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Dia ensolarado em Santa Maria
As instabilidades se afastam por completo do Rio Grande 
do Sul e o tempo volta a ficar firme e com predomínio de 
sol em todo o Estado. As temperaturas ficam mais abaixas 
pela manhã e a tarde as máximas ficam amenas. Em Santa 
Maria, o dia é ensolarado e com temperaturas mais baixas e 
sensação de frio pela manhã. Durante à tarde, as máximas 
sobem e a sensação é mais agradável. 
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Assinatura COMBO (IMPRESSO + ONLINE)
MENSAL  R$ 59,40  sendo R$ 38,40 nos três primeiros meses 
SEMESTRAL  R$ 354,60  sendo 5% à vista
ANUAL  R$ 709,20  sendo 10% à vista

Assinatura ONLINE
MENSAL  R$ 14,90   sendo R$ 5,90 nos primeiros três meses

ANUAL  R$ 178,80   sendo 10% à vista

Assinatura COMBO + CLUBE DO ASSINANTE
MENSAL  R$ 63,40   sendo R$ 41,20 nos três primeiros meses 
SEMESTRAL  R$ 380,40   sendo 5% à vista
ANUAL  R$ 760,80   sendo 10% à vista

Assine o Diário
(55) 3220-1717

ou (55) 3220-1885
Assinatura ONLINE + CLUBE DO ASSINANTE
MENSAL   R$ 18,90   sendo R$ 9,90 nos primeiros três meses

ANUAL  R$ 226,80   sendo 10% à vista

Abrigo Oscar José Pithan realiza 
palestra gratuita neste sábado

O Abrigo Oscar José Pithan promove a palestra “Quatro grandes 
questões da alma” neste sábado, às 20h, na sede da entidade (Rua Síl-
vio Romero, 413, no Bairro Chácara das Flores). A entrada é gratuita. 
Mais informações pelo telefone (55) 3221-6460 ou pelo site abrigoes-

Felicidade é tema de evento hoje
A organização Nova Acrópole promoverá a palestra “Onde está a 

felicidade?”. A atividade ocorre hoje, às 20h30min, na entidade (Rua 
Pinheiro Machado, 2.915, térreo). A atividade é gratuita. A associação 
está presente em 60 países e tem 85 sedes no Brasil. Mais informa-

Seis empresários participam de 
atividade e falam sobre experiências

A i9 Liga de Empreendedorismo promoverá a palestra “Outliers – 
Histórias fora da curva!” neste sábado, das 8h30min às 17h30min, no 
Auditório Wilson Aita (anexo C do Centro de Tecnologia, no campus 
da UFSM). Cinco empreendedores vão compartilhar experiências da 
carreira. Os ingressos custam R$ 30 para estudantes e R$ 40 para não 
estudantes e podem ser adquiridos em polvotickets.com.br.

PROCON

z Vá até o órgão de defesa de consumidor 
(Avenida Rio Branco, 639, no Centro), de 
segunda a sexta-feira, das 8h30min às 
12h30min, e de segunda e quarta-feira, das 
13h30min às 16h.

z Levar carteira de identidade ou CPF, nota 
fiscal da compra do produto ou do serviço e 
demais documentos que comprovem a relação 
de consumo.

z O atendente irá analisar o caso e formalizará 
uma reclamação, que deverá ser encaminhada 
à empresa alvo da reclamação, por meio de 

uma notificação.

z No prazo de 30 dias, o consumidor deve 
retornar ao Procon para verificar a resposta 
que foi encaminhada ao órgão pela empresa. 
Estando o cliente em ciente da proposta, o 
Procon poderá dar encaminhamento ao acordo, 
ou, caso não haja negociação, encaminhar 
o caso para parecer, para que a acusação 
seja investigada. A partir disso, o caso será 
arquivado após investigação preliminar ou será 
aberto processo administrativo.

Fonte: prefeitura de Santa Maria

Como realizar uma reclamação no Procon?

Empresa que desenvolve cultura 
empreendedora seleciona alunos

A empresa júnior Projep está com inscrições para processo seleti-
vo. Os alunos de graduação da Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM) podem se inscrever até hoje, por meio de formulário onli-
ne disponível na página Projep Jr, no Facebook. A entidade promove 
cultura empreendedora a partir do desenvolvimento de trabalho em 

Festival de Audiovisual exibe material 
de acadêmicos de Desenho Industrial

O 2° Festival Audiovisual do Desenho Industrial – Quitute de Ouro 
será realizado nesta sexta-feira, às 16h, no Auditório Flávio Miguel 
Schneider (anexo ao prédio 42 do campus Camobi da UFSM). Serão 
exibidos e premiados seis curtas-metragens produzidos na discipli-
na Laboratório de Audiovisual. Os filmes são Para:Liza, Vitrine, Me-

A Polifeira do Agricultor, promovida pelo Colégio Politécnico da 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) ocorre todas as se-
gundas e quintas-feiras, a partir das 14h, no Largo do Planetário, no 
campus de Camobi. São comercializados frutas, verduras, legumes, 
pães, bolachas, doces, queijos, embutidos e plantas. A iniciativa tem 
horário diferenciado do tradicional para possibilitar aos consumido-
res a compra de ter produtos frescos e de qualidade também à tarde. 

Polifeira do Agricultor oferece 
produtos no Campus da UFSM


