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COLETA SELETIVA EM FW

Coleta seletiva está em vigor no Centro de Frederico Westphalen há seis meses

urbanos na zona de implementação da coleta seletiva em Frederico Westphalen”, com todos
os dados detalhados, será encaminhado para a Prefeitura de FW
pela Ecológica Jr. O projeto teve
a supervisão do coordenador da

Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, Carlos Rossatto, e do
engenheiro civil, Sérgio Grassi,
além do envolvimento das equipes das secretarias do Meio
Ambiente, Planejamento, Obras,
Fazenda e Administração.

ENSINO SUPERIOR

Desta forma, a partir do dia 29
de janeiro até 1º de fevereiro, às
23h59min, os candidatos que realizaram o Enem poderão optar,
se assim desejarem, por disputar
uma vaga nos cursos de Medicina
Veterinária, Sistemas para Internet ou Administração. Para cada
curso estão disponíveis 40 vagas.
UFSM disponibiliza mais
de 450 vagas na região
A UFSM, com campus em
Palmeira das Missões e Frederico Westphalen, disponibilizará 456 vagas nesta edição do
Sisu. São nove cursos, sendo
que Administração (55 vagas),
Enfermagem (40 vagas) e Zoo-

tecnia (56 vagas) são oferecidos
em Palmeira das Missões, e as
graduações de Agronomia (60
vagas), Engenharia Ambiental e
Sanitária (60 vagas), Engenharia
Florestal (60 vagas), Jornalismo
(55 vagas), Relações Públicas
(30 vagas) e Sistemas de Informação (40 vagas) no campus
em Frederico Westphalen.
O resultado do Enem será divulgado pelo MEC no dia 19 de janeiro, para que assim os estudantes tenham conhecimento de sua
nota ao se inscreverem no Sisu, a
partir do dia 29 de janeiro. Mais
informações sobre o processo podem ser obtidas acessando o site
do Sisu, no link sisu.mec.gov.br.

CIEE-FW

Inscrições abertas para ingresso de aprendizes

O

Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE-FW)
está com turma aberta para ingresso de aprendizes nos municípios de Frederico Westphalen e Seberi. O programa Aprendiz Legal, que vem sendo desenvolvido pela entidade desde 2010, com contratos
de dois anos e 20 horas semanais, o aprendiz fica
os primeiros 20 encontros na entidade formadora
e após esse período vai para empresa, na qual desenvolve 16 horas semanais de atividades práticas e
quatro horas de atividades teóricas no CIEE, além de
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um encontro extra mensal. O CIEE possui turmas nos
turnos da manhã e da tarde.
As empresas não optantes do simples e que possuem, no mínimo, sete funcionários, precisam se enquadrar na Lei de Aprendizagem (Lei 10.097/2000) e
ter aprendizes equivalente a um mínimo de 5% e um
máximo de 15% do seu quadro de funcionários. As
empresas que precisarem colocar aprendizes devem
entrar em contato com o CIEE-FW, pelo telefone (55)
3744-6713 ou pelo e-mail frederico@cieers.org.br.

URI/FW oferece mais uma
oportunidade de acesso ao
ensino superior. Estão abertas as
inscrições para o Processo Seletivo – 2ª edição 2018. No campus
frederiquense estão disponíveis
338 vagas, em 28 cursos de graduação. As inscrições podem ser
feitas pelo site www.vestibular.uri.
br até o dia 31 de janeiro.
A prova será realizada no dia

4 de fevereiro, das 14 horas às
16 horas, na sede da universidade, em Frederico Westphalen. Em
caso de empate, a classificação
será definida pela nota do Enem
e/ou nota da redação, e pela ordem de inscrição. A divulgação
dos classificados será feita no dia
6 de fevereiro, e as matrículas deverão ser efetuadas a partir do dia
7 de fevereiro.

Rematrículas seguem até o dia 12
A URI, campus de Frederico
Westphalen, está com as rematrículas abertas até a próxima sexta-feira,
12. O estudante que tem interesse
em continuar vinculado à universidade deve realizar o procedimento
de forma on-line ou presencial.
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 ho-

ras. Já pela parte da noite, o horário
de atendimento ocorre das 19 horas
até as 21h30min.
Já se a rematrícula for on-line, o
aluno deve acessar o link www.fw.uri.
br/site/pagina/formas-de-ingresso e
escolher uma das opções. Para estudantes 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).

RECÉM-NASCIDO

Primeiro bebê da região
se chama Bruno
Debora Theobald

IFFar-FW e UFSM/FW estão em turno único

Cursos superiores terão
inscrições via Sisu
Uma vez que o Instituto Farroupilha é uma instituição federal,
o ingresso dos cursos superiores
ofertados agora serão via Sisu.
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Daiane Binello/Arquivo AU
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Instituto Federal Farroupilha,
campus de Frederico Westphalen, está atuando em turno
único, em decorrência do período
de férias. O atendimento deve permanecer em horário reduzido durante o mês de janeiro e fevereiro,
com o horário se estendendo das
7h30min às 13h30min. A UFSM/
FW também estará atendendo o
público no mesmo horário de turno único, até 16 de fevereiro.
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Inscrições abertas para a
2ª edição do vestibular de verão

Empresa júnior do curso de Engenharia Ambiental da UFSM/FW
é responsável pela confecção dos relatórios de avaliação
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URI/FW

Efetividade está
sendo analisada
pós seis meses implantada,
a coleta seletiva em Frederico Westphalen terá em breve um relatório de avaliação sendo
divulgado. O trabalho de análise
da efetividade da coleta seletiva
no município está sendo feito pela
Ecológica Jr., empresa júnior do
curso de Engenharia Ambiental da
UFSM/FW. Os dados de campo já
foram coletados pelos nove integrantes do grupo de pesquisa.
As informações colhidas são
relacionadas a questões como
a situação das lixeiras na área
abrangida pela coleta seletiva, o
número de habitantes dessa faixa,
os tipos de resíduos gerados, além
de uma análise buscando verificar
se os valores financeiros dos resíduos sólidos chegam até o Cigres
de maneira correta ou não.
O relatório final do “Plano de
amostragem de resíduos sólidos
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JORNAL O ALTO URUGUAI
6 DE JANEIRO DE 2018
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Pesando 2,51 quilos, Bruno tem 45 centímetros

O

primeiro bebê a nascer na região de abrangência do jornal
O Alto Uruguai foi um frederiquense, com os pais Angélica Pozzer e
Silvio dos Passos residentes no
bairro Aparecida. O menino, que

recebeu o nome de Bruno, veio
ao mundo às 6h21min de segunda-feira, 1º de janeiro, por meio
de cesariana, no Hospital Divina
Providência (HDP). Pesando 2,51
quilos, Bruno tem 45 centímetros.

Miguel e Alice são os nomes mais
registrados no Rio Grande do Sul
nome mais registrado pelos gaúchos para seus filhos, em 2017,
O
foram Miguel e Alice. O ranking, desenvolvido pela Associação
Nacional dos Registrados de Pessoas Naturais, apontou que 1.428
recém-nascidos receberam o nome de um dos arcanjos de Deus. Já o
Estado teve 965 novas Alices em 2017. No cenário nacional, o nome
Miguel se mantém em primeiro, seguido de Arthur e Alice.

