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QUÍMICA E FARMÁCIA URI/FW

Redes de Cooperação
será retomado

Semana acadêmica
será em setembro
O

Inicialmente serão desenvolvidos dois projetos, sendo um na
área de salões de beleza e outro na área de clínica veterinária
Assessoria de Comunicação/Divulgação

U

ma reunião entre o prefeito Roberto Felin Junior e os representantes
do Programa Redes de Cooperação ocorreu na terça-feira, 26, e
marcou o retorno do Programa
nas regiões do Médio Alto Uruguai e da Várzea. Na ocasião, foi
solicitada também a participação das empresas frederiquenses no projeto.
O programa do governo do
Estado tem como princípio fomentar a cooperação entre empresas, através da união associativa, gerando um ambiente
estimulador ao empreendedor
com suporte técnico necessário
à formação, consolidação e desenvolvimento de redes entre as
corporações.
A supervisora do programa Redes de Cooperação, Oracélia Albiero de Cesaro, afirma
que através dos convênios anteriores, durante os anos 2006
a 2010, foram formadas 19 redes nos mais diversos segmentos do ramo empresarial. Dentre

Prefeito Felin Junior esteve presente na reunião com os representantes do
programa Redes de Cooperação

estas, o projeto pretende apoiar
e acompanhar 10 redes estruturadas e em desenvolvimento,
adicionar 10 expansões e executar 400 horas de cursos específicos para os participantes da
rede. “A coordenação do programa está disposta a conversar
com estas redes e seus representantes, para que eles deem

continuidade ao projeto e se
tornem mais competitivos”, disse Oracélia.
O Redes de Cooperação tem duração de um ano e encerra em julho de 2015. Neste ano, dois segmentos serão colocados no mercado, um na área de salões de beleza
e estética e outro na área de clínica veterinária e petshop.

FREDERICO WESTPHALEN

s cursos de Química e Farmácia da URI/FW promoverão,
de 9 a 12 de setembro, a 5ª Semana Acadêmica Integrada, com
o tema “A multidisciplinariedade
na Toxicologia Forense”. As inscrições podem ser realizadas por
alunos de ensino médio (evento completo R$ 30 e palestra/

minicurso R$ 10 cada), acadêmicos de Química e Farmácia (no
valor de R$ 50), estudantes de
outros cursos (evento completo
R$ 50 e palestra/minicurso R$ 20
cada), profissionais (evento completo R$ 60 e palestra/minicurso
R$ 25 cada) e por professores de
ensino médio (gratuito).

Programação
Terça-feira, 9 de setembro
18h30min – Credenciamento
e entrega do material, no salão
de atos.
19 horas – Abertura, no salão
de atos.
Momento Cultural (apresentações artísticas dos acadêmicos).
19h30min – Palestra: Toxicologia forense - Desvendando crimes, com o palestrante Rafael
Ortiz (perito criminal).
21h45min – Coffee-break.
Quarta-feira, 10 de setembro
13h30min às 17h30min - Minicurso 1: Química Forense – A
química a serviço da justiça, com
o palestrante Daniel Scolmeister
(perito forense).

19 horas às 22 horas – Minicurso 2: Necrópsia, com o palestrante Edu Barros (médico perito do IML).
Quinta-feira, 11 de setembro
13h30min às 17h30min – Minicurso 3 – A Perícia em locais de
crime – introdução e conceitos,
com o palestrante Railander Alves Barcelos (perito criminal).
19 horas às 22h30min – Minicurso 4 – Toxicologia em alimentos, com a palestrante Patricia
Diniz Andrade (LabTox – UNB).
Sexta-feira, 12 de setembro
19 horas às 22h30min – Minicurso 5: Micotoxinas em alimentos, com a palestrante Vanessa
Gass da Silveira (Lamic-UFSM)

FREDERICO WESTPHALEN

Escola Duque De Caxias
comemora aniversário
Divulgação

Divulgadas atividades
da Semana de Pátria
O evento, que é tradicional em todo o país, terá diversas
apresentações das escolas municipais, estaduais e
particulares, além da participação do Corpo de Bombeiros

A

Prefeitura de Frederico Westphalen, através das secretarias de Educação e Cultura e de
Esportes, Juventude e Lazer, divulgou a programação da Semana da Pátria 2014. O cronograma
inicia na segunda-feira, 1º de setembro, às 8 horas, com o acendimento do fogo simbólico na praça do Barril e posterior condução
da chama por atletas do 17º Municipalito de Futsal e Brigada Militar até a praça da matriz, no Largo Vitalino Cerutti. No local, às
8h15min, ocorre a abertura oficial da Semana da Pátria com o
recebimento do fogo simbólico

pelo primeiro-tenente Vilmar José Altenhofen, delegado da 9ª
Delegacia de Serviço Militar. Este ato contará, ainda, com uma
bênção proferida por dom Antonio Carlos Rossi Keller e monsenhor Leonir Fainello. Na ocasião, também haverá hasteamento de bandeiras, entoação do Hino Nacional, discurso do prefeito
Roberto Felin Junior e apresentações artístico-culturais.
No dia 7 de setembro, data
oficial da comemoração em todo o país, um desfile cívico está
programado para acontecer às
14 horas, no qual 27 escolas das

redes municipal, estadual e particular irão tomar a rua do Comércio para evidenciar o patriotismo da comunidade frederiquense pelo país. As atividades
neste dia contam também com
a participação da guarnição do
Corpo de Bombeiros e apresentação de bandas escolares. O
encerramento acontece às 17
horas, com execução do hino à
bandeira pela Banda Marcial da
Escola Estadual de Ensino Médio Cardeal Roncalli e, ainda,
arriamento dos pavilhões nacional, estadual, municipal e
extinção do fogo simbólico.

Estudantes assistiram várias apresentações em Passo Fundo

A

Escola Municipal de Ensino
Fundamental Duque de Caxias, festejou, no dia 25 de agosto, seus 84 anos de fundação.
Entre as atividades que marcaram a data, esteve o Projeto “Viagem Pedagógica e Cultural – Festival Internacional de Folclore –
Passo Fundo”, criado com o objetivo de aproximar os alunos às
diversidades regionais e culturais do Brasil e de outros países.
A viagem ocorreu no dia 20
e foi classificada pela diretora

Roselei Vitalis como um momento singular de convívio social,
inter-relacionamento pessoal e
conhecimento cívico e folclórico. Os estudantes também visitaram o zoológico da UPF e o cinema da cidade de Passo Fundo,
como forma de ampliar as informações e saberes culturais. Também os alunos dos anos iniciais
participaram de atividades lúdicas, como o “Show de Talentos”,
além de assistirem a filmes no
“Cinema com Pipoca”.
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Mateada é aberta oficialmente
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