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Cesar Riboli
lança novo livro

◘ FW

Balada à Fant asia
será realizada no
dia 20

Lions Clube promove
jant ar-bingo no
próximo sábado

ORotary Clube Colina,
de Frederico Westphalen,
promove no dia 20 de abril,
sexta-feira, a Balada à Fantasia. Oevento será realizado a
partir das 23 horas, na boate
do clube Harmonia, e terá a
animação da banda Fliperama,
que irá relembrar os grandes
sucessos dos anos 80. Os ingressos já estão sendo comercializados com os integrantes
do clube de serviço.

No próximo sábado, 14, a partir das
20h30min, o Lions Clube de Frederico
Westphalen irá realizar um jantar-bingo,
na sede do CTGRodeio da Querência. O
cardápio será porco-pizza, arroz branco e
à grega, batata-doce caramelizada, pães,
cucas e saladas diversas. Os ingressos
estão sendo comercializados por R$ 28
cada pelos integrantes do clube de serviço. Toda a renda obtida com a ação será
revertida para a finalização da Escola
Lions, que deve ser utilizada já no fim
deste mês, durante a Expofred 2018.

◘ Cufa-FW

Ação de Páscoa dist ribui
cerca de 200 kit s de doces
Emuma ação alusiva à Páscoa,realizada na tarde de domingo,1º
de abril,a Cufa distribuiu cerca de 200 kits de doces para crianças de
FW.Os doces foramentregues por umcoelho da Páscoa às crianças do
bairro São José e da Pedreira.
Os kits eramcompostos por casquinhas de ovos recheadas,balas e
chocolates.As casquinhas entregues foramconfeccionadas na semana
anterior da Páscoa,por moradores das comunidades,através de uma
oficina de casquinhas de ovos e montagemde kits,promovida pela
própria Cufa-FW.A ação realizada no domingo integrou a série de atividades que a ONGfrederiquense promove tradicionalmente emdatas
especiais.A ação contou como apoio da empresa Arbaza Alimentos.
www.

oalto uruguai

◘ Prato Cheio

OSesc-FWestárealizando maisumavez o programa
Prato Cheio,onde alimentos
não-perecíveissão recolhidos
e entreguesàsentidades.As
doaçõespodemser entregues
diretamente nasede do Sesc-FW,no Centro do município ou,
neste sábado,7,e no próximo,
14,das 9 horasàs 17 horas,em
supermercadosfrederiquenses,

onde haverárepresentantesda
campanhaidentificados.
No ano passado,quase
850 quilosde alimentos foram
arrecadados.Asentidadesbe12ºº Fest ival do Chopp/ FW
F
neficiadasserão aComunidade
TerapêuticaBárbaraMaix,o Lar Na linha 21 de Abril, a partir das 22
dosIdosos,o Lar São Francisco horas, com a banda Sétimo Sentido.
e o Lar dosDeficientes.As
doações serão repassadasàs
entidadesemmaio.

Acadêmicos de
Jornalismo realizam
fest as de Páscoa

.com.br

AdrianoDal Chiavon

Os alunos do curso de
Jornalismo da UFSM/FW, realizaram na semana passada
festas de Páscoa no Promenor e no Lar São Francisco. A
atividade fez parte do projeto
de extensão “Comunicação e
responsabilidade social: assessorando a ONGPromenor
e o Lar São Francisco”, coordenado pelo professor-doutor
do Departamento de Ciências
da Comunicação (Decom),
Eduardo Ritter.
Na terça-feira, 27 de março, os alunos desenvolveram
brincadeiras e atividades com

Promenor e Lar São Francisco
receberam a visita do coelhinho

as crianças atendidas pelo
Promenor, já na quarta-feira,
28 de março, foi a vez dos pequenos que vivem no Lar São
Francisco receberem a visita
do coelhinho. Além da entrega
do kit de doces, os alunos
também organizaram brincadeiras, cantaram e contaram
histórias com as crianças.

◘ UFSM/FW

Cerca de 200 pessoas part icipam
da Aula Magna da Comunicação

◘ Música

Diogo Cost a inicia sua t urnê
de shows pelo Brasil

18ºº Fest ival
i al do Chopp/ FW
F
Na linha Alto Alegre, com início
às 23 horas e animação da banda
Danúbio Azul.

Alimentos est ão sendo
arrecadados no Sesc-FW

◘ Solidariedade

Crianças moradoras do bairro São José e da Pedreira receberam os kits de Páscoa

Divulgação

Ocorreu na manhã desta
quarta-feira, 4, no auditório do
IFFar/FW, a Aula Magna da Comunicação da UFSM/FW. Cerca
de 200 pessoas, entre alunos
LetíciaWaldow

Após o lançamento emtodas as plataformas digitais,o cantor iraiense Diogo
Costa inicia uma série de shows pelo
Brasil,como seu novo hit “Quando ela
prende o cabelo”,produzido no estúdio
da gravadora Midas Music,do produtor
Rick Bonadio,de São Paulo.Vencedor de
diversos prêmios emnível internacional,
entre eles o Grammy da música latino-americana,no Brasil,o produtor lançou e
produziu grandes nomes como Mamonas
Assassinas,Rita Lee e Titãs.
Para conferir as músicas do cantor ou
contatá-lo,basta acessar o site www.

Ocolunista do jornal O
Alto Uruguai e coordenador
do curso de Direito da URI/FW,
Cesar Riboli,está lançando o
livro “Manual de prática jurídica,
administrativa e fiscal”.O
evento de lançamento será realizado no dia 3 de maio,às 20
horas,na Biblioteca Central Dr.
José Mariano da Rocha Filho,
Livro será lançado oficialmente
na URI/FW.Esse é o segundo
no dia 3 de maio, na biblioteca
da URI/ FW
livro do autor.

CíntiaHenker/Divulgação

Confira
mais fotos
no site
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LetíciaWaldow

◘ Direito

A professora-doutora Andréia
Athaydes falou sobre tendências
da comunicação corporativa

e professores, participaram
da programação promovida pelo Departamento de
Ciências da Comunicação
(Decom). A abertura do
evento foi conduzida pelo
vice-diretor da universidade, Igor Senger, e pela
chefe do Decom, Cláudia
Herte de Moraes.
Em seguida, a palestrante, professora-doutora
Andréia Athaydes, palestrou sobre “Latin American
Communication: tendências
da comunicação corporativa”, apresentando dados de

Ex pof red 2018/ FW
No parque de exposições de FW.
Shows de Naiara Azevedo, Erlon e
Marcos, Maiara e Maraisa, Amado
Batista, Luiz Marenco, Comunidade
Nin-Jitsu e Cesar Menotti e Fabiano.

Show
o Gust
G st t a
avo
o Lima/ FW
No estádio Vermelhão da Colina
(Itapagé). Os portões serão abertos
às 20 horas.

