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Melão 
Espanhol Kg

R$ 1,79

Aceitamos cartões: Visa, Visa Vale, Banricompras, Redecard, Hipercard Refeisul entre outros.

Pernil e Paleta 
Suína Kg

R$ 8,98
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Granito 
Bovino kg

R$ 6,79

Ovos soltos
vermelhos

R$ 2,49dz.

Mamão 
Formosa Kg

R$ 1,98

Laranja 
Suco Kg

R$ 0,69

Banana 
Prata Kg

R$ 1,98

Manga 
Tomy Kg

R$ 1,89

Mang

Abacaxi 
Pérola un. 

R$ 1,68
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Cenoura 
especial kg

R$ 1,19
Banana

Caturra Kg

R$ 1,59

Batata
branca Kg

R$ 1,35

Paleta e agulha 
bovina kg

R$ 6,99

P l t
Carne moída 

de 2ª kg

R$ 8,99

Repolho 
Verde kg

R$ 0,98

Cebola 
paulista kg

R$ 0,89

b

Pé de moleque 
220g

R$ 1,99

O Conselho Municipal dos Di-
reitos da Criança e do Adolescen-
te (Comdica) promoveu na tarde 
de ontem uma audiência pública 
para prestar contas sobre a aplica-
ção dos valores doados por pes-
soas físicas e jurídicas ao Fundo 
Municipal dos Direitos da Crian-
ça e Adolescentes. O encontro 
ocorreu na Câmara de Vereadores 
e reuniu entidades que executam 
projetos sociais e aqueles que des-
tinam recursos para o fundo.

De acordo com o presidente do 
Comdica, Alcir Bampi, essa foi a 
segunda audiência deste ano. O 
objetivo é garantir a transparên-
cia do processo de destinação e 
aplicação dos recursos a toda a co-
munidade. “Mostramos que todos 
os recursos foram empregados na 
defesa e garantia dos direitos dos 
menores”, afirma Bampi. 

O presidente conta que cerca 
de 33% do valor arrecadado foi 
destinado aos recursos humanos, 
como pagamento de psicólogos. 
O restante foi dividido entre re-
forma, construção, manutenção, 
equipamentos e materiais didá-
ticos e pedagógicos. O Comdica 
discute as diretrizes das políticas 

públicas na área da infância e da 
adolescência e orienta e fiscaliza 
entidades que realizam ações de 
proteção  e cuidado. 

As entidades que prestaram 
contas foram: Associação Co-
munitária Pró-Amparo do Menor 
(Copame), Casa da Criança, As-
sociação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (Apae), Associação 
de Judô em Santa Cruz (Ajusc), 
Associação Educação Positiva, 
Associação Santa-Cruzense de 
Pessoas Portadoras de Deficiên-
cia Física (Aspede), Centro Ma-
rista Nossa Senhora da Boa Es-
perança, Centro Social, Cultural 
e Educacional Gideões, Grupo 
de Apoio à Brigada Militar, Gru-
po de Apoio à Polícia Civil, Ins-
tituto Humanitas e Liga Feminina 
de Combate ao Câncer. ■

Uma expedição ao Chile vai 
comparar os ecossistemas dos 
oceanos Atlântico e Pacífico. San-
ta-cruzenses se preparam para ir a 
Santiago, a capital chilena, no dia 
11 de novembro. Nessa viagem, 
promovida pelo Departamento 
de Biologia e Farmácia da Uni-
versidade de Santa Cruz do Sul 
(Unisc), o grupo de estudantes e 
profissionais da área aprenderá de 
forma dinâmica os conteúdos en-
sinados em sala de aula. Esse pro-
jeto faz parte de um processo de 
internacionalização da Unisc, que 
foca em promover esta interação 
dos alunos de Santa Cruz com uni-
versidades de outros países.

Sob a coordenação dos pro-
fessores Eduardo Lobo Alcaya-
ga e Jair Putzke, os integrantes da 
Rede de Educação Ambiental do 
Comitê Pardo (Grupo Redenção) 
– que estudam a Bacia Hidrográ-
fica do Rio Pardo – vão conhe-
cer as estruturas dos cursos bio-
lógicos da Universidade de San-
tiago de Chile (Usach). Segundo 
Lobo, a escolha desse grupo para 
a viagem se deu por ser formado 
por pessoas da área e que têm o 
interesse em ajudar o ambiente 
em que vivem. “Vão para o Chi-
le aqueles que participam ativa-
mente do grupo e demonstram in-
teresse em adquirir esses novos 
conhecimentos”, afirma. Essa é a 
segunda edição da expedição (a 
primeira foi em 2010).

O professor explica que a pri-
meira etapa dessa viagem de es-
tudos já foi realizada. “No co-
meço de outubro fomos ao lito-
ral gaúcho identificar os distin-
tos tipos de ecossistemas, as es-
pécies de flora e fauna associa-
das e os principais impactos an-
trópicos e naturais”, salienta. No 
próximo mês, o mesmo grupo 
vai ao Chile comparar os resul-
tados obtidos no Rio Grande do 
Sul. O professor afirma que pela 
experiência obtida na expedição 

AMBIENTE ■ ■  Dentro de intercâmbio, estudantes e profissionais do Comitê 

Pardo se dirigem a Santiago em novembro em busca de novos conhecimentos

Grupo da Unisc vai ao Chile 
comparar os ecossistemas
Rodrigo Kämpf

 rodrigokampf@gazetadosul.com.br

Fomos ao litoral 

gaúcho identificar 

os distintos tipos de 

ecossistemas, as espécies 

de flora e fauna associadas 

e os principais impactos 

antrópicos e naturais

Eduardo Lobo Alcayaga

Professor de Biologia

■ ■ Eduardo Lobo coordena o grupo que vai participar da viagem

Segundo o professor Eduardo Lobo Alcayaga, a primeira edi-
ção da expedição ao Chile foi um sucesso, trazendo ótimos re-
sultados para os participantes e para a Unisc. “O conhecimento 
dos aspectos do manejo ambiental costeiro e o intercâmbio de 
pesquisadores fortalecem o grupo de estudantes e profissionais 
envolvidos nesta expedição”, destaca. A viagem de estudos, in-
titulada Manejo Ambiental de Recursos Costeiros: do Atlântico 
ao Pacífico, voltará a Santa Cruz no dia 18 de novembro, possi-
velmente trazendo experiências para serem colocadas em práti-
ca nos trabalhos realizados na Bacia do Rio Pardo. ■

Novas experiências
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de 2010 os resultados são bem 
distintos. “No Oceano Pacífico, 
que banha o Chile, as praias são 
diferentes. Lá o mar é mais fun-
do, o que muda muito o ecossis-
tema costeiro.”

Além da comparação entre os 
oceanos, o grupo de alunos será 
recepcionado pelo reitor da Usar-
ch, visitará os laboratórios da fa-

culdade, participará de conferên-
cias e realizará diversas visitas a 
centros de preservação ambien-
tal do país. Esse intercâmbio en-
tre as duas universidades, conta o 
professor, faz parte do Programa 
de Manejo de Recursos Naturais 
e Tecnologia Ambiental (Manta). 
“Ele foi criado em 2009 para ela-
borar projetos de pesquisa, sub-
sidiar os intercâmbios e facilitar 
as trocas de informações entre os 
dois países”, ressalta. ■

SANTA CRUZ

■ ■ Atividade ocorreu na tarde de ontem na Câmara de Vereadores

Comdica realiza audiência 
pública para prestar contas
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O encontro mensal Conversas sobre Leituras, do Programa de Pós 
Graduação – Mestrado em Letras da Universidade de Santa Cruz do 
Sul (Unisc), terá mais uma edição amanhã. Na sala 1002, às 16h30, a 
atividade discutirá as representações do gaúcho na literatura rio-pla-
tense. Como convidado para abordar o assunto, o publicitário e pro-
fessor Rafael Guimarães, que é doutor em literatura comparada pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs). Sua apresentação 
deverá contar com a leitura de algumas narrativas canônicas da litera-
tura gauchesca rio-platense, destacando os momentos de continuida-
de e ruptura na representação das relações entre o gaúcho e o cavalo. 
O Conversas sobre Leituras é aberto à comunidade. ■

DEBATE

Encontro aborda o gaúcho na literatura


