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| Neste domingo haverá missa na Igreja Imaculada 
Conceição, às 9h45min.

| O 24º Campeonato de Futebol Sete de Dona Josefa, 
que coloca em disputa a Taça 160 Anos da Comunidade 
Imaculada Conceição, organizado pela AERC Juventude 
Unida, está chegando no final com os jogos da decisão 
neste sábado, a partir das 14h30min. Os jogos que defini-
ram os finalistas tiveram estes resultados: Amigos da Bola 
0 x 5 Os Guri/Marcello Machado, com gols de Jacson (2), 
Anderson (2) e Gabriel. Andreas 2 x 0 Juventude/Aplicasul, 
gols de Maiquel e Lucas. Com esses resultados, as equipes 
que disputam a Taça 160 Anos da Comunidade Imaculada 
Conceição são Andréas e Os Guri/Marcello Machado. Pelo 
3º lugar se enfrentam Juventude/Aplicasul e Amigos da 
Bola. Se houver empate no tempo normal, prorrogação de 
10 minutos e, persistindo o empate, cobrança de quatro 
pênaltis para cada equipe. Até o momento, os goleadores 
são Maiquel, do Andréas, e Anderson de Os Guri/Marcello 
Machado, com cinco gols cada. O goleiro menos vazado é 
do Andréas, que sofreu dois gols. A melhor disciplina até 
o momento é do Juventude/Aplicasul e do Andréas, com 
um ponto perdido cada, mas com vantagem da primeira, 
pelo menor número de faltas. A premiação será de troféu 
e medalhas para campeão e vice e troféu para o 3º e 4º 
colocados, mais uma gratificação de R$ 500 para o Cam-
peão, R$ 250 para o vice, R$ 150 para o 3º lugar e R$ 100 
para o 4º lugar. A melhor disciplina leva medalhas e troféu 
para o goleiro menos vazado, o goleador e vice. O 24º 
Campeonato de Futebol Sete de Dona Josefa tem o apoio 
do Jornal Arauto, Derli Blank, Afubra, Dallavan Materiais 
de Construção e Geraldo Back.

| Pensamento: “O que hoje se entende de uma maneira 
amanhã sofrerá mudança e aperfeiçoamento e se com-
preenderá de outra forma. Em face do avanço das ciências 
e das ideias, tudo se retifica continuamente”.

Vera Cruz em

Vendaval e granizo deixaram mais de 200 casas destelhadas e mais 
de 300 lavouras destruídas. Em 15 minutos, foram 55 milímetros de chuva
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prejuízos

Nos bairros Boa Vista e São Francisco, moradores improvisaram com lonas até que seja feito conserto

O temporal que atingiu 
municípios da região e prin-
cipalmente Vera Cruz na 
noite de terça-feira, dia 30 
de outubro, não precisou 
de muito tempo para deixar 
danos e prejuízos. Em 15 mi-
nutos, foram 55 milímetros 
de chuva. Além de provocar 
alagamentos, a chuva intensa, 
acompanhada de vendaval e 
em alguns lugares até grani-
zo, ocasionou destelhamento 
em residências e destruição 
em lavouras. Durante a noite 
e a madrugada - momentos 
em que ocorreu o sinistro 
- choveu, em média 75 milí-
metros, segundo informa o 
secretário de Obras e Sanea-
mento, Gilson Becker.

A Defesa Civil calcula que 
mais de 200 residências so-
freram danos como deste-
lhamento ou tiveram telhas 
arrancadas. Devido aos trans-
tornos causados pelo tem-
poral, Vera Cruz decretou, 
na tarde de quarta-feira, dia 
31, situação de emergência. 
No município, os bairros 
que mais sofreram com os 
danos foram São Francisco 
e Boa Vista, bem como as lo-
calidades de Linha Henrique 

D’Ávila, Linha Fundinho, 
Mato Alto e Rincão da Serra. 
No Corredor Berger, no Rin-
cão, uma casa teve o telhado 
totalmente arrancado. Mãe 
e filha foram retiradas do 
local e levadas para o hotel 
da cidade. 

os pREjUízos
A casa de Cristiane Godois 

da Silveira, moradora do bair-
ro São Francisco, teve telhas 
arrancadas pelo temporal. 
Essa não foi a primeira vez 
que ela e os demais familiares 
que residem ali passaram por 
isso. “Há dois anos havia des-
telhado, mas não tinha sido 
tão forte”, recorda. “Desta 
vez, o granizo e o vento da-
nificaram parte da casa, como 
cozinha, quarto e garagem. 
Da outra vez apenas tinha 

sido garagem e quarto”, com-
pleta. Apesar de lamentar o 
ocorrido, Cristiane agradece. 
“Os bens materiais consegui-
mos de novo. Graças a Deus 
que ninguém foi atingido.”

A calçadista Serlane Robal-
do, também do São Francisco, 
estava sozinha no momento 
que tudo aconteceu e conta 
que foi muito rápido. “Fechei 
a porta, pois começou um 
ventinho, e quando vi já es-
tava voando telhas”, lembra. 
Em sua residência, telhas 
foram arrancadas dos dois 
quartos, cozinha e banheiro, 
molhando os móveis. Há 25 
anos morando no local, a 
vera-cruzense relata nunca 
ter presenciado um temporal 
assim. Essa foi a primeira vez 
que teve a casa destelhada.

Na entrada do São Francisco uma árvore caída e poste prestes a cair

| Durante a semana foi realizado o plantio de mudas 
frutíferas no pomar que está sendo implantado nos fundos 
do ginásio da Escola Hannemann, em Vila Progresso, em 
uma parceria entre o educandário e a Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Rural. Elogiável também as ações de 
plantio de flores e auxílio na manutenção e limpeza no 
entorno do caminhódromo da localidade, realizadas pelas 
sócias do Grupo de Mulheres Rurais Mãos que Trabalham e 
senhoras voluntárias.

| No dia 31, realizou-se o culto da Reforma Luterana na 
Congregação Trindade, seguido de jantar de confraterni-
zação festivo pelos 42 anos do Departamento de Leigos.

| Estão iniciando os ensaios das crianças para o Culto 
Cantate e tradicional Programa de Natal. São realizados às 
quartas-feiras, depois da aula do turno da tarde, na Igreja 
Luterana.

| O coral da comunidade luterana alterou o dia dos en-
saios para os domingos, a partir das 19h30min, estando 
receptivo à participação de novos componentes.

| O forte temporal ocorrido na noite da última terça-feira 
provocou muitos estragos na região de Linha Capão, Linha 
Sítio, Mato Alto, Fundinho e Linha Henrique D’Ávila.

| O comércio de Vera Cruz já disponibiliza as doses de 
reforço da vacina contra a febre aftosa, para bovinos e 
bubalinos com até dois anos, cujo prazo de vacinação é 
durante o mês de novembro. Podem ser adquiridas após 
autorização junto à Inspetoria Veterinária.


