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DA REDAÇÃO

· ASSEMBLEIA
O Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Vera Cruz informa 
que no dia 29 de novembro 
haverá assembleia geral, a 
partir das 10 horas, na Amove. 
Na pauta, previsão orçamen-
tária 2019 e planejamento 
do próximo ano. Ao meio-dia 
será servido almoço. À tarde, 
baile dançante para os apo-
sentados, com animação da 
banda KM. Reservas de almo-
ços direto no Sindicato. Mais 
informações pelo telefone 
(51) 3718-1187.

· INCRA
O Sindicato dos Trabalhado-
res Rurais comunica que os 
produtores já podem retirar 
o Certificado de Cadastro de 
Imóvel Rural 2018 do Incra 
diretamente na sede do Sin-
dicato.

· BOLÃO I
A diretoria da Sociedade Bo-
lão União, de Dona Josefa 
convida os sócios para o jogo 
de bolão no dia 17, com início 

às 13h30min e término às 
16h30min. 

· BOLÃO II
A presidente Sidelga Putzke 
avisa suas sócias que sábado, 
dia 17, vai ter jogo de bolão 
de mesa no Clube Vera Cruz, 
com início às 13h30min.

· FARMÁCIA MUNICIPAL
Desde o início do mês, todas 
as quintas-feiras a Farmácia 
Municipal atenderá somente 
até as 15 horas. A equipe, 
coordenada pela farmacêutica 
Andréia da Siqueira, terá reu-
niões internas para qualificar 
o atendimento ao público.

· MUDAS
A Secretaria de Desenvolvi-
mento Rural e Meio Ambiente 
e o escritório local da Emater/
RS-Ascar, de Vera Cruz, estão 
fornecendo mudas de duas 
novas variedades de capim
-elefante, Kurumi e Capiaçu. 
Os agricultores interessados 
já podem retirar as mudas na 
secretaria. 

AGENDA

· FESTA
As Sociedades Mista Unidos, 
15 de Maio e Rosa Branca 
avisam que domingo, dia 18, 
vão para a festa na Olaria, em 
Santa Cruz do Sul. Saída do 
ônibus às 12h30min de Entre 
Rios, passando nos lugares de 
costume. 

· CONFRATERNIZAÇÃO
A Associação dos Servidores 
Municipais informa que a 
confraternização de fim de 
ano será realizada no dia 14 
de dezembro, no salão dos 
espelhos da Comunidade 
Santa Teresa. Os associados 
devem retirar o convite para 

a festa no RH da Prefeitura, 
com Ângela ou Ieda.

· QUERMESSE 
A Sociedade Esportiva e Re-
creativa Nacional, de Ponte 
Andréas, convida para sua 
quermesse, que acontecerá 
no dia 2 de dezembro, em 
sua sede, pelo aniversário 
de 50 anos do Clube. Almo-
ço a R$ 25 (adulto) e R$ 12 
(crianças). A partir das 14 ho-
ras, reunião dançante com o 
musical Acordes de Ouro. Re-
serva de ingressos através do 
telefone (51)  99994-1161, 
com Alceu, ou 99769-9160, 
com Edson.

BAILES E FESTAS

· 15 ANOS
Na última sexta-feira, o Nosso Jornal contou 
a história da Duda, uma menina de Vale do 
Sol  que sonha com a festa de 15 anos. Sem 
condições financeiras para arcar com todos 
os gastos, ela decidiu pedir ajuda. Em texto e 
vídeo, o Grupo Arauto, no Jornal e no Portal, 
retratou a emoção da jovem ao falar que 
quer dançar a valsa com o avô. A repercussão 
da matéria foi tão positiva que a menina foi 
presenteada com diversos componentes da 
festa, como o vestido, a sonorização, as fotos, 
a decoração, o mestre de cerimônias, além 
de 300 doces. Se tudo der certo, a festa sai no 
dia 24 e a menina poderá festejar - e muito.


