
COMUNIDADE

Último dia de inscrições para o 
teste de suficiência da UFSM

Pesquisador da Fundação Oswaldo 
Cruz faz palestra na Fisma

As inscrições para o Teste de Suficiência em Língua Es-
trangeira da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 
estão abertas até hoje, em ufsm.br. O teste pode ser reali-
zado por professores, técnico-administrativos, alunos de 
pós-graduação e estudantes prováveis formandos. A taxa é 
de R$ 53. A prova será divida em alemão, espanhol, inglês 
e português. Mais informações pelo e-mail suficiencia.
ufsm@gmail.com.

A 2ª edição do Seminário de Gerontologia da Fisma será reali-
zada no dia 12 de setembro, das 14h às 17h30min, e no dia 13 de 
setembro, das 8h30min ao meio-dia, na Casa do Retiro (Avenida 
Nossa Senhora das Dores, 903). O tema dos encontros será “Enve-
lhecimento no Século 21: Celebração e Desafio”. As palestras serão 
ministradas pelo Dr. José Luiz Telles de Almeida, pesquisador da 
Fundação Oswaldo Cruz. O valor é R$ 50. As atividades são desti-
nadas a profissionais da áerea, professores e comunidade em geral. 
Informações e inscrições pelo e-mail gerontologia@fisma.com.br.

EVENTOS DO FINAL DE SEMANA

SEXTA
Sexta Dançante

z Quando/onde – 22h, no Clube 
de Atiradores Santamariense 
(Rua Venâncio Aires, 1.242, Bairro 
Centro)
z Atrações – Show com Berê e 
Franciel
z Quanto –  R$ 20
z Informações – (55) 99630-9889

SÁBADO
1° Jantar Italiano 

da Primavera
z Quando/onde – 19h30min, 
no Restaurante Mundo Vivo, no 
Jardim das Esculturas (Estrada 
São João dos Mellos, s/n), em 
Júlio de Castilhos
z Atrações – Polenta, queijo 
colonial e vegetariano frito, 
torresmo vegetal, sopa de agnolini, 
risoto (ervas finais, tomate, rúcula 
e champignon), macarrão rústico, 
bife vegetal à milanesa, couve 
frita, pão de forno, salada de 
radite com cebola, salada de 

flores comestíveis, merengue de 
forno, ambrosia, pudim, doce de 
abobora em calda, vinho e suco 
natural
z Quanto – R$ 45 (por pessoa)
z Informações – (55) 99924-4938

DOMINGO
Risoto da Paróquia Nossa

 Senhora de Fátima
z Quando/onde – 11h30min, 
no Salão Paroquial (Avenida 
Presidente Vargas, 1.571)
z Atrações – Risoto, galeto, 
salada de maionese, doces, 
cucas e pão para levar
z Quanto –  R$ 8 (risoto), 
R$ 15 (galeto), R$ 8 (salada 
de maionese), R$ 2 (doces, 
unidade), R$ 8 (cucas) e R$ 5 
(pão)
z Informações – (55) 3212-8672 
e 99955-2568

Risoto da Paróquia 
Nossa Senhora 

Imaculada Conceição
z Quando/onde – 11h30min, 

no Salão Paroquial (Avenida 
Presidente Vargas, 821)
z Atrações – Galeto, risoto e 
salada de maionese para levar
z Quanto – R$ 16 (galeto), R$ 
10 (risoto) e R$ 8 (salada de 
maionese)
z Informações – (55) 3221-2695

Risoto Solidário
z Quando/Onde – 11h30min, na 
Rua Marechal Gomes Carneiro, 
388, no Bairro Dores
z Atrações – Risoto, galeto, carne 
de gado, de porco e maionese
z Quanto – R$ 8 (concha de 
risoto), R$ 6 (coxa e sobrecoxa), 
R$ 20 a R$ 30 (espeto de carne 
bovina ou de porco) e R$ 5 
(maionese para duas pessoas). 
Encomendas acima de R$ 35 têm 
entrega grátis
z Informações – (55) 98140-
1099, 99980- 6430 e 3027-1702

1° Almoço Italiano
z Quanto/onde – Meio-dia, 
no Restaurante Sharong (Rua 
Professor Braga, 108)

z Atrações – Música italiana 
com Roberto Pinheiro, sorteio 
de brindes, tábua de frios, pães 
e cucas, salada de maionese, 
salada de tomate e cebola, mix de 
folhas verdes, sopa de agnolini, 
risoto, bife à milanesa, file de coxa 
e sobrecoxa assado, espaguete, 
nhoque ao molho cinco queijos, 
polenta frita, pudim de leite 
condensado e sagu com creme
z Quanto – R$ 65 (por pessoa), 
à venda nas lojas I Love Lusho, 
Guichar Estacionamento, 
Imaginarium Santa Maria, 
Restaurante Sharong
z Informações – (55) 3307-2238

Risoto do Belinaso
z Quando/ onde – Meio-dia, na 
Rua Pedro Américo, 195, Bairro 
Camobi
z Atrações – Risoto, maionese, 
galeto, carne no espeto com osso 
e sem osso
z Quanto– R$10 (Risoto), R$ 6 
(maionese), R$ 2,50 (galeto, a 
unidade), R$ 30 (carne no espeto 
com osso) e R$ 38 (carne no 

espeto sem osso)
z Informações – (55) 3311-6543 
e 99993- 4160, 99605-1685, 
99206-1119

Encontro Dançante 
da Melhor Idade

z Quando/Onde – 15h, no Clube 
de Atiradores Santamariense 
(Rua Venâncio Aires, 1.242)
z Atrações – Show com Esquema 
Som
z Quanto – R$ 12 (feminino) R$ 
15 (masculino)
z Informações – (55) 99630- 
9889

Domingueira
z Quando/Onde – Às 20h, 
no Clube de Atiradores 
Santamariense (Rua Venâncio 
Aires, 1.242)
z Atrações – Show com Nando 
Rodrigues
z Quanto – R$ 20 (homens) e R$ 
15 (mulheres) R$ 30 (casal)
z Informações – (55) 99630- 
9889
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A 4ª edição da Oficina de Direitos Huma-
nos ocorre hoje, às 17h, no prédio 74C, do 
campus de Camobi da UFSM (1° andar, sala 
4.136). O tema do encontro será “A coopera-
ção internacional descentralizada entre entes 
subnacionais: o papel das cidades na con-
cretização de políticas públicas”. A atividade 
será ministrada pela professora Joséli Fiorin 
Gomes, da Universidade Federal de Rio Gran-
de. As inscrições são gratuitas e podem ser 
feitas no local. A atividade é aberta ao público. 
Informações pelo telefone (55) 3220-9250 .

Atendimento psicológico 
de graça para casais

O projeto de extensão Enlaces oferece aten-
dimento psicológico gratuito para casais e fa-
mílias que vivenciaram ou vivenciam a sepa-
ração conjugal. O agendamento das consultas 
podem ser realizados pelo telefone (55) 3220-
9229, com a Clínica de Estudos e Interven-
ções em Psicologia (prédio 74B do campus de 
Camobi da UFSM). É necessário mencionar 
o interesse pelo projeto Enlaces no momen-
to do agendamento. A ação é promovida pelo 
Núcleo de Estudos: Famílias e suas Relações 

Oficina na UFSM discutirá 
políticas públicas
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