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◘ Planalto

Encontro das famílias Bertoll e
Legramanti reúne mais de 200 pessoas
Divulgação

Mais de 200 familiares com os
sobrenomes Bertoll e Legramanti
participaram de um encontro no
sábado, 13, na localidade de Santa
Cruz, em Planalto. De acordo com
uma das organizadoras do encontro,
Lurdes Justina da Silva Legramanti,
parentes de diversas cidades do
Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
Rio de Janeiro e até de Cuiabá (MT)
estiveram presentes no evento.
A programação iniciou pela manhã,
com missa, e seguiu com almoço. Na
parte da tarde foram realizadas atividades de integração, como roda de
música, onde os parentes cantaram
a canção da família. O encontro foi
finalizado com matinê animada por
uma banda planaltense.

Mais de 200 familiares com os sobrenomes Bertoll e Legramanti estiveram no evento
Lucan Studio Photography/Divulgação

◘ Vista Alegre

8º Encontro da Família
Candaten é realizado
No domingo, 14, o salão paroquial de Vista Alegre sediou o
8º Encontro da Família Candaten. Segundo a organização,
cerca de 670 pessoas participaram do evento. A programação iniciou pela manhã, com café e credenciamento dos
participantes, além da missa na Igreja Sagrado Coração de
Jesus. Logo após, as atividades no salão paroquial incluíram
a apresentação de um livro escrito por Nilza Candaten,
onde consta a toda a história da família, desde a chegada
dos primeiros integrantes, vindos da região de Beluno,
na Itália. O encontro ainda contou com a distribuição de
prêmios, almoço, show de talentos e música.
A 9ª edição deve ocorrer em janeiro de 2020, em Silva
Jardim, onde foi realizado o primeiro encontro da família.

Cerca de 670 pessoas participaram do 8º Encontro da Família Candaten

◘ Câmara dos Escritores

Campanha de arrecadação de livros é realizada em FW
Debora Theobald

Carnaval Infantil será
no domingo à tarde
O tradicional Carnaval Regional, realizado anualmente em Iraí,
já tem datas e atrações confirmadas. A programação inicia na
sexta-feira, 9, com show da Banda Nave Som, que também será
a atração do domingo, 11. No sábado, 10, e na segunda-feira, 12,
ocorrem os desfiles de rua e show com o grupo de pagode Só Pra
Descontrair. Já na tarde de domingo, 11, será a vez das crianças
caírem na folia com o Carnaval Infantil, que será realizado no Iraí
Tênis Clube.
Adriano Dal Chiavon/Arquivo AU

Livros podem ser entregues na sede do jornal O
Alto Uruguai ou em outros pontos de coleta

A Câmara dos Escritores de Frederico Westphalen
está com uma proposta de incentivo à leitura. Com
a criação de bibliotecas comunitárias, que serão
itinerantes entre os bairros do município, pessoas
de todas as idades terão acesso aos mais diversos
gêneros de livros, podendo assim agregar conhecimento e desenvolver o hábito da leitura.
No sábado, 20, duas bibliotecas comunitárias serão
inauguradas nos bairros Santo Antônio e Fátima.
Caso chova na ocasião, o ato solene será adiado.
Para que a população possa contribuir com o
projeto, caixas onde podem ser depositados livros
doados foram distribuídos em pontos de FW. Os
locais de coleta de livros podem ser encontrados
no jornal O Alto Uruguai, livraria Ícaro, banca
da praça, rádio Luz e Alegria, e no escritório do
projeto Valorizar.

◘ Iraí

◘ URI/FW

Inscrições para a 2ª edição do
Vestibular de Verão seguem até o dia 31
A URI/FW oferece mais uma oportunidade de acesso ao ensino superior. Seguem abertas as inscrições para o
Processo Seletivo – 2ª edição 2018 – até o dia 31 deste mês. No campus frederiquense, estão disponíveis 338
vagas em 28 cursos de graduação. As inscrições podem ser feitas pelo site www.vestibular.uri.br.
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.

O Iraí Tênis Clube irá sediar o Carnaval Infantil na tarde de domingo

