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Programação de aniversário do município acontece nesta semana
Romelândia
s comemorações iniciaram na segundafeira, dia 16 seguem até
segunda-feira, dia23, data
em que o município comemora o cinquentenário.
De acordo com o presidente da comissão organizadora das festividades,
secretário de Administração, Laudir Perondi, as
atrações da semana foram
preparadas com a participação de todos os setores
da administração, bem
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como das entidades organizadas.
O secretário ressalta
que um dos objetivos foi
de atender a todos os gostos. Ele acrescenta que a
Semana de Aniversário se
encaixa nos 50 atos que a
administração de Elizio da
Fonseca pretende realizar
até o ﬁnal do ano em homenagem ao cinquentenário.
Atividades seguem hoje,
com os proﬁssionais da
Saúdem na Praça Municipal e as 19 horas o Encon-

tro da Amizade, no Clube
de Idosos
Vereador por um dia,
com alunos das escolas
estaduais
Quinta-feira, dia 19
Troféu 50 Anos Romelândia, no Ginásio de
Esportes
Quadrangular de futsal
masculino e feminino
Sexta-feira, dia 20
8h00: Mateada em
Frente a Cooper Alfa,

Exposição de Produtos
Alfa, Exposição de veículos, motos e equipamentos
Agrícolas
13h30: Show ao vivo de
música italiana com Os
Filhos do Seu Grando, de
Iraceminha, no Ginásio
Municipal
19 h:Final da Copa 50
anos de Romelândia

Setember Fish Fest:
com seis horas de baile
com ingressos gratuitos,
no centro os idodos

Domingo, dia 22
14h: Matinê dos Idosos
com animação de Eroni E
Adriano, no clube de idosos
20h: Show Pirotécnico
de Fogos, no salão paroquial
Sábado, dia 21
20h30: Mate-baile de
14h: Encontro das Igrejas: Tema: Adora Rome- aniversário com entrada
gratuita
lândia, na praça

Segunda, dia 23
Aniversário - 50 anos
13h30: Rua do Lazer
com 10 Brinquedos Inﬂáveis, Musicas e Danças,
Jogos de Futebol e Vôlei
de Areia, Pinturas faciais e
diversas brincadeiras
16 h: horas corte do
bolo, em frente à praça.
Na próxima semana o
Jornal Imagem fará uma
edição especial de comemoração ao cinquentenário do município.

Comissão deﬁne foco na área das ciências agrárias para possível campus da UFFS
São Miguel do Oeste
comissão especial
para a instalação de
um campus da Universidade Federal da Fronteira
Sul realizou uma nova reu-
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nião nesta segunda-feira,
16, na Câmara de Vereadores de São Miguel do Oeste. De acordo com o presidente da comissão, Juarez
da Silva, aconteceram

alguns avanços, mas os
cursos não foram todos
conﬁrmados. Segundo ele,
ﬁcou deﬁnido que o foco
será na área de ciências
agrárias e o curso de agroFoto: Ederson Abi/Rede Peperi

nomia já está deﬁnido.
Uma nova reunião foi marcada para o dia 30 de
setembro, quando devem
ser apontados cinco cursos para o projeto de
expansão da UFFS.
Veterinária e engenharia
A pesquisa foi realizada pela União Municipal
dos Estudantes Secundaristas, por meio da
COOESC. em 15 escolas da
SDR de São Miguel do Oeste. De acordo com a presidente, Mayara Stahler,
foram entrevistadas mais
de 1,6 mil pessoas e o curso
que liderou a preferência
foi medicina veterinária.

Engenharia civil foi o
segundo mais votado,
seguido por direito e medicina. A pesquisa foi apresentada na segunda-feira,
16, durante uma reunião
com a comissão especiel
da Câmara de Vereadores
que debate a implantação
de um campus da Universidade Federal da Fronteira Sul na região. Segundo
o presidente da comissão
Juarez da Silva, o encontro
deﬁniu que o foco será na
área de ciências agrárias.
Veja abaixo os 18 cursos
mais lembrados na pesquisa:

Cursos
1 Veterinária
12,9%
2 Engenharia Civil 8,5%
3 Direito
8,5%
4 Medicina
7,8%
5 Engenharia
Mecânica
7,0%
6 Licenciaturas 6,4%
7 Agronomia
6,2%
8 Não Sabe
5,2%
9 Administração 4,9%
10 Informática 4,7%
11 Arquitetura 2,9%
12 Odontologia 2,5%
13 Enfermagem 2,5%
14 Psicologia
2,2%
15 Designer
1,7%
16 Engenharia
Elétrica
1,6%
17 Fisioterapia 1,2%
18 Jornalismo 0,9%

