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Enem deve ser aplicado nos dias 8 e 9 de novembro Pibid/Capes/Unisc deu início às atividades de 2014
O Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência 
(Pibid/Capes/Unisc) deu início 
às atividades de 2014, que serão 
realizadas em 12 escolas de San-
ta Cruz do Sul (sete estaduais e 
cinco municipais). A abertura 

ofi cial ocorreu no Auditório Cen-
tral da Unisc. A reitora da Unisc 
destacou a evolução do progra-
ma, que iniciou em 2010 com a 
participação de 985 estudantes 
dos cursos de licenciatura e hoje 
conta com 1.495 alunos.

A prova do Enem 2014 
poderá ser aplicada nos dias 8 
e 9 de novembro. O Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira 
informou que as instituições de 
ensino onde o exame é aplicado 

estão sendo consultadas sobre 
a disponibilidade da data. A 
defi nição dependerá da resposta 
dessas instituições, de acordo 
com a assessoria do Inep. Em 
2013, a prova foi realizada nos 
dias 26 e 27 de outubro.

EDUCAÇÃO E CULTURA> Feira será realizada na próxima semana, no ginásio da Escola Nossa Senhora da Glória.

11ª edição da Feira do Livro de
Sinimbu já tem data para começar
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Com o tema Ler é 
viajar, Sinimbu realiza 
na próxima semana a 11ª 
edição da Feira do Livro, 
numa promoção da Secre-
taria de Educação, Cultura 
e Turismo do município, 
com o apoio da  Fecomercio 
- Federação do Comercio de 
Bens e Serviços do RS. O 
evento ocorre entre os dias 
23 e 25 de abril, no ginásio 
da Escola Municipal de 
Ensino Fundaental Nossa 
Senhora da Glória.

A meta, segundo o 
secretário de Educação, 
Cultura e Turismo de 
Sinimbu, José Gaspar 

11ª EDIÇÃO traz o tema Ler é viajar em 2014.

Hermes, é aproximar os 
jovens estudantes e a 
comunidade dos livros, 
incentivando ao hábito da 
leitura. “Com o tema Ler é 
viajar queremos proporcio-
nar um espaço de refl exão 
e de transformação social, 
aliando cultura, educação 
e lazer”, observa.

A abertura ocorre na 
quarta-feira, dia 23, às 
19h, com a presença de 
autoridades e a explanação 
dos membros comissão de 
organização da Mostra de 
Literatura Sesc – Mário 
Quintana. Em seguida, 
ocorre a primeira atração 

cultural, com a apresenta-
ção do espetáculo Senhores 
das Ruas, do grupo de te-
atros Luz e Cena, de Novo 
Hamburgo.

Na quinta-feira, dia 24, 
às 8h, acontece a recepção 
das escolas, sendo das tur-
mas da Educação Infantil 
e do 1° ao 5° ano do Ensino 
Fundamental. Às 8h30 
será oferecido o encontro 
com a escritora Valquiria 
Ayres Garcia, autora do 
livro A bruxa Roxilda. O es-
petáculo teatral da manhã 
será realizado às 10h15, 
com a peça O menino que 
abraçou o mundo, também 
do grupo Luz e Cena.

À tarde o acolhimento 
dos alunos das escolas 
ocorre a partir das 13h15. A 
autora Valquiria tem o en-
contro marcado com os es-
tudantes às 13h30. A peça 
teatral será apresentada 
às 15h15. O encerramento 
das atividades para o dia 
vai ocorrer às 17h.

O último dia de feira 
está reservado para as 
turmas do 6° ao 9° ano 
do Ensino Fundamental 

e das turmas de Ensino 
Médio. Na manhã de sexta-
feira, dia 25, às 8h15, os 
escritores Mauro Ulrich 
e Ricardo Düren estarão 
apresentando seus traba-
lhos e conversando com 

os participantes. A peça 
teatral Senhores das ruas 
vai ser apresentada pela 
manhã e também à tarde. 
O encerramento ofi cial da 
feira está marcado para 
às 17h.

O Comitê da Bacia do 
Pardo realizou na terça-
feira, dia 15, uma reunião 
extraordinária na Câmara 
de Vereadores de Sinimbu, 
com a presença das entida-
des representativas. O en-
contro foi comandado pelo 
presidente Júlio Stalecker 
e contou ainda com a pre-
sença do prefeito Clairton 
Wegmann.

Este foi o primeiro 
encontro realizado pelo co-
mitê nos municípios, sendo 
que todos os 13 integrantes 

Comitê da Bacia do Pardo realiza reunião em Sinimbu
da Bacia do Pardo e Pardi-
nho deverão ser visitados. 
Na pauta, foram indica-
dos os de representantes 
do Comitê para Câmara 
Técnica de Águas Subter-
râneas, Câmara Técnica 
de  Agroindústria e Agro-
pecuária e Câmara Técnica 
Permanente de Educação 
Ambiental. Houve ainda a 
apreciação do Programa de 
Ações da Sub-Bacia do Rio 
Pardinho e houve relatos 
dos participantes das Câ-
maras Técnicas e demais 

representações para a 
atualização da plenária do 
Comitê Pardo.

Uma dos passos acor-
dados no comitê, durante a 
reunião, foi a aproximação 
dos prefeitos, através da 
Associação dos Municípios 
do Vale do Rio Pardo e do 
Consórcio Intermunicipal 
de Serviços do Vale do Rio 
Pardo para um trabalho in-
tegrado com os municípios 
visando ações de prevenção 
aos mananciais hídricos 
da bacia. ENCONTRO ocorreu na Câmara de Vereadores.
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PEÇA teatral do grupo Luz e Cena será uma das atrações.


