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Acompanhe a quarta temporada do reality de dança mais famoso

do mundo. Apresentado por Xuxa Meneghel e com um elenco de estrelas,

Dancing Brasil 4 vai ditar o ritmo das suas noites de quarta-feira.

DANCINGBRASIL 4.
OPAÍS SÓNÃOVAIPARAR
PRAVERPORQUEESTARÁDANÇANDO.
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COMPUTAÇÃO E TECNOLOGIA

Bate-papo encerra campanha doOutubro Rosa

AGENDADOENSINO

EquipeGalilegos, do Santa Inês, obteve 1° lugar entre escolas públicas e privadas

ENSINO

Geração renovável de
energia no Campus I

n A Secretaria Estadual da Edu-
cação promoveu ontem, em sua
sede, na Capital, um bate-papo
de encerramento da campanha
do Outubro Rosa. No encontro,
com mais de 500 servidores, as
“Vitoriosas da Seduc” compartilha-
ram suas histórias de vida e de-
safios na superação da doença.
O secretário estadual de Educa-
ção, Ronald Krummenauer, assi-
nalou que o tema deve ser preo-
cupação de mulheres e homens;
e sugeriu que a prevenção seja

mais trabalhada em sala de aula.
A secretária adjunta de Educa-
ção, Iara Wortmann, entregou à
servidora Virgínia Tietböhl o
“Colar da Vitória”, simbolizando
a superação da doença. “É um
momento muito importante de
alerta e reflexão”, explicou Iara.
Virgínia é assessora jurídica no
gabinete da Secretaria e desco-
briu o câncer de mama em 2013,
aos 49 anos de idade. Como
orientação, Virgínia ratificou a
importância da prevenção.

n Enem: Com a proximidade das
primeiras provas do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio 2018, no do-
mingo (4/11), o MEC faz alertas
aos candidatos. Entre eles, o cui-
dado com o tempo de prova. No
1° dia, com Redação, serão cinco
horas e meia; e no 2° dia (11/11),
cinco horas de duração. Mais da-
dos em: http://portal.mec.gov.br.
n UFN: As inscrições para a sele-
ção de verão 2019 da Universida-
de Franciscana, em Santa Maria,
serão aceitas até hoje; e o paga-
mento da taxa, até 1°/11. A prova
acontecerá no dia 26/11. Para
auxiliar na escolha da graduação,
a UFN disponibiliza, em cada cur-
so, uma aula demonstrativa, em
formato e-book, e informes sobre
áreas de atuação e conteúdos.
Detalhes: http://www.ufn.edu.br.
n Estácio: As inscrições gratuitas
para o Mega Vestibular 2019.1 da
Estácio podem ser feitas até hoje,
pelo site (portal.estacio.br/mega-
vestibular). O vestibular acontece-
rá também hoje, às 10h, 13h, 15h,
18h e 19h30min (na modalidade
presencial, em 16 cidades gaúchas).

A Missão Diplomática dos Esta-
dos Unidos divulgou ontem os no-
mes dos 50 estudantes seleciona-
dos para participar do Programa
Jovens Embaixadores 2019. Este
ano, a seleção contemplou, pelo
menos, um representante de cada
estado brasileiro e do Distrito Fe-
deral. O programa é patrocinado
pela Missão Diplomática dos EUA
e por parceiros públicos e privados.

A viagem será entre os dias 11
de janeiro e 2 de fevereiro de 2019.
Durante três semanas, o grupo de
estudantes passará pela capital
dos EUA (Washington) e terá hos-
pedagem em casas de famílias vo-
luntárias. Do RS, foram seleciona-
dos: Isabelli Chaves Borba Silvei-
ra (de Dom Pedrito) e Marcelo
Eduardo dos Santos (Venâncio Aires).

A Polícia Civil do RS encerrou,
na segunda-feira (29/10), o inquéri-
to referente à agressão a uma pro-
fessora na Escola Municipal Afon-
so Guerreiro Lima, no bairro Lom-
ba do Pinheiro, em Porto Alegre.
A agressora, de 23 anos, é irmã
de um estudante da instituição e
foi indiciada por lesão corporal le-
ve, segundo a delegada responsá-
vel pelo caso, Cristiane Ramos.
Em caso de condenação, a pena
pode chegar a dois anos.

A agressão ocorreu dia 24/10,
após a escola chamar um respon-
sável do estudante de 14 anos,
que já tinha casos de indisciplina.
A Afonso Guerreiro suspendeu as
aulas durante a tarde para tomar
as providências, e a Guarda Muni-
cipal foi acionada. A delegada re-
lata que a família do adolescente
alegou que ele também teria sofri-
do agressão e registrou ocorrên-
cia no Departamento Estadual da
Criança e do Adolescente (Deca).

Robóticaestimula talentos
Competições incentivam pesquisa e ajudam, até, na resolução de problemas do dia a dia dos alunos

A
s competições de robóti-
ca vêm ganhando cada
vez mais destaque en-
tre estudantes gaúchos,

desde escolas até universidades.
Na última semana, a equipe Gali-
legos, do Colégio Santa Inês, na
Capital, foi a vencedora do Tor-
neio Sesi de Robótica First Lego
League, que ocorreu nos dias 26
e 27/10. E, amanhã, o Campus
Santo Ângelo da Universidade
Regional Integrada do Alto Uru-
guai e das Missões (URI) vai rea-
lizar a 6ª Copa URI de Robótica.

Além da Galilegos, também fo-
ram classificadas, para a compe-
tição nacional do Sesi, as equi-
pes Tecnoway, da Rede de Ensi-
no Caminho do Saber, em Ca-
xias do Sul; Androids, do Colé-
gio Coração de Maria, em Es-
teio; Ildobótica, da Escola Munici-
pal Governador Ildo Meneghetti,
na Capital; e Just 4Fun, do Colé-

gio Marista Pio XII, em Novo
Hamburgo. A final das equipes
do Sesi-RS vai ocorrer nos dias
9 e 10/11, em Bento Gonçalves, e
será aberta à comunidade.

O tema Into orbit (Em órbita)
foi o desafio desta temporada,
em que os times, com alunos de
9 a 16 anos, pesquisaram sobre
questões relacionadas a viver e
viajar no espaço. “Aprendemos
tudo com a robótica, desde resol-
ver problemas do nosso dia a
dia, até a sermos pessoas melho-
res”, avalia o estudante Augusto
Pioner, da equipe Tecnoway.

Na URI, a competição ocorrerá
amanhã (turnos manhã e tarde),
no auditório do prédio 13, no
campus de Santo Ângelo. Serão
dez equipes femininas e 27 mis-
tas, envolvendo 15 escolas de se-
te municípios. As instituições re-
ceberam kits para montar seus
robôs e tiveram orientação de

professores e acadêmicos bolsis-
tas da URI, por meio de vídeos e
presencialmente. A novidade des-
te ano é que as integrantes do
projeto “Meninas Digitais Tchê
Missões” foram desafiadas a mon-

tar e programar um robô; e par-
ticiparão da competição ao mes-
mo tempo, disputando entre si.
O Projeto tem o objetivo de incen-
tivar e despertar talentos na
área de computação e tecnologia.
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UPF

n O mês de outubro marcou
importante ponto de mudança
para a Universidade de Passo
Fundo (UPF): todo o Campus I
aderiu ao Ambiente Livre de
Energia, ou seja, toda a energia
elétrica consumida no espaço
provém de fontes incentivadas,
com geração renovável através
da energia hídrica e eólica. A
ideia é promover a sustentabi-
lidade econômica, social e am-
biental nos meios energéticos
da Instituição. A medida está em
consonância com a Política de
Responsabilidade Social e com
o Plano de Desenvolvimento
Institucional da Universidade.
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JOVENS EMBAIXADORES

Alunosviajarão
paraosEUA

PROFESSORA AGREDIDA

Polícia conclui
o inquérito


