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ENERGIA ■ ■ Atividade promovida pelo Comitê Pardo
vai reunir estudantes e comunidade na sexta-feira
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Dia da Água terá
abraço no chafariz
da Getúlio Vargas
O Dia Mundial da Água – 22
de março – será lembrado em
todo o mundo no próximo sábado. Porém, em Santa Cruz do
Sul, a principal celebração dessa data ocorrerá nesta sexta-feira. A partir das 9h30, na Praça
Getúlio Vargas, o Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Pardo (Comitê Pardo) promoverá o evento Abraço
às Águas. Mobilizando cerca de
450 estudantes de escolas da região, a atividade irá enfatizar a
importância da substância e sua
relação com a energia, tema de- ■ ■ Verushka: nas salas de aula
finido pela Organização das Nações Unidas (ONU).
do um abraço coletivo ao chafaNas últimas semanas, profes- riz da Praça Getúlio Vargas. “Nasores inscritos receberam uma quele momento, o chafariz irá
proposta do comitê para, com simbolizar todas as águas. Tamseus alunos, abordar o tema em bém haverá uma benção com a
sala de aula e produzir trabalhos presença do padre Roque Hamque serão afixados em um mural mes, da Paróquia de Linha Sanna praça. “Queremos que os es- ta Cruz, e do pastor Márcio Trentudantes estini, da IgreA ONU definiu um
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Questões didádicas e simples
A secretária executiva do Comitê Pardo enfatiza que o trabalho irá abordar questões mais simples. “Temos diversos problemas relacionados à água em nossa cidade, porém preferimos investir no básico para este evento”, explica Verushka. Segundo
ela, a abordagem do assunto nas escolas possibilita uma mudança maior. “Já é percebida uma consciência maior nos estudantes. Com eles, podemos conseguir uma real mudança nessa complicada situação.”
Verushka defende que o foco no ensino passa por três etapas:
a sensibilização, a constituição e a mobilização. “Primeiro temos
que conseguir que a população entenda o nosso trabalho. Depois
poderemos realizar programas e aí mobilizar todos para uma melhor utilização da água”, afirma. ■

MATURIDADE ATIVA ■ ■ O Programa Sesc Maturidade
Ativa de Santa Cruz do Sul retomou as atividades sistemáticas em março. No próximo dia 26, às 14 horas,
será realizada uma Ação Social para arrecadação de
alimentos para a Associação Comunitária Pró-Amparo
do Menor (Copame). Os produtos também devem ser
entregues no Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Fumo e da Alimentação. Em seguida, às 15 ho-

ras, haverá uma confraternização para comemorar os
aniversariantes do trimestre. Além dessas atividades,
o Maturidade Ativa oferece sistematicamente oficinas
de dança e coral, todas as segundas-feiras, e oficina de
câmbio, às segundas, quartas e sextas-feiras. Mais informações podem ser obtidas no Sesc Santa Cruz do
Sul, na Rua Ernesto Alves, número 1042, Centro, ou pelos telefones (51) 3713 3222 e 3715 5964. ■

