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SUPER ANIVERSÁRIO PREMIADO

Rematrículas
iniciam hoje

A

Outras dezenas de prêmios também foram sorteados para associados e clientes
Debora Theobald

A

Cotrifred realizou no sábado, 30 de dezembro de 2017, no estacionamento da
agropecuária, em FW, o sorteio da campanha Super Aniversário Premiado. Foram sorteados 38 prêmios, alusivo ao aniversário de 60
anos da cooperativa, contemplando clientes e
associados de todas as filiais da Cotrifred.
Integravam a lista de prêmio vales-compras
de R$ 200, R$ 250 e R$ 150, além de TVs Led
32”, aparelhos de ar-condicionado e um Fiat Palio zero-quilômetro. Primeiramente, foram sorteados prêmios para clientes e associados de
cada filial, após todas as cautelas – de todas as
unidades da cooperativa – foram colocadas juntas, sorteando vales-compras e o carro zero-km.

www.

Confira a lista
completa dos
ganhadores
no site

oalto
uruguai
ai
.com.br

Ganhadores
Vale-compras de R$ 150: Sergio da Rosa
Vale-compras de R$ 150: Marilia Zanardi
Vale-compras de R$ 150: Ian Guilherme Pereira
Vale-compras de R$ 150: Claudio Vargas
Vale-compras de R$ 150: Alceu Vargas
Fiat Palio zero-quilômetro: Odolir Boscardin,
da linha São Paulo, em FW

s rematrículas da UR/FW iniciam hoje, 3. Quem já é estudante da universidade deve manifestar, até o dia 12, o interesse
em continuar frequentando a faculdade, sendo que a ação pode
ser feita presencialmente ou via
portal on-line da URI.
Caso opte por comparecer à
universidade para realizar o procedimento, o aluno deve atentar
para os horários definidos para
as rematrículas, que ocorrem
das 8 horas às 11 horas e das
13h30min às 17 horas. Já pela
parte da noite, o horário de atendimento ocorre das 19 horas até
as 21h30min. A faculdade também estabeleceu um calendário
de rematrícula para cada curso
(confira os dias no box).
Já se a rematrícula for on-line, o aluno deve acessar o seguinte link www.fw.uri.br/site/
pagina/formas-de-ingresso
e
escolher uma das opções. Para
alunos menores de 18 anos, é
preciso a presença do responsável financeiro, junto com a
apresentação de fotocópias dos
documentos pessoais do mesmo (certidão de nascimento/
casamento, CPF, RG).
Cronograma

Dia 3: Ciências Biológicas (bacharelado e licenciatura) e Química
Industrial. Dia 4: Administração e
Ciências Contábeis. Dia 5: Arquitetura e Urbanismo e Letras (Inglês e
Língua Portuguesa). Dia 8: Ciência
da Computação e Engenharia Civil.
Dia 9: Engenharia Elétrica, Farmácia
e Fisioterapia. Dia 10: Matemática,
Psicologia, Pedagogia e Tecnologia
em Agropecuária. Dia 11: Educação
Física (bacharelado e licenciatura),
Enfermagem e Nutrição. Dia 12: Direito (diurno e noturno).

Concorreram milhares de cupons, incluindo os que já tinham participado de outros sorteios em 2017

IVA REGINA

Estilista apresenta 2ª edição da coleção Luz
Evento contou com desfile de joias Bella Pietra e de calçados da Espaço Bambini
composta apenas de peças únicas”, ressaltou Iva Regina. As
novas peças também destacam-se pela leveza, uma característica do verão.
Ainda, no evento foram oferecidos coquetel e bebidas, como
forma de confraternização.
“Essa também foi uma oportunidade de fecharmos esse ano
e já darmos início a 2018 com
motivação”, concluiu a estilista.

Adriano Dal Chiavon
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Cotrifred sorteia um
carro zero-quilômetro

estilista Iva Regina apresentou a segunda edição
da coleção Luz em um
evento realizado na sede de seu
ateliê, na noite de quarta-feira, 27 de dezembro. Integrou a
programação do lançamento,
desfile com 10 modelos vestindo as novidades da coleção
e exposição de joias da Bella
Pietra e de calçados da Espaço
Bambini. Inclusive, os produtos
dos parceiros do evento também
compuseram o look das modelos que desfilaram para diversas
clientes do ateliê.
Contendo peças diferenciadas em paetê, com cortes que
valorizam o corpo da mulher,
além dos detalhes característicos da estilista, a nova coleção
também possui outro diferencial. “Nesta segunda edição da
coleção Luz, as clientes poderão
escolher, por exemplo, cores ou
personalizações que lhes agradem para compor os vestidos.
Diferente da primeira edição,
lançada em abril, a qual era
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Mais vagas de
emprego no RS

O

JOIAS COM EXCLUSIVIDADE
O desfile também foi marcado pelas joias da Bella Pietra,
empresa revendedora oficial
da marca Maria Dolores. Com
loja física em Ametista do Sul,
mas oferecendo atendimento
personalizado, a Bella Pietra
destaca-se pela exclusividade.
“A marca Maria Dolores possui
o diferencial de produzir peças
únicas, com lapidações direto
nas pedras e design diferenciado, o que confere exclusividade
em cada joia. Com certeza, as

CAGED

Confira a galeria
de fotos em

www.

Modelos desfilaram usando as novidades da 2ª
edição da coleção Luz, de Iva Regina. Joias e
calçados de parceiros também compuseram os looks

clientes irão encontrar um estilo único, confeccionado em
material nobre e atemporal”,
detalhou a revendedora, Samia
Fronza. Para solicitar o atendimento personalizado, basta pro-
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curar pelo perfil revendamariadolores_ametista no Instagram.
Os calçados da Espaço Bambini
também foram um atrativo especial do evento promovido pela
estilista Iva Regina.

Rio Grande do Sul liderou a
criação de empregos formais
entre os Estados brasileiros, em
novembro. No mês, o Estado
teve saldo positivo de 8.753
empregos, segundo dados do
Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados (Caged), divulgado na quarta-feira, 27, pelo
Ministério do Trabalho.
O saldo positivo foi gerado
pela diferença entre 72.343 contratações e 63.606 demissões,
representando um crescimento
de 0,35% em relação ao mês de
outubro. O resultado foi motivado pela expansão do Comércio
(+4.567 postos), Agropecuária
(+3.973) e Serviços (+2.031).
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