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URI/FW

Ações da coleta
seletiva são
intensificadas

Taller Vertical busca
melhorias para Iraí

O

Através de ações da Semana Acadêmica do curso de Arquitetura e Urbanismo
da URI/FW, foram criados projetos para solucionar problemas do município
Divulgação
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raí foi palco de um evento no dia
8. A quarta edição do Taller Vertical Internacional, que funciona
como a Semana Acadêmica do
Curso de Arquitetura e Urbanismo
da URI/FW, foi realizada, neste
ano, no município. As outras edições haviam sido promovidas em
FW. O objetivo de levar os debates
e projetos criados pelos estudantes para terras iraienses foi o de
focar o olhar na região também,
segundo o coordenador do curso
de Arquitetura e Urbanismo da
URI/FW, Cristhian Moreira Brum.
“Resolvemos sair das fronteiras
de FW e dar atenção para as cidades da região, que também precisam de melhorias”, explica.
Foram mais de 150 alunos e
professores reunidos, entre eles,
oito alunos e dois professores da
Colômbia, para diagnosticar os
principais gargalos a serem melhorados em Iraí. Após o mapeamento dos pontos a receberem
melhorias, os estudantes criaram
projetos com alternativas a serem
implementadas. “Queremos melhorar os problemas enfrentados
por Iraí, como o sistema viário

Mais de 150 acadêmicos, entre eles colombianos, estiveram envolvidos em estruturar os projetos

principal, a questão das enchentes provocadas pelo rio do Mel,
além de realizar intervenções urbanas, principalmente no que se
refere a proporcionar espaços públicos e de lazer para os moradores. Nosso objetivo é transformar

Iraí em uma nova cidade turística”, aponta Brum.
O próximo passo é passar o
trabalho desenvolvido pelos estudantes durante o evento para o
poder municipal. “Primamos em
dar seguimento as nossas ações,

ou seja, esses projetos não param
por aí. A ideia é que isso se desenvolva mais profundamente e que
a prefeitura, de acordo com suas
prioridades e orçamento, coloque
em prática, em parceria com o
curso”, naliza o coordenador.

EDUCAÇÃO

Escola José Cañellas terá curso em Segurança do Trabalho
A intenção da instituição de ensino é formar duas turmas por ano
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om o objetivo de implementar o curso técnico em Segurança do Trabalho na Escola
Estadual Técnica José Cañellas,
de Frederico Westphalen, a
deputada estadual Silvana Covatti realizou reunião na sede
da Secretaria de Educação do
Estado, em Porto Alegre, com
a administração da entidade
de ensino e a representante da
Superintendência da Educação
Pro ssional do Estado (Suepro),
Mara Zuraski. A intenção inicial é formar duas turmas por
ano, com perspectiva de continuidade do curso por aproximadamente uma década. De
acordo com a deputada, desde
2012, FW está pleiteando junto
ao Estado a implementação do
curso no município. “Frederico
Westphalen tem demonstrado
progresso com a instalação de
indústrias, frigorí cos e empre-

A reunião ocorreu na sede da na sede Secretaria de Educação do RS, em Porto Alegre

sas de pequeno, médio e grande
porte. Isso se re ete no desenvolvimento de toda a região e estimula a necessidade de pro ssionais quali cados na área da
Segurança do Trabalho”, disse
Silvana Covatti.
Já o diretor da instituição de
ensino, Pasqual Sebastião Mi-

netto, frisou que a partir de 18
funcionários, qualquer empresa necessita da supervisão de
um técnico para desempenhar
a função. “As pesquisas com a
ACI-FW nos mostram que diariamente o empresariado procura
pro ssionais da área e solicita
cursos de capacitação. Na esco-

la, a procura dos alunos também
é grande. E quanto ao deslocamento dos estudantes pode ser
feito pelas mesmas empresas
de transporte que já vão a Frederico Westphalen, com destino
à URI/FW, que ca ao lado da escola”, a rmou Pasqual.
O secretário estadual da Educação, Ronald Krummenauer,
elogiou a inciativa, que busca quali car os jovens da região e oportunizar a ampliação do mercado de
trabalho. Krummenauer propôs a
criação de um grupo de trabalho
composto pela direção da instituição de ensino, setor pedagógico
da Superintendência da Educação
Pro ssional do Estado (Suepro) e
Departamento de Recursos Humanos (DRH) da Secretaria de Educação do Estado, para reunirem-se
na Escola José Cañellas, em FW,
objetivando maior agilidade na implantação do curso.

s representantes da Secretaria do Meio Ambiente e do projeto Recicla Frederico estiveram reunidos,
nesta semana, para fazer
um balanço da situação da
coleta seletiva no município. Durante o encontro, foi
apontado que em alguns
pontos não há colaboração
da população e, por isso, foram planejadas ações com o
intuito de reverter o cenário.
Entre as atividades, estava prevista ação no Acampamento Farrapo, hoje, 16,
quando equipes visitariam
os galpões, iriam adesivar
veículos e entregariam materiais de conscientização.
Porém, com a previsão de
chuva, a ação foi transferida
para o sábado, 23, na parte
da manhã, no Largo Vitalino
Cerutti, com adesivaço nos
carros e entrega de yers.
Também será iniciada mais
uma visitação porta a porta
para sensibilização ambiental na rota 1 (Central) da coleta seletiva.
De acordo com o scal
ambiental da Prefeitura de
FW, Flavio Cunha Laureano da Silva, até meados
de outubro os grupos coordenados pelas entidades
envolvidas com o Recicla
Frederico farão mais uma
etapa de visitação às residências, reforçando a questão da conscientização e sanando as eventuais dúvidas
da população.

FREDERICO
WESTPHALEN

Agenda de Gênero
será tema de palest

O

Grupo de Missão Jovem
Universitária de Schoenstatt, em parceria com
o Laboratório de Relações
Públicas da UFSM/FW, promoverá na sexta-feira, 22,
às 20 horas, uma palestra
com a irmã Maria das Graças Guedes, que falará sobre o desa o da Agenda de
Gênero. O evento é gratuito
e acontecerá no auditório da
Escola Cardeal Roncalli.
Voltado para os professores, a palestra tem como objetivo propor o debate sobre
gênero, para que os docentes possam trabalhar a temática nas suas respectivas
instituições e realidades.

