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Ganhadores recebem 
troféu em noite de gala

Programa Inserção Comunitária recebe 
inscrições para o segundo semestre

Agraciados receberam  o Troféu Maggis

LAuRI PRETzEL

Com a presença de mais 
de 400 convidados ocorreu, 
na noite de sábado, dia 3, 
a cerimônia de premiação 
da 4ª edição do Prêmio Lí-
deres & Vencedores etapa 
Regional - Santa Cruz do 
Sul, no Lounge 333. Os 13 
agraciados, nas catego-
rias Sucesso Empresarial, 
Destaque Comunitário, 
Referência Educacional, Ex-
pressão Cultural e Mérito 
Político receberam o Troféu 
Maggis, uma escultura da 
artista plástica Ângela Pet-
tini. A inovação do jantar 
e baile, adotada este ano 
pela Associação Comer-
cial e Industrial (ACI) do 
município – promotora do 
prêmio - possibilitou a ce-
lebração junto com amigos 
e convidados, valorizando 
ainda mais a cerimônia, 
realizada em noite de gala.  

O pioneirismo da pre-
miação, que é única no 
interior do Estado, foi men-
cionado pelo presidente da 
ACI, Lucas Rubinger, na 
abertura do evento. “É um 
reconhecimento a quem 
empreende e faz a diferen-
ça em sua área de atuação 
nesta comunidade”, desta-
cou, parabenizado os ga-
nhadores pela importante 
conquista. Ele acredita que 

Estão abertas, até o dia 
14 de agosto, as inscrições 
para o Programa Inserção 
Comunitária da Unisc (PIC). 
O programa engloba todos 
os estudantes em qualquer 
curso de graduação ou se-
mestre e objetiva ampliar as 
experiências e o aprendizado 
através do contato direto 
com a realidade social. 

Incorporando as horas de 
atividades ao núcleo flexível 
(horas complementares), o 
PIC coloca os acadêmicos 
em atividades de colabora-
ção social em entidades nos 
municípios de Candelária, 
Rio Pardo, Santa Cruz do 

Sul, Venâncio Aires, Vera 
Cruz e agora em Montene-
gro. Centros de assistência 
social, unidades de saúde, 
escolas infantis e outros ór-
gãos públicos e comunitários 
- como o Hospital Santa Cruz 
e o Hospital São Sebastião 
Mártir - são parceiros no pro-
grama, através de convênios 
e trabalhos conjuntos com a 
universidade. Toda a ativi-
dade é atestada e agrega-se 
à experiência estudantil e ci-
dadã do futuro profissional. 
Também alunos do Centro 
de Educação Profissional 
da Unisc (Cepru) de Santa 
Cruz do Sul, Venâncio Aires 

e Montenegro podem parti-
cipar do PIC. A experiência 
pode somar-se ao Curricu-
lum Vitae do futuro técnico.  

Vinculado ao Núcleo de 
Ação Comunitária (NAC), 
setor da Pró-Reitoria de Ex-
tensão e Relações Comunitá-
rias (Proext), o PIC é um dos 
diversos programas, projetos 
e ações de extensão da Unisc. 

Mais informações podem 
ser obtidas no site www.
unisc.br/site/insercaoco-
munitaria. O NAC funciona 
na sala 510, bloco 05, no cam-
pus de Santa Cruz do Sul, 
fone (51) 3717-7344, e-mail 
nac@unisc.br.

há grandes possibilidades de 
vencedores locais serem no-
vamente premiados na etapa 
estadual, como ocorreu nas 
duas primeiras edições.

 Além dos agraciados no 
Prêmio Líderes, houve tam-
bém o reconhecimento às 
entidades e organizações 
que integram o Movimento 
Duplica 287. O presidente 
da Metalúrgica Mor, empre-
sário André Luiz Backes, foi 
outro homenageado especial 
da noite. Por sua trajetória 
empresarial diferenciada, 
que fez da Mor a empresa 
que mais gerou empregos 
no município, ele recebeu o 
reconhecimento da ACI de 
Empresário do Ano.

GANhADORES
|Mérito  Político: Arno João 

Frantz
|Sucesso Empresarial 

– Novo Líder Empreende-
dor:  Carlos Köhler

|Sucesso  Empresarial - 
Micro e Pequena Empresa:  
O  Boticário 

|Sucesso Empresarial – 
Grande Empresa: Viação 
União Santa Cruz

|Destaque Comunitário: 
Banco do Povo SCS;  Copa-
me; Crescer Legal

|Expressão Cultural:    
Centro Cultural 25 de Ju-
lho; Oktoberfest; Banda do 
7° Batalhão de Infantaria 
Blindado

|Referência  Educacio-
nal:  Casa da Criança; Colé-
gio Marista São Luis; Escola 
Estadual de Ensino Médio 
Ernesto Alves.

Curso semiextensivo 
aborda tributos federais

Vencedores do melhor prato em 2018

RODRIGO ASSMAnn

O Sindicato dos Conta-
dores e Técnicos em Con-
tabilidade do Vale do Rio 
Pardo (Sincotec-Varp) realiza 
um curso semiextensivo em 
Tributos Federais - Analista 
contábil nos dias 13, 20 e 27 
de agosto e 3 de setembro, 
sempre nas terças-feiras, no 
auditório do sindicato - Ave-
nida do Imigrante, nº 469. 
A capacitação acontece das 
8h30min às 12h e das 13h às 
17h30min, em um total de 32 
horas (RS-04890 - 32 pontos 

na Educação Continuada, 
Auditor e Perito). 

Para participar, os interes-
sados devem ligar para (51) 
3711-3487 ou (51) 3713-3798. 
As inscrições serão aceitas 
até o dia 12 de agosto. O va-
lor para assinantes Lefisc e 
associados ao Sincotec-Varp 
ou à Associação Comercial e 
Industrial (ACI) é de R$ 980. 
Para demais participantes o 
custo é de R$ 1.300. O curso 
pode ser parcelado em até 
1+2x no cheque. 

Concurso de prato típico 
será lançado quinta-feira

Os Segredos das Receitas 
de Família Traduzidos em 
Sabor é o tema da terceira 
edição do Concurso Prato 
Típico Alemão da Oktober-
fest de Santa Cruz do Sul. O 
lançamento oficial da edição 
2019 da competição acontece 
nesta quinta-feira, 8 de agos-
to, às 15 horas, no Senac Santa 
Cruz - Rua Venâncio Aires, 
300. As inscrições ocorrem a 
partir do evento até o dia 6 
de setembro. A participação 
é voluntária e gratuita, aberta 
para todas as pessoas do mu-
nicípio e região, desde que 
maiores de 18 anos de idade. 

Após as inscrições, a di-

vulgação dos selecionados 
para a etapa final está previs-
ta para o dia 10 de setembro. 
A apresentação dos pratos 
acontece no dia 17 de setem-
bro, no Senac Santa Cruz, 
assim como a divulgação dos 
vencedores. 

Mais informações serão 
divulgadas durante o lan-
çamento do concurso, que é 
uma promoção da Associa-
ção de Entidades Empresa-
riais de Santa Cruz do Sul 
(Assemp), Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial 
(Senac-RS), unidade de San-
ta Cruz do Sul, e Sindilojas 
Vale do Rio Pardo.

VALE DO RIO PARDO

Tecnologia Ambiental 
inscreve aluno especial

O Programa de Pós-gra-
duação em Tecnologia Am-
biental da Unisc - Mestrado e 
Doutorado (PPGTA) está com 
inscrições abertas, até o dia 16 

de agosto, para os interessados 
em cursar disciplinas na moda-
lidade de aluno especial. Mais 
informações: ppgta@unisc.br 
ou pelo fone 3717-7545.

PÓS-GRADUAÇÃO


