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Jantar em prol da
Comunidade Bárbara
Maix será realizado

O

grupo Trilheiros do Barril irá realizar no dia
15 de julho, sábado, um jantar beneficente em prol da Comunidade Terapêutica Feminina Bárbara Maix, de FW. O cardápio contará
com galeto assado, massa com bacon e brócolis, massa à bolonhesa, maionese, saladas
e pães. Todo o valor arrecadado com a venda
de ingressos será revertido na aquisição de
alimentos para a entidade. O jantar ocorre na
sede do Trilheiros do Barril, a partir das 20
horas. De acordo com um integrante do grupo, a capacidade no local é de 120 pessoas,
por isso, os ingressos são limitados.
As entradas estão sendo comercializadas por R$ 25 para adultos e R$ 12 para
crianças, diretamente com os integrantes do
Trilheiros do Barril.

◘ Frederico Westphalen

Rotary Barril promove 13ª
edição do Café Colonial
já é tradicional em Frederico Westphalen,
o Rotary Clube Barril, em parceria com a ApaeC-FW,omo
está promovendo mais um café colonial. O

evento, que já está em sua 13ª edição, será realizado na sede da Apae-FW no dia 8 de julho, sábado, das 18h30min às 22 horas. Um amplo buffet
de doces e salgados, além de bebidas, será servido
no local. Os ingressos já estão sendo comercializados com integrantes do clube de serviço e da
associação ou nos pontos de venda – Grafimax,
Maria João, supermercado Razia, Cia dos Pães e
Marmoraria Binotto – por R$ 45 cada. Todo o valor
arrecadado será revertido para projetos sociais.

◘ Cultura

Inscrições para o
7º Festival Atena
encerram na sexta
Festival Atena tem como objetivo promover a manifestação da cultura popuO
lar por meio de apresentações, encenações

e exposições artísticas e é organizado pela
Associação Cultural Atena (ACA-FW). Neste
ano, o evento chega a sua 7ª edição e será
realizado no dia 8 de julho, na Escola Cardeal
Roncalli, em FW.
As inscrições para quem deseja concorrer
nas categorias de arte, dança, música, cinema,
fotografia, pintura, desenho e literatura seguem até a próxima sexta-feira, 30. Para cada
categoria artística há um regulamento específico, que pode ser consultado na página institucional da ACA no Facebook, ou pode ser
solicitado pelo e-mail atenafw@gmail.com ou
ainda pelo WhatsApp (55) 9.9995.3811.
Só será permitida uma única inscrição por
grupo ou participante para cada uma das categorias e/ou subcategorias de arte previstas
para este festival. Entretanto, será permitido
a um mesmo grupo ou interessado inscrever-se em mais de uma categoria. A cada inscrição deve corresponder uma única apresentação ou exposição. Não há custo de inscrição
para qualquer uma das categorias de arte.

Divulgação

◘ Solidariedade

◘ Interact Club

Projeto “Cobertas de
amor” beneficia famílias e
empresas frederiquenses
Interact Club de FW – que reúne jovens de
12 a 18 anos – realizou o projeto “Cobertas
O
de amor”. Durante duas semanas, os integrantes
do grupo e do Rotary arrecadaram em empresas
doações de retalhos que foram utilizados na confecção de cerca de 40 cobertores – todos feitos
à mão pelos membros do clube. “Reunimo-nos no
salão paroquial e também no salão da igreja do
bairro Nossa Senhora Aparecida para costurar. A
base era um tecido onde costurávamos os retalhos em cima e após era posto uma capa. Participaram da confecção cerca de 50 pessoas dividias
em diferentes turnos”, explica a presidente do
Interact, Anne Pivetta Dalmolin.
O principal objetivo da ação foi ajudar as famílias que não possuem condições financeiras
de adquirir cobertores, além de preservar o meio
ambiente, pois os retalhos seriam incinerados
causando poluição. “A iniciativa auxilia também

Cobertores foram confeccionados pelos membros do clube e doados às famílias

as empresas, pois fizemos uma pesquisa
em uma empresa que apontou para o gasto
de R$ 650 mensais em incineração de retalhos. Só neste empreendimento são descartados cerca de 350 quilos por mês”, acrescenta Anne. No dia 16 de junho, integrantes
do grupo fizeram a entrega dos cobertores
no bairro São José e no Lar dos Idosos do
município. “Junto com cada cobertor foi en-

◘ Cufa-FW

Mais de três mil peças entregues
na Campanha do Agasalho
urante a manhã de sábado, 17, integrantes da
D
Cufa-FW realizaram a entrega

de mais de três mil peças no
bairro São José, em Frederico
Westphalen. Roupas, calçados
e cobertores foram recolhidos em 17 pontos de coleta
no município. A ação integra
a Campanha do Agasalho de-

senvolvida pela organização.
Além disso, nesta semana
a Cufa-FW também esteve
recolhendo doações de roupas
de inverno e cobertores para
os apenados do Presídio Estadual de Frederico Westphalen.
A entrega dos itens arrecadados foi realizada na tarde de
ontem, 23.

tregue uma muda de árvore de canela, onde
os rotarianos já fizeram o plantio e cada
família ficou responsável de cuidar de sua
árvore. Plantamos também seis mudas de
árvore na Escola Maria Falcon”, afirma.
No fim de semana passado, o projeto foi
apresentado na Conferência Distrital de Interact Clubs, em Agudo, onde se classificou
entre os melhores projetos do Estado.
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Peças foram disponibilizadas aos moradores do bairro São José, em FW

◘ Espelho, espelho meu

Último dia para participar da promoção
or meio de uma parceria com as coaches Angela Cristina Pessotto e DeboPra Dalegrave,
o jornal O Alto Uruguai está

oportunizando, entre seus assinantes,
uma vaga, com 50% de desconto, para
participar do projeto “Espelho, Espelho
Meu”. Com uma abordagem inovadora de
coaching, a iniciativa objetiva entrelaçar o
life coaching e o coach de imagem, estilo
pessoal e identidade corporativa, a fim de
proporcionar uma mudança de vida e de
atitude nos participantes. O projeto é comandado pelas coaches Debora Dalegrave

e Angela Cristina Pessotto e terá encontros em grupo de, no máximo 10, pessoas,
além de dois encontros individuais.
O jornal AU irá proporcionar a um
assinante – ou parente de primeiro grau
de assinante – participar do projeto com
50% de desconto. Para concorrer à vaga,
o participante deve enviar uma resposta para a
pergunta “Qual a marca
que eu quero deixar no
mundo?”, para o e-mail
marketing@oaltouru-

guai.com.br, ou enviar mensagem para o
número de WhatsApp (55) 9.9648.9047.
A resposta deverá ter, no máximo, duas
linhas de texto e a mais criativa será a
vencedora. O prazo para participar da
promoção encerra às 23h59min deste
domingo, 25.

◘ Educação

◘ Promenor

Prática cotidiana dos
professores vira tema de livro

Maria Lucia Deck promove
feijoada beneficente

enfermeira, doutoranda em
Educação e professora do
A
Departamento de Ciências da

o dia 1º de julho, sábado, o lounge e bar Maria
Lucia Deck, com o apoio de diversas empresas
N
patrocinadoras, promove a 2ª Feijoada do Maria.

Saúde da URI/FW, Jaqueline Marafon Pinheiro, sob orientação
da doutora Neusa Maria John
Scheid, lançou o livro “A interferência das doenças laborais na
prática educativa sob a ótica dos
professores do ensino médio”.
De acordo com a autora, a obra
aborda a prática cotidiana dos
docentes. “Venho de uma família
composta de muitos professores,
o que fez com que me apaixonasse pela profissão. Entretanto, vi al-

guns de meus familiares e alguns
amigos adoecendo no decorrer de
sua atuação profissional”, explica.
Jaqueline acrescenta que o livro
possui o objetivo de investigar as
doenças laborais mais frequentemente encontradas entre os
professores do ensino médio e
as razões que esses profissionais
atribuem para o adoecimento. “É
possível perceber o quanto estes
docentes necessitam de investimento, não somente financeiro,
mas emocional, questões estas,
que são propostas como estratégias de prevenção”, finaliza.

Ano passado, o valor arrecadado com o evento
foi destinado à Comunidade Terapêutica Bárbara
Maix e, neste ano, a instituição beneficiada será o
Promenor. O evento inicia às 10 horas e segue até
as 18 horas no deck do Maria Lucia, em Frederico
Westphalen. Será servida feijoada, com acompanhamentos como pães, arroz, couve, farofa e laranja. Além disso, será realizada uma roda de samba
com a banda Sambackstage, de Passo Fundo.
Os ingressos são limitados e começam a ser
comercializados neste sábado, 24, por R$ 30, na
hamburgueria Senhor Frederico, Toca do Urso ou
no Maria Lucia Deck.

