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magine um pôr do 
sol em frente ao 
Rio Douro, cená-

rio deslumbrante e cartão 
postal da cidade do Porto. 
Imagine estudar em uma 
Universidade que recebe 
estudantes dos mais di-
versos lugares do mundo e 
das mais variadas culturas. 
Imagine poder passar os 
finais de semana viajando 
para os principais pontos 
turísticos da Europa, vis-
tos antes somente em no-
velas e filmes.

Imaginou? Pois ama-
nhã, Naiara Back de Mo-
raes e Ramone Pacheco 
vão parar de imaginar e 
passar a viver diariamente 
tudo isso. As acadêmicas 
do curso de Comunica-
ção Social da Unijuí vão 

Acadêmicas partem 
para intercâmbio 

I

< VIAGEM > As acadêmicas Naiara e Ramone partem hoje para Porto, em Portugal, 
onde ficarão por seis meses, estudando, viajando e coletando material para a realização 
do Projeto Experimental “Na Estrada”

realizar um intercâmbio e 
cursar um semestre de dis-
ciplinas na Faculdade de 
Letras da Universidade do 
Porto, em Portugal.

Além de muito estudo e 
viagens, e a oportunidade 
de vivenciar outra cultu-
ra, as acadêmicas também 
irão coletar material para a 
concretização do Projeto 
Experimental “Na Estra-
da”, que visa apresentar 
o dia a dia de estudantes 
intercambistas, mostrando 
os benefícios e dificulda-
des que eles encontram no 
exterior.

Mesmo antes da via-
gem, as acadêmicas já se 
anteciparam e criaram um 
blog na internet, que po-
derá servir de orientação 
para novos intercambistas 

e também para que as pes-
soas que tenham curiosi-
dade possam acompanhar 
as aventuras do Projeto 

“Na Estrada”. O blog está 
disponível no endere-
ço  http://naestradaunijui.
wordpress.com/.

Ramone Pacheco e Naiara Back partem hoje para Portugal

O acordo torna possível o antigo sonho do curso de comunicação

COMUNICADO
O Cartório da 23ª Zona estará aberto todos os finais de 

semanas e feriados de setembro deste ano, no horário das 12h 
até 19h, para atendimento do eleitorado. É importante salien-
tar que neste ano, será exigido a apresentação de título eleito-
ral e documento oficial com foto para exercer o voto. Portan-
to, o eleitor que, eventualmente, extraviou seu título eleitoral 
poderá requerer segunda via do mesmo, sem custo, mediante 
apresentação de documento no Cartório Eleitoral, ainda que 
o eleitor seja de outra localidade. O cartório eleitoral de Ijuí 
está localizado na Rua Tiradentes, 477, Centro de Ijuí. Mais 
informações através do telefone: 3332-9811.

Para a cultura de milho, a 
chuva veio na hora certa

Curso de Comunicação Social da Unijuí firma parceria 
com TV Mundo Digital

Censo 2010

O calor e a falta de 
chuva já estavam preocu-
pando os agricultores de 
Ijuí. No município o plan-
tio iniciou no mês de agos-
to para aproveitar o tempo 
favorável, porém muitos 
estavam esperando a chu-
va para iniciar o plantio. 
Para os que já plantaram 
milho, ainda não estava 
precisando de chuva, mas 
mais alguns dias já pode-
ria prejudicar.

No Sindicato dos Tra-
balhadores Rurais de Ijuí, 
75% das sementes do pro-
grama troca-troca de se-
mentes já foram entregues 
para os agricultores.

Outro ponto relevante 
são os preços dos produtos, 

A parceria entre o Cur-
so de Comunicação Social 
da Unijuí e a TV Mundo 
Digital, canal comunitário 
31, possibilitará a veicula-
ção dos materiais produzi-
dos pelos acadêmicos do 
curso, no canal local, que 
tem mais de duas mil as-
sinaturas, com abrangên-
cia nos municípios de Ijuí, 
Santa Rosa, Entre-Ijuís, 
Coronel Barros, entre ou-
tros.

O objetivo é estabe-
lecer uma parceria para 
o desenvolvimento de 
atividades institucionais/
comunitárias de caráter 

O Rio Grande do Sul 
está atrás de 25 Estados 
brasileiros na coleta de da-
dos do Censo 2010. A in-
formação foi divulgada na 
semana passada pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE). Já 
foram ouvidos 4,3 milhões 
de gaúchos, representando 
40% da população em 1,4 
milhão de residências re-
censeadas.

Em Ijuí, as visitas es-
tão dentro da normalidade 
conforme o esperado. Até 
o dia 01 de setembro, 44% 
dos domicílios já foram 
visitados pelos recensea-
dores. São 16 mil registros 

que como todos os anos 
não são nenhuma novida-
de. De acordo com o Presi-
dente do STR, Carlos Kar-
linski, “o que nos preocupa 
sempre, são os preços dos 
produtos agrícolas. Para 
quem produz milho para 
grãos, não estimula plan-
tar. No meu entendimento, 
é importante produzir ou-
tras culturas além da soja, 
para haver a rotação de 
culturas. Tem interesse em 
jogo, para os produtores 
de suínos, frango e outros 
que precisam das sementes 
para alimentar os animais, 
mas para quem planta, é 
necessário que tenha pre-
ços, e que sejam de acordo 
com o custo de produção.

cultural, educativo, artís-
tico e informativo, através 
de veiculação do material 
produzido no curso, sem 
qualquer custo para ambas 
às partes.

Documentários, repor-
tagens, Projetos Experi-
mentais. Grande parte dos 
vídeos produzidos pelo 
Curso de Comunicação 
Social da UNIJUÍ possui 
caráter social, onde assun-
tos de interesse público e 
de responsabilidade social 
são abordados pelos aca-
dêmicos e que agora esta-
rão disponíveis para toda a 
comunidade local. 

de edificações (comerciais 
e residenciais), e desses, 
13 mil são domicílios. Do 
número total, 11 mil são 
domicílios com morado-
res, e o restante está vago 
ou o morador não foi en-
contrado.

O IBGE de Ijuí conta 
com uma equipe de dez 
funcionários, gerência e 
supervisão, e 61 recense-
adores. De acordo com o 
coordenador de Sub-área 
de Ijuí, Valério Neumann, 
na região já foram coleta-
dos dados de 50 % da po-
pulação nos 12 municípios 
que fazem parte do IBGE 
de Ijuí. 

Os materiais forne-
cidos pela UNIJUÍ e di-
vulgados na TV Mundo 
Digital terão autorização 

dos alunos, autores do ma-
terial, que poderão utilizar 
em seu currículo a infor-
mação da


