar a computação 
na escola pensando e convi-
dando todos a pensar juntos”, 
destacou.

O vice- presidente de De-
senvolvimento da Assemp, 

Eduardo Kroth, mencionou 
como a entidade entrou no 
projeto por meio do Fórum 
de Tecnologia e Inovação do 
Santa Cruz Novos Rumos. 
O grupo decidiu realizar as 
primeiras ações com foco na 
Computação nas escolas, com 
o pensamento voltado para a 
empregabilidade no futuro. 
“Não adianta pensar em Ci-
dades Inteligentes instalando 
tecnologias nos postes, tem 
que ter cidadãos competen-
tes e preparados”, ressaltou 
Kroth. O material didático é 
composto por atividades de 
Computação Desplugada, que 
trabalha a lógica computacio-
nal com materiais concretos 
como jogos de cartas, tabu-
leiros e impressos. Ele está 
concentrado em páginas A4, 
prontas para o professor im-
primir ou reproduzir, sempre 
com duas versões, uma para o 
educador e outra para o aluno. 
Os conteúdos são baseados em 
materiais da Sociedade Bra-
sileira de Computação (SBC) 
e contemplam algoritmos, 
decomposição, reconhecimen-
to de padrões, criptografia, 
código binário, periféricos e 
dados. Sempre focados em 
habilidades que desenvolvam 
o pensamento computacional 
e o mundo digital. 

conomia e pós-graduanda no 
mesmo segmento. Com 1,62 
metro de altura, o manequim 
é 36 e tem olhos castanhos e 
cabelos loiros. 

 4. Nathália Folmer é filha 
de Cristiane Folmer. Ela cursa 
Direito e é estagiária na Pro-
curadoria Seccional Federal. 
Com manequim 38 e 1,65 
metro de altura, ela tem olhos 
azuis e cabelos loiros. 

 5. Bruna Letícia Morais é 
estudante de Arquitetura e 
Urbanismo na Unisc. Ela é 
filha de Elisabete Fischer e José 
Leandro Morais. Tem mane-
quim 38, 1,76 metro de altura, 
olhos azuis esverdeados e ca-
belos loiros. 

6. Emanuela Thayná Schus-
ter é filha de Janise e Ademir 
Schuster. Tem 1,70 metro de 
altura, manequim 36, olhos 
azuis e cabelos loiros. Ela é 
estudante de Comunicação 
Social e criadora de conteúdo 
digital. 

7. Ana Paula Bohnen é 
bacharel em Ciência Contá-
beis. Trabalha como auxiliar 
Administrativo e vendedora 
na Mademake Materiais de 
Construção. Filha de Alberto e 
Márcia Heck Bohnen, tem 1,64 
metro de altura, manequim 36, 
olhos azuis e cabelos loiros.  

8. Alini Souza Hunger  é 
filha de Giovani Luiz e Maria 
do Carmo Souza Hunger. Ela 
tem 1,68 metro de altura, ma-
nequim 36, olhos castanhos 
e cabelos loiros. Formada em 
Administração, ela é assistente 
Administrativa na Centro Sul 
Transportadora. 

 9. Giulia Helena Ellwan-
ger é filha de Daila Luzia da 
Silva e Gilson Ellwanger, tem 

manequim 38, 1,60 metro 
de altura, olhos azuis e ca-
belos loiros. Cursa Direito 
na Unisc e é estagiária na 2ª 
Delegacia de Polícia.  

10. Camila Luísa Stoelben  
é estudante do 8º semestre 
de Enfermagem na Unisc, 
trabalha na JA Spohr. Filha 
de Cristine Neumann e 
Daniel Stoelben. Com ma-
nequim 36, a candidata tem 
1,65 metro de altura, olhos 
castanhos e cabelos loiros.  

11. Jéssica Hermes é es-
tetocosmetóloga e auxiliar 
Administrativa na Unisc. É 
filha de Paulo Roberto e Lú-
cia de Oliveira Hermes. Tem 
manequim 36, 1,68 metro 
de altura, olhos castanhos e 
cabelos loiros.  

12. Jayne Inês Heck  é 
formada em Administração 
pela Faculdade Dom Alber-
to, ela é auxiliar Adminis-
trativa na Pontual Serviços 
Médicos. Filha de Vilmar 
e Rosita Suzana Heck, tem 
manequim 40, 1,79 metro 
de altura, olhos verdes e 
cabelos loiros escuros.  

13. Lisiane Schmachten-
berg é filha de Neuza e 
Milton Schmachtenberg. 
Ela tem manequim 36, 1,64 
metro de altura, olhos esver-
deados e cabelos loiros. For-
mada em Administração, 
é microempreendedora da 
empresa Santa Cacau.  

14.  Samara Kalisne 
Mundt é filha de Edemar 
e Elia Mundt. Ela tem ma-
nequim 38, 1,71 metro de 
altura, e olhos e cabelos 
castanhos. A candidata é 
publicitária na empresa 
Philip Morris Brasil. 


