
3GERAL
geral@gazetadosul.com.br

GAZETA DO SUL • SEGUNDA-FEIRA 30 DE MARÇO DE 2009

COMERCIAL 

SANTANA
Rua Santana 872
3715-2212

Rua 7 de Setembro, 36 ao 
lado da Imobel - 3719-6310

PPromoções romoções   para  para  esta esta 
 segunda  e  terça  nestas segunda  e  terça  nestas  lojas  lojas

Aceitamos ticket da Prefeitura

e One Card

Queijo Princesul 
fatiado kg

 8,90
Peito de Frango
Extra cong.  kg

3,47

Frango cong. extra kg

2,48

Pão de forma fatiado 
Cardoso 400g

1,39

Erva-mate Figueira 500g 

0,99
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Paleta Suína 
c/pele cong. kg

3,98

Farinha de Trigo
Orquidea 5kg 

5,98

Massa c/ovos 
Rede Super

500 g

1,49

Biscoito 
Rede Super 400g

1,49

Ovos vermelhos dz

1,99

Ervilha Oderich 200g 

0,79

Presunto Sadia
fatiado kg

9,90

Iogurte Petit
Batavinho 360g

2,29

Beb. láctea Piá 
band. 540g

 1,37

Simoni Gollmann
simoni@gazetadosul.com.br

 
A necessidade de preservação 

e recuperação do Rio Pardinho, 
um dos principais mananciais 
da região, levou um grupo de 
ambientalistas a realizar mais 
uma iniciativa importante  neste 
domingo em Santa Cruz do Sul. 
Durante boa porte do dia, eles 
se envolveram em uma ecoca-
noagem que partiu da ponte da 
RST–471 e seguiu até a divisa 
com Vera Cruz, na RSC–287. 
Além de explorar as belezas 
naturais do percurso, o passeio 
possibilitou o desenvolvimento 
de ações como coleta de lixo e re-
florestamento da mata ciliar, por 
meio da estaquia de galhos.

Afora o resultado prático da 
atividade nas águas do Pardi-
nho, o evento teve como objetivo 
chamar a atenção da comunidade 
para a questão ambiental. “Esta-
mos acompanhando o estado da 
vegetação ciliar e verificando se 
a biodiversidade está voltando 
para essa área. Mas também 
queremos mobilizar mais gente. 
Quem sabe os que estão partici-
pando hoje façam novos grupos 
para este trabalho no futuro?”, 
diz o coordenador da Rede de 
Educação Ambiental Pardo, Jair 
Putzke, também biólogo e pro-
fessor da Unisc.

Canoagem trabalha a revitalização do Pardinho
AMBIENTE > ALÉM DE REALIZAR AÇÕES DE LIMPEZA E REFLORESTAMENTO, ATIVIDADE BUSCOU CONSCIENTIZAR A COMUNIDADE

Esse papel de agente multi-
plicador das ações de defesa do 
Pardinho já foi assumido por 
muitos dos cerca de 20 integran-
tes desta edição da ecocanoagem. 
O biólogo e professor da rede 
privada de ensino de Santa Cruz 
do Sul, Luciano Becker Pedroso, 
também abraçou a causa. Segun-
do ele, a participação lhe rende 
mais conhecimentos práticos 

para levar aos alunos. O espe-
cialista em Educação Ambiental 
comenta que é importante estar 
capacitado para passar adiante 
informações e uma ideia real do 
impacto das ações do homem 
sobre o ambiente.

A estudante do curso de Bio-
logia da Unisc, Marina Frey, tam-
bém acompanhou o trabalho. Ela 
observa que iniciativas como essa 

são muito válidas, pois além de 
educar para a questão ambiental, 
levam a comunidade a vivenciar 
ações ecológicas. A ecocanoagem 
destacou o Dia Mundial da Água, 
transcorrido no dia 22, além de 
marcar o início das atividades 
da Rede de Educação Ambiental 
este ano e ser um dos eventos 
alusivos aos dez anos do Comitê 
Pardo.

PEDROSO: conhecimentos práticosMARINA acompanhou o trabalho

GRUPO percorreu as águas 
verificando as condições da mata 
ciliar e o retorno da biodiversidade 
à área
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 O Centro de Educação Profis-
sional (Cepro) da Universidade de 
Santa Cruz do Sul está com inscri-
ções abertas, até sexta-feira, para 
o curso de Instrutor de Trânsito. 
O objetivo é qualificar recursos 
humanos para atuarem como 
instrutores de centros de forma-
ção de condutores, com ênfase no 
valor segurança. As aulas vão de 
3 de abril a 27 de junho.

As inscrições podem ser feitas 
na secretaria de pós-graduação e 

extensão, na sala 110, bloco 1 da 
Unisc. O valor do investimento 
por aluno é de R$ 530,00 à vista 
ou em três parcelas. A primeira, 
de R$ 178,00, deve ser paga no ato 
da inscrição, e as demais, de R$ 
176,00, no dia 10 dos meses sub-
sequentes. Também está sendo 
oferecido o curso de Atualização 
de Instrutor de Trânsito (40 horas), 
no valor de R$ 165,00 à vista. 
Informações pelos telefones (51) 
3717 7327 e 3717 7328.

Cepro Unisc oferece curso de Instrutor de Trânsito


