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Livro é tudo de bom!

No próximo sábado (30), acontece a IV Feira do Livro do Colégio Expressão com o tema

"Palavras que acolhem". Durante o turno da manhã, alunos da Educação Infantil, Ensino

Fundamental I e II e o Ensino Médio estarão expondo seus trabalhos. Para evitar maiores

aglomerações, a escola optou priorizar a visitação à exposição dos trabalhos apenas para

os familiares dos estudantes. Mas só de saber que o Livro está sendo festejado, já

comemoramos! Outono no São Bernardo

A estação das folhas avermelhadas que caem é comemorada em São Francisco de

Paula. O lago São Bernardo, com seus plátanos, ácers e liquidâmbars vira cenário de

ensaios fotográficos, piqueniques, caminhadas e momentos de reflexão. É o outono

convidando as pessoas a curtirem momentos de muita beleza. Sabores da Sicília e da

Bahia nos Campos de Cima da Serra

O Parador Hampel, neste domingo, 01 de maio, traz No Radar do Foggo. O evento, que

traráchefs para comandarem as brasas e promoverem intercâmbio de sabores e aromas

de suas cozinhas e os Campos de Cima da Serra, vem com o Chef Don Fabrizio. Da

família Abbate, originária de Palermo, na Sicília, Don Fabrizio tem a gastronomia como

herança familiar. Na década de 90, Fabrizio, quinta geração do velho Abbate, aventura-se

pelo Brasil em busca de novas experiências. Se estabelece na Bahia, cria sua família e

explora suas riquezas tropicais. O resultado é a sutil mistura de cozinha tradicional do

Mediterrâneo com toques de tropicalidade, que nos leva a um passeio pelos prazeres de

uma culinária de classe internacional.

Estudar na UERGS

A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) está com 18 vagas abertas

para o curso de Bacharelado em Gestão Ambiental na Unidade Hortênsia, em São

Francisco de Paula, para ingresso com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio

(Enem) de 2014 a 2021. Ao total, a Uergs está ofertando, entre todas as suas unidades,

608 vagas de graduação. O edital do processo seletivo para preenchimento das vagas
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remanescentes do Sisu/2022 foi lançado na última quarta-feira (13) e as inscrições podem

ser feitas até o dia 29 de abril, via Central do Candidato, em formato totalmente remoto. A

relação de vagas, cursos e unidades de oferta está disponível no site.


