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Temperaturas sobem no RS
Nesta sexta-feira, o frio diminui no Rio Grande do Sul e a 
tarde já fica com sensação térmica bem mais elevada do que 
no dia anterior. Há apenas variação de nebulosidade em 
Santa Maria e região. Ventos sopram fracos a moderados ao 
longo do dia. No fim de semana, calor aumenta em todo o 
estado gaúcho.

SEXTA-FEIRA, 1º DE SETEMBRO DE 2017

Assinatura COMBO (IMPRESSO + ONLINE)
MENSAL  R$ 59,40  sendo R$ 38,40 nos três primeiros meses 
SEMESTRAL  R$ 356,40  sendo 5% à vista
ANUAL  R$ 712,80  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

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

Assine o Diário
(55) 3220-1717 Assinatura ONLINE + CLUBE DO ASSINANTE

MENSAL   R$ 18,90
sendo R$ 9,90 nos primeiros três meses

Viva o Campus terá edição que vai 
abordar a prevenção contra o suicídio

Mais uma edição do Viva o Campus ocorrerá nesse domingo, às 
15h, no campus de Camobi da UFSM. Essa edição terá como tema a 
campanha Setembro Amarelo, destinada a conscientizar a população 
sobre a prevenção contra o suicídio. A ação é gratuita. As inscrições 
para as atividades podem ser feitas pelo e-mail extensão@ufsm.br. 
Confira a programação completa:

z 15h – O yoga promovendo uma vida equilibrada
z 15h – Promoção da Vida e Prevenção de Suicídio
z 15h – Aula de Tai Chi
z 15h30min – Observação de Aves do Projeto Olha o Passarinho
z 16h – Show com a banda Louis&Anas

O 7° Colóquio Formação de Professores ocorre na próxima terça 
e quarta-feira, a partir das 8h30min, no Miniauditório do Núcleo de 
Educação e Tecnologia (prédio 14, campus Camobi UFSM). O tema 
é violência e mediação de conflitos. A participação é gratuita. O en-
contro é promovido pelo Grupo de Pesquisa, Formação Cultural, Her-
menêutica e Educação. As vagas são limitadas. Inscrições pelo site 

Colóquio debaterá a violência 
e a mediação de conflitos

A empresa júnior Caduceu Jr - Soluções Estratégicas em Finanças 
abre processo seletivo para novos integrantes. A organização é pro-
movida pelo curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM). Os interessados em participar devem se ins-
crever em formulário online disponível na página Caduceu Júnior - 
Consultoria Estratégica em Finanças, no Facebook. As inscrições vão 
até quinta-feira. Informações pelo site caduceujr.com.br.

Empresa júnior de Santa Maria 
seleciona novos integrantes

GABRIEL HAESBAERT, Bd, 23/04/2017

LucAS AmoRELLI, Bd, 02/03/2017

Manoel Ribas abre inscrições para a modalidade EJA
  As matrículas para a 

Educação de JOvens e Adul-
tos (EJA) do Colégio Manoel 
Ribas estão abertas. Os inte-
ressados devem comparecer 
à escola (Rua José do Patro-
cínio, 85, Bairro Centro), das 
7h30min às 11h30min e das 
13h30min às 18h, com uma 
foto 3x4, identidade, CPF, com-
provante de residência, certifi-
cado de conclusão do Ensino 
Fundamental e histórico par-
cial do Ensino Médio. Estu-
dantes que concluíram disci-
plinas pelo supletivo, Encceja 
ou Enem devem apresentar 
os documentos de conclusão. 
Informações: (55) 3221-3105.


