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Não é a primeira vez que a Catedral São João 
Batista, de Santa Cruz, ganha espaço nesta coluna. 
Também pudera, tamanha beleza e importância his-
tória, patrimonial e religiosa. Mas estas imagens foram 
recentemente compartilhadas na Fanpage do Acervo 
de Santa Cruz, e mostram as obras em andamento, 
por volta de 1925 e 1926, assim como a construção 
do altar.
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Crianças têm lição 
de reciclagem

Na EMEI Moacir 
Pereira, crianças entre 
4 e 5 anos participam 
do programa Agrinho, 
que neste ano trabalha 
o tema meio ambiente

Crianças da EMEI enxergaram na prática o que dá para fazer com caixas de leite vazias
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Academia do meio 
ambiente: 10 minu-
tos por dia fazem a 

diferença. Essa é a proposta 
que as professoras Kátia 
Simone da Silva e Marluza 
Grehs desenvolvem junto das 
crianças de nível B e pré-es-
cola da EMEI Moacir Pereira, 
na Vila Triângulo. A escola 
participa do programa Agri-
nho, do Senar, que neste ano 
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enfoca a temática ambiental, 
e por isso, diversas ações têm 
sido desenvolvidas com o 
propósito de revitalizar a es-
cola, implantar uma horta no 
pátio, embelezar com flores 
e aprender sobre a coleta se-
letiva do lixo e a reciclagem.

Além de transformar gar-
rafas pet em vasos para flo-
res, as crianças entre 4 e 5 
anos tiveram outra lição de 
reaproveitamento do lixo na 
tarde de terça-feira, dia 10. A 
coordenadora do programa 
Brasil Sem Frestas em Santa 
Cruz, professora Djanice Fer-
rari, explicou sobre o destino 
que pode ser dado às caixi-
nhas de leite longa vida, para 
cobrir as frestas nas casas de 
famílias carentes. 

As crianças, apesar de 

tão pouca idade, demons-
traram muita curiosidade e 
interagiram, sabendo que não 
podem poluir a natureza. O 
aluno Pedro de Oliveira, de 
5 anos, da pré-escola, era um 
dos mais curiosos. Na EMEI 
há um ponto de coleta e as 
crianças já ajudaram a limpar 
as caixinhas para destinar 
ao programa. Pedro queria 
ver, na miniatura do chalé 
trazido por Djanice, como as 
caixinhas se transformavam 
em placas para revestir as 
paredes. “Onde não tem as 
caixinhas, as pessoas morrem 
de frio”, constatou o menino, 
atingindo o objetivo das edu-
cadoras, de plantar a sementi-
nha nas crianças e fazer com 
que os pais e a comunidade se 
contagiem pelas boas ações.

EM SANTA CRUZ

Otelio Drebes palestra a professores
Professores da rede muni-

cipal de educação de Santa 
Cruz do Sul e Vera Cruz terão 
a oportunidade de conhecer os 
ensinamentos de vida de Ote-
lio Drebes, na quinta-feira, dia 
19, às 19h30min, na Bierhaus, 
no Parque da Oktoberfest. 
O fundador das Lojas Lebes 
chega na cidade para ministrar 
sua 136ª palestra em um even-
to destinado a profissionais da 
educação, visando valorizar o 

trabalho fundamental daque-
les que formam os cidadãos. 
Após a palestra haverá jantar 
oferecido pelo empresário. 

Além da palestra, um in-
centivo à inscrição dos pro-
fessores no Prêmio Fala, Pro-
fessor! Os quatro professores 
responsáveis pelos projetos 
vencedores, cada um em sua 
categoria, serão premiados 
com valor líquido de R$ 5 mil  
e as respectivas escolas com 

R$ 10 mil  para investimentos 
internos. Os projetos serão 
avaliados por uma banca de 
especialistas em educação 
que analisam criatividade, 
inovação, impacto na apren-
dizagem, número de alunos 
beneficiados, participação da 
comunidade escolar e vídeo 
de inscrição. As inscrições vão 
até 30 de setembro pelo site: 
www.oteliodrebes.com.br/
premiofalaprofessor.


