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21 ARAUTO    SEXTA-FEIRA E SÁBADO
6 E 7 DE SETEMBRO DE 2019

Mais de 80 pessoas prestigiam lançamento 
da 2ª Semana da Arquitetura e Construção

Crescer Legal divulga 
novas turmas para 2020

Comissão organizadora do evento no lançamento

FABIAnE pETRy

A noite da última terça-
feira, 3, foi marcada pelo 
lançamento oficial da 2ª 
Semana da Arquitetura e 
Construção de Santa Cruz 
do Sul, promovida pelo 
Sindicato das Indústrias 
da Construção Civil do 
Estado do Rio Grande do 
Sul (Sinduscon-RS), por 
intermédio do Escritório 
Regional Vale do Rio Par-
do, e pela Sociedade dos 
Engenheiros e Arquite-
tos de Santa Cruz do Sul 
(Seasc). O evento reuniu 
mais de 80 pessoas, entre 
profissionais, autoridades 
e convidados, na sede das 
entidades, em Santa Cruz.

Antes do coquetel, os 
coordenadores do evento, 
arquiteta Roberta Gerhard 
e engenheiro Leo Azeredo  
apresentaram a programa-
ção oficial do evento, que 
inicia na segunda-feira, 30 
de setembro, e segue até 
a sexta, 4 de outubro. Na 
abertura, está confirmada 
a presença do presidente 
do Conselho de Arquite-
tura e Urbanismo do Rio 
Grande do Sul (CAU-RS), 

O ano ainda não terminou, 
mas o Instituto Crescer Legal 
já está planejando 2020. No 
ano em que completará cinco 
anos de atividades, uma nova 
região passará a ser abrangida: 
Canguçu, no Sul do Rio Gran-
de do Sul receberá o Programa 
de Aprendizagem Profissional 
Rural, com o curso voltado 
para gestão e empreendedoris-
mo. Além de Canguçu, estão 
garantidas outras seis turmas, 
nos municípios de Boquei-
rão do Leão, Cerro Branco, 
Herveiras, Passo do Sobrado, 
Sinimbu e Santa Cruz do Sul.

 Na tarde de 3 de setembro, 
ocorreu no Palacinho de Santa 
Cruz do Sul a assinatura do 
documento de formalização 
da parceria do Instituto com o 

município para realização de 
nova turma na localidade de 
Alto Paredão. Participaram o 
diretor presidente do Instituto, 
Iro Schünke, o diretor admi-
nistrativo, Sérgio Rauber, a 
gerente Nádia Fengler Solf, o 
prefeito de Santa Cruz, Telmo 
Kirst, e a secretária de Educa-
ção, Jaqueline Marques. 

O processo de inscrições, 
seleção e matrículas dos ado-
lescentes no Programa de 
Aprendizagem será coorde-
nado pelo Instituto Crescer 
Legal e contará com o apoio de 
agentes locais – orientadores 
agrícolas das empresas asso-
ciadas e parceiros da educação, 
saúde e assistência social – na 
busca ativa pelos adolescentes 
que integram o público-alvo.

Tiago Holzmann da Silva, e 
da presidente em exercício do 
Conselho Regional de Enge-
nharia e Arquitetura do Rio 
Grande do Sul (CREA-RS), 
Alice Helena Coelho Scholl, 
além do secretário municipal 
de Desenvolvimento Econô-
mico e Cultura de Santa Cruz 
do Sul, Cesar Cechinato.

O vice-presidente do Sin-
duscon-RS, Auro Schilling, 
e a presidente da Seasc, Pa-
tricia Lopes, destacaram a 
importância do evento para o 
fortalecimento dos setores no 
município. “É uma união de 
esforços que deu certo no ano 
passado e promete ser ainda 
melhor este ano”, destacou 
Schilling. “Só temos que 
agradecer a todos os parcei-
ros, patrocinadores e apoia-
dores que estão tornando 
possível este evento. Temos 
certeza de que será nova-
mente um sucesso”, com-
pletou Patrícia. O secretário 
Cesar Cechinato destacou a 
importância das áreas de ar-
quitetura e construção para a 
geração de empregos e renda 
no município e agradeceu 
o convite para palestrar na 

Sinduscon RS, Caprate - 
Startups do Sistema finan-
ceiro vão revolucionar o 
mercado

 02/10 – Impermeabi-
lização, Marketing para 
Arquitetos e Engenheiros, 
Inovação na gestão de escri-
tórios e Empreendedorismo 
na arquitetura

 03/10 - Ferramentas e 
tendências BIM, Realidade 
Aumentada, Desafios e 
soluções nas construções, 
Concretos especiais e Incor-
poração na Arquitetura

 04/10 – Jantar-Baile no 
Hotel Águas Claras Higie-

nópolis.
Para a realização da 2ª 

Semana, Sinduscon e Seasc 
contam com as empresas 
Kasper Esquadrias em PVC 
(patrocínio máster), Kon-
fort, Led Store, Aquarius 
Hotel, Afubra, Casa da 
Textura, Casa Nova, Con-
cretos Trevisan, Estacas 
Brasil, João Dick Imóveis, 
JR Serviços Hidráulicos, 
JXD Representações, Luxus 
Acabamentos e Sul Cores 
e o apoio institucional do 
CAU-RS, CREA-RS e Uni-
versidade de Santa Cruz do 
Sul (Unisc).

abertura da Semana, dia 30.
VALORIZAçãO 
Com a proposta de fortale-

cer a atuação das entidades, 
promover a integração e a 
troca de experiências bem 
como valorizar a atuação dos 
profissionais locais, Seasc e 
Sinduscon se uniram em 2018 
para a realização da 1ª Sema-
na da Arquitetura e Constru-
ção, de 19 a 23 de novembro. 
Mesmo realizado em tempo 
recorde, o evento foi um su-
cesso e demonstrou a força 
da área, com a participação 
de mais de 400 profissionais 
envolvidos nas palestras.

PROGRAMAçãO
30/09 – Abertura oficial 

com palestras do presidente 
do CAU-RS, Tiago Holz-
mann da Silva, presidente 
em exercício do CREA-RS, 
Alice Helena Coelho Scholl, 
e do secretário municipal de 
Desenvolvimento Econômico 
e Cultura de Santa Cruz do 
Sul, Cesar Cechinato.

 1º/10 – Painel de Desen-
volvimento e Sustentabilida-
de, Desafios do Empreende-
dorismo nas incorporações, 
Cenários da Construção – 

Comissão lançou calendário de atividades

CAROlInA AlMEIDA

170 ANOS DA IMIGRAçãO ALEMã

Vinda do Cônsul da Alemanha é 
aguardada na festa de Linha Santa  Cruz

Uma coletiva de imprensa 
realizada na manhã desta 
quinta-feira deu detalhes de 
como Linha Santa Cruz vai 
realizar um dos eventos mais 
esperados do município: as 
festividades de 170 anos da 
imigração alemã. As ativida-
des iniciam em novembro, 
no dia 16, e seguem até o dia 
19 de dezembro, dia em que 
virá ao município o cônsul da 
Alemanha em Porto Alegre, 
Michael Serra. 

Coordenador da comissão 
organizadora, Paulo Trinks 
destacou o dia 19 como pon-
to alto da programação e ao 
cônsul e demais visitantes 
querem mostrar a localidade 
com toda sua história, conhe-
cimento sobre ruas, escola, 

igreja, salões, cooperativa. 
Valorizar o respeito ao pas-
sado, à história, mas também 
traçar perspectivas para o 
futuro, vislumbrando inter-
câmbios e oportunidades. 
“O mais importante de tudo 

é a comunidade participar, 
se integrar”, convida Trinks. 
Não faltarão festas, comida 
típica, patrimônio preservado, 
passeio histórico, concurso de 
ajardinamento, apresentações 
e homenagens.


