
Unifra cria serviço de 
apoio a desempregados

AClínica de Finanças e Práticas em Psicologia da Unifra 
vai lançar um novo serviço gratuito para quem está 
desempregado e também a jovens que buscam o primeiro 
emprego. O projeto de reinserção ao mercado de trabalho 

terá encontros semanais para orientar as pessoas sobre onde buscar 
emprego, onde fazer cursos de qualificação e também a como se 
portar em entrevistas de emprego e no cotidiano do trabalho, além 
de planejamento de carreira.

– Temos o projeto do Superendividamento, e percebemos que 
muitas das pessoas que estavam nessa situação, endividadas, a 
causa era o desemprego. Por isso, vamos 
promover ações para tentar amenizar o 
desemprego, que é um problema social 
bastante grave e que repercute muito na 
família – afirmou o professor Alexandre 
Reis, coordenador da Clínica de Finanças.

Segundo Reis, muitas pessoas que 
perderam o emprego não sabem nem 
onde procurar por vagas de trabalho. As 
reuniões semanais, sempre às terças-feiras, às 14h, darão essa e 
outras orientações. O primeiro grupo será a partir de 7 de outubro 
e, além de pessoas do projeto Superendividamento, oferece vagas à 
população em geral. As inscrições estão abertas, e haverá nova turma 
a cada mês. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (55) 3025-
9023, ramal 9211, de segunda a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 17h, 
ou na própria clínica, na Avenida Rio Branco, 639, sala 224 (esquina 
com a Silva). 

Também estão abertas as inscrições para pessoas endividadas. 
Nesse projeto, as pessoas são acolhidas e podem falar sobre seu 
problema de dívidas. Além de dar orientações de planejamento de 
finanças pessoais, também promove audiências de conciliação do 
devedor com os credores, para buscar uma forma de pagamento 
parcelado com abatimento da dívida. O trabalho é feito por 

218 alunos escolheram “prefeito e vereadores”

A Escola Estadual Cilon Rosa realizou, 
ontem pela manhã, uma eleição simulada. Foi 
no plenário da Câmara de Vereadores, com 
direito a discurso e urna para os estudantes 
votarem. Segundo a idealizadora do projeto, 
a professora de língua portuguesa Maribel da 
Costa Dal Bem, 11 turmas se envolveram no 
projeto, que incluiu pesquisa dos problemas 
das cidades, reuniões para definir partidos 

fictícios e discursos com propostas. Ao todo, 
217 alunos votaram. Duas alunas acabaram 
vencendo a disputa para a prefeitura: como 
prefeita, Êmily Moretti, e como vice, Júlia 
Bisognin. Como vereadores, foram eleitos 
Roger Azevedo, Alexia Piber e Frederico 
Amaral. Ficou definido que os vencedores vão 
liderar a realização de uma ação beneficente 
na cidade.
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Depois de 25 anos, o Circo 
Kroner retorna a Santa Maria 
e fará uma temporada na 
cidade, nos fundos do Parque 
da Medianeira, com estreia 
às 20h30min de sexta-feira. 
Ontem, a lona foi erguida e 
80 pessoas trabalhavam nos 
preparativos.

O Kroner tem espaço 
para 1,5 mil pessoas, todas 
acomodadas em cadeiras, e 
atrações como globo da morte, 
com cinco motos, que se abre 
no meio, o Arqueiro de Las 
Vegas, mágicos, bailarinos, 
malabaristas e palhaços, como 
o Potato.

O circo terá sessões de terças 
a sextas-feiras, às 20h30min. 

Já aos sábados, domingos e 
feriados, são três espetáculos, às 
16h, 18h e 20h30min.

Os ingressos mais baratos, 
de cadeiras laterais, custam R$ 
20 para adultos e R$ 10 para 
crianças (pagam crianças de 
2 a 12 anos).  Já para cadeiras 
centrais, o preço é de R$ 30 para 
adulto e R$ 15 para criança. 
Porém, para quem entrar na 
fanpage “Internacional Circo 
Kroner”, no Facebook, e salvar 
na tela do celular ou imprimir 
a imagem do voucher (ingresso 
promocional), basta ir até a 
bilheteria do circo para ganhar 
ingresso grátis para criança. 
Nessa promoção, cada adulto 
pagante de ingresso inteiro 

Circo vai abrir amanhã
no Parque da Medianeira

Reunião vai debater obras em 
escolas que foram ocupadas

A Promotoria Regional 
de Educação de Santa Maria 
vai realizar hoje, das 14h às 
16h, o segundo encontro do 
Fórum Regional de Educação, 
que foi criado a partir da 
negociação que resultou na 
saída dos estudantes das 
escolas estaduais ocupadas, 
este ano, em Santa Maria e 
Silveira Martins. Na reunião, 
no auditório do Ministério 
Público (MP) de Santa Maria, 
serão tratados os seguintes 
temas: a situação atual das 
obras nas escolas estaduais 
que foram ocupadas, o 
fortalecimento e a criação de 

grêmios estudantis nas escolas 
estaduais da região, bem como 
a indicação dos alunos que 
representarão as instituições 
no Fórum. Ou seja, as 
reivindicações dos estudantes 
não foram esquecidas, e o MP 
seguirá cobrando uma ação 
do governo para solucionar os 
problemas.

Vão participar do encontro 
alunos representantes das 
escolas, dos professores, da 
8ª CRE, da Coordenadoria 
Regional de Obras e Projetos, 
do Cpers- Sindicato, da 
Procuradoria Geral do Estado, 
do Centro Judiciário de Solução 

Quem perdeu o 
emprego ou está em 
busca do primeiro 
trabalho terá 
reuniões semanais 
com orientações

Eu não digo que seja 
injustiça (o regime 
diferenciado dos 

militares). Acho que 
temos de fazer com 
que se caminhe para 
regras gerais, em que 
pese que mantenha os 
militares na condição 

de militares.”
Eliseu Padilha,
ministro-chefe 

da Casa Civil, ao 
falar da reforma 

da Previdência. Ele 
não deixou claro 

se o governo quer 
mudar o regime de 
aposentadoria dos 

militares


