
de alimentos [previsão de 
arrecadação, tendo em vista 
o número de ingressos] darão 
para cerca de três meses”, ob-
serva ela, feliz com a iniciativa 
da Funerária Halmenschlager 
e do Grupo Arauto. 

O EVENTO
A palestra, frisa Claiton 

Fernandez, será para todos 
os públicos, de 
todas as idades, 
e irá versar so-
bre escolhas, 
a importância 
delas, do auto-
conhecimento, 
do quadrante 
do equilíbrio. 
Irá trazer tam-
bém cases de 
sucesso e expe-
riências, sendo 

o conteúdo voltado tanto 
para o lado pessoal quanto 
profissional. “Não adianta ter 
escolhas, sonhar e desejar, se 

OS INGRESSOS

Palestra vai arrecadar 
alimentos para a Liga
Claiton Fernandez falará sobre “Caminhos de um vencedor” no dia 19 de
março, em promoção da Funerária Halmenschlager com apoio do Grupo Arauto
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EVENTO BENEFICENTE

“
Não adianta ter 
escolhas, sonhar e 
desejar, se não se 
desafiar, se não tiver 
atitude, se não correr 
atrás”.

CLAITON FERNANDEz
palestrante

Halmenschlager, Arauto e Liga definiram detalhes do evento em reunião nesta semana
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A terça-feira, dia 19 de 
março, será de palestra junto 
ao Clube Cultural e Esportivo 
Vera Cruz. Em uma promoção 
da Funerária Halmenschlager, 
com apoio do Grupo Arauto, 
Claiton Fernandez falará so-
bre “Caminhos de um vence-
dor”. O evento, que começa às 
20 horas, tem caráter social e 
vai beneficiar a Liga Feminina 
de Combate ao Câncer de 
Vera Cruz. Os ingressos são li-
mitados e podem ser adquiri-
dos junto à Funerária, na sede 
do Arauto e na Acisa. O custo 
é de dois quilos 
de alimentos 
não perecíveis, 
que devem ser 
entregues no 
momento da 
retirada do in-
gresso. Os ali-
mentos arreca-
dados, frisa a 
presidente da 
Liga, Marilise 
Iser, serão uti-
lizados nas sacolas entregues 
aos pacientes que a entidade 
auxilia. “Doações são sempre 
bem-vindas. Estes 500 quilos 

não se desafiar, se não tiver 
atitude, se não correr atrás”, 
sublinha o palestrante, que 
acumula experiências profis-
sionais em grupos econômi-
cos líderes em seu segmento 
no Brasil e no exterior, como 
presidente do Conselho de 
Administração, CEO e dire-
tor executivo; gestor públi-
co municipal nos cargos de 
contador geral, secretário da 
Fazenda e da Administração 
de Santa Cruz do Sul; perito 
e avaliador judicial; profes-
sor universitário; orientador 
profissional; palestrante e 
escritor. Atualmente, é dire-
tor executivo da Funerária 
Halmenschlager. Claiton, 
que tem publicado o livro 
“Caminhos para um vence-
dor”, é Doutor e Mestre em 
Administração, MBA Execu-
tivo Internacional em Gestão 
Empresarial e graduado em 
Ciências Contábeis.

O número de ingressos disponibilizados será limitado. Eles 
podem ser adquiridos a partir da próxima quarta-feira, dia 6 
de março, na Funerária Halmenschlager, no Grupo Arauto e 
na Associação Comercial Industrial Serviços e Agropecuários 
(Acisa). A Liga sugere os alimentos que podem ser entregues: 
massa, azeite, farinha, arroz, açúcar, leite e bolacha.

| A próxima missa na Igreja Imaculada Conceição será 
neste domingo, dia 3 de março, às 10 horas, e quermesse 
durante o dia, que terá almoço ao meio-dia com buffet, arroz, 
maionese, saladas diversas e churrasco com carne de gado, 
porco e galeto, ao preço de R$ 25 por pessoa. Na parte da 
tarde, reunião dançante com duas bandas.

| Pelo Campeonato Municipal de Futebol de Campo, o 
próximo compromisso da Juventude Unida/Águia/Nacional 
será no dia 10 de março, em Linha Henrique D’Ávila, contra o 
Juventude. Todos os atletas do time reserva devem estar no 
local às 13h30min, para conversa inicial da comissão técnica.

| Pelo campeonato Gol de Placa, a AERC Juventude Unida 
joga neste sábado, dia 2 de março, às 14 horas, contra o 
Quilmes. Os atletas devem estar no local às 13h45min. 

| No dia 9 de março haverá jantar-baile na Associação 
Comunitária 7 de Junho, com início às 20 horas. Ingresso no 
valor de R$ 25.

| A SRE Boa Vontade realiza jantar-baile neste sábado, dia 
2 de março, com buffet, animação da Banda Doce Desejo e 
diversas atrações.  

| O Centro Ecumênico de Linha Sítio promove sua tradicio-
nal quermesse anual, neste domingo, dia 3 de março, com 
variado buffet no almoço. Banda Scala, rifas, ótima copa e 
cozinha. No sábado haverá venda de cucas no local. 

| A diretoria da Comunidade Católica Sagrada Família 
está intensificando os preparativos para a quermesse que se 
realiza no dia 24 de março, com diversificada programação.

| Hoje, dia 1º de março, é o Dia Mundial da Oração e às 
9h15min acontece um culto para celebrar este dia, mais 
o encontro paroquial da OASE. Às 20 horas, o encontro de 
jovens (IECLB).

| Neste sábado, dia 2, os Casais Reencontristas de Ferraz 
realizam jantar dançante com a banda Nova Dimensão, no 
valor de R$ 20, no pavilhão da Comunidade Evangélica de 
Ferraz. O início será às 20 horas e não haverá reserva de 
mesas.

| Neste sábado, dia 2 de março, o 1º encontro do Depar-
tamento de Servas, às 14 horas. No domingo, dia 3, culto 
com Santa Ceia e na terça-feira, a retomada dos ensaios do 
Coral (IELB).

| Teremos mais uma rodada importante neste sábado para 
definir os clubes que vão se classificar para a fase seguinte 
do Campeonato Regional de Futebol Sete Gol de Placa, de 
Ferraz. Jogam: Juventude LHD e Monterrey; Juventude Unida 
e Quilmes; Independente e Bataioli; Boa Vontade e Sem Com-
promisso; Katraca’s e Albardão; e Os Faxas e Junção Esportiva. 
Os jogos iniciam às 13 horas.

| No dia 10 de março acontece a festa anual da Associação 
de Produtores Rurais de Alto Ferraz. Na animação, banda 
Destinu’s.

| A diretoria da Comunidade São Luiz, de Linha Floresta, 
agradece todas as pessoas que prestigiaram a quermesse que 
ocorreu no último domingo. Um agradecimento especial a 
todos que colaboraram na organização da festa.


