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Acadêmicas de Comunicação Social 
embarcam hoje para Portugal
Durante seis meses, as 
jovens Naiara e Ramone 
coletarão material 
para a realização do 
projeto experimental 
Na Estrada, que visa 
apresentar o dia-a-dia 
dos intercambistas

Naiara de Moraes e Ra-
mone Pacheco, acadê-
micas do 7° semestre 

de Comunicação Social da 
Unijuí, embarcam hoje para 
Portugal, onde realizarão in-
tercâmbio na Faculdade de 
Letras da Universidade do 
Porto. E a viagem, segundo 
elas, não se restringe apenas 
ao estudo e à troca de expe-
riências. Durante os seis me-
ses de permanência em ter-
ras estrangeiras, as jovens 
coletarão material para a 

des que eles encontram no 
decorrer da viagem – consi-
derada um sonho para mui-
tos”, explica Ramone.

Vídeos, fotografias e de-
poimentos serão utilizados 
para a produção de um do-
cumentário, que mostrará 
as experiências e recompen-
sas dos intercambistas. “Es-
tes jovens não só acumulam 
conhecimentos, mas adqui-
rem maturidade e se desen-
volvem profissionalmente. E 
é isso que queremos retra-
tar em nosso projeto”, conta 
Ramone.

Num blog, as acadêmicas 
relataram o que é necessá-
rio para se fazer um inter-
câmbio. No espaço, estão 
descritos gastos, a docu-
mentação solicitada, as ex-
pectativas para a viagem e 
os lugares que possivelmen-
te serão visitados. “Poste-
riormente, serão postadas 
informações sobre o projeto 
e a nossa rotina”, completa 
Naiara. O blog, de acordo 
com as meninas, servirá de 
orientação para os novos 
intercambistas. Interessa-
dos podem acessar http://
naestradaunijui.wordpress.
com/.

concretização do projeto ex-
perimental Na Estrada, que 
visa apresentar o dia-a-dia 

de estudantes intercambis-
tas. “Pretendemos mostrar 
os benefícios e as dificulda-

Por iniciativa da Rádio 
Web Atitude Jovem, será re-
alizada a quarta edição do 
Porão do Rock, neste sába-
do, na cidade de Cruz Alta. O 
evento acontecerá no Giná-
sio Municipal de Esportes e 
reunirá dez bandas, oriundas 
de várias cidades do Estado. 
“Neste ano, pretendemos 
superar a média de público 
dos últimos festivais, ou seja, 
atrair mais de 400 pessoas”, 
comenta o jornalista e produ-
tor musical do evento, Dio-
nes Biagini. 

Nesta edição, o público 
poderá conferir o trabalho 
das bandas Arquivo Oculto 
(Cruz Alta), Hard Stones (Fe-
liz), Steel (Canoas), Melhor 
de Três (Ibirubá), Vakan (San-
ta Maria), Jack Lanner (Cruz 
Alta), Desordem Mental (Ca-
tuípe), Anônima (Marau), Sas-

4° Porão do Rock acontecerá sábado
tras (Butiá) e Aeroplane (Cruz 
Alta). O evento terá início às 
21h e os ingressos serão ven-
didos somente na noite de sá-
bado, ao valor de R$4 - mais 
um quilo de alimento não-pe-
recível. “A 4ª edição do even-
to, assim como as anteriores, 
terá caráter beneficente e os 
alimentos arrecadados serão 

obtidas no site da Rá-
dio Web (www.radioa-
titudejovem.hd1.com.
br), das 19h às 23h, ou 
no blog www.radioati-
tudejovem.hd1.com.br.

doados às pessoas que vivem 
em situação de vulnerabili-
dade social”, explica Diones. 
Mais informações podem ser 
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