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◘ Projeto Valorizar

Inicia distribuição de peças de roupas arrecadadas com doações
Projeto Valorizar iniciou no
sábado, 29 de julho, a distribuição das roupas arrecadadas
através de campanhas para moradores dos bairros atendidos. O primeiro
a receber as aproximadamente 3,6
mil peças foi o bairro São José, em
Frederico Westphalen. Durante a manhã de sábado, dezenas de pessoas
compareceram ao centro comunitário
da localidade para escolher os itens.
Na ocasião, o projeto também preparou um almoço para os moradores.
Os vestuários recebidos pelo
Projeto Valorizar foram doados por
pessoas de FW e também de municípios da região. As roupas também
serão entregues em uma ação
que será realizada no bairro Santo
Antônio, na manhã deste sábado, 5.
Além disso, o Projeto Valorizar está
atualmente com outra campanha, a
de recolhimento de leite. Para doar,
basta entrar em contato pelo número
(55) 9.9660.5745 e combinar a
forma de entrega.

◘ Arte

Frederiquense Zanchin
Júnior destaca-se no maior
festival de dança do mundo
bailarino frederiquense, Paulo Roberto
Zanchin Júnior, após passar por uma
O
seleção, participou do 35° Festival de Dança de Joinville, considerado o maior festival
de dança do mundo pelo Guinness Book,
desde 2005. O dançarino apresentou-se
na mostra competitiva com as coreografias
“Rastros”, na categoria Solo Contemporâneo Masculino Sênior e “Tênue!”, na
categoria Duo Contemporâneo Sênior, e
conquistou o segundo lugar na categoria
Solo Contemporâneo Masculino Sênior –
não houve primeiro lugar, pois a avaliação
é feita por média da nota dos jurados. A
coreografia “Rastros” é assinada pelo coreógrafo Fernando Lima. O festival de dança
ocorreu de 18 a 29 de julho.
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Dezenas de pessoas compareceram no centro comunitário do bairro
São José, em Frederico Westphalen, para escolher as peças de roupas

Câmara dos Escritores irá realizar ação na praça da matriz
A Câmara dos Escritores do Médio Alto Uruguai, em conjunto com
o Projeto Valorizar, estará realizando no próximo sábado, 12, uma
ação na praça da matriz. O objetivo da atividade – que irá ocorrer em
paralelo ao Sabadão dos Negócios – é mostrar à comunidade alguns
escritores de FW e região e suas respectivas obras. Haverá comercialização de livros no local e outras atrações para o público.

Arquivo pessoal/Divulgação

◘ URI/FW

◘ Bagual do Gaudêncio

Empreendedor social Eduardo
Lyra fará palestra em FW

Show de stand-up humorístico
será em Frederico Westphalen

empreendedor social, Eduardo Lyra, de 26
O
anos, irá palestrar em Frederico Westphalen na
próxima quarta-feira, 9, a partir das 19 horas, no

Paulo com o professor e coreógrafo Fernando Lima

Eduardo Lyra apareceu
na lista da Forbes
como uma das 30
personalidades
jovens que mais se
destacaram no país

Sesc-FW traz para o
município, no dia 31
O
de agosto, o espetáculo

Divulgação

ginásio do Itapagé. O encontro abordará o tema
“O protagonismo do jovem frente aos desafios
do mundo do trabalho”. A palestra abre o maior
evento acadêmico do ano da URI/FW – a Semana
Integrada dos Cursos de Graduação (URICOM).
Eduardo Lyra nasceu em uma favela de Guarulhos (SP) e inspira milhares de jovens com o projeto
Gerando Falcões, que atua nas escolas públicas
do país para provar ao jovem pobre que todos,
independentemente de condição social e histórico
familiar, podem ser “falcões” – como ele mesmo
diz. Atualmente, atua como escritor e roteirista, e
apareceu na lista da
revista Forbes como
uma das 30 personalidades jovens que
mais se destacaram
no país.

de stand-up “Bagual
do Gaudêncio”, com o
humorista Cris Pereira. O
evento será realizado a
partir das 20 horas, no
Clube Harmonia, em FW.
Os ingressos já estão
sendo comercializados
na unidade do Sesc-FW
por R$ 15 para comerciários e dependentes
com cartão Sesc/Senac,
R$ 20 para empresários
e dependentes com cartão Sesc/Senac e R$ 40
para o público em geral.
No show, o ator e
humorista Cris Pereira

O show será apresentado
em FW, no dia 31 de agosto

apresenta um dos seus
personagens mais queridos: Gaudêncio, o bagual
contador de histórias.
Gaudêncio é um legítimo
habitante do campo, figura
típica do Rio Grande do Sul.
Grosseiro, o personagem
apresenta “causos” que
aconteceram em sua vida.

