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SEMINÁRIO NA EFASC
Na terça- fe i ra ,  d ia 
12 ,  das 8h30min às 
17h30min, ocorre o V 
Seminário Regional de 
Agroecologia (SERA), 
na sede da Efasc, Alto 
Linha Santa Cruz. Com 
o tema “Agroecologia 
e Segurança Hídrica 
–  Como está nossa 
água?”, o seminário é 
aberto ao público e 
não tem custo. Inscri-
ções pelo Facebook 
do evento, telefone (51) 
3713-3046 ou no local.

CONSElhO TUTElAR
O Conselho Tutelar de 
Vera Cruz dispõe de um 
número celular de plan-
tão para ocorrências à 
noite e aos fins de se-
mana. As denúncias po-
dem ser feitas pelo con-
tato: (51) 99975-1213. O 
telefone convencional, 
em horário comercial, 
funciona normalmente: 
3718-3258.

VACINAÇÃO
A Campanha Nacional 
de Vacinação chega à 
nova etapa. Entre os 
dias 18 e 30 de novem-
bro devem se vacinar 
aqueles que têm entre 
20 e 29 anos. No dia 
30 de novembro have-
rá Dia D, com postos 
abertos. Para se vacinar 
é necessário levar a 
Caderneta. Dúvidas po-
dem ser sanadas junto 
aos postos de saúde. 

ACI
A ACI realiza na noi-
te desta terça-feira, 
dia 12, assembleia ge-
ral. O principal assunto 
da pauta é a eleição 
do novo presidente 
e vice para o biênio 
2020-2021, bem como 
o Conselho Fiscal e 
Deliberativo. O empre-
sário Gabriel Borba, 1º 
vice-presidente nes-
sa gestão, concorre a 
presidente, formando 
chapa única com César 
Cechinato, secretário 
de Desenvolvimento 
Econômico de Santa 
Cruz. A eleição ocorre 
no auditório da ACI, na 
rua Venâncio Aires, 641, 
a partir das 18h30min. A 
posse dos eleitos será 
em 1º de janeiro do ano 
que vem. 

AVISOS

Estudantes avaliam segundo domingo do ENEM

Seis meninas terão 
festa de debutante 
organizada pelo 
Interact Club, nesta 
quinta-feira, no 
ginásio Bom Jesus

Nos preparativos do evento, seis meninas realizaram ensaio na última semana

VERA CRUZ

PROVAS

LUCIANA MANdLER
redacao1@jornalarauto.com.br

O projeto “I Have a 
Dream”, na tradução 
“Eu tenho um so-

nho”, realizado pelo Interact 
Club Vera Cruz, chega a sua 
5ª edição e contempla neste 
ano seis meninas. Para serem 
escolhidas, elas precisaram 
escrever uma carta contando 
os seus sonhos e a vontade 
de debutar, comemorando a 
passagem dos 15 anos.

Camily Victória da Silva 
dos Santos, Fabrícia Theisen 
de Lima, Grasiela Gonçalves, 
Paula Milene dos Santos, Ste-
fany Assis de Souza Gorreis 
e Tailane Eduarda da Silva 
Brandt. Essas meninas terão 
uma festa dos sonhos na noite 
desta quinta-feira, dia 14, a 
partir das 19h30min, no Giná-
sio Bom Jesus.  

Como toda princesa, terão 
direito a salão de beleza (ca-
belo e maquiagem, pedicure 
e manicure) e vestido, tudo 
sem custo para as debutantes, 
graças a parceiros que decidi-
ram ajudar.

Para o presidente do Inte-
ract Club, Gabriel Lenz Ziani, 

LuCIANA MANDLER

O sonho vai se tornar real

é a união de esforços que torna 
este momento possível. “Não 
podemos deixar de agradecer 
os parceiros, que estão ceden-
do o que é necessário para tor-
nar este dia um momento es-
pecial para as meninas”, frisa. 
Eduarda Stoeckel, integrante 
do Interact, diz que conhecer 
a história das meninas, numa 
realidade diferente da sua, 
e poder ajudar é motivo de 
alegria. “Embora para muitos 
possa não parecer muito, para 
elas é importante. É a realiza-
ção de um sonho. Deixa-nos 
felizes, pois estamos ajudan-
do e contribuindo com este 
sonho”, reflete. 

Desde 2015, quando iniciou 

o projeto “I Have a Dream”, 
o Interact Club Vera Cruz já 
oportunizou a festa de debu-
tante para 23 meninas e nesta 
quinta-feira, outras seis terão 
o sonho realizado.

A ENTRAdA
A festa, preparada com 

muito carinho para as jovens 
debutantes, será no estilo dos 
anos anteriores, quando mem-
bros do Interact dão abertura 
ao evento, com breve fala, e na 
sequência acontece a entrada 
das meninas. Uma de cada 
vez, com seus pares, vão dar a 
volta de apresentação  e após 
se preparam para as fotos 
com amigos e familiares. Na 
sequência, as meninas jan-

tam e participam de um dos 
momentos mais esperados 
da noite: a valsa e a dança de 
abertura da pista.

JANTA 
Assim como no ano pas-

sado, o cardápio contempla 
galeto, arroz, maionese e sa-
ladas. Além de familiares e 
amigos, pessoas da comuni-
dade que têm interesse em 
acompanhar a festa podem 
adquirir ingresso. Até quarta-
feira, dia 13, eles podem ser 
adquiridos com membros do 
Interact Club, ao valor de R$ 
15 (adulto) e de R$ 8 (crianças 
de seis a 12 anos). No dia, o va-
lor é de R$ 20 (adulto) e de R$ 
10 (crianças de seis a 12 anos).

O desafio foi cumprido. 
Com a prova do domingo, 
dia 10, o Exame Nacional 
do Ensino Médio (ENEM) 
2019 encerra com a parti-
cipação de estudantes em 
mais de 1,7 mil municípios. 
O desafio do fim de semana 
foram as temidas questões 
de matemática e ciências 
da natureza. Mas e como 
os participantes da região 
avaliaram a prova?

P a r a  N i c o l a s  E b e r t 
Hickmann, de 19 anos, o 
novo estilo de exame abran-
geu mais questões de mate-
mática básica e de resolução 

mais rápida. “Já as de ciên-
cias da natureza foram mais 
complicadas de resolver e 
muito conteudistas”, desta-
ca o morador de Vera Cruz. 
Em busca do curso de medi-
cina, o jovem - que faz cur-
sinho pré-vestibular - avalia 
este segundo domingo como 
o mais complexo. Segundo 
ele, o primeiro foi interpre-
tativo, com mais chance de 
chegar à resposta certa. 

Já a moradora de Cande-
lária, Luisa Michel Ellwan-
ger, vê o primeiro domingo 
como o mais difícil .  “O 
tema da redação não era 

esperado e as questões de 
português estavam muito 
interpretativas. Já neste 
domingo, me surpreendi 
com a matemática, pois 
considerei bem mais fácil”, 
conta a jovem de 17 anos, 
que deseja ingressar na 
carreira de Ciências Contá-
beis. Para ela, estudante do 
terceiro ano da Escola Guia 
Lopes, o mais complicado 
deste fim de semana foram 
as questões de química.

A aluna de  curs inho 
para Medicina Elizandra 
Woyciekoski avaliou este 
segundo domingo como 

mais cansativo. “Para mim, 
foi um jogo de estratégias 
na busca pelo TRI (Teoria 
de Resposta ao Item - for-
ma de correção das provas 
objetivas) ideal”, salienta. 
Entretanto, a moradora de 
Vera Cruz, de 22 anos, não 
ficou surpresa com o nível 
de dificuldade. “A cada ano 
o exame está mais seletivo e 
parecido com outras provas 
de vestibulares”, comenta 
a estudante, que julgou o 
conteúdo de física o mais 
desafiador. Afinal, prefere 
o conteúdo avaliado no 
primeiro domingo.


