
Cantando os Reis pelo bem
Grupos formados por voluntários cantam em prol da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Vera Cruz
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Integrantes da Liga têm percorrido a área central à tardinha, levando mensagem de amor e paz
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Grupo Arauto também cantou

Até o diA 6 de jAneiro

GERAL 08ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 4 DE JANEIRO DE 2019

· sOCiEDADEs
A Sociedade de Damas Pri-
mavera Augusta Vitória, com 
sede no Nacional, de Dona 
Josefa, promove seu tradi-
cional encontro no dia 6. A 
recepção será às 13h30min e 
o início da reunião dançante 
às 15 horas, com animação 
da banda Acordes de Ouro. 
Haverá boa copa e cozinha. 
As Sociedades que não rece-
beram convite, considerem-
se convidadas.

· DAnÇAs ALEmÃs
O Grupo de Danças Folclóricas 
Alemãs Jugendtanz realiza 
a primeira seleção de dan-
çarinos, no dia 6 de janeiro, 
às 19 horas, na Secretaria de 
Cultura de Vera Cruz. Entre os 
requisitos para participar é 
ter conhecimento de polka, 
valsa, galopp e weksellsch-
ridt.

· EXCURsÃO
A Associação Alegria de Viver 
fará inscrições para excursão 
com destino para a praia Ar-
roio Silva, a partir do dia 22 
de janeiro, das 9 às 16 horas, 
sem fechar ao meio-dia, nas 
terças e quartas-feiras. As 
inscrições vão até o fim de 
fevereiro no Centro de Con-
vivência.

· miLHO
Nesta quarta-feira, dia 2, co-
meça a entrega de sementes 
de milho troca-troca, LG (gue-
ra) e Santa Helena. O restan-
te, da Sempre e da Semeali, 
a Prefeitura recebe durante 
a semana. Mais informações 
pelo (51) 3718-1039.

· JOGO
A Aced Sempre Amigos de 
Mato Alto convida para o 
jogo de bingo no sábado, 
dia 5, às 19 horas, com janta 
a R$ 10. No cardápio, galeto, 
salsichão e saladas.

· EnCOnTRO DE REis
Tradicionalmente, Passo do 
Sobrado realiza o Encontro 
de Terno de Reis. Em 2019, 
chega a sua 15ª edição e será 
no sábado, dia 5 de janeiro, 
defronte ao ginásio Rui Bar-
bosa, a partir das 20 horas. 
Como de costume, Vera Cruz 
vai marcar presença. A orga-
nização do evento solicita 
que as pessoas levem cadei-
ras para melhor acomodação 
durante as apresentações. A 
entrada é gratuita.

BAiLEs E FEsTAs

AGEnDA

ELEIÇÕES SINDICAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital, tornamos público que no dia 14 de fevereiro de 
2019, no período das 8:00 às 16:00 horas, na sede do Sindicato e nas 
localidades de: Ponte Andréas, Dona Josefa, Linha Andréas, Alto Dona 
Josefa, Linha Fundinho, Entrada Ferraz, Linha Ferraz, Ferraz Centro, Alto 
Ferraz, Linha Henrique D’Ávila, Linha Capão, Linha Sítio, Vila Progres-
so, Entre Rios, Linha Tapera e Mato Alto, será realizada a eleição para 
composição da Diretoria, do Conselho Fiscal e dos respectivos suplentes, 
ficando aberto o prazo de dez (10) dias úteis para o registro de chapas, a 
contar da data de publicação deste Edital, nos termos do artigo 8º do Re-
gimento Eleitoral. O requerimento, acompanhado de todos os documen-
tos exigidos para o registro de chapas, será dirigido à Comissão Eleitoral, 
podendo ser assinado por qualquer um dos candidatos componentes da 
chapa. A secretaria da entidade funcionará no período destinado ao regis-
tro de chapas no horário das 7:30 às 11.30 horas e das 13:30 às 17:00 
horas, de segunda a sexta-feira, onde se encontrará à disposição dos 
interessados, pessoa habilitada para atendimento as informações con-
cernentes ao processo eleitoral. A impugnação das candidaturas deverá 
ser feita no prazo de cinco (5) dias, a contar da publicação de relação das 
chapas registradas. Caso não seja obtido quorum em primeira convoca-
ção, a eleição em segunda votação será no dia 01 de março de 2019. Em 
caso de empate entre as chapas mais votadas, realizar-se-á nova eleição 
no prazo de quinze (15) dias. Em caso de registro de apenas Uma Chapa 
Única, será respeitado o parágrafo primeiro do art. 52º do Estatuto Social, 
do art. 2º do Regimento Eleitoral, convocando uma Assembleia Geral no 
prazo de 30 (trinta) dias, a contar do término do registro de chapas para 
eleger a Diretoria e demais membros por aclamação.

Vera Cruz, 04 de janeiro de 2019.
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COMISSÃO ELEITORAL

Passado o Natal é hora de 
preparar a cantoria para o 
Terno de Reis. Em Vera Cruz, 
há quem espera no portão 
para escutar o som da gaita, o 
barulho do pandeiro ou cho-
calho e as vozes que fazem a 
ação por um bem maior: pela 
Liga Feminina de Combate 
ao Câncer de Vera Cruz. A 
cantoria que é para o bem, 
leva alegria e entusiasmo, 
faça chuva ou faça sol. 

A Liga Feminina de Com-
bate ao Câncer de Vera Cruz, 
realiza todos os anos o Terno 
de Reis, que iniciou pelo 
centro da cidade e foi se espa-
lhando pelos bairros e, hoje, 
chega inclusive no interior. 
Graças à ajuda de voluntá-
rios. Desde quarta-feira, dia 
26, as voluntárias da Liga 
e pessoas da comunidade 
ao anoitecer saem pela área 
urbana e o interior levando 
palavras de amor e carinho. 
Em troca, recebem uma quan-
tia em dinheiro, e o melhor, 
o sorriso de quem as recebe.

No sábado, dia 29 de de-
zembro, nossa reportagem 
acompanhou um dos grupos 
da área central, que percorreu 
residências no entorno do 
Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais. As voluntárias da 
Liga, com camisetas identi-

ficando a entidade, afinaram 
o gogó e por volta das 19h45 
iniciaram a cantoria, sendo 
recebidas com alegria nas 
casas.

Ao todo são 10 grupos: 

são três na cidade, três em 
Mato Alto, dois em Ferraz, 
um em Vila Progresso e um 
em Andréas. O Terno de Reis 
segue até o domingo, dia 6 de 
janeiro.

Já é tradição. Todos os anos, colaboradores do Grupo 
Arauto dedicam uma noite para cantar reis e levar a 
mensagem do nascimento de Jesus às famílias de Vera 
Cruz. Este ano, o roteiro do grupo foi em parte do bairro 
Esmeralda, nas ruas Thomaz Gonzaga, Tiradentes e pro-
ximidades, na quarta-feira. Ao todo, o Arauto recebeu 
R$ 1.125,30. O valor foi repassado à Liga Feminina de 
Combate ao Câncer.

sEnTimEnTO DE GRATiDÃO
Foram muitos os sorrisos recebidos durante a cantoria. 

Mas um deles foi especial. Em uma das casas, os cantores 
entraram dentro do quarto e levaram a música tema do 
Terno de Reis para uma senhora acamada. Nas poucas 
palavras que ela disse, o agradecimento. Mas no rosto, 
a tradução de que a alegria estava ali.


