
Dom Alberto realiza ação social acadêmica
MOMENTO DE APROXIMAÇÃO

Em busca de solução 
para emergências
Voluntárias Rita Morsch, Lisiane Moraes e Joneia Ferreira Passos visitam o gabinete 
do prefeito Guido Hoff nesta quinta e reivindicam melhorias pelas causas animais
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Reunião aconteceu na manhã desta quinta, no Gabinete do prefeito

GERAL 06ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2018

| Nesta sexta-feira, dia 30, às 21 horas, o encontro de famílias. 
Sábado, dia 1º, iniciam os ensaios de Natal, depois do Chá de 
Advento das Servas, que começa às 15 horas. Domingo, dia 2, às 9 
horas, culto com Santa Ceia. (IELB)

| Também no domingo, dia 2, em Venâncio Aires, acontece o 
Culto Contante do Distrito Vale do Rio Pardo (Diverp). O Coral da 
Congregação Luterana irá participar do evento, como demais co-
rais das Comunidades Luteranas do Distrito. A saída do ônibus está 
agendada para as 18 horas e o culto, às 20 horas.

| Na terça-feira, dia 4, às 21 horas, Estudo Bíblico na Escola de 
Ferraz, com encerramento das atividades de 2018. (IECLB)

| A Secretaria da Saúde informa que nesta sexta-feira, dia 30, 
haverá atendimento apenas no turno da manhã no Posto de Saúde 
de Ferraz. A equipe que presta a atendimento estará participando 
de uma capacitação técnica.

| Neste sábado, dia 1º, realiza-se o jantar-baile de divulgação do 
resultado da 1ª Gincana de Ferraz. Os ingressos, no valor de R$25 
a janta, poderão ser adquiridos com os líderes de cada equipe. Na 
animação, Banda Destinu’s.

| Na terça-feira, dia 27, realizou-se a eleição dos novos diretores 
nas escolas estaduais. No Hannemann foram eleitas Clair Tornquist 
como diretora, para os próximos três anos, tendo como vice-dire-
tora Cristiane Andréa Brandt Blank. Parabenizamos pela eleição e 
desejamos boa sorte e sucesso no trabalho frente ao educandário. 

| O Esporte Clube Independente realizará a posse da nova dire-
toria nesta sexta-feira, dia 30, a partir das 20h30min, na sede do 
clube. A assembleia terá em pauta a prestação de contas do exer-
cício anterior, transmissão dos cargos – o atual presidente, David 
Silas Petry, estará passando a função para René Sigfried Tornquist. 
Será servida janta ao encargo do ecônomo Édson Macarthy, a preço 
de custo. Toda comunidade está convidada a prestigiar a posse da 
nova diretoria no ano de 60º aniversário do clube. 

| Neste sábado, a partir das 18h30min, está programada a eta-
pa de Veloterra Noturno, na Pista dos Eucaliptos, em Linha Sítio. A 
etapa foi adiada no último fim de semana em virtude das chuvas.

| A SRE Boa Vontade classificou no último domingo as duas 
equipes para a grande finalíssima do Campeonato Regional de 
Futebol de Campo. Os jogos de ida serão neste domingo, dia 2, no 
campo do Trombudo, em Vale do Sol.

| Neste domingo haverá celebração na Igreja Imaculada Con-
ceição, às 9 horas, com o 1º encontro de preparação ao Natal. Toda 
a comunidade está convidada a participar.

| A próxima missa na Igreja Imaculada Conceição será no dia 9 
de dezembro, às 9h45min, com celebração penitencial. Após, festa 
da Padroeira, que terá almoço ao meio-dia, ao preço de R$ 25 por 
pessoa, com buffet e carne servida nas mesas. Na parte da tarde, 
reunião dançante com animação da Banda Bierfest.

| Na última quarta-feira, a Cooperativa Mista de Agricultores 
Familiares (Coopervec) realizou assembleia para definir a comissão 
eleitoral que tem a responsabilidade de eleger uma nova diretoria, 
cuja data ficou marcada para o dia 27 de fevereiro de 2019, com 
a assembleia que terá prestação de contas deste ano. A previsão 
orçamentária do próximo ano  ficou em R$ 450 mil, podendo ser 
aumentada se surgirem demandas que a Coopervec possa con-
correr, com licitações para colocar produtos da agricultura familiar.

| O campeonato Gol de Placa, de Ferraz, terá seu início no dia 
15 de dezembro e deverá ter recorde de participação de equipes, 
podendo alcançar em torno de 30, o que deverá ser definido nos 
próximos dias. A AERC Juventude Unida confirmou participação e 
busca realizar um bom campeonato.

| Pensamento: “A águia gosta de pairar nas alturas, acima do 
mundo, não para ver as pessoas de cima, mas para estimulá-las a 
olharem para cima.”

A Faculdade Dom Alberto 
convida toda a comunidade 
para participar da 2ª Ação 
Social Acadêmica Dom Al-
berto, que será realizada neste 
sábado, dia 1º de dezembro, 
na Praça Getúlio Vargas, em 
Santa Cruz do Sul.

Em sua segunda edição, 
o evento tem como objetivo 
aproximar a comunidade do 
ambiente acadêmico, ofere-
cendo diversas atividades 
educativas, práticas espor-
tivas e dicas profissionais 
e de saúde preventiva. A 

programação começa às 9 
horas e estende-se até as 12 
horas. As atrações, que são 
livres para todos os públicos, 
foram planejadas por equipes 
do Colégio, da Faculdade, da 
Pós-Graduação e dos cursos 
técnicos.

Entre as atrações volta-
das para os pequenos, será 
oferecido pintura de rosto, 
pula-pula, brinquedos in-
fláveis, além de contação de 
histórias, jogos e atividades 
pedagógicas. Já no âmbito 
profissional, haverá aten-

dimento contábil, banco de 
currículos, atendimento e 
orientação jurídica ao públi-
co. Serão distribuídas pipoca, 
algodão-doce, um Ecoponto 
será colocado para descarte 
correto de resíduos e haverá 
participação de uma ervatei-
ra. Haverá ainda orientação 
sobre saúde do homem e da 
mulher, verificação de sinais, 
exercícios funcionais e di-
cas de maquiagem, limpeza 
de pele e ginástica laboral. 
Também haverá sorteios de 
brindes ao longo do evento.

Preocupadas com as causas 
animais, na manhã desta quin-
ta-feira, dia 29, as protetoras e 
voluntárias Rita Morsch, Li-
siane Moraes e Joneia Ferreira 
Passos estiveram reunidas 
com o prefeito Guido Hoff, o 
secretário de Desenvolvimen-
to Rural e Meio Ambiente, 
Gilson Becker, e o veterinário 
da Vigilância Sanitária, An-
dré Sant’Anna, para tratar 
de demandas em Vera Cruz. 
Uma das delas, segundo Rita, 
é o atendimento nos casos de 
emergência (atropelamento, 
envenenamento, maus tratos, 
dentre outros) quando ocor-
rem fora do expediente da 
Prefeitura. “Fim de semana 
um cachorro foi atropelado ou 
sofreu maus tratos, para quem 
eu ligo?”, indaga.

Até pouco tempo, o veteri-
nário André era quem recebia 
os chamados, no entanto, 
como não tem sobreaviso, os 
encaminhamentos passaram 
a ser feitos para o secretário 
Gilson Becker. As protetoras 
também podem contatar com 
o telefone fixo da Prefeitura, 
que cairá na guarita em ho-
rários fora do expediente. 
O vigia fará o contato com 
Becker, que acionará o plan-
tão da clínica veterinária, 
onde os animais recolhidos e 

abandonados são abrigados 
e custeados pelo município, 
para que seja autorizada a 
entrada do animal e assim 
receba os devidos cuidados.

Embora as protetoras ale-
guem não terem sido aten-
didas em alguns casos iso-
lados, o veterinário André 
Sant’Anna lembra que existe 
uma demanda maior do que 
o orçamento previsto. “Na 
lei orçamentária anual está 
previsto R$ 54 mil para 2018. 
O ano ainda não acabou e 
já foram gastos R$ 74 mil”, 
reflete. “O recolhimento e o 
atendimento tem sido feito 
na medida do possível”, frisa.

Para que o atendimento 
e recolhimento funcionem 
da melhor forma, o prefeito 
Guido Hoff sugeriu que as 
protetoras das causas ani-
mais documentem como fa-

zer para melhorar, através de 
sugestões. “Estou aberto para 
resolver, mas lembrando que 
temos limite de custo. Podem 
ter certeza que terão a sensi-
bilidade do prefeito”, adian-
ta. “Assim que entregarem o 
documento, vamos analisar e 
verificar a viabilidade do que 
foi sugerido”, completa.

André Sant’Anna também 
convidou Rita, Lisiane e Joneia 
para participarem das reuniões 
mensais do Conselho Munici-
pal de Proteção, Assistência e 
Tratamento de Animais (Com-
pata), que acontecem sempre 
na segunda segunda-feira de 
cada mês para que possam 
expor problemas e sugestões 
voltadas a causas animais. As 
protetoras irão documentar 
as sugestões e esperam que 
possam contar com o apoio do 
Executivo Municipal.


