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POLTRONA
LUIS XV
Um clássico do
décor, as poltronas
estilo Luis XV
chamam atenção
por sua beleza
e imponência.
Acima de tudo,
é o confor to que
realmente conta
na escolha do
modelo para seus
espaços no lar.
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POLTRONA COM PUFF
Os detalhes em capitone da
poltrona com base inferior em
madeira maciça são um estilo
só. O revestimento em suede
bege prolonga a vida útil,
facilita a limpeza e a remoção
de manchas. Na composição
com o puff, se torna aquele
cantinho ideal para descansar
e/ou ler um bom livro.

O período entre o ﬁm de fevereiro e o início
de março é marcado pela volta do ano letivo.
Em Frederico Westphalen, estudantes de
graduação e pós-graduação retomaram suas
atividades nas cinco instituições de ensino
superior que produzem conhecimento e
movimentam a cidade. Juntas, a Universidade
Federal de Santa Maria (UFSM), a Universidade

CADEIRA DE
BALANÇO
Se engana quem
pensa que as
cadeiras de
balanço são
coisas para
os avós. Elas
ganharam uma
nova roupagem
e a cada dia têm
conquistado
mais lares por
seu conforto
e praticidade,
além de serem
superestilosas.
Vale a aposta!

Regional Integrada (URI), a Universidade
Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs), a
Universidade Norte do Paraná (Unopar) e o
Instituto Federal Farroupilha movimentam e
abrigam cerca de 6 mil estudantes, os quais
muitas vezes vêm de longe e enfrentam a
rotina de morarem distantes da casa dos pais,
aliam estudos a trabalho e, ainda, aceitam

o desafio de crescer profissionalmente ao
mesmo tempo em que buscam a consciência
de um cidadão que é protagonista da mudança
que quer ver no mundo.
Essa vocação de Frederico Westphalen
em ser terra de estudos vem de longe. No
último censo feito pelo Instituto Brasileiro
de Geograﬁa e Estatística (IBGE), de 2010,

os dados apontam que a população total
de Frederico Westphalen era de 28.843
habitantes. Passados oito anos, a estimativa
é de que este número tenha saltado para
31.119. Será que a população universitária
tem conseguido interagir com a comunidade
local e a partir disso transformar a cultura da
cidade por meio do conhecimento?

