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Herveiras realiza 1ª Feira 
do Livro nesta terça

Assembleia do Cisvale e 
da Amvarp ocorre hoje

Herveiras entra no circuito regional de feiras do livro

ARquIvO ARAuTO

A 1ª Feira Municipal 
do Livro será realizada 
no dia 13 de agosto, no 
Ginásio da Escola Emílio 
Alves Nunes. O even-
to é uma realização da 
Administração Munici-
pal, Secretaria Municipal 
de Educação, Desporto e 
Cultura, CRAS+Cadastro 
Único e SESC.

Com o tema “Ler é co-
nhecer as próprias raízes”, 
os preparativos para a 
feira contaram com en-
volvimento de alunos e 
professores das escolas 
municipais e estadual ao 
trabalharem as obras do 
escritor Pablo Morenno, 
que será o Patrono da 1ª 
Feira Municipal do Livro. 
Pablo Morenno é escri-
tor de literatura infantil, 
infantojuvenil e adulta, 
com 12 livros publicados, 
e palestrante na área edu-
cacional. Ele mesmo inte-
ragiu com os professores e 
alunos através de vídeos, 
propondo atividades e 
desafios aos estudantes 
conforme cada obra esco-
lhida pela turma. Durante 
a feira haverá apresenta-
ções de peças teatrais com 
o Grupo de Teatro Luz e 
Cena, comercialização de 
livros, exposição de tra-
balhos e apresentações de-
senvolvidas pelos alunos e 
professores das escolas do 
município.

A identidade visual e o 
slogan da Feira do Livro 
foram criados por estu-
dante que participam do 

Nesta terça-feira, dia 13, às 
9 horas, ocorre mais uma as-
sembleia conjunta do Cisvale 
e da Amvarp, com a presença 
dos prefeitos e representantes 
dos municípios do Vale do 
Rio Pardo. Será no prédio do 
Cisvale (rua Ernesto Alves, 
875 - Centro - Santa Cruz do 
Sul).

À tarde, a partir das 13 
horas, ocorre o workshop 
gratuito sobre PPPs e Conces-
sões, no Memorial da Unisc.

Na pauta da Amvarp estão 
assuntos como Redesimples - 
Sebrae, com Marcio Francisco 
Benedusi, Gerência de Polí-
ticas Públicas e Desenvolvi-
mento Territorial; Alexandre 
Schmitt, Gerência Regional 

Vales do Taquari e Rio Pardo 
– Lajeado. Também o relato 
da audiência pública sobre 
uso de novos dispositivos 
eletrônicos para fumar,  como 
cigarro eletrônico e tabaco 
aquecido, promovida pela 
Anvisa, em Brasília.

O encontro de contas com 
o Estado também está na 
pauta, assim como o fecha-
mento de diversas agências 
do INSS. A transformação da 
Delegacia da Receita Federal 
em Agência e a assinatura 
do aditivo do Contrato Con-
vênio de Rateio do SAMU 
Avançado completam os as-
suntos. Já na pauta do Cisvale 
está o videomonitoramento e 
cercamento eletrônico.

Projeto Clube do Livro, da 
EMEF Mauricio Cardoso, 
coordenado pela professora 
Delci Bender, com o objetivo 
de estimular os alunos a des-
pertarem o gosto pela leitura. 

Para a secretária de Edu-
cação, Lidiane Padilha Goe-
ritz, “a realização da 1ª Feira 
Municipal do Livro é um 
dos objetivos alcançados 
pela Administração Muni-
cipal. Sabemos e temos a 
convicção da importância 
da leitura na vida das pes-
soas. Precisamos realizar 
ações que incentivem e es-
timulem crianças e jovens a 
despertarem este gosto pela 
leitura, sendo a maneira 
mais antiga e mais eficiente, 
até hoje, de adquirir conhe-
cimento. A leitura melhora 
o aprendizado, aprimora a 
capacidade de interpreta-
ção, além de proporcionar 
ao leitor um conhecimento 
amplo e diversificado sobre 
diversos assuntos. Quem lê 
se expressa bem, consegue 
formar opiniões bem funda-

mentadas”, frisa. 
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A abertura oficial é às 

8h30min e na sequência 
tem bate-papo com o pa-
trono da Feira, escritor 
Pablo Morenno, o que se 
repete à tarde, a partir 
das 14h. Às 14h45min tem 
apresentação da peça ‘‘A 
Menina da Biblioteca’’, 
do Teatro Luz e Cena. À 
noite, o patrono volta a 
conversar com o público 
às 19h30min, desta vez 
com tema ‘‘Que filhos 
quero deixar para o mun-
do’’. Já às 20h15min tem 
apresentação da peça ‘‘En-
trevero Farroupilha - Uma 
epopeia nos pampas’’ do 
Teatro Luz e Cena.

Sicredi, SindiTabaco, 
Afubra, Grupo Arauto, 
Sindicato dos Trabalha-
dores Agricultores Fa-
miliares, Supermercado 
Nether, Supermercado 
Terrasul, Auto Viação 
Vale do Sol, Sindilojas são 
os parceiros do evento.

PAINEL DO ADVOGADO

No dia 29 de julho o Hos-
pital Santa Cruz (HSC) esteve 
no Centro Social Marista Nos-
sa Senhora da Boa Esperança, 
no Bairro Santa Vitória, em 
Santa Cruz do Sul, para apre-
sentar o projeto Bem Na Tam-
pa às crianças do local, que 
vão ajudar no recolhimento 
das tampas e dos lacres me-
tálicos para a casa de saúde. 
As crianças receberam infor-
mações sobre a importância 
da reciclagem e o que é feito 
com os materiais após serem 
recolhidos. Também foram 
abordados assuntos como 
meio ambiente, poluição e 
sustentabilidade.

O contato para participar 
do Bem na Tampa foi feito 
pela assistente social Luciane 
Diehl Porto, que convidou o 
Hospital a visitar a entidade. 
Segundo ela, o Centro Social 

Marista atende 120 crianças 
e adolescentes nos turnos da 
manhã e da tarde.

O projeto Bem na Tampa 
tem motivado a participação 
de escolas, escoteiros, comér-
cio e empresas da região na 
conscientização ambiental por 
meio da reciclagem de plásti-
cos e metais, desenvolvendo 
atitudes para a preservação. 
Em junho, a iniciativa atingiu 
a marca de duas toneladas 
de tampas plásticas e lacres 
metálicos recolhidos. 

O trabalho consiste na co-
leta de tampas plásticas de 
qualquer tipo (refrigerante, 
sorvete, creme dental, marga-
rina, café, produtos de limpe-
za, etc.) e de lacres metálicos 
de latinhas para, com a venda, 
reverter fundos à casa de saú-
de, com prestação de contas 
periódica à comunidade. 

PROJETO SOCIAL

Crianças do Santa Vitória 
aderem ao Bem na Tampa


