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de Qualidade no Atendimento
Entre em contato com o Sindilojas Canoas e saiba mais.

A chegada do ParkSho-
ppingCanoas signifi ca mais 
que uma grande novidade 
para a cidade. Esse grandio-
so projeto traz à região uma 
nova forma de viver a vida, 
com muito mais conforto 
para aproveitar as melhores 
opções de entretenimento, 
gastronomia e compras. 

O primeiro shopping 
center do Grupo Multiplan 
fora de Porto Alegre está 
localizado em Canoas, jun-
to a uma bela área verde 
do Parque Getúlio Vargas, 
estabelecendo um novo 
eixo de desenvolvimento 
da cidade. Seu ineditismo 
e seu posicionamento es-
tratégico representam um 
grande potencial de atrair 
consumidores das cidades 
do Vale do Sinos, da zona 
norte de Porto Alegre e de 
toda a região metropolitana. 

Idealizado pela Multi-
plan, referência na indústria 
de shopping centers no 

Brasil, o ParkShoppingCa-
noas é um projeto completo, 
com mais de 120 mil m2 de 
área construída, totalmente 
alinhado com o excelente 
momento de evolução que 
Canoas está vivendo. 

Além da qualidade de 
vida que o ParkShoppin-
gCanoas vai proporcionar 
aos consumidores e lojistas 
de toda a região, um pro-
jeto desta dimensão será 
responsável por inúmeros 
benefícios à cidade, como 
a criação de novos postos 
de trabalho e geração de 
divisas para o município. 

Somente na fase de 
construção, foram previstos 
cerca de 1.000 empregos e, 
após a inauguração do sho-
pping, mais 2.000 empregos 
diretos e 3.000 indiretos. E 
esses números são apenas 
o início de uma grande mu-
dança que o ParkShoppin-
gCanoas signifi cará para a 
cidade.

ParkShopping Canoas
A novidade que vai trazer o melhor da vida a Canoas e região

NOVO SHOPPING NA CIDADE DEVERÁ SER INAUGURADO EM ABRIL DE 2017

VarejoVarejo
Desgoverno 

é o texto do 
presidente do 

Fecomércio Luiz Bohn

- Lojas Renner
- Hipermercado Zaffari
- Riachuelo
- Lojas Americanas
- Ri Happy
- TokStok
- Paquetá Esportes

- Forever 21
- Outback Steakhouse
- Galeto Mamma Mia
- Petiskeira 
- Unique Fitness
 - Ótica Vênus

Algumas das redes já 
conf imadas no novo Shopping 
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Presidente

DIRETORIA -  EFETIVOS
Presidente: Denério  Rosales Neumann
1º Vice Presidente: Itamar Tadeu Barboza da Silva
2º Vice Presidente: Nils Caleb Persson
Vice-Presidente de Finanças e Patrimônio: 
Darci Gonçalves Jr.
Diretor de Finanças e Patrimônio: Onofre Cadore
Vice-Presidente Administrativa: 
Patricia Dias Antoniuk
Diretora Administrativa: Abgail Lopes Correa
Diretor do Conselho de Relações do Trabalho: 
Urbano Franco Mendes
Diretor do Conselho de Desenvolvimento de 
Produtos e Serviços: Rodrigo Couto
Diretor do Conselho de Formação Empresarial: 
Adriano Curvelo Oleinski

Missão: Assegurar às empresas do Comércio Varejista as melhores condições para gerar 
resultados positivos e desenvolver a sociedade de forma sustentável.

Visão: Liderar a comunidade empresarial do Comércio de bens, com reconhecida infl uên-
cia no desenvolvimento da região.

SUPLENTES:
Honorino Andreazza Filho
Marcos Negrini Gonçalves
Andrea Rocho Neumann

INFORMATIVO DO VAREJO:
Jornalista Responsável: 
Júlio César Fontes DRT/RS 13666
Executivo: Edson Medeiros
Projeto Gráfi co: Dutcom

CONSELHO FISCAL – EFETIVOS
Adnan Abed Zarruq
Ari Bristot
Aurides Alexandre Minuscoli
Suplentes:
Claudio da Silva Teixeira
Maria de Fátima Viana José

DELEGADOS REPRESENTANTES 
NA FECOMÉRCIO/RS
Denério Rosales Neumann
Itamar Tadeu Barboza da Silva
Suplentes:
Luis Alfredo T. Tomé
Ademar Krieck

ONDE ESTAMOS:
Rua Gonçalves Dias, 67, sala 401
Centro – Canoas 
Telefone: (51) 3472-3789

Estamos vivendo um momento de 
turbulência, tanto no âmbito político 
como econômico. As incertezas e os 
indícios apontam para o começo de 
um novo ciclo. Não nos parece mais 
haver forma de segurar o clamor do 
povo por mudanças.

Atualmente a infl ação já galo-
pa pela casa dos 10 por cento e em 
vários setores houveram variações 
nada favoráveis. Em nosso conheci-
do setor do comércio, segundo dados 
divulgados pela Fecomércio, e con-
forme a Pesquisa Mensal do Comér-
cio (PMC), do IBGE,  em janeiro, o 
volume de vendas do varejo restrito  
brasileiro diminuiu 1,5 por cento, 
em relação a dezembro, na série com 
ajuste sazonal, e apresentou queda de 
10,3 por cento ante a janeiro de 2015. 
Dados preocupantes e a previsão não 
parece ser favorável a curto prazo. 
O governo que começou equilibrado 
em 2010, tendo um forte controle no 
ajuste fi scal acabou perdendo a mão 
em suas estratégias de controle e ges-
tão e hoje não consegue nem mesmo 

Itamar Tadeu
Presidente em exercício

Em busca de um novo ciclo
equacionar suas crises internas entre 
partido e governo. Senão vejamos: 
dentre uma lista de ações que o par-
tido propôs para tirar o país da crise, 
todas medidas colocam aumento de 
gastos, maior intervenção do governo 
na economia e elevação de tributos. 
Todas essas ações já foram coloca-
das em pratica nos últimos anos e 
acabaram levando o país a atual si-
tuação. Ou seja um novo discurso e 
as mesmas ações. Enquanto isso a 
crise econômica continua rondando o 
país. Segundo o economista Marcelo 
Portugal, consultor econômico da Fe-
deração, existem 3 possibilidades de 
ações que seriam: o governo mudar 
o ministro da fazenda e voltar com 
a política econômica do primeiro 
mandato, mesmo tendo se mostrado 
pouco efi caz, a segunda seria não fa-
zer mudanças signifi cativas e manter 
o cenário até 2018 e a terceira seria 
mudar a estratégia econômica e vol-
tar ao ajuste inicial proposto ainda no 
primeiro mandato. Mas o nível de in-
certeza é tão grande que é difícil pre-

ver qual das opções pode ser adotada 
pelo governo.

Devido aos últimos acontecimen-
tos, com delações, envolvimentos e 
escândalos, juntando a manifestações 
da comunidade e também de vários 
órgãos nos levam a crer em uma 4ª 
possiblidade que seria do impeach-
ment ou renúncia da presidente Dil-
ma Roussef.  E já se vislumbra como 
seria um governo de Michel Temer, 
torcendo para que seja um gover-
no bem mais técnico como foi o de 
Itamar Franco depois da renúncia de 
Collor.

Nos parece atualmente a única for-
ma de colocar o país novamente nos 
eixos e trilhar novamente um cami-
nho de crescimento, pois um novo 
ciclo surgirá. E  é isso,  o que hoje 
precisamos!
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Trófeu O Canoeiro
Na tarde de quarta-feira, 17/02 o Presidente em exercício do Sindilojas Canoas 

Itamar Tadeu, juntamente com a diretora Sra. Ivone Longhi, e o executivo Edson 
Medeiros visitaram o ex-prefeito de Canoas (1993 a 1996) e um dos fundadores do 
Sindilojas Canoas, Liberty Dick Conter. Na ocasião foram levar o Trófeu O Canoei-

A união de várias entidades, como Sebrae, Prefeitu-
ra, Sindilojas, Senac, Ulbra, La Salle deram origem a 
agenda positiva, objetivando otimizar o calendario  de 
eventos da cidade.Na ocasião fi cou defi nido que acon-
tecerá, entre outros eventos propostos, o 2º Seminario 
do Empreendedorismo de Canoas nos dias 14 e 15 de 
junho, no auditorio principal da Ulbra -prédio 11. O 
evento contará com ofi cinas, palestras sobre empreen-
dedorismo e cases.

Presidência
O Presidente Denério 

Rosales Neumann, por 
compromissos empresarias, 
transmitiu na quinta-fei-
ra, 11/02, a Presidência do 
Sindilojas Canoas para o 
1º Vice Presidente, Itamar 
Tadeu Barbosa da Silva 
por período indeterminado, 
dando sequência aos traba-
lhos que estão sendo desen-
volvidos.

Congresso 
em Torres 

O Sindilojas canoas 
participou através do 
seu Diretor do Conse-
lho de Relações do Tra-
balho Urbano Mendes e 
de seu Executivo Edson 
Medeiros do Congresso 
Estadual de  Relações 
Sindicais e do Traba-
lho, ocorrido entre 31 de 
março e 02 de abril, em 
Torres/RS.

ro, homenagem 
da Câmara Mu-
nicipal de Ca-
noas oferecida 
ao empresário. 
Dick, do alto 
de seus 89 anos 
relembrou fa-
tos marcantes 
da história do 
Sindicato e que 
se confundem 
com a história 
da cidade de 
Canoas.

Agenda Positiva 2016
Semana do Empreendedorismo de Canoas
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Compromisso com a categoria do Comércio Varejista e a sociedade. 
Há 40 anos nossa assessoria jurídica, 

está à disposição dos lojistas  associados ao Sindilojas Canoas. 
Saiba mais, ligue: (51) 3472.3789

RS PISO REGIONAL 2016
O governo gaúcho encaminhou para a 

Assembleia Legislativa proposta de reajuste 
de 9,6% para o Piso Regional, lembrando que 
o governo anterior, reajustou o piso em 16% 
para o ano de 2015.

Os sindicatos de trabalhadores e outras 
entidades afi ns, defendem o índice de 11,6%, 
para acompanhar a infl ação do período.

Já as enti-
dades empre-
sariais enten-
dem que não 
deveria ocor-
rer reajuste em 
razão da reces-
são.

Aplicado o 
índice propos-
to pelo governo, as 5 faixas salariais fi carão 
entre R$ 1.103,66 e R$ 1.398,65, no Rio 
Grande do Sul.

O governador Geraldo Alckmin de São 
Paulo, propôs novos valores para o ano de 
2016, que começam em R$ 1 mil. Porque o 
valor no Rio Grande do Sul deve ser supe-
rior? Nossa situação está melhor que a de 
São Paulo?

Outrossim, durante o ano de 2015 ocor-
reram várias negociações em que sindicatos 
das categorias econômica e profissional 
fecharam acordos por reajustes inferiores à 
infl ação, inclusive abrindo mão de reajustes 
em determinados meses.

De tudo isso, cabe indagar: por que um 
governo estadual deve ter ingerência sobre 
os reajustes salariais da iniciativa privada? 
Já não são sufi cientes as negociações coleti-
vas, os dissídios coletivos, o salário mínimo 
nacional?

GILDO VIEGAS TAVARES - OAB/RS 20.072

TAVARES E PANIZZI SOCIEDADE 
DE ADVOGADOS – OAB/RS 1.774

Coluna 
Jurídica

O empresário em evidência dessa 
edição, é Nils Caleb Person,  2º vice 
presidente do Sindilojas Canoas, que 
começou suas atividades em 1979, 
no segmento de calçados e hoje atua 
no segmento de bazar e instrumentos 
musicais.

Sempre atuante em entidades de 
classes, como CDL Sapucaia, sendo 
presidente no fi nal da década de 90, 
ACISE de Sapucaia (Associação Co-
mercial e Industrial de Sapucaia), e 
atualmente atuando no Sindilojas.

Como representante do Sindilojas 
em Sapucaia, segunda maior cidade 
na abrangência do sindicato, acredita 
que apesar do momento difícil que o 
país passa, os empresários varejistas 

precisam ser criativos, e rápidos, pois 
muitas vezes têm que baixar custos e 
despesas a fi m de passar esse tempo 
difícil.

“As difi culdades como encargos, 
tributos, taxas, da União e do Estado, 
que vem sempre na contramão do 
empreendedor acabam difi cultando a 
categoria, mas o varejista foi forjado 
no ferro  e fogo e consegue se moldar. 
Nessa hora também que as entidades 
de classe cumprem papel fundamental 
para aglutinar pessoas e conscientizar 
para reinvindicações. O Sindilojas tem 
feito isso e está embuído na causa. Para 
Nilss, é preciso ser otimista, pois outros 
momentos já foram superados, sobres-
saindo a soberana vocação do varejo.

EM EVIDÊNCIA
Nils Caleb Person
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Um país em crise, um governo em descrença, 
um setor público falido e um plano para reverter 
isso: mais tributo. O Brasil está em crise porque 
nos últimos anos o governo se recusou a imple-
mentar reformas para aumentar sua produtivida-
de. Ainda gastamos muito tempo para entender 
quais tributos pagar e como pagar, ao invés de 
dedicarmos esforços às nossas atividades. Fa-
lou-se muito, fez-se quase nada. O Planalto está 
em descrença porque suas pílulas de crédito, 
desonerações pontuais e excessos de gastos que 
prometiam crescimento duradouro se mostraram 
como placebo: causam um efeito psicológico, mas 
depois revelam que não contribuem para a me-
lhora do quadro. Pelo contrário, são responsáveis 
pela falência do setor público brasileiro. E agora, 
para resolver tudo isso, o governo quer aprovar 
a CPMF - tributo que o Congresso Nacional não 
autorizou sua manutenção em 2007. 

Apesar de gerar arrecadação alta e ser de fácil 
operacionalização, a CPMF é um tributo que não 
encontra par em nenhum outro país, por ser distor-
cido e inefi ciente. Se voltasse, seria mais uma das 
muitas jabuticabas brasileiras que tornam a vida 
do cidadão comum muito cara. Estima-se que, a 
uma alíquota de 0,20%, o governo arrecadaria 
cerca de R$ 40 bilhões a mais por ano. Mas isso 
não signifi ca que a população teria mais saúde, 
educação e segurança. Ao longo dos últimos anos, 
o governo arrecadou mais, e todos nós sabemos os 
serviços oferecidos. A única certeza que temos é 
que para arrecadar R$ 40 bilhões, cada brasileiro 

deverá deixar de comprar, em média, cerca de 7 
litros de leite por mês. 

O governo anunciou com pompa, mas não fez 
a reforma administrativa que prometeu, sua parte 
no enfrentamento da crise. Nos prédios de Brasília 
ainda se encastelam os amigos da rainha. Mesmo 
com ministérios fundidos, mudou-se nomes para 
não mudar nada. Os gastos cortados foram nos 
investimentos, as reduções foram de vento. Es-
tamos fartos de ver bilhões de reais jogados fora 
em inefi ciência e corrupção. O Estado brasileiro 
precisa gerenciar melhor os recursos que arrecada 
e eleger prioridades. Basta de tanto imposto!

*Artigo publicado originalmente no 
jornal Zero Hora edição de 23/02/16.

DESGOVERNO

LUIZ CARLOS BOHN
Presidente da Fecomércio-RS

“O governo anunciou com pompa, mas não fez a reforma 
administrativa que prometeu, sua parte no enfrentamento da crise.”

Agenda 
Legislativa

Foi lançada no dia 
23 na sede da Fe-
comércio em Porto 
Alegre, a Agenda Le-
gislativa 2016. A oca-
sião contou com au-
toridades e inúmeros 
deputados. A Agenda 
consta de todos os 
Projetos de Lei que 
tramitam na Assem-
bléia Legislativa e 
que tenham a ver com 
a Federação.

Sindilojas 
faz parte da 
Renalegis

Foi nomeado pela 
diretoria o executi-
vo Edson Medeiros, 
como representante 
do Sindilojas Cano-
as, para participar 
da Rede Nacional de 
Assessorias Legis-
lativas - Renalegis, 
que tem por objetivo 
monitorar todos os 
assuntos de interesse 
do comércio, que trâ-
mitam como Projetos 
de Lei em suas vá-
rias instâncias. Assim 
como Edson, do Sin-
dilojas Canoas fi cará 
responsavel pelas ci-
dades  da região base, 
o mesmo acontece no 
ambito estadual com 
a Fecomércio e com a 
CNC a nivel nacional.
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Espetáculo teatral “Aldeotas” - 
Micuim Produções (SP)

Quando: 2 de abril
Horário: 20h
Local: Teatro Sesc Canoas (Av. 

Guilherme Schell, 5340)
Sinopse: A trajetória de Levi e 

Elias, dois amigos de infância, que se 
reencontram em fragmentos de memórias 
na pequena cidade de Coti das Fuças. 
Por sua força poética e memorialista, 
“Aldeotas” é um texto teatral que arranca 
o leitor contemporâneo do espaço e do 
tempo hostis da modernidade, e o trans-
porta à recordação daquelas experiências 
de vida mais sublimes que estão apenas 
adormecidas dentro de nós. O espetáculo 
já foi reconhecido no Prêmio Shell 2004, 
categoria Direção, para Cristiane Paoli 
Quito; e Prêmio Qualidade Brasil 2004, 
categoria Melhor Ator, para Gero Camilo.

Faixa etária: 14 anos
Ingressos: R$ 10 para comerciários 

e dependentes com Cartão Sesc/Senac; 
R$ 11 para estudantes e idosos, mediante 
comprovação; R$ 15 para empresários e 
dependentes com Cartão Sesc/Senac; e 
R$ 22 para o público em geral. Crianças 
até 12 anos não pagam.

 
Espetáculo teatral “Guia Impro-

vável para corpos Mutantes” - Canto 
– Cultura e Arte LTDA

Quando: 3 de abril
Horário: 16h
Local: Teatro Sesc Canoas (Av. 

Guilherme Schell, 5340)
Sinopse: A habilidade das crianças 

em pensar o corpo, reinventando-o, tanto 
ao representá-lo em desenhos e escultu-
ras quanto ao brincar, facilmente mudando 
de identidade, de tamanho e de forma, foi 
o ponto de partida para esse espetáculo. 
Seguindo a ideia de manuais e guias, a 
peça busca jogar com os sentidos possí-
veis e criar um universo imaginário e lúdico 
para o corpo. Assim, criaram-se artifícios 
para assumir outros rostos, reconfi gurar o 
corpo e mover-se de maneiras diferentes.

Faixa etária: Livre
Ingressos: R$ 10 para comerciários 

e dependentes com Cartão Sesc/Senac; 
R$ 11 para estudantes e idosos, mediante 
comprovação; R$ 15 para empresários e 
dependentes com Cartão Sesc/Senac; e 
R$ 22 para o público em geral. Crianças 
até 12 anos não pagam.

 
Espetáculo teatral “João e o pé de 

feijão” - Cia Halarde (RS)
Quando: 7 e 8 de abril
Horário: às 10h e às 15h
Local: Teatro Sesc Canoas (Av. 

Guilherme Schell, 5340)
Sinopse: O espetáculo é uma adap-

tação contemporânea do clássico conto de 
fadas, roteirizado pelos dramaturgos Artur 
José Pinto e João Pedro Gaelzer. A peça 
conta as aventuras de João em busca dos 
pais que desapareceram após uma chuva 
de moedas de ouro, ele e sua irmã resolvem 
trocar a única vaca por feijões mágicos que 

os levam a um castelo acima das nuvens. 
Criatividade e muitas surpresas marcam 
esta montagem de celebração.

Faixa etária: 3 a 10 anos
Ingressos: R$ 10 para comerciários 

e dependentes com Cartão Sesc/Senac; 
R$ 11 para estudantes e idosos, mediante 
comprovação; R$ 15 para empresários e 
dependentes com Cartão Sesc/Senac; e 
R$ 22 para o público em geral. Crianças 
até 12 anos não pagam.

 
Espetáculo teatral “A Almofada, 

o Castelo e o Dragão” - Cuidado que 
Mancha

Quando: 10 de abril
Horário: 16h
Local: Teatro Sesc Canoas (Av. 

Guilherme Schell, 5340)
Sinopse: O que podem ter em 

comum uma almofada, um castelo de 
areia e um dragão que tem uma menina 
na barriga? As três histórias compõem 
o espetáculo A Almofada, o Castelo e o 
Dragão do grupo Cuidado Que Mancha. 
Roteiro adaptado dos livros A almofada 
que não dava tchau, de Celso Gutfreind, 
Castelo de Areia, de Luís Dill e Eduarda 
na barriga do dragão, de Caio Riter, todos 
publicados pela editora Artes e Ofícios.

Faixa etária: Livre
Ingressos: R$ 10 para comerciários 

e dependentes com Cartão Sesc/Senac; 
R$ 11 para estudantes e idosos, mediante 
comprovação; R$ 15 para empresários e 
dependentes com Cartão Sesc/Senac; e 
R$ 22 para o público em geral. Crianças 
até 12 anos não pagam.

 
Espetáculo teatral “Pitoresca” - 

Cia de Teatro Nu Escuro (GO)
Quando: 11 e 12 de abril
Horário: 15h
Local: Teatro Sesc Canoas (Av. 

Guilherme Schell, 5340)
Sinopse: Uma índia velha e grávida 

observa a história do Brasil por mais de 
400 anos. Ela presencia a formação das 
identidades brasileiras que foram cons-
truídas a partir dos olhares estrangeiros. 
Relatos de cientistas e artistas europeus, 
autobiografi a de um africano escravizado, 
livros de viagens de piratas aventureiros 
que passaram pelo Brasil forjam um 
caleidoscópio quase psicodélico de 
olhares no alvorecer da globalização que 
escancaram as contradições do nosso 
mundo moderno.

Texto criado a partir dos relatos e 
diários dos viajantes estrangeiros que 
visitaram o Brasil no período do século 
XV ao XIX, das iconografias e relatos 
elaborados por artistas e cientistas das 
expedições, como Rugendas, Taunay, 
Florence, Debret, Frans Post, Albert 
Eckhout e dos “Relatórios de Província” 
que o Governo de Goiás encaminhava 
ao Imperador do Brasil no Rio de Janeiro 
no século XIX.

Faixa etária: 12 anos
Entrada franca. Escolas podem 

agendar pelo telefone (51) 3456-2013.

 Bate-papo Literário
Quando: 12 de abril
Horário: 16h
Local: Biblioteca do Sesc Canoas 

(Av. Guilherme Schell, 5340)
Tema: Confraria da Leitura (Sobre 

Escola Literária - Barroco)
Profissional: Maria Luci e Con-

vidados
Sinopse: Debate literário entre os 

convidados e o público
 
Espetáculo musical “Quiçá Se 

fosse” - Casa de Madeira Produções 
Artísticas

Quando: 16 de abril
Horário: 20h
Local: Teatro Sesc Canoas (Av. 

Guilherme Schell, 5340)
Sinopse: Revisitando elementos 

presentes na música latino-americana, 
a Quiçá, se fosse, duo de Porto Alegre, 
formado pelos músicos Róger Wiest e 
André Paz, apresenta diálogos poéticos 
entre letra e música e, com seu humor 
peculiar, mostra ao público as histórias 
e contextualizações de suas canções.

Em um show totalmente autoral, a 
dupla apresenta um grande leque de pos-
sibilidades sonoras com a ajuda de uma 
diversifi cada variedade de instrumentos, 
efeitos digitais, loops e a participação da 
própria plateia.

Faixa etária: Livre
Ingressos: R$ 10 para comerciários 

e dependentes com Cartão Sesc/Senac; 
R$ 11 para estudantes e idosos, mediante 
comprovação; R$ 15 para empresários e 
dependentes com Cartão Sesc/Senac; e 
R$ 22 para o público em geral. Crianças 
até 12 anos não pagam.

 
Espetáculo teatral “Quem Não 

Dança Balança a Criança” - Cuidado 
que Mancha

Quando: 17 de abril
Horário: 16h
Local: Teatro Sesc Canoas (Av. 

Guilherme Schell, 5340)
Sinopse: O sapo perguntou para a 

sapa quantos sapatos a sapa tinha. A sapa 
respondeu para o sapo: 

– não tenho sapatos, tenho só 
patinhas.

De trava-línguas, jogos de lingua-
gem, canções populares e autorais é 
feito o espetáculo musical do Cuidado 
Que Mancha chamado Quem Não Dança 
Balança a Criança.

Além de recuperar músicas tradicio-
nais da cultura brasileira, o grupo compôs 
outras novas canções, criando jogos que 
promovem a participação e envolvimento 
da plateia.

Faixa etária: Livre
Ingressos: R$ 10 para comerciários 

e dependentes com Cartão Sesc/Senac; 
R$ 11 para estudantes e idosos, mediante 
comprovação; R$ 15 para empresários e 
dependentes com Cartão Sesc/Senac; e 
R$ 22 para o público em geral. Crianças 
até 12 anos não pagam.

Aprender um novo idioma 
não representa apenas uma ativi-
dade suplementar no currículo, 
mas também um conhecimento 
cultural e muitas oportunidades. 
Pensando na importância do 
idioma, o Senac Canoas ofere-

ce a partir de 30 de março uma 
nova turma do curso de Inglês 
Basic I.

Com carga horária de 54h, as 
atividades ocorrerão nas quartas-
feiras, das 14h30 às 17h30. Nes-
ta modalidade os interessados 

aprenderão a utilizar a língua 
Inglesa como um veículo de co-
municação, integrando as quatro 
habilidades comunicativas em si-
tuações de cotidiano, descrições, 
comparações e planos.

As inscrições devem ser 

feitas na Unidade, localizada 
na rua Mathias Velho, 255. 
Valores e outras informações 
pelo telefone (51) 3476-7222 ou 
pelo site www.senacrs.com.br/
canoas. Comerciários têm 20% 
de desconto.

Senac Canoas oferece nova turma do curso de Inglês Básico

Sesc Canoas 
tem agenda 
cultural intensa 
em abril

O Teatro e a Biblioteca do Sesc Canoas (Rua 
Guilherme Schell, 5340) recebem em abril, ações 
culturais para todas as idades. Até dia 17, o Arte 
Sesc – Cultura por toda parte promove espetáculos 
teatrais e musicais, além de um bate-papo para a 
comunidade. No dia 2, às 20h, a Micuim Produções 
(SP) apresenta o espetáculo teatral “Aldeotas”. A 
peça retrata a trajetória de Levi e Elias, dois amigos 
de infância, que se reencontram em fragmentos de 
memórias na pequena cidade de Coti das Fuças.

Nos dias 7 e 8, com sessões às 10h e às 15h, 
o Teatro recebe a apresentação de “João e o pé de 
feijão”, da Cia Halarde (RS). O espetáculo é uma 
adaptação contemporânea do clássico conto, rotei-
rizado pelos dramaturgos Artur José Pinto e João 
Pedro Gaelzer. A peça conta as aventuras de João em 
busca dos pais que desapareceram após uma chuva 
de moedas de ouro.

No dia 16, às 20h, a Casa de Madeira Produções 
Artísticas (RS) traz o musical “Quiçá Se Fosse”. 
Revisitando elementos presentes na música latino-a-
mericana, a obra mostra diálogos poéticos entre letra 
e música e, com humor peculiar, mostra ao público 
as histórias e as contextualizações de suas canções.

Confi ra a programação completa ao lado. Mais 
informações podem ser obtidas junto ao Sesc Canoas, 
telefone (51) 3464-6909.

Sobre o Arte Sesc – Cultura por toda parte 
- Criado pelo Sistema Fecomércio-RS em 2007, 
o programa reúne todas as atividades culturais de-
senvolvidas pelo Sesc no Rio Grande do Sul, entre 
teatro, música, artes plásticas, literatura e cinema. 
Além de promover uma intensa troca de experiências 
e ampliar o acesso à produção artística, o Arte Sesc 
busca ser reconhecido como promotor de ações 
culturais no Estado, sendo elas não só apresentações 
artísticas, mas também de caráter formativo e edu-
cacional, orientadas por três eixos: transversalidade, 
diversidade e acessibilidade.

Programação Sesc Canoas - abril


