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Palestra aborda mercado 
de materiais de construção

Adolescência é tema 
de seminário ampliado

Evento reuniu representantes da região em Santa Cruz

Palestra ocorre na abertura do evento

JUNIO NUNES

JUNIO NUNES

Grandes negócios mo-
vimentam Santa Cruz do 
Sul de 27 a 30 de junho, 
quinta-feira a domingo, 
durante a 6ª edição da 
ConstruArte e 7ª Multi-
feira, que acontecem no 
Parque da Oktoberfest, 
com entrada franca.

A cerimônia oficial de 
abertura será na quinta-
feira, dia 27, em frente ao 
Pavilhão 2, com início às 
19 horas, com a presença 
de autoridades, expo-
sitores, patrocinadores, 
convidados e imprensa. 
Logo após, às 20 horas, 
no antigo Espaço As-
semp, dentro do Parque 
da Oktoberfest, ocorre a 
palestra O Mercado de 
Materiais de Construção, 
conduzida pelo geren-
te Comercial da Pincéis 
Atlas – InBetta, Cassiano 
Cardoso. O ingresso é 1 
kg de alimento não pere-
cível. As vagas são limi-
tadas. Para participar é 
necessário confirmar pre-
sença junto à secretaria 
da Acomac, pelo e-mail 
acomacscs@hotmail.com 
ou através do telefone (51) 
3711-5994.

 Conforme o vice-pre-
sidente de Eventos da 
Assemp, Gabriel Haas 
de Borba, a ConstruArte 
e Multifeira irão ocupar 
cinco pavilhões dentro do 
parque, com cerca de seis 
mil metros quadrados de 
exposição dos setores da 
indústria, do comércio e 
de serviços. “Preparamos 

Com o tema “Adoles-
cer (em rede)”, o Instituto 
Crescer Legal promoveu na 
quarta-feira, dia 19 de ju-
nho, em Santa Cruz do Sul, o 
segundo seminário amplia-
do de integração e reflexão 
com parceiros do Programa 
de Aprendizagem Profis-
sional Rural. Participaram 
do evento representantes 
de parceiros da educação e 
assistência social dos mu-
nicípios de Boqueirão do 
Leão, Candelária, Cerro 
Branco, Herveiras, Passo 
do Sobrado, Santa Cruz do 
Sul, Sinimbu, Vale do Sol, 
Venâncio Aires e Vera Cruz 
que atuam ou se relaciona-
ram com o Instituto.

O diretor-presidente da 
entidade, Iro Schünke, abriu 
o evento falando da impor-
tância das parcerias firma-
das para a consolidação 
dos resultados. “Nossas 
ações têm dado mais certo 
que esperávamos e temos 
consciência de que não fa-
zemos nada sozinhos. Essa 
rede foi e está sendo muito 
importante. Este encontro 
demonstra isso e certamen-
te vai servir para fortalecer 

ainda mais essa parceria já 
existente”, frisou.

A programação contou 
com a participação da atriz 
Deborah Finocchiaro, que 
falou sobre “A Cena na Sala 
de Aula - presença, postura 
e bom humor”, e da psicólo-
ga Bruna Moraes Battistelli, 
que propôs aos participan-
tes uma Roda de Conver-
sa sobre “Adolescer (em 
rede)”. Durante o evento a 
equipe do Instituto Crescer 
Legal também apresentou 
a metodologia, os apren-
dizados e as conquistas no 
trabalho desenvolvido junto 
a adolescentes do meio rural 
por meio do Programa de 
Aprendizagem Profissional 
Rural. 

A gerente Nádia Fengler 
Solf destacou as principais 
ações do Instituto, como 
o curso de gestão rural e 
empreendedorismo, que 
atualmente está em atuação 
em sete municípios gaú-
chos e envolve 134 jovens 
aprendizes, entre 14 e 17 
anos, e, também, iniciativas 
voltadas para os egressos do 
Programa de Aprendizagem 
do Instituto. 

um belíssimo evento. Serão 
quatro dias de grandes ne-
gócios e um espaço de lazer 
para as famílias. Esperamos 
a participação de todos”, 
ressalta. Além disso, haverá 
feira de veículos novos (com 
a presença de sete conces-
sionárias), agroindústrias, 
praça de alimentação, esta-
cionamento, Food Trucks, 
apresentações musicais e 
brinquedos infláveis sem 
cobrança de ingressos no 
fim de semana, dias 29 e 
30 de junho. “Nos dias que 
antecedem a feira, pedimos 
atenção da comunidade 
ao circular pelo Parque da 
Oktoberfest, em virtude do 
trabalho de montagem”, 
enfatiza Borba.

 O Pavilhão Central vai 
abrigar o Shopping da Cons-
trução e o Lojão da Asso-
ciação dos Comerciantes 
de Material de Construção 
do Vale do Rio Pardo (Aco-
mac), com a participação de 

cerca de 30 fábricas e de 
40 lojas de Santa Cruz do 
Sul e da região. “A expo-
sição vai contemplar toda 
a linha de material de 
construção, do alicerce ao 
acabamento. As novida-
des ficam a cargo do piso 
porcelanato de grandes 
formatos e do lançamento 
de modelos novos de te-
lhas cerâmicas”, destaca 
o presidente da Acomac, 
Roni Schuh. No local ain-
da estará o Café do Para-
gem, de Linha Pinheiral, 
com venda de comidas e 
bebidas. 

 Já no Pavilhão 3, a 
Sociedade das Empre-
sas Imobiliárias de Santa 
Cruz do Sul (Seisc) estará 
localizada, em um espaço 
de 900 metros quadrados, 
com a participação de 16 
imobiliárias, bem como 
construtoras, incorpora-
doras e agente financeiro. 
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