
MAIS PROJETOS

Mutirão por um lugar 
de lazer mais limpo
Turma da Escola Elemar Kroth, do bairro Boa Vista, realizou recolhimento de lixo 
na manhã de ontem. Ação integra projeto de empreendedorismo do Sebrae
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FAZER O BEM

Alunos do 8º ano recolheram garrafas, sacolas plásticas, papel de bala e uma infinidade de itens

Um dos pontos escolhidos foi o campinho de areia do bairro

GERAL 06ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 9 DE NOVEMBRO DE 2018

| Neste domingo haverá celebração na Igreja Imaculada Con-
ceição, às 9 horas.

| 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, teve os jogos adiados 
por causa das más condições do campo. Se o tempo permitir, as 
partidas da decisão serão neste sábado, a partir das 15h30min. 
As equipes que disputam o primeiro lugar são Andréas e Os Guri/
Marcello Machado. Pelo 3º lugar se enfrentam Juventude/Aplicasul 
e Amigos da Bola, sendo esse o primeiro jogo. Se houver empate no 
tempo normal, prorrogação de 10 minutos e, persistindo o empate, 
cobrança de quatro pênaltis para cada equipe. 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 campeão, 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, Geada Materiais de Construção e Geraldo Back.

| Pensamento: “A alma humana pode ser comparada a um 
candelabro: acesas as chamas da verdade, dissipam-se as sombras 
da ilusão”.

| Hoje, às 20h30min, os Casais Reencontristas de Ferraz terão seu 
encontro. No sábado, dia 10, às 16 horas, acontece a Assembleia 
Anual com eleições e, no domingo, dia 11, reúnem-se os jovens 
em Linha Formosa para a realização da 3º Etapa das Olimpíadas. Na 
terça-feira, dia 13, às 21 horas, o Estudo Bíblico na escola. Na quin-
ta-feira, dia 15, feriado da Proclamação da República, às 14 horas, 
o encontro da OASE, com bingo e café dos aniversariantes (IECLB).

| Pela Congregação Evangélica Luterana Cristã teremos neste 
sábado, às 16 horas, o encontro dos jovens. À noite, às 21 horas, 
culto com Santa Ceia. E na quarta-feira, dia 14, às 21 horas, culto 
com Santa Ceia em Linha Floresta (IELB).

| A S.C.E. Ferraz realiza Assembleia Anual com seus associados e 
colaboradores no dia 11, em sua sede. Pela manhã, jogo de futebol 
de integração e logo após a reunião com os associados. Na pauta, 
apresentação da situação financeira do clube, eleição da nova 
diretoria e assuntos gerais. Poderão ser apresentadas chapas na 
hora da reunião. Logo após, almoço, seguido de roda da sorte e 
demais atrações à tarde.

| No dia 17, a Juventude Evangélica Luterana realiza baile com 
a Banda Porto do Som e Banda G10. Valor único do ingresso anteci-
pado, R$ 20, na Loja Mutante, Mercado Seelig, Posto Central e com 
membros da juventude.

O lixo atirado em um dos 
principais pontos de lazer 
do bairro Boa Vista, em Vera 
Cruz, motivou um mutirão 
de limpeza na manhã de on-
tem. Alunos de uma turma 
de 8º ano da Escola Elemar 
Kroth, envolvidos no projeto 
de empreendedorismo do 
Sebrae, retiraram do campi-
nho de areia do bairro e de 
um terreno próximo 18 sacos 
cheios de garrafas pets, saco-
las plásticas, papéis de bala e 
muito mais. Quase 50 mãos 
contribuíram na ação do bem.

A ideia do recolhimento 
veio, segundo o professor 
Tarantini Pauli, após a obser-
vação dos alunos da turma 

81. “Estamos trabalhando 
durante o ano com um projeto 
que beneficia a comunidade. 
Então, os alunos pesquisaram 
e trouxeram sugestões. Entre 
as mais citadas por eles esta-
va o recolhimento de lixo”, 
comenta Pauli. Foi então que 
a turma decidiu ir a campo, 
conferir onde concentrava 
mais sujeira. 

A observação dos estu-
dantes mostrou que era o 
campinho de areia, situado 
em frente ao CRAS. Os jovens 
percorreram outros tantos 
pontos e registraram em ima-
gens. Com o tempo apertado, 
a turma elencou, além da 
quadra de areia, mais um local 
de recolhimento – um terreno 
próximo - ação feita também 
na manhã desta quinta-feira.

CONSCIENTIZAÇÃO
Durante a observação dos 

estudantes, conta Pauli, que 
junto com a professora Greice 
Christmann Rohr coordena o 
projeto na turma, os jovens 
passaram pelas residências 
do bairro pedindo conscien-
tização dos moradores e que 
não depositassem lixo nestes 
lugares. “É preciso que cada 
um faça a sua parte”, sublinha 
o docente.

Além do projeto desta 
turma, todas as demais estão 
desenvolvendo trabalhos. As 
dos anos finais, 8º e 9º, com 
empreendedorismo social; 
o 7º ano com artesanato 
sustentável; o 6º com 
material reciclável; o 5º com 
doces; o 4º com aluguel; o 
3º com material reciclável; o 
2º com plantas medicinais e 
temperos; e o 1º com cheiros 
e aromas. Os trabalhos 
estarão expostos em estande 
junto à Feira do Livro, que 
acontece na semana que 
vem, na Praça José Bonifácio. 
Nos dias 13 e 14, os vera-
cruzenses poderão, inclusive, 
adquirir produtos fabricados 
pelos estudantes da Elemar 
junto à Feira.

| A Sociedade Mista 15 de Maio, de Entre Rios, promove En-
contro de Sociedades neste domingo, dia 11, com animação da 
Banda Feliz em Festa.

| A Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, 
em parceria com a Emater, disponibiliza mudas de duas novas 
variedades de capim: Curumim e Capiaçú. Os agricultores podem 
retirá-las gratuitamente na secretaria, possibilitando novas varie-
dades para ser usado como insumo ao gado leiteiro e piscicultura.

| O Tobacco Country abre sua temporada de veraneio no dia 
15 de novembro, com inúmeros atrativos. 

| 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 comércio 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.


