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Afubra realiza 
assembleia sábado

Governo certifica parceiros do
Escola Melhor, Sociedade Melhor

Contemplados na educação 
infantil devem realizar matrícula

Encontro foi na Adunisc, na manhã de terça-feira

LUCAS BATISTA

A Associação dos Fumicultores 
do Brasil (Afubra) realiza no sába-
do, dia 13 de julho, a sua assembleia 
geral extraordinária e ordinária. O 
encontro dos associados da entida-
de acontece no teatro do Colégio 
Mauá, em Santa Cruz do Sul, com 
início às 7h30min, em primeira 
chamada, e às 8 horas, em segunda 
chamada. A expectativa é de reu-
nir cerca de 650 associados do Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina e Pa-
raná. Desses dois últimos estados, 
os participantes são procuradores 
que podem representar estatutaria-
mente até 50 produtores associados 
dos seus respectivos estados.

Na pauta da assembleia geral 
extraordinária está a alteração do 
artigo 33 do Estatuto Social, pre-
vendo que o Conselho Deliberativo, 
eleito pelo mesmo prazo e forma 
da Diretoria, será composto por 
11 membros e três suplentes – hoje 
são sete membros e três suplentes. 

Outra proposta, referente ao artigo 
17, prevê a redução de intervalo de 
30 para 15 minutos entre a primei-
ra e a segunda convocações das 
futuras assembleias, que poderão 
funcionar com qualquer número de 
associados presentes. O artigo 7 do 
Estatuto Social também pode sofrer 
mudança, referente à exclusão de 
associados, que terão 10 dias para 
recorrer.

A pauta da assembleia ordinária 
compreende a prestação de contas 
do último exercício, bem como o 
parecer do Conselho Fiscal; a ex-
posição das atividades setoriais sob 
responsabilidade de cada membro 
da diretoria e a fixação de benefícios 
e contribuições do Sistema Mutua-
lista para a safra 2019/2020. Além 
disso, a assembleia deste ano vai 
eleger os membros da diretoria e 
dos conselhos deliberativo e fiscal 
e suplentes da entidade para o 
quadriênio 2019/2022.

O programa Escola Melhor, So-
ciedade Melhor, em que empresas 
e pessoas físicas podem firmar par-
cerias com educandários e propor-
cionar melhorias, realizou entrega 
de certificados para 53 parceiros, na 
manhã de terça-feira, dia 9, na sede 
da Adunisc, em Santa Cruz. Segundo 
a coordenadora do projeto, Rosane 
Petry, essa é uma forma de reconhe-
cer e valorizar as pessoas físicas e 
as empresas que adotaram ações e 
ajudaram as escolas. 

O programa conta com 114 par-
ceiros em nível de 6ª Coordenadoria 
Regional de Educação (CRE). Além 
do reconhecimento prestado nesta 
semana, outras cerimônias de certi-
ficação já foram realizadas neste ano 
e em 2018, contemplando os demais 
apoiadores. Atendendo, atualmente, 
98 escolas de 18 municípios, o Escola 
Melhor, Sociedade Melhor já atingiu 
cerca de R$ 300 mil em investimentos 
dos parceiros. De acordo com Rosane, 
as formas de colaborar são diversas: 

com doações que podem ser feitas em 
valores para reformas e melhorias de 
infraestrutura, em forma de palestras 
e também pode partir de pessoas da 
comunidade, que façam parceria com 
as escolas. “Tudo o que vem a somar 
gratuitamente e voluntariamente na 
qualidade da educação do nosso Es-
tado é bem-vindo”, salienta.

MELHORIAS JÁ REALIZADAS
Entre as melhorias proporcionadas 

aos educandários ela cita a instalação 
do sistema de energia solar fotovol-
taica, na Escola Frederico Augusto 
Hannemann, o suporte técnico de 
informática recebido pela Escola Es-
tadual Walter Dreyer e a construção 
da quadra coberta na Escola Tenente 
José Jerônimo Mesquita, todas de 
Vera Cruz. Além disso, lembra a 
importância da participação dos 
pais, com serviços voluntários como 
pintura, eletricidade e jardinagem, os 
quais contribuem da sua forma para 
a qualidade do educandário que seus 
filhos frequentam.

A lista com os nomes de quem foi 
contemplado para vaga nas Escolas 
Municipais de Educação Infantil 
(EMEIs) de Santa Cruz foi divulgada 
na quarta-feira, dia 10, pela Secretaria 
de Educação. Agora, os pais devem 
ficar ainda mais atentos: a matrícula 
na escola selecionada deve ser feita 
até sexta-feira, dia 12.

As vagas divulgadas contemplam 
crianças entre zero e três anos para o 
ano letivo de 2019. Até esta sexta-feira 
também ocorre o prazo para a retirada 
do atestado de vaga na sede da secre-
taria, na rua Coronel Oscar Jost. 

Conforme a secretária de educação, 

Jaqueline Marques, a pasta superou 
projeções conseguindo contemplar 
191 crianças ainda neste ano letivo. 
Além disso, ela relembra as novas 
vagas que vão surgir, quando novas 
EMEIs ficarem prontas. “Para início 
de 2020 está previsto que a EMEI do 
bairro Progresso já esteja em funciona-
mento, acrescentando mais 100 novas 
vagas. Ainda está previsto para 2020 
a entrega da EMEI do Viver Bem”, 
salienta.

Outro edital divulgado se refere à 
lista de espera na faixa etário de zero 
a quatro anos. Os nomes estão dispo-
níveis no site da Prefeitura.


