
Rio Pardense vence no Feminino
Time comemorou o título em casa, após empate apertado, em 1 a 1, contra a equipe do Unidos
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Rio Pardense empatou na decisão, mas vantagem do primeiro jogo garantiu o título

CaRolina almeida
redacao@jornalarauto.com.br

RelemBRe 

FUTEBOL SETEAUXÍLIO

Hospital Vale do 
Sol recebe doações 
da comunidade

na semana da criança, palhaços animam alunos
DIVERSÃO
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Unidos do Vale foi adversário difícil e chegou ao vice-campeonato

Terceiro lugar foi conquistado pelo time do Boa VontadeRio Pardense ficou com terceiro lugar no Segundinho

O clima permitiu e o públi-
co compareceu ao campo em 
Rio Pardense para acompa-
nhar a decisão do Campeo-
nato Municipal de Futebol 
Sete na categoria Feminino, 
entre o time da casa e o Uni-
dos do Vale, e do terceiro 
no Segundinho Masculino, 
entre Rio Pardense e H’Lera. 
Após os jogos, os destaques 
da competição receberam a 
premiação e puderam con-
fraternizar. Melhor para a 
equipe feminina do Rio Par-
dense, que no jogo de ida da 
final conquistou a vantagem 
por causa da vitória por 1 a 0 
sobre o Unidos do Vale e no 
sábado, com o empate em 1 
a 1, sagrou-se campeã. Em 
terceiro lugar ficou a equipe 
do Boa Vontade. Os donos 
da casa também festejaram 
a vitória do terceiro lugar 
no masculino, pelo placar 
de 4 a 2. 

deSTaQUeS
Só deu Rio Pardense entre 

os destaques na premiação. A 
goleadora da competição foi 
da equipe de Rio Pardense, 
a jogadora Liege; a goleira 
menos vazada também, jo-
gadora Aline; assim como 
a equipe mais disciplinada 

no Feminino e no Masculino 
segundinho ficou com o Rio 
Pardense.

As demais categorias da 
competição foram defini-
das no dia 29 de setembro. 
Nos Titulares (Força Livre), 
o H’Lera ficou campeão. No 
Segundinho (Força Livre), o 
Boa Vontade foi o vitorioso. 
Pelos Veteranos, o campeão 
foi o H’Lera.

Durante a última semana, 
as escolas municipais de Vale 
do Sol receberam a visita de 
palhaços, que divertiram 
os alunos em comemoração 
ao Dia da Criança. Além de 
brincarem, os estudantes re-
ceberam uma lembrança pela 
passagem da data. Os educa-
dores também ganharam um 

mimo em reconhecimento 
pelo Dia do Professor, come-
morado em 15 de outubro. 
Já no dia 30 de outubro será 
a vez das merendeiras rece-
berem uma lembrança pela 
passagem do dia delas. 

Durante as visitas, foram 
entregues brinquedos às 
turmas de educação infan-

til das escolas municipais, 
que foram adquiridos pela 
Secretaria de Educação, Cul-
tura e Desporto. O intuito foi 
divertir, integrar e promover 
aprendizagem. Além das ati-
vidades nas escolas, os palha-
ços realizaram brincadeiras 
com as crianças da Casa de 
Passagem e comunidade. Nas escolas, educação infantil recebeu brinquedos novos

O Hospital Vale do Sol 
recebeu o valor de R$ 740,50 
da Comunidade Evangé-
lica de Formosa. Também 
recebeu da OASE de Rio 
Pardense a doação de R$ 
400 e alimentos arrecadados 
durante as reuniões da con-
gregação.

Igualmente, a secretária 
municipal de Educação, 
Beloni Gabe, e a professora 
Denise Giehl, representan-
do o SMECD de Vale do 
Sol, repassaram ao HBVS o 
valor de R$ 300, arrecadado 
no passeio ciclístico. Ainda 
recebeu R$ 250 de Armando 
Rickmann, R$ 100 de Tania 
Regina da Silva e R$ 50 de 
Orgenio Gelsdorf.

A instituição recebeu ali-
mentos em agosto e setem-
bro de Reneu Fischborn, 
Ingrid Nair Lange, Helga 
Flesch Reinke, Doreli Frits-
ch, Adriana Rachor, Loreci 
Gabe, Adriane Maus, Eulalia 
Knod, Hardi Abling, Vera 
Lucia Voese, Alvaro Doege, 
Evandro Fischborn Zilmer, 
Liris Strey, Clarice Bolduan, 
Denha Flesch e alunos da 
Escola Agrícola.

aÇÃo SolidÁRia
O Sindicato dos Traba-

lhadores Agricultores Fami-
liares de Herveiras, através 
do funcionário Cristiano 
Schust, realizou uma campa-
nha visando a arrecadação 
de material de higiene para 
ser revertido ao Hospital 
Vale do Sol. O repasse foi 
realizado à direção da casa 
de saúde, na presença do 
presidente Renato Goerck, 
assistente social Salete Fa-
ber e dos funcionários do 
Sindicato. O Hospital tam-
bém recebeu alimentos da 
escoteira Ana Clara Hein, 
contemplando uma tarefa de 
boa ação do Grupo Escoteiro 
Sonnental. 
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