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Quando estamos mergulhados nos fatos e na correria, muitas vezes não 
nos damos conta da importância de alguns acontecimentos. E um deles está 
ocorrendo agora, diante de nossos olhos, e entrará para a história de Santa 
Maria. Daqui a algumas décadas, lembraremos em reportagens de jornal e em 
livros de história de que foi em 2017 que Santa Maria ganhou sua segunda 
universidade própria – já existe aqui a Ulbra, mas ela é só um campus da ma-
triz de São Leopoldo. A transformação da Unifra de centro universitário para 
universidade (leia mais na página 15) só não terá o mesmo impacto da criação 
da UFSM, em 1960, porque antes Santa Maria não tinha nenhuma grande ins-
tituição de Ensino Superior e porque a Unifra já existia e só está dando mais 
um grande passo. 

Em termos práticos, a Unifra já tinha autonomia para criar novos cursos. 
Mas agora, tem planos ainda maiores, de abrir mais cursos tanto de graduação 
quanto de pós-graduação. 

Essa ampliação só beneficia os jovens e Santa Maria, que se consolida ainda 
mais como polo de educação e como formadora de cérebros.

Faz parte que uma parcela desses cérebros formados 
em Santa Maria acabe indo embora, pois muitos deles 
não são daqui (só vieram para estudar) e porque a cida-
de não tem condições de absorver todos eles. Isso signi-
fica que estamos num paraíso? Não. Claro que devemos 
tentar manter bem mais desses recém-formados. As 
incubadoras estão tendo um papel decisivo nisso. Mas 
ainda precisamos desenvolver mais o perfil empreende-

A Intelectus Gestão Estratégica de Pessoas 
está fazendo a seleção de três vagas de em-
prego para o bar e restaurante The Park, que 
abrirá no Boulevard do shopping Praça Nova 
Santa Maria. É uma vaga para operador de 
caixa, uma para atendente/garçom e uma para 
lavador de louças.

Os interessados em concorrer devem se ca-
dastrar no site www.intelectusconsultoria.com.
br, onde há os requisitos para cada vaga.

O The Park e os outros cinco restaurantes e 
bares do Boulevard não fecharão às 10h, como 
as demais lojas do Praça Nova, mas ficarão 
abertos até de madrugada. É que o Boulevard 
fica na frente do shopping, em área separada.

É de cair os butiás do bolso o estudo da Em-
presa Gaúcha de Rodovias (EGR), que diz haver 
uma defasagem de até 88% nos preços das tarifas 
de pedágios no Estado, conforme publicou ontem 
o jornal Zero Hora.

A EGR ainda não decidiu quando pedirá 
reajuste das tarifas e se será esse percentual todo. 
Mas se for tudo isso, o pedágio da RSC-287, em 
Candelária, por exemplo, passaria dos atuais R$ 
5,20 para R$ 9,50 – antes de a EGR assumir, ele 
estava em R$ 7. E isso é o valor para automóveis, 
pois para caminhões é bem mais. O problema 
é que, mesmo com o pedágio, a estrada está em 
estado ruim. 

As alegações da EGR são de que é preciso 
aumentar o valor do pedágio justamente para 
poder fazer mais obras de recuperação e para 
prever algumas duplicações. Só para restaurar 
os 150 quilômetros entre Tabaí e Paraíso do Sul, 
seriam necessários R$ 150 milhões. Mas alguém 
acredita que a EGR fará mesmo essas melhorias 
e alguma duplicação?

Uma vitória para Santa Maria e 
a Unifra: ela vira universidade

Além 
disso...

Restaurante abre 
seleção de empregos

Alta dos pedágios?

z Além do The Park 
no Praça Nova, há outra 
novidade no setor. Abrirá 
amanhã, em Camobi, a filial 
do Comcerva. Será no prédio 
onde era o Banrisul, na Faixa 
Velha. De segunda a sábado, 
abre das 11h às 14h30min e, à 
noite, só nas sextas e sábados. 

z A UFSM colhe mais 
frutos de seus investimentos 
em inovação. Empresa com 
sede na Pulsar Incubadora da 
UFSM, a Clube do Boi foi uma 
das 15 startups selecionadas 
para participar da 6ª turma 
do Programa StartupRS, 
promovido pelo Sebrae/RS. O 
programa tem como objetivo 
transformar startups que 
estão em busca de resolver 
problemas reais do mercado 
em negócios reais com alto 
grau de inovação e grande 
potencial de escala. A startup 
participará de capacitações 
por meio de uma série de 
workshops, consultorias e 
sessões de mentoria.

z O Clube do Boi é uma 
plataforma de negócios 
online, focada para 
produtores rurais ampliar sua 
rede de contatos e parceiros. 
Os associados podem realizar 
negociações de animais, 
insumos e arrendamento de 
propriedades. 
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