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SÃO MAIS DE 30 CURSOS PARA VOCÊ
Educação e Cultura

Letras
Pedagogia
História Licenciatura | Bacharelado
Ciências Biológicas Licenciatura
Educação Física Licenciatura
Química Licenciatura

Saúde e Qualidade de Vida

Fisioterapia
Enfermagem
Psicologia
Estética e Cosmética
Educação Física Bacharelado
Nutrição

Gestão e Negócios

Gestão de Recursos Humanos
Gestão Financeira
Logística
Marketing
Processos Gerenciais
Direito

Ciências Contábeis
Administração
Relações Internacionais
Gestão Comercial

VENHA FAZER O FUTURO COM A GENTE!

Inovação e Tecnologia

Redes de Computadores
Engenharia Ambiental
Engenharia da Computação
Engenharia de Produção
Engenharia Química
Engenharia Civil
Química Bacharelado

Ciência da Computação
Arquitetura e Urbanismo
Design Gráfico
Engenharia Mecânica
Engenharia Elétrica
Ciências Biológicas Bacharelado
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 Os professores do La 
Salle Canoas participa-
ram de uma jornada pe-
dagógica de formação, 
entre os dias 19 e 21 
de julho. Um dos temas 
abordados foi Bullying 
na educação: Compro-
misso de todos.
 O assunto foi desen-
volvido pela psicóloga e 
pedagoga Daniela Pero-
neo, também autora do 
livro infantil Presentes 
de Família. Os professo-
res receberam informa-
ções sobre o tema co-
mo: conceito, exemplos 
e dicas, além de dinâmi-

cas que ajudam os alu-
nos a ter empatia uns 
com os outros. Durante a 
formação, os participan-
tes também tiveram uma 
Oficina de Gameficação 
com a professora Elenise 
Rocha. Essa é uma ten-
dência que consiste em 
utilizar recursos de jogos 
em outros contextos, co-
mo na educação. No úl-
timo dia da jornada, as 
psicólogas Ana Maltick 
e Betina Chait trabalha-
ram a Inteligência Emo-
cional: Construindo es-
tratégias para lidar com 
rotinas e adversidades.

La Salle Canoas promove 
jornada pedagógica

dinâmicas: último dia da formação abordou as emoções

DivuLgaçãoFé para enfrentar
a rotina no trânsito 

TamiREs sOUZa

 O Brasil é o quinto Pa-
ís com mais mortes no 
trânsito no mundo. Para 
enfrentar esta verdadeira 
guerra nas rodovias, que 
levam 1,3 milhões de vi-
das a cada ano, segun-
do a Organização Mun-
dial de Saúde (OMS), é 
preciso atenção é fé. Es-
ta é a receita do moto-
rista de caminhão Daniel 
Canter, 37 anos, que todos 
os dias pega a estrada. O 
motorista relata frequen-
temente encontrar difi-
culdades para estacionar 
nas vagas de carga e des-
carga, porque veículos de 
passeio estão ocupando 
os espaços. “Vejo muita 
imprudência, desrespei-
to ao próximo”, comen-

Dia é de homenagens a São Cristóvão e aos motoristas

na EsTRada: Daniel Canter é daqueles que gosta do que faz

PauLo PiRES/gES

ta. Apesar das dificulda-
des, o motorista garante 
que não pretende deixar 
a profissão. “Gosto muito 
do que faço, mesmo com 
todos os problemas.”

DAtA ESPECIAL
 Hoje, Canter e todos os 
profissionais que traba-
lham com o “pé na estra-
da” são homenageados no 

Dia do Motorista. A da-
ta é celebrada no Dia de 
São Cristóvão, padroeiro 
dos motoristas. A come-
moração na cidade será 
com procissão, partindo 
da Paróquia que leva o 
mesmo nome do Santo, 
no domingo. A previsão 
de início é para às 9 ho-
ras, após a missa que co-
meça às 8 horas.

VEJAM EStA

São Cristóvão é conhecido 
como protetor dos motoristas 
e dos viajantes. Viveu 
provavelmente na Síria e 
sofreu o martírio no século III. 
Cristóvão significa “Aquele 
que carrega Cristo”. Diz a 
lenda que Cristóvão era um 
gigante. Valendo-se da imensa 
força de que era dotado, 
pôs-se a baldear pessoas, 
vadeando o rio. 

Uma noite, um menino pediu-
lhe que o transportasse à outra 
margem do rio. À medida que 
vadeava o rio, o menino pesava 
cada vez mais às suas costas, 
como se fosse o peso do mundo 
inteiro. Diante de seu espanto, 
o menino lhe disse: “Tiveste 
às costas mais que o mundo 
inteiro. Transportasse o Criador 
de todas as coisas. Sou Jesus, 
aquele a quem serves”.
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