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Desde o lançamento, em 
julho deste ano, foram 
200 inscrições, oriundas 
nos nove municípios de 
abrangência da coope-
rativa: Santa Cruz do 
Sul, Venâncio Aires, Vera 
Cruz, Sinimbu, Passo do 
Sobrado, Vale Verde, Ge-
neral Câmara, Herveiras e 
Rio Pardo. 

Entre os 100 contemplados estão projetos santa-
cruzenses da Paróquia Santos Mártires das Missões, 
da Rede de Comunidades Jesus Mestre da Palavra, 
da Associação Clube da Gasolina, do CTG Lanceiros 
de Santa Cruz, do CTG Antônio José Severo e do 
CPM da Escola José Leopolgo Rauber. Em Vera Cruz 
foram beneficiados atividades do CPM da Escola 
Frederico Augusto Hannemann, da Cooperativa Mista 
de Agricultores Familiares de Vera Cruz (Coopervec), 
do Rotary Club Vera Cruz, da Associação Comercial 
Industrial Serviços e Agropecuária (Acisa), do Esporte 
Clube Independente, do CTG Candeeiro da Amizade, 
do Grupo Escoteiro Vera Cruz-72/RS e da Fundação de 
Saúde Dr. Jacob Blész.

Fundo beneficia 100 
entidades na região
Entre os projetos, 
dois de Santa Cruz do 
Sul querem envolver 
a tecnologia na 
promoção da cultura 
gaúcha e alemã

Lanceiros de Santa Cruz busca promover a cultura do sul
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As tecnologias e a in-
ternet fazem cada vez 
mais parte do dia a dia 

das pessoas e têm auxiliado 
não apenas na comunicação, 
mas também no trabalho de 
muita gente e na integração. 
Por reconhecerem essa im-
portância e por necessidade, 
a Escola Willy Carlos Froe-
lich, de Linha Santa Cruz, e 
o CTG Lanceiros, de Santa 
Cruz, apostam em projetos 
relacionados à tecnologia. As 
ideias foram consideradas 
positivas, tanto que a escola 
e o CTG foram contemplados 
com recursos do Fundo Social 
da Sicredi Vale do Rio Pardo, 
que destinou R$ 306 mil para 
100 entidades. O ato de entrega 
foi realizado na terça-feira. 

Segundo o presidente da 
Sicredi VRP, Heitor Álvaro 
Petry, o momento foi muito es-
pecial para a cooperativa, que 
sempre buscou auxiliar, de al-
guma forma, o trabalho de en-
tidades que realizam projetos 
importantes na região. “Todos 
os contemplados são de caráter 
social e impactam a vidas das 
pessoas. Com essa ação, não 
queremos ser protagonistas. 
Estamos reconhecendo o tra-

balho dessas entidades que, 
no voluntariado, se doam para 
causas importantes”, disse.

NA EDUCAÇÃO
É com um olhar voltado à 

integração e com o propósito 
de resgatar a cultura alemã 
em sala de aula que a Escola 
Willy Carlos Froelich se ins-
creveu. Com o valor de R$ 
3 mil, a intenção é comprar 
um notebook e um projetor 
de imagens para que os alu-
nos possam fazer pesquisas. 
Atualmente a instituição não 
dispõe de um laboratório de 
informática nem computador 
para uso de alunos e profes-
sores. 

De acordo com a diretora 
da escola, Fernanda Heck 
Soder, e a vice Elisangela 
Gollmann, como Linha Santa 
Cruz foi o primeiro local a re-
ceber os imigrantes alemães, a 
escola tem buscado trabalhar 
o tema da imigração. “Com 
um computador vamos pes-
quisar, mostrar fotos de como 
tudo era antes. As aulas ficam 
muito mais interativas. Os 
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CUIDE DA SUA PELE
Seja no verão ou no 

inverno, em ambientes 
externos ou internos, a 
pele precisa de cuida-
dos. Para falar sobre o 
assunto, o Arauto Saúde 
desta semana entrevista a 
dermatologista Jaqueline 
Barbosa. Para iniciar, a 
profissional orienta sobre 
os cuidados básicos que 
todas as pessoas devem 
ter. “É obrigatório limpar a 
pele todos os dias, usando um sabonete especial para o 
rosto, da marca de sua preferência”, indica. “Obrigatoria-
mente tem que passar protetor solar todos os dias. Não 
importa se trabalha em ambiente fechado”, completa.

Mas qual protetor solar devo usar? Segundo a der-
matologista, as crianças menores de seis meses não 
devem usar protetor solar e tampouco se expor ao sol. 
A partir dos seis meses até os dois anos, sugere-se que 
utilizem protetor solar infantil, pois eles têm o chama-
do filtro físico, que “dá menor chance de desenvolver 
alergia”, explica. Crianças maiores e adultos podem usar 
protetor solar comum. “O fator de proteção, o FPS, deve 
ser o maior possível, quando digo isso é 60, 70, 80, 99, 
que temos encontrado nas farmácias”, sublinha.

A dermatologista Jaqueline também explica sobre o 
uso de maquiagens e cuidados que os homens devem 
ter. Para os homens que têm a pele muito oleosa deve-
se usar protetor especial para homem, que já vem com 
ativos, inclusive de rejuvenescimento, de cuidados com 
a pele, especial para esse tipo de paciente. Homens que 
têm alopecia (perda de cabelo) ou queda devem usar 
chapéu se forem ao sol. “Existem protetores solares 
em spray que podem ser aplicados no cabelo. Nestes 
casos, devem utilizá-los”, sugere. Já as mulheres podem 
e devem usar maquiagem com protetor solar, mas sem-
pre maior que 30 o fator de proteção. “Então se a tua 
base com fator de proteção tem 15, tem que aplicar o 
protetor solar sem cor antes de fator 30”, diz Jaqueline. 
“O que eu sugiro às pacientes é escolher um protetor 
solar que tenha cor, pois ele funciona como uma base, 
com o fator de proteção que precisa, de 30, 60 para 
usar no dia a dia”, completa. 

Os cuidados valem também para os lábios. As 
mulheres devem utilizar batom com protetor solar e 
os homens protetor labial todos os dias. Para manter 
a pele sempre bonita e saudável, além dos cuidados 
acima, as pessoas precisam manter uma alimenta-
ção saudável. E para as pessoas mais velhas, que se 
preocupam com manchas antigas, já existem alguns 
tratamentos que amenizam as manchas. A dermato-
logista orienta a procurar um médico dermatologista 
para uma avaliação da pele.
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LETÍCIA DHIEL

alunos prestam mais atenção 
quando temos novos recur-
sos”, comenta Fernanda.

CULTURA E TRADIÇÃO
Com o recurso recebido, o 

CTG Lanceiros de Santa Cruz 
também apostou na aquisição 
de um projetor de imagens. 
A proposta é de propagação 
da cultura e do conhecimen-
to. Isso porque, segundo a 
diretora cultural do CTG, 
Marisa Rossa, um dos sonhos 
da entidade é construir uma 
biblioteca. O espaço para esse 
fim já existe, basta, agora, ga-
rantir recursos para adquirir 
os livros. O equipamento será 
utilizado com o propósito de 
justamente projetar informa-
ções e conhecimento em meio 
a esse mundo da literatura.

Além disso, Marisa conta 
que além de ser utilizado para 
a futura biblioteca, a tecnologia 
será importante durante as 
palestras: “Com frequência 
são realizadas palestras no 
CTG e sempre nós temos que 
pedir um projetor emprestado. 
Nós estudamos muito e com o 
projetor podemos desenvolver 
muitas coisas para facilitar os 
nossos estudos”, conta. 


