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NOTAS

            
Previsão do Tempo

Fonte: Tempoagora
Loteria

Fases da Lua

QUA

MÁX. 31°
14°

0 mm

QUI

MÁX.

MÍN.

26°
16°

10 mm

SEX

MÁX.

MÍN.

28º
15°

6 mm

MÍN.

31/8/2021 - 14h

1° Prêmio -  2.044
2° Prêmio -  1.602
3° Prêmio -  3.863
4° Prêmio -  5.075
5° Prêmio -  9.711
6° Prêmio -  2.295

31/8/2021 - 18h

Até o fechamento 
da edição não havia 
sido divulgado o re-
sultado da extração 
da loteria.

Minguante
30/8 a 5/9

Nova
6/9 a 12/9

Brigada Militar 
intercepta contrabando 
de 811 garrafas de vinho 

Pós-Graduação em 
Engenharia de Segurança 

do Trabalho

Um veículo locado com a quantidade de 811 gar-
rafas de vindo oriundos da Argentina foi flagrado 
na última segunda-feira, dia 30, pela Força Tática 
do 7º RPMon. A abordagem ocorreu no interior 
da cidade de Cerro Largo e a carga foi avaliada em 
cerca de R$ 110.000,00. Foi preso em flagrante um 
indivíduo e o veículo e as mercadorias foram enca-
minhados a Polícia Federal de Santo Ângelo.

Até o dia 17 de setembro, a URI Santo Ângelo 
inscreve para o Curso de Pós-Graduação em Enge-
nharia de Segurança do Trabalho, a ser ministrado 
na modalidade presencial.

O curso é aberto a engenheiros com diploma 
de graduação de qualquer área e arquitetos regis-
trados no CAU. A inscrição deve ser feita no site 
www.santoangelo.uri.br, com a seleção sendo feita 
dias 21 e 22 de setembro, com divulgação dia 23.

Deputado Tenente-Coronel Zucco (PSL) em reunião com o prefeito Jacques Barbosa

Município estuda instalação 
de escola cívico-militar

ENSINO

O Governo de Santo Ângelo está realizando estu-
dos para a instalação de um escola cívico-militar na 
rede pública municipal de ensino, projeto-piloto para 
o ensino fundamental. A análise deve indicar um edu-
candário localizado em área de vulnerabilidade social.

A proposta foi apresentada pelo deputado Tenen-
te-Coronel Zucco (PSL) em reunião com o prefeito 
Jacques Barbosa, que demonstrou interesse no proje-
to do parlamentar gaúcho, autor do projeto, transfor-
mado em lei, que institui no Rio Grande do Sul este 
modelo de estabelecimento de ensino.

O projeto prevê a contratação pelo município de 
policias militares da reserva para atuarem como mo-
nitores no educandário. O número de monitores é 
definido pela quantidade de alunos. Os alunos terão 
uniforme padronizado. A gestão da escola continuará 
sendo realizada pelos professores. “O projeto foi bem 
aceito pela população gaúcha, aprendendo princípios 

e valores como família, disciplina, obediência e pa-
triotismo”, declarou Zucco.

Segundo o deputado, o município tem até o final 
de setembro para solicitar a inclusão, já para instala-
ção da escola-cívico militar para o próximo ano letivo.

SMED
O prefeito solicitou à secretária municipal de Edu-

cação, Elaine Carpes, que seja definida uma escola 
para a instalação do projeto-piloto, promovendo au-
diências públicas e reuniões com a comunidade esco-
lar para a definição do educandário. 

PRESENÇAS
Também participaram da reunião no gabinete do 

Executivo, a secretária de Educação, Eliane Carpes, o 
secretário municipal da Saúde, Flávio Christensen; os 
vereadores André Pedroso e Marcos André de Almei-
da; a conselheira tutelar Viviane de Almeida; e Valter 
Mildner.

Fotos: Fernando Gomes

Projeto deve atender educandário localizado em área de vulnerabilidade social. 
Policiais militares da reserva atuarão como monitores



3Quarta-feira, 1º de setembro de 2021

Chama Crioula chega 
sábado em Santo Ângelo 

EVENTOS

Tradicionalistas de Santo Ângelo conduzem a chama pela Rua dos Imigrantes - Foto ilustrativa referente ao ato de 2019

Comissão da Fenamilho discute projeto de modernização do parque
A Comissão Central da 20ª FENAMILHO Interna-

cional fez uma reunião no final do mes de agosto. Par-
ticiparam representantes do Governo Municipal e as 
entidades que integram a organização do evento. Em 
pauta o Projeto de Requalificação do Parque de Expo-
sições Siegfried Ritter e efetivar os recursos na Capital 
Federal. O presidente da Comissão Organizadora, Luis 
Voese, está otimista: “Temos a boa vontade política do 
deputado Sanderson e do Governo Federal para efeti-
var a requalificação para 20ª FENAMILHO, em 2023, 
ano do sesquicentenário de Santo Ângelo”, ressaltou. 

O presidente da feira também solicitou aos repre-
sentantes das entidades a articulação e o envolvimento 
político junto aos seus parlamentares para buscar a li-
beração dos recursos. 

O prefeito Jacques Barbosa e as lideranças devem 

agendar viagem a Brasília nas próximas semanas, a 
fim de articular com Sanderson e com a União, a aber-
tura cadastramento no Sistema de Convênios do Go-
verno Federal (SICONV) para que seja providenciado 
a elaboração final do projeto.

Segundo explicou Voese, o anteprojeto contempla 
a ampliação da rede elétrica e a iluminação pública do 
parque; o asfaltamento e ampliação da área de esta-
cionamento; a modernização do auditório; construção 
da rua coberta no espaço cultural multiuso; constru-
ção de torre/ monumento; cercamento eletrônico com 
investimento no sistema de videomonitoramento; um 
novo e amplo espaço para a gastronomia do milho e 
da cultura missioneira; modernização do auditório de 
shows e ampliação da área de lazer para os visitantes 
com ajardinamento.

Fotos: Fernando Gomes
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A Chama Crioula, símbolo 
do tradicionalismo gaúcho na 
Semana Farroupilha, chega 
a Santo Ângelo no próximo 
sábado, dia 4 de setembro. 
Representantes de entidades 
locais vão até Eugênio de 
Castro de onde partem 
centelhas da chama para 
diversos municípios da 3ª 
Região Tradicionalista. 

O fogo simbólico que deve abrir a semana 
farroupilha em Santo Ângelo será gerado no 
dia 3 de setembro junto a ‘Lagoa da Mortan-
dade’ no município de Eugênio de Castro. Se-
gundo a história, foi neste local que ocorreu 
um combate emblemático durante a revolu-
ção de 1923 entre as forças de maragatos e 
chimangos.

No entanto, a chama segue para Santo 
Ângelo um dia depois, em 4 de setembro, 
quando ocorre uma solenidade de distribui-
ção das centelhas e tradicionalistas da região 
das missões conduzem a chama até as suas 
cidades. 

Representantes do tradicionalismo santo-
-angelense que participarão deste ato con-
duzirão a centelha até o quartel da Brigada 
Militar, sede do 7º RPMon, com previsão de 
chagada às 18h.  

ABERTURA DA SEMANA 
A distribuição das centelhas do fogo para 

as entidades tradicionalistas de Santo Ânge-
lo deve ocorrer no dia 13 de setembro às 18h, 
junto ao monumento do MTG, na RS 344, pró-
ximo ao Trevo da FENAMILHO.

Detalhes destes atos solenes foram tra-
tados na semana passada, na sede da 14ª 
CRE – Coordenadoria Regional de Educação. 
Quando estiveram presentes representantes 
da Brigada Militar, Capitão Cristiano Silva 
Brilhante e Tenente Márcia Ruchel, repre-
sentando a ASSETRASA o Coordenador da 
Cavalgada da Chama, indicado, também pela 
3ª Região Tradicionalista, Sr. Alauri Meotti, 
juntamente com a Coordenadora Regional de 
Educação, Rosa Maria de Souza e a Diretora 
do Departamento Pedagógico da 14ª CRE, 
professora Sandra da Rosa Grasel.

O prefeito Jacques defendeu a ampliação da área de demon-
stração do milho, alterando o local do estacionamento, com a 

instalação de um sistema de irrigação no local. O presidente do 
Sindicato Rural, Laurindo Nikititz sugeriu a mudança de local dos 
pavilhões dos pequenos animais e do gado de corte, instalando 

na área a praça de alimentação, na área central do parque.



4 Quarta-feira, 1º de setembro de 2021

Fotos: Amauri Lirio

Dr. Juliano e Ivy Gressler, Dr. Diogo Balbinoti e Manoela Oliz, 
Dra. Luisa Gazzola e Dr. Maurício Carrion, Paula e Henrique Weinert.

Pascoal e Rose Carioli, Janaína e Maicon Becker, 
Rafael Calegaro e Giovana Cantarelli.

Patrícia Schalanski, Janice 
Marcante e Ana Paula Brondani.

EM EVIDÊNCIA
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Hoje, dia 1º, é a vez da conceituada professora 
MARLI JOHANN - ouvir o tradicional “parabéns 
à você”. Também hoje, quarta-feira, LOIVA 
KAISER, dinâmica empresária que comanda a 
loja Karolinna, inaugura idade nova. Amanhã, 

dia 2, quem acrescenta mais um ano em sua vida 
é respeitada empresária - TATIANE ANDRADE, 
leia-se loja Alfabeto. Também amanhã, dia 2, 
MEGUI JERKE PIRES - destacada fisioterapura e 
sócia-proprietária da Ótica Marfim, estreia idade 

nova. E ainda nesta quinta-feira, dia 2, quem 
vai celebrar o seu aniversário é a super querida  
MARIA CRISTINA FARIAS MORAES. À Marli, à 
Loiva, à Tatiane, à Megui e à Cristina, parabéns, 
sucesso e muitas felicidades!

FELIZ ANIVERSÁRIO!

LOIVA KAISER TATIANE ANDRADEMARLI JOHANN MEGUI JERKE PIRES CRISTINA MORAES

Foto: Ebersom VargasFoto: DivulgaçãoFoto: DivulgaçãoFoto: Divulgação Foto: Amauri Lirio
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Uma das ações da Liga Feminina de Combate ao 
Câncer é a doação mensal de cestas básicas para pa-
cientes em tratamento de qualquer tipo de câncer. 
Outra frente de trabalho está em função da aquisição 
de medicamentos. 

Segundo a presidente da entidade, Vilma Garcia 
Doberstein, os remédios são considerados de alto 
custo para famílias, principalmente aquelas que es-
tão em vulnerabilidade social. Com este propósito, a 
Liga trabalha para fornecer o máximo possível para 
aproximadamente 35 famílias atendidas. 

Vilma esclarece que nos próximos dias deve ser 
formalizada a entrega de recursos aprovados no 
Fundo Social 2021 do Sicredi União RS/ES. Estes 
recursos serão utilizados para aquisição das cestas 
básicas e dar continuidade ao trabalho. 

Por conta das medidas de afastamento social, a 
coleta de preventivos e as reuniões de apoio psicoló-
gico foram suspensas, mas as voluntárias desta ONG 
reforçam que não deixaram de apoiar quem busca 
auxílio, o telefone e os aplicativos de mensagens se 
tornaram uma ferramenta importante neste perío-
do. 

Além disso, fazem parte das ações, orientações 
gerais e o encaminhamento para exames. No ano 
passado, durante a campanha Outubro Rosa, a Me-

cautor e a Unimed fecharam uma parceria e doaram 
para a Liga, 50 exames de mamografias. O que deu 
suporte para os encaminhamentos nos últimos me-
ses. 

Os recursos para que a Liga Feminina de Comba-
te ao Câncer continue ativa no município de Santo 
Ângelo são obtidos com contribuições mensais es-
pontâneas, venda de camisetas, sombrinhas e enca-
minhamento de projetos, rifas, brechós entre outras 
ações.

As camisetas e sombrinhas podem ser encontra-
das na Sensual Moda Íntima localizada na Avenida 
Brasil, 1070 e também na Loja Mundo Infantil, na 
Rua 25 de Julho – Calçadão.

A diretoria está composta pela Presidente – Vil-
ma Garcia Doberstein; Vive-pres. – Stela Meotti; Te-
soureira – Eliane de Fátima Fontana Lunkes; Secre-
tária – Sílvia Beatriz Luft de Almeida. 

Em 44 anos de história a Liga Feminina de 
Combate ao Câncer de Santo Ângelo conquistou o 
reconhecimento social. A presidente Vilma Garcia 
Doberstein reconhece o apoio das colegas da liga e 
da rede de profissionais da área da saúde que conti-
nuam ajudando com recursos, cestas básicas, medi-
camentos para dar continuidade a este trabalho de 
ação social no município.

No próximo sábado, dia 04, haverá a aula 
inaugural do curso de Promotoras Legais Po-
pulares – PLPs -, realizada pela Coordenadoria 
da Mulher, com parcerias da Universidade Re-
gional Integrada do Alto Uruguai e das Missões 
– URI Santo Ângelo -, por meio dos cursos de 
Direito e Psicologia e a ONG THEMIS, de Por-
to Alegre; com o apoio da Polícia Civil, Brigada 
Militar – Patrulha Maria da Penha, Conselho 
Municipal dos Direitos da Mulher – COMDIM 
-, Secretaria de Governo e Relações Institucio-
nais, Secretaria Municipal de Educação, Secre-
taria Municipal de Desenvolvimento Social e 
Ministério Público.

As Promotoras Legais Populares (PLPs) são 
lideranças comunitárias capacitadas em no-
ções básicas de Direito, direitos humanos das 
mulheres, organização do Estado e do Poder 
Judiciário, dentre outras temáticas pertinentes 
conforme o contexto da localidade na qual es-
tão inseridas. 

O curso será gratuito e terá certificação. 
Participarão do curso mulheres com perfil de 
liderança ou representantes de bairros.

CIDADANIA

O trabalho voluntário desta ONG está ativo desde 1977 
e nos dois últimos anos se adaptou para continuar 
apoiando pessoas em tratamento oncológico 

Liga Feminina 
de Combate 
ao Câncer 
vence  
desafios e 
continua ativa

Aulas do Curso de Promotoras Legais 
Populares iniciam no sábado

04.09.2021 - Aula inaugural e apresentação da Rede de 
Apoio.  Palestrantes: Maria Guaneci de Ávila (Assistente 
Social - ONG Themis) e Simone Vargas Lunkes (Psicóloga)
- Convidada Especial: Roseli da Luz – 1ª Turma de PLPs de 
Santo Ângelo - Depoimento

11.09.2021 - Temas: Gênero e história das Mulheres. Fe-
minismos, Lutas das mulheres, Lutas de Classe e Mulheres 
Negras. Direitos Sexuais, Direitos Reprodutivos e Dignida-
de sexual. | Palestrante: Lizete Dieguez Piber (Psicologia), 
Rosângela Angelin (Direito), Paulo Adroir Magalhães 
Martins (Direito)

18.09.2021 - Temas: Lei Maria da Penha. Percursos, fluxos, 
caminhos das medidas protetivas. Acolhimento e escuta 
de mulheres em situação de violência e abusos.
Palestrantes: Elaine Maria da Silva (Delegada - Delegacia 
da Mulher) e Fabiano Prado de Brum (Direito)

25.09.2021 - Temas: Violência Doméstica e familiar contra 
as mulheres | Palestrantes: Tatiana Messerlian La-Bella (Psi-
cologa e Especialista em Direitos Humanos pela UFRGS)

PROGRAMAÇÃO PARA SETEMBRO

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de
Santo Ângelo 
Aviso de Alteração e 

Reagendamento de Licitação
O Processo Licitatório na modalidade Tomada de 
Preços 016/2021 – cujo Objeto Contratação de empresa 
pelo regime de empreitada global para execução de 
obras para reforma do posto de saúde do Bairro Aliança; 
Tem seu Protocolo dos envelopes Reagendado para: 
até as 14h15min do dia 16/09/2021. Abertura: às 
14h30min da mesma data; Motivação: Atualização da 
Planilha Orçamentária. Informações no Departamento 
de Compras e Patrimônio, Rua Antunes Ribas, 1096, 
Fone (055) 3312-0136, e-mail licitacao@santoangelo.
rs.gov.br. O edital poderá ser acessado através do sítio 
www.santoangelo.rs.gov.br.
O município de Santo Angelo comunica  a alteração e 
reagendamento do Edital de Pregão Presencial nº. 
040/2021 – Objeto: contratação de empresa especializada 
para reestruturação elétrica, lógica e instalações no 
site B no prédio localizado na Av Brasil,  399, futuras 
instalações de setores administrativos da Prefeitura 
Municipal. Motivação: alteração do edital foi o acréscimo 
do item 7.1.4.2 letra D (Qualificação Técnica) e o mesmo 
será de ampla participação. Protocolo de Propostas: 
até 09 horas do dia 15/09/2021. Abertura: às 09h30min 
da mesma data. Informações no Departamento de 
Compras e Patrimônio, Rua Antunes Ribas, 1096, Fone/
FAX (055) 3312-0136, e-mail licitacao@santoangelo.
rs.gov.br. O edital poderá ser acessado através do sítio 
www.santoangelo.rs.gov.br.

Jacques Gonçalves Barbosa - Prefeito

VISITE NOSSO SITE:

WWW.JOM.COM.BR
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MISSÕES EM FOCO
Jonatã Ferreira

jonata.junior@bol.com.br

O dever dos pais
Na atividade de conselheiro tutelar por vezes me deparo 

com pais que não sabem como conduzir suas relações com 
filhos. Por isso, periodicamente gosto de trazer em minhas 
colunas este importante tema. 

O artigo 227 da Constituição Federal Brasileira de 1988 
que estipula que: “é dever da família, da sociedade e do Es-
tado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com ab-
soluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, 
à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dig-
nidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda a forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão”.

Este artigo fica pormenorizado no artigo 22, do Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA) é claro ao referir sobre 
os deveres dos pais: “Aos pais incumbe o dever de sustento, 
guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, 
no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as 
determinações judiciais”. 

Diante disso, cabe aos pais a responsabilidade direta no 
cuidado com seus filhos, até mesmo pelo fato de eles são seus 
dependentes. Ao estado igualmente compete garantir acesso 
aos direitos básicos de crianças e adolescentes, como, por ex-

SAÚDE

Comunidade 
lamenta 
o trágico 
acidente 
do Chef de 
cozinha Gibran 
Coutinho 
Garcia
Sindilojas Missões, Sistema Fecomércio,  Unijuí, amigos e conhecidos, em notas e postagens, reconheceram o caris-
ma do Chef Gibran Coutinho Garcia. Foram divesas  manifestações de apoio, pois possuia reconhecida trajetória 

pessoal e profissional em varias cidades do Rio Grande do Sul

Foto do fotógrafo: Ivanir Bedatti que se manifestou em postagem divulgada em suas redes sociais. ‘Mesmo sabendo que 
um dia a vida acaba, a gente nunca está preparado para perder alguém. Uma pessoa querida por todos. Quem conhe-
ceu, quem conviveu, sabe o quanto fará falta. Tive a honra de registrar pequenos momentos fazendo o que ele amava 

que era cozinhar. Vá com Deus e fique na memória de todos que lhe amam’.

Fotos: Ivanir Bedatti

Um acidente de trânsito ocorrido na ERS-307 
teve como vítima fatal Gibran Coutinho Garcia. 
Gibran tinha 35 anos e o acidente ocorreu na se-
gunda-feira, dia 30, por volta das 15h no trajeto 
compreendido entre Santa Rosa e Cândido Godói. 
Ele teria perdido o controle do veículo VW Voya-
ge, que saiu da pista e chocou-se com uma árvore, 
próximo da localidade de Linha 15 de Novembro.

Uma equipe do Samu foi até o local, mas ele já 
estava sem vida. Gibran, era natural de Porto Ale-

gre residia em Santa Rosa.  
Na noite da última quinta-feira, dia 26, ele 

participou do lançamento oficial do 14ª edição do 
Festival Cidade das Tortas, pois Gibran era profes-
sor de gastronomia na escola do SENAC. Por conta 
do ocorrido na segunda e terça, a escola de Santo 
Ângelo do SENAC não estará atendendo presen-
cialmente e as aulas estão suspensas. O Sistema 
Fecomércio-RS, do qual fazem parte o Sesc e o Se-
nac, divulgaram uma nota de pesar.

NOTA DO SISTEMA FECOMÉRCIO
“É com imensa tristeza que informamos o 

falecimento do docente do Senac Santo Ângelo 
Gibran Coutinho Garcia.

Gibran foi vítima de um acidente de trânsito, na 
tarde desta segunda-feira (30/8).

Prestamos nossa homenagem e agradecemos 
pela dedicação ao Sistema Fecomércio-RS/Sesc/

Senac.
Desejamos força e conforto para a família, 

amigos e alunos.”

emplo, saúde, moradia, educação e cultura. Todavia, em mui-
tos casos verificamos o caminho inverso, havendo uma com-
pleta inversão de valores, pois muitos pais buscam apenas 
“colocar os filhos no mundo”. Atribuem responsabilidades 
suas para as creches, professores, conselheiros tutelares, au-
toridades constituídas incluindo-se até mesmo a polícia. 

E por falar nisso...
Não consigo pensar que um pai ou mãe chegue ao ponto 

de dizer “não sei o que fazer mais com meu filho” ou então 
a frase “não posso mais com ele (a)”. Pais são responsáveis, 
verdadeiras autoridades dentro do lar, onde devem zelar pelo 
bem-estar de seus filhos. Devem dispor de atenção, carinho, 
cuidados e muito amor para com eles, ao mesmo tempo que 
devem educar para a vida, oferecendo limites e mostrando o 
caminho adequado para ser seguido. 

Não se pode “lavar-se” as mãos, atribuir a culpa de todas 
as dificuldades para fatores fora da família, ou então achar-
mos que uma solução mágica resolverá todos os problemas 
inerentes à criação dos filhos da noite para o dia. A solução 
precisa passar primeiro pela conscientização geral e cada vez 
maior que cada pai deve ter pela criação de seus filhos e que 
esta tarefa não pode ser tida como delegável, cabendo aos 
pais um cuidado diuturno com cada ato, com a educação per-
manente, e com o planejamento do futuro que se quer para 
seus filhos. Assim, pode-se perceber que é dever dos pais ou 
responsáveis legais educação de sua prole, sem se poder ar-
gumentar que crianças e adolescentes podem fazer tudo o que 
desejam sem respeitar a autoridade daqueles que exercem o 
poder familiar.
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Engenharia Elétrica da URI contribui 
com a mobilidade de Cristiam Zampiere

Foto: Marcos Demeneghi

A parte elétrica do triciclo de Cristian Zampiere foi revisada, ganhou adaptações e volta a garantir a mobilidade deste jovem 
após a pandemia. O trabalho foi feito de modo voluntário por alunos do curso de engenharia elétrica e orientado por professores 

da URI – Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e Missões, campus de Santo Ângelo. 
Cristian tem 32 anos, é portador de Ataxia de 

Friedreich e Histiocitose de células de Langerhans, 
o que gera dificuldades de locomoção. Durante a 
pandemia o triciclo permaneceu, praticamente, 
sem uso. Fato que resultou em uma degradação to-
tal das baterias, principal componente do veículo.

Dona Solange é mãe do jovem e preocupada 
com a situação, relatou o ocorrido ao professor An-
tônio Vanderlei dos Santos, bem como solicitou o 
possível apoio para restaurar o triciclo. Afinal, há 

três anos, a URI já havia restaurado um veículo se-
melhante para Cristian, mas foi roubado. A família 
adquiriu outro, que sem uso durante um ano, ne-
cessitou reparos.

A direção da instituição relembra que a Univer-
sidade é de caráter comunitário e neste contexto, 
toda a estrutura e saberes cumprem um papel social 
e reforça que estudantes e professores estão à dis-
posição para responder a necessidades existentes 
na comunidade.

O coordenador do curso de Engenharia Elétrica 
Iuri Castro Figueiró e os estudantes Vítor Zorzo – 
estagiário laboratorista e Lucas Jung – do 10º se-
mestre, revisaram toda a parte elétrica e adaptaram 
uma nova estrutura no triciclo, destinada a quatro 
baterias, o que agora lhe garante maior autonomia.

O professor Iuri Figueiró observa que “esta ação 
faz parte da responsabilidade social da URI. Esta-
mos abertos, com nossa estrutura, profissionais e 
estudantes, para auxiliar a comunidade”.

SOLIDARIEDADE

Na foto, o professor Alexandre dos Santos Roque, os universitários Vítor Zorzo e Lucas Jung, o professor Iuri Figueiró, o professor Antônio Vanderlei dos Santos e dona Solange, com Cristian


