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COMPRE PELO SITE OU PELO TELEVENDAS EM ATÉ 12X*

obabox.com.br/correiodopovo

Estas ofertas são válidas enquanto durarem os estoques. Caso haja
diferença de preço ou descrição do produto entre este anúncio e o
do site, a condição válida e praticada será a do site. Reservamo-nos o

direito de corrigir eventuais erros de divulgação neste anúncio.
FRETE A COBRAR *Parcelas mínimas de R$30,00. Ligue na nossa

central de relacionamento e fale com a gente.

(51) 3103-1022

TRAGADEVOLTAA SENSAÇÃO
ÚNICADE ESCUTAR
UMDISCODEVINIL

PLANTÃO ESPECIAL:
Seg. a Sexta de 8h às 20h30 | Sáb. e Dom. de 8h às 16h30

Aqui é top
de comprar

Garantimos uma compra segura e
100% de qualidade dos produtos*

Toca Discos Sonata
Omais completo do mercado!
Ouça e converta todas suas mídias

Consulte o prazo de entrega para sua região.

9912x
R$ ,90

ou à vista por R$ 995,00

fixas**

POUCAS UNID.*

Preço normal: R$ 1.599,90

CONEXÃO USB

TOCA-DISCOS
- 2 velocidades (33-1/3 e 45 rpm)
- Auto Return

CONEXÃO BLUETOOTH

A taxa de desistência acumu-
lada no Ensino Superior do RS,
entre 2010 e 2015, chegou a
64,1%, com índices maiores nas
instituições privadas. O dado é
um dos destaques da Carta de
Conjuntura de fevereiro, divulga-
da hoje pela Fundação de Econo-
mia e Estatística (FEE), e com
base nos Indicadores de Fluxo da
Educação Superior, publicados
em janeiro deste ano pelo Insti-
tuto Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais do Ministé-
rio da Educação (Inep/MEC).

No total, a taxa de conclusão
dos estudos, acumulada no Esta-
do, foi de 24,5%. Durante o perío-
do analisado, os cursos presen-
ciais foram os que apresenta-
ram as maiores taxas de perma-
nência (15,6%, em 2015). Já a
Educação a distância (EAD) re-
gistrou as maiores taxas acumu-
ladas de conclusão (26,1%), mas
também de desistência (73,1%).

O estudo da FEE chama aten-

ção, ainda, para as diferenças
em relação à categoria adminis-
trativa das Instituições de Ensi-
no Superior (IES) gaúchas. En-
tre 2010 e 2015, as taxas de con-
clusão acumuladas foram 63%
maiores nas IES públicas; e as
de desistência foram 37% maio-
res nas privadas. E sobre os cur-
sos, a área de Serviços teve as
taxas mais elevadas de conclu-
são acumulada no RS. E os índi-
ces de desistência foram maio-
res em cursos de Ciências, Mate-
mática e Computação (69,1%); e de
Saúde e Bem-Estar Social (68,9%).

Os cursos com menores taxas acu-
muladas no RS foram nas áreas de:
n Agricultura e Veterinária (52,3%).
n Engenharia, Produção e
Construção (61,9%).
n Ciências Sociais, Negócios e
Direito (62,5%).
n Educação (64,5%).

Contêiner fica no Centro/POA até abril

ANO LETIVO 2018

O
começo desta semana
marca também o início
das aulas em grande
parte das instituições

de Ensino privado no Estado.
Com autonomia para decidir so-
bre o calendário escolar, desde
que assegurados, pelo menos,
200 dias letivos, o retorno da maio-
ria das particulares ocorreu on-
tem, contando com criativa e va-
riada recepção aos alunos.

No Colégio Farroupilha, na
Capital, o recomeço, ontem, já
mobilizou os alunos − do Ensi-
no Infantil ao Médio − no movi-
mento “Da Escola para o Mun-
do", voltado a pensar no futuro e
a refletir sobre pequenas ações
que podem impactar os outros.
No pátio da escola, uma Kombi
estacionada recebia os estudan-
tes que, em duplas, respondiam
perguntas, adaptadas a cada fai-
xa etária, sobre seu papel no Pla-
neta. A ação agradou e deve ser
realizada novamente hoje.

O presidente do Sindicato
dos Estabelecimentos de Ensino
Privado do RS (Sinepe), Bruno
Eizerik, informou que, apesar
de a maioria das escolas terem
iniciado as aulas ontem, confor-
me sugestão do Sinepe, algumas
abriram este ano letivo na sema-
na passada; e, outras, só come-
çarão em março. Mesmo assim,
a volta às aulas no RS é tardia,
em comparação a outras regiões
do país, onde a retomada aconte-
ce no final de janeiro ou início
de fevereiro. "Somos o último es-
tado a terminar as aulas. É mui-
to do nosso regionalismo", disse
Bruno, ao explicar que a tempo-

rada de veraneio no Litoral aca-
ba definindo os meses de férias.
"Já tentamos iniciar as aulas an-
tes, mas houve pressão dos mu-
nicípios do nosso Litoral."

Cecília Farias, diretora do
Sindicato dos Professores do En-
sino Privado do RS (Sinpro), des-
taca que a retomada escolar é
também o momento de se prepa-
rar para a negociação salarial,
com mobilização dos professo-
res já nos primeiros dias de mar-
ço. "O Ensino privado é a única
rede que tem professores rece-
bendo conforme a faixa etária
dos alunos, e não conforme sua
formação", lembrou a dirigente.

Menores desistências

Aergsoferecenovoposto
TRI ESCOLAR

Voltaàsaulasmobiliza
a comunidadeescolar

GUILHERME TESTA

Na Capital, Colégio Farroupilha recebeu os alunos com propostas educativas

ENSINO

FEE:Alunosdesistem
maisnasparticulares

EDUCAÇÃO SUPERIOR NO RS

Estudantes da Capital terão,
entre fevereiro e abril, mais um
posto para o atendimento do
Transporte Integrado de Porto
Alegre (TRI). A Associação dos
Estudantes do Rio Grande do
Sul (Aergs) abriu ontem uma no-
va unidade na Praça Revolução
Farroupilha – junto à Estação
Mercado Público do Trensurb
−, que funcionará de segunda a
sexta-feira, das 10h às 18h.

Ontem, no primeiro dia do no-
vo posto, dezenas de alunos, da
Educação Básica ao Ensino Su-
perior, já garantiram o desconto
de 50% na tarifa de ônibus. “A
expectativa é de que o movimen-
to aumente nas próximas sema-
nas, conforme as instituições de
Ensino voltem às aulas”, infor-
mou o atendente Thiago Santos.

Além do contêiner na praça,
a Aergs oferece atendimento em
sua sede (rua Uruguai 35, sala
146), que funciona no mesmo ho-
rário. Já a emissão do Passe Li-
vre é feita no posto da avenida
Alberto Bins, 320, aberto das

10h às 13h; e 14h às 17h30min.
Neste ano, o valor da passa-

gem escolar é de R$ 2,02, que
corresponde à metade da tarifa
integral. A relação completa dos
postos de atendimento e os docu-
mentos necessários para a con-
fecção e a renovação do cartão
estão disponíveis no site do Tri
(www.tripoa.net.br/escolar).

Começaram ontem no país,
as inscrições do Fundo de Finan-
ciamento Estudantil (Fies) para
este 1° semestre de 2018 (pelo si-
te http://fiesselecao.mec.gov.br).
A oferta é de 310 mil vagas; e o
prazo vai até 28 de fevereiro próxi-
mo. Os contratos seguem as no-
vas regras do programa federal,
aprovadas no ano passado.

O financiamento possui duas
modalidades (Fies e P-Fies), es-
truturadas em três faixas. A pri-
meira, de juro zero, é destinada

a estudantes com renda familiar
per capita de até três salários
mínimos. A segunda, para alu-
nos nas regiões Norte, Nordeste
e Centro-Oeste. E a terceira, pa-
ra alunos das demais regiões.
Ambas com renda familiar per
capita de até cinco salários míni-
mos; e, nesses dois casos, com ju-
ros um pouco acima da inflação.

Os candidatos ao Fies preci-
sam ter feito o Enem, obtendo a
média mínima de 450 pontos e
sem tirar zero na Redação.

A Secretaria de Educação de
Porto Alegre (Smed) e o Com-
plexo Educacional Monteiro Lobato
firmaram convênio para a oferta
de bolsas no Ensino Superior, sem
custos ao município. Inscrições en-
tre 22 e 28/2, na sede da faculdade
(Rua dos Andradas, 1180/POA).
São 50 bolsas parciais (30% de
desconto), nos turnos manhã e
noite, para Administração, Contá-
beis, Marketing, RH e Logística.

SMED E MONTEIRO LOBATO

Parceriaparaa
ofertadebolsas

ANA CAROLINA DE MELO / ESPECIAL / CP

A maioria das escolas

particulares retomou

ontem as atividades.

E, na rede pública, o

começo será dia 26/2
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