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MCC prepara mais um
encontro diocesano
O Movimento de Cursilho de Cristandade (MCC) da Diocese
de Frederico Westphalen prepara mais um encontro diocesano do
movimento no dia 9 deste mês de novembro no Parque de Exposições de FW. A programação terá inicio às 8h com recepção dos
grupos. Pela manhã a programação contará com a participação do
ex-coordenador estadual do Movimento de Cursilhos de Cristandade Percival Puggina.
Puggina atualmente é conselheiro do Instituto de Desenvolvimento Cultural e membro da Mesa Diretora da Santa Casa de
Misericórdia de Porto Alegre. Como leigo católico, além de coordenar o Movimento de Cursilhos de Cristandade, presidiu a Associação dos Dirigentes Cristãos de empresas de Porto Alegre e se
dedicou ao estudo da Doutrina Social da Igreja.
Ao meio dia haverá almoço e às 13h30 abertura dos trabalhos
com o Padre Valtuir Bolzan, Assistente Eclesiástico do MCC. Às
17h haverá missa celebrada pelo Bispo da Diocese Dom Antonio
Carlos Rossi Keller, concelebrada pelos assessores do MCC e demais padres da Diocese que estivem presentes. Haverá uma equipe responsável pela animação do encontro durante todo o dia.
Elenir Spocnhiado, coordenadora do evento destacou que todos
os Cursilhistas da Diocese são esperados para este dia especial.
“Vamos juntos nos abastecer de luzes, força e fé, para continuarmos nossa caminhada de filhos do mesmo Pai”, destacou.

Obras do PAC 2 em andamento
em Frederico Westphalen
As obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC2)
tiveram início no mês de junho deste ano e continuam em andamento. Nessa semana está sendo feito na Avenida Industrial, a regularização de base, execução de meio fio, os aterros laterais para o travamento
do meio fio e, posteriormente, será colocada a brita seguida do asfalto. Além disso, está sendo feita a galeria pluvial de travessia de águas,
onde já foi realizada a escavação de 10 metros de profundidade e 5
metros de largura e, agora, está sendo executado o fundo de concreto e as laterais em pedra, onde posteriormente será posto laje e fechada a galeria para a continuidade da pavimentação.
PROJETO
O projeto contempla a drenagem pluvial das vias, base e sub-base
de pavimentação asfáltica, com concreto usinado a quente, sinalização viária, passeio com piso tátil, placas de trânsito e acessibilidade.
As obras serão executadas na Avenida Industrial, Loteamento Mazzutti,
Loteamento Cerutti e núcleos 6 e 7.
Além disso, o Bairro Aparecida receberá 500 metros lineares de
galeria pluvial em concreto armado. A galeria tem início na Rua Quinze de Novembro, esquina com a Rua Três de Outubro, e segue na
Rua José Bonifácio até chegar na Rua Caí, ponto de encontro com a
galeria já existente ligada ao bueiro da BR 386.
O valor total da obra ultrapassa R$ 6 milhões de reais, sendo que
deste valor aproximadamente 90% é proveniente de financiamento
da Caixa Econômica Federal, seguido de uma contrapartida do município de R$ 590 mil reais. As obras têm o prazo de 18 meses para
serem concluídas.
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Faça a vida acontecer
inscrevendo-se no
Vestibular da URI
O Vestibular de Verão 2015 da
URI está com as inscrições abertas. Até o dia 16 de novembro é
possível fazer a sua inscrição pelo
site www.urivestibular.com.br.
Nesta edição do processo seletivo serão oferecidos os seguintes cursos: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da
Computação, Ciências Biológicas
– Licenciatura, Ciências Biológicas – Bacharelado, Ciências
Contábeis, Direito, Educação Física – Licenciatura, Educação
Física – Bacharelado, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Farmácia, Fisioterapia, Letras – Inglês, Matemática,
Nutrição, Pedagogia, Psicologia,
Química Industrial, Curso Superior de Tecnologia em
Agropecuária.
Fazendo a vida acontecer
O lançamento do Vestibular
para o público interno da URI –
FW fez alusão ao slogan da campanha do processo seletivo. Crianças, adolescentes, jovens e
adultos encenaram um teatro que
mostrou desde os anos iniciais,
perpassando pela escolha do curso, o vestibular, a vida na universidade e a sonhada formatura. O
momento tornou emocionante o
lançamento do Vestibular para os
funcionários da Instituição.

Seleção diferenciada para candidatos
com idade igual ou superior a 35 anos
A fim de oportunizar o acesso facilitado ao Ensino Superior àqueles que já
possuem 35 anos ou mais, são destinadas 5% das vagas dos cursos para os
candidatos desta faixa etária. O processo prevê uma prova de redação e mais
questões de interpretação. Além destas vantagens, os candidatos desta faixa
etária, uma vez aprovados no vestibular, ainda têm a oportunidade de buscar
cursar a graduação com o benefício do Fies, já que os estudantes que concluíram o Ensino Médio antes de 2009 não necessitam ter realizado a prova do
Enem para solicitar o financiamento.
Saiba mais! Acesse
www.urivestibular.com.br.

RECEITA
A arrecadação federal bateu
recorde e fechou setembro em R$
90,722 bilhões, uma alta real
(com correção da inflação pelo
Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA) de
0,92% em relação a setembro do
ano passado. Na comparação
com agosto de 2014, houve queda de 4,42%. O resultado ficou
dentro do intervalo das previsões
da pesquisa realizada pelo AE Projeções com o mercado financeiro, pouco abaixo da mediana e
perto do piso das expectativas. De
acordo com o levantamento, as
expectativas indicavam um resultado de arrecadação entre R$ 90,0
bilhões e R$ 95,8 bilhões, o que
resultou em mediana de R$ 91,0
bilhões.

