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Biblioteca do SESC promove 
troca-troca de livros

Computação Licenciatura e 
Projeto Unisc têm oficinas

A Biblioteca do SESC 
Santa Cruz do Sul propor-
cionará renovações nos 
acervos de seus usuários 
durante todo o mês de 
setembro. Para estimular 
a leitura e a sustenta-
bilidade, será realizada 
a Feira de Troca-troca 
de Livros. Os títulos de 
literatura serão aceitos 
de preferência em bom 
estado de conservação. A 
Biblioteca está aberta de 
segunda a sexta-feira, das 
8h30min às 12 horas e das 
13h30min às 18 horas; aos 
sábados e domingos das 8 
às 12 horas, na rua Ernesto 

Estão abertas as inscrições 
para as ofi cinas gratuitas de 
informática e programação 
oferecidas pelo curso de 
Computação Licenciatura e 
pelo Projeto Unisc Inclusão 
Digital. As oficinas, com 
duração de oito encontros 
presenciais, são: Informática 
Básica, Excel, Programação, 
Robótica, Ginástica Cere-

bral (para idosos e interes-
sados), “Cria-criatura” (para 
crianças), “Aprendendo a 
estudar”, Informática para 
Surdos e Preparação para 
o Mercado de Trabalho. As 
inscrições vão até o dia 18 
de setembro, pelo fone (51) 
99548-7327 ou pelo e-mail 
inclusao.digital.unisc@gmail.
com. 

Alves, 1042. A atividade é 
gratuita. Mais informações 
podem ser obtidas pelo te-
lefone (51) 3713-3222, no 
site www.sesc-rs.com.br/
santa_cruz_do_sul ou pelo 
Facebook www.facebook.
com/sescsantacruzdosul.

A Biblioteca do SESC é 
acessada com a utilização 
do Cartão SESC/Senac em 
qualquer uma das catego-
rias (Comércio e Serviços, 
Empresários ou Público em 
Geral). São mais de três mil 
exemplares para leituras e 
pesquisa, além de computa-
dores com internet e Wi-Fi 
para acesso gratuito. 

JÁ A PÚBLICA 
ESTÁ FECHADA
Desde ontem, dia 2, a 

Biblioteca Pública Muni-
cipal de Santa Cruz está 
fechada. A equipe da 
pasta passará a receber 
apenas a devolução de 
livros e dos materiais 
que já foram retirados. O 
motivo é que no mesmo 
dia será iniciado o encai-
xotamento de cerca de 13 
mil títulos, os quais serão 
levados ao novo prédio, 
que fica localizado na 
rua Marechal Floriano, 
na esquina com a rua Ti-
radentes.

Com o intuito de formar 
para o mercado de trabalho, 
o Senac Santa Cruz está com 
inscrições abertas para o 
curso de massagista. As aulas 
iniciam no dia 9 de setembro 

e serão realizadas nas segun-
das, quartas e sextas-feiras, 
das 19 às 22 horas. Para par-
ticipar é necessário Ensino 
Fundamental completo e 
idade mínima de 18 anos.

QUALIFICAÇÃO

Senac  Santa Cruz oferece 
curso de massagista


