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Unisc e sicredi ofertam
financiamento estudantil

Público pagante
supera 128 mil pessoas

Até dia 8 de novembro tem 
super feirão Zero Dívida

Convênio foi assinado na quinta-feira

FElIpE NOpEs

A Universidade de Santa 
Cruz do Sul (Unisc) e a Coo-
perativa de Crédito Sicredi 
assinaram convênio para 
a oferta de financiamento 
estudantil, que abrange os 
cursos de graduação, de 
pós-graduação (especiali-
zações, MBAs, mestrados 
e doutorados) e técnicos 
oferecidos pela instituição 
de ensino. O ato ocorreu na 
tarde desta quinta-feira, 24 
de outubro, na sala 2535, no 
prédio da Reitoria da Unisc. 
“Esse produto é o mais 
atrativo que a universidade 
possui no momento, frente 
aos demais que existem 
no mercado”, destacou o 
pró-reitor de Administra-
ção, Dorivaldo Brites de 
Oliveira.

Segundo a reitora Car-
men Lúcia de Lima Helfer, 
o convênio veio em boa 
hora. “Vamos ampliar as 
disciplinas e os módulos 
dos cursos e estamos muito 
satisfeitos em firmar mais 
esta parceria. Com certeza, 
o maior beneficiado será 
o estudante”, salientou. 
O presidente da Sicredi 
Vale do Rio Pardo, Heitor 

A Associação de Entidades 
Empresariais de Santa Cruz 
do Sul (Assemp), parceira do 
Município na realização da 
35ª Oktoberfest, realizada de 
9 a 20 de outubro, divulgou na 
tarde de sexta-feira, dia 25, os 
números oficiais de público e 
consumo do evento. Ao todo, 
durante 11 dias de cobrança 
de ingressos, o público pagan-
te chegou a 128.140 pessoas. 
Em 2018, os pagantes totali-
zaram 130,7 mil pessoas. “Es-
tamos muito satisfeitos com 
o público, que ficou dentro 
do projetado pela Assemp e 
Coordenação Executiva. Foi 
um grande evento”, destacou 
o presidente da Assemp, Léo 
Henrique Schwingel. 

 Já o público visitante, que 
reúne além do total de pagan-
tes, todos os acessos gratuitos 
ao parque (noite da abertura, 
maturidade ativa, crianças e 
credenciados) e ainda as pes-
soas que assistiram aos dois 
desfiles de carros alegóricos e 
visitaram a cidade durante os 
12 dias de festa, foi estimado 
em 400 mil pessoas. “Nossa 

Começou nesta segunda-
feira, 28 de outubro, o Super 
Feirão Zero Dívida, na sede 
do Sindilojas Vale do Rio Par-
do (rua Ernesto Alves, 714). 
A iniciativa, que se estende 
até o dia 8 de novembro, 
conta com as principais em-
presas do comércio, bancos, 
instituições de ensino e finan-
ceiras em uma grande mobi-
lização para oportunizar aos 
consumidores quitarem suas 
dívidas e começarem um ano 
novo com tudo em dia. O 
atendimento ao público-alvo 
ocorre de segunda a sexta-
feira, das 8 horas ao meio-dia 
e das 13h30min às 18 horas. 

Nos dias do Feirão, que é 
uma parceria do Sindilojas 
Vale do Rio Pardo e a Câma-
ra de Dirigentes Lojistas de 
Porto Alegre (CDL POA), 
os consumidores farão o seu 
cadastro e poderão consultar 
seu CPF no banco de dados 
do Sistema Central de Prote-
ção ao Crédito (SCPC) e ter 
acesso aos seus débitos, as-

sim como às lojas e empresas 
onde os valores estão pen-
dentes. Caso a pendência seja 
em uma das participantes, o 
consumidor vai receber um 
voucher, que será apresen-
tado na empresa para fazer 
a quitação ou renegociação, 
com condições especiais. 
Mais informações pelo fone 
(51) 3056-3500.

 Lojas, empresas e institui-
ções participantes: Afubra, 
Arccas Material de Cons-
trução, Banrisul, Becker, 
Benoit, Big Móveis, Boticário, 
Bubelinha, Certel, Colombo, 
Comercial Hein, Corsan, Ella 
Mais Bella, Farmácia São 
João, Gang, Hoffmann Spo-
de, Ideal School, Joalheria e 
Ótica Kothe, Lebes, Leonor 
Modas, Loja do Esportista, 
Marlene Calçados, Odonto 
Excellence, Optica e Joa-
lheria Esmeralda, Paludo, 
Pompéia, Show dos Esportes, 
Sicredi, Skylimit Idiomas, 
Vanusa Esportes, Ventury, 
Verdecard.

Álvaro Petry, enfatizou que 
a ideia de oferecer uma linha 
de financiamento se desenvol-
veu na cooperativa há alguns 
anos. “Esperamos que seja 
atrativo e que atenda às expec-
tativas e às necessidades dos 
alunos. Acreditamos muito 
no incentivo à educação”, 
disse. A taxa de juros será de 
1% ao mês para acadêmicos 
de Medicina e de 0,5% para 
estudantes dos demais cursos.

Pela Unisc, também estive-
ram presentes o coordenador 
de Orçamento e Finanças, 
Fernando Batista da Fontoura; 
o assessor da Pró-reitoria de 
Administração, César Augus-

to Rothmund; a coordena-
dora do Setor Financeiro 
Acadêmico, Maria Luiza 
Hoffmann; o coordenador 
do Setor Financeiro Tesou-
raria, Celso Luís Reis; e o 
assessor da Área de Cap-
tação, Luís Carlos Alves 
da Silva. Já pela Sicredi, 
também participaram do 
encontro o vice-presidente 
da entidade, Pedro Carlos 
Thessing; o diretor-exe-
cutivo, Márcio Algayer; a 
assessora de Desenvolvi-
mento de Negócios, Bruna 
Cardoso dos Santos; e a 
assessora de Comunicação, 
Fani Haas.

Monike Thaís Diehl, aluna da 6ª série da 
Escola Estadual de Ensino Médio Ernesto 
Alves de Oliveira, venceu a competição local 
patrocinada pelo Lions Clube Santa Cruz do 
Sul – Centro. O trabalho confeccionado por 
Monike foi um dos mais de 600 mil concor-
rentes do 32º Concurso Anual de Cartaz sobre 
a Paz que o Lions Internacional patrocina, 
visando enfatizar a importância da Paz Mun-
dial aos jovens do mundo inteiro.

“O que você faz hoje influencia no ama-
nhã!” Assim se expressou a vencedora Mo-
nike. Seu cartaz foi selecionado por um júri 
especial, presidido por uma artista plástica, 
levou em conta a originalidade, o mérito 
artístico e expressão do tema do concurso, 
neste ano: “Jornada da Paz”. Por vencer a 
etapa local, Monike ganhou, do Lions Centro 
e parceiros, além do Certificado Especial de 
Vencedora Local, um kit de brindes e uma 
bolsa de estudos de 25% do curso de inglês e 

o prêmio maior, que foi uma bicicleta.  
A coordenadora local do concurso pelo 

Lions Centro, a artista plástica Rosangela 
Maria De Marco Medina, declarou “ter ficado 
impressionada com a expressão e a criativi-
dade demonstradas pelos alunos da Escola 
Ernesto Alves de Oliveira”. Monike e os 
outros 10 alunos da escola que tiveram seus 
trabalhos classificados foram homenageados 
pelo Lions e empresas parceiras nesta quinta-
feira, dia 24, no educandário.

A presidente do Lions Clube Santa Cruz 
do Sul – Centro, Marilucia Teresinha Fran-
ceschetti, disse: “estou orgulhosa por termos 
viabilizado esta oportunidade para os jovens 
expressarem suas visões”, aduzindo que “o 
cartaz de Monike estará avançando para a 
próxima etapa do concurso, onde encontrará 
fortes concorrentes nas rodadas de competi-
ção em nível de Distrito, Distrito Múltiplo e 
Internacional”. 

CONCURsO

Estudante de 11 anos vence etapa local do 
cartaz sobre paz do Lions Internacional

festa extrapola o parque e gera 
movimento e retorno para 
diversos setores da economia 
local, como hotéis, restau-
rantes e transportes”, frisou 
Schwingel.

Os quatro primeiros dias 
de tempo firme e temperatura 
elevada foram determinantes 
para que a Oktoberfest tam-
bém alcançasse um excelente 
resultado em termos de con-
sumo de bebidas e alimentos. 
O consumo de chope, que em 
2018 foi de 142,9 mil litros, este 
ano ficou em 135 mil litros. Já 
os refrigerantes, água e sucos 
passaram de 38,4 mil litros em 
2018 para 46 mil litros nesta 
edição. Com relação à comi-
da, o consumo ficou muito 
próximo dos anos anteriores, 
totalizando 80 mil quilos de 
alimentos em 12 dias. 

A Festa da Alegria, pelo 
terceiro ano consecutivo, pra-
ticou o ingresso solidário para 
acesso aos shows nacionais. 
Ao todo, foram coletados 
9.286 quilos de alimentos, que 
serão destinados a entidades 
assistenciais do município.


