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ANIVERSARIANTES DE MAIO
Dia
02/05
20/05
23/05

Nome
Carlos Santos de Assunção
Geovane Seibel
Marcos Grinevald Falk

Turma
T1
T3
T3

Dia
10/05
22/05
28/05

Nome
Diogo Jardel Michaelsen
Leonardo de Lima Batista
Álvaro José Witt Duarte

Turma
T1
T1
Intercâmbio

“Seja Deus gracioso para convosco e vos abençoe e faça resplandecer sobre vós o seu rosto”

PALAVRA DA DIREÇÃO
[DIRETOR LEONERIO FALLER]

Reunião do DE. No último
sábado, 25, houve reunião
on-line do Departamento de
Ensino (DE), da qual o
Diretor Leonerio participou
representando o Centro Ed.
Concórdia. Seguem algumas
informações:
- Professor Clóvis. Foi
decidido que o Prof. Clóvis
Jair Prunzel continuará com
o seu Comissionamento de
Professor do Seminário e
residindo no campus, mas, a
pedido da Diretoria da
Associação
Evangélica
Luterana
do
Brasil
(AELBRA) a IELB, através
do Presidente Geraldo W.
Schüler, lhe dará um
Comissionamento
como
Coordenador do Curso de
Teologia da ULBRA.
- Professor Gerson. Foi
decidida a renovação do
Comissionamento
do
Professor
Gerson
Luis
Linden por mais um período
de quatro anos. Nós o
cumprimentamos
e
desejamos
que
Deus
continue
abençoando
ricamente.
- Desconto. Os alunos do
internato que estiverem
residindo fora do Seminário
sem fazerem refeições nem
usando
serviços
da
lavanderia,
terão
um

desconto de R$ 575,00
em um mês completo a partir
de abril. Exemplo: 1º a 30 de
abril, 1º a 31 de maio). O
desconto é referente aos
insumos para alimentação
do aluno, materiais de
lavanderia e 40% do custo
médio de energia elétrica. O
desconto será distribuído
proporcionalmente a cada
um dos participantes no
pagamento da anuidade
(família,
congregações,
bolsas, Frafe etc.) e será
concedido
conforme
segue: mês de abril –
desconto na parcela com
vencimento
em
junho,
maio com vencimento em
julho
e
assim
sucessivamente, até que
sejam retomadas as aulas
presenciais.
- Estágio. Por decisão da
Congregação
de
Professores com o aval do
DE, devido ao isolamento
social
por
causa
da
pandemia do coronavírus, as
avaliações dos estagiários
neste
ano
serão
na
modalidade on-line, sem a
visita dos professores. Assim
sendo, o DE decidiu que, em
vez de a paróquia pagar ao
Seminário 10 parcelas para a
supervisão
de
estágio,
pagará 4 parcelas. Porém,
as
mensalidades
para
crédito do aluno no último

ano
no
Seminário,
a
paróquia
continuará
pagando normalmente.
Reunião dos Professores.
Levando em conta os
cuidados necessários nesta
época, na última terça-feira,
28, a Congregação de
Professores
teve
sua
reunião on-line e assim
também será a próxima em
12/4.
Onde
buscar
ajuda?
Havendo
necessidades,
busque ajuda com quem
pode ajudar. Dependendo o
assunto, veja a quem
contatar.
Talvez
possa
começar com o Primus do
andar ou do bloco, ou com o
Deão de Alunos Prof.
Nerbas, ou com o Sr. Ildo, ou
com o Gerente Juarez ou
com o Diretor.
Cuidados reforçados.
Lembramos
que
todas
regras já anunciadas sobre
cuidados por causa do
coronavírus
continuam
valendo. Por determinação
de lei municipal de São
Leopoldo, a partir de 30 de
abril é obrigatório o uso de
máscara
por
toda
a
população nos
espaços
públicos
e
nos
estabelecimentos
comerciais. Assim sendo,
cada pessoa só poderá sair
ou entrar no campus do CEC
com máscara.

TEOLOGIA DA ULBRA
[PROFESSOR CLÓVIS PRUNZEL]

“Prezados
alunos
e
professores,
Informamos
que
está
mantida a suspensão das
aulas e demais atividades
acadêmicas presenciais de
graduação, pós-graduação e
extensão nas dependências
de todos os campi da Ulbra
no Rio Grande do Sul.”
https://www.ulbra.br/canoas/
imprensa/noticia/28762/com
unicado-da-ulbra-canoascoronavirus-304
NOTAS DO DAMAL
[FERNANDO BEHLING – PRESIDENTE]

Agradecemos à Direção e
Coordenação do Colégio
Concórdia pela doação de
uma mesa de pebolim. Essa
mesa necessita de alguns
reparos e ficará na sala de
convivências. Esperamos têla em condições de uso o
mais breve possível.
Efeito coronavírus: Como
já devem ter visto em nossas
mídias sociais, após reunião
interna optamos em cancelar
o Encontrão 2020. A decisão
não
foi
fácil,
mas
continuamos submissos às
autoridades, especialmente
dadas as circunstâncias que
estamos vivendo.

Efeito
coronavírus
2:
Nessa
época
de
distanciamento
social
percebemos a falta que faz o
convívio em nosso campus.
Mesmo não seguindo nosso
calendário de atividades
como planejado, o momento
é
oportuno
para
nos
mantermos
unidos
em
oração.
Lembremos especialmente
daqueles que estão na linha
de frente para enfrentamento
dessa
pandemia.
Aguardamos com saudades
poder rever a todos, certos
de que Cristo está conosco
"...todos os dias até o fim dos
tempos" (Mt 28.20).
Covid-19 - Breve Histórico:

O
primeiro
caso
de
coronavírus registrado no
Brasil foi no dia 26 de
fevereiro. Aqui no Rio
Grande do Sul o primeiro
caso foi confirmado no dia
10/03/2020.
Com a última atualização, o
Rio Grande do Sul tem 1.420
casos de coronavírus em
137 municípios com 51 óbitos
pela
covid-19,
conforme
boletim da Secretaria de
Saúde.

De acordo com o Jornal
GaúchaZH uma análise de
como
a
pandemia
de coronavírus se
comportou nos primeiros 30
dias desde que chegou ao
Brasil
traz
um
alerta
importante ao Rio Grande do
Sul. Embora o Estado tenha
levado quase duas semanas a
mais para registrar o seu
primeiro
caso
de
contaminação, depois disso
passou a contabilizar um
avanço da covid-19 em ritmo
mais rápido do que a média
nacional e até do que o
verificado em São Paulo —
região mais atingida.
A população está agindo a
partir do isolamento social
determinado pelo governo
estadual, e pelas prefeituras
com a suspensão de
atividades que não são
consideradas essenciais.
No
entanto,
o
distanciamento controlado
no RS vigorará a partir de 6
de maio e prevê bandeiras
que vão do amarelo ao preto.
O Governador Eduardo Leite
deu prazo até dia 2 de maio
para prefeitos e líderes
empresariais apresentarem
sugestões.
Fonte: GaúchaZH

