
| Neste domingo, dia 30, haverá celebração na Igreja 
Imaculada Conceição, às 9 horas.

| A próxima missa na Igreja Imaculada Conceição será 
no dia 7 de julho, às 9h45min.

| A AERC Juventude Unida realizou jogo amistoso no 
último sábado em seu campo contra a equipe do Formosa, 
e perdeu por 3x2, tendo marcado para o time de casa os 
atletas Gabriel e Gabriel Lenz. Um jogo que integrou os 
atletas das duas localidades, e deve ter o jogo de volta 
marcado nos próximos dias. Equipes interessadas em rea-
lizar partidas amistosas, de campo ou Futebol Sete, podem 
entrar em contato com dirigentes da Juventude Unida.

| Neste sábado, dia 29, a Juventude Evangélica de Linha 
Andréas, juntamente com a Emater, por meio do Grupo de 
Mulheres, realiza sua tradicional festa de São João, que terá 
início às 19h30min. Haverá janta com galinhada ao preço 
de R$ 15 por pessoa antecipado e R$ 18 na hora. Também 
terá quentão, cachorro-quente, pipoca, fogueira, além de 
outras atrações. Haverá ainda baile com a animação da 
Banda Acordes de Ouro. Entrada gratuita. 

| A AERC Juventude Unida está lançando o 25º Cam-
peonato de Futebol Sete de Dona Josefa, que neste ano 
coloca em disputa um troféu especial: 50 anos da AERC 
Juventude Unida. O início está previsto para o segundo final 
de semana de agosto e as fichas de inscrição deverão estar 
disponíveis nas próximas.

| A Comunidade Católica de Entrada Ferraz convida 
para o jantar do Padroeiro Sagrado Coração de Jesus, dia 
28, no pavilhão da comunidade. No cardápio, galinhada 
com buffet de sobremesa, ao preço de R$ 15 (antecipado). 
No dia, será R$ 18. Ingressos com a diretoria e no Mercado 
Ferraz. Durante o jantar será feito sorteio da rifa. Na anima-
ção, Musical Harmonia. Às 19 horas será celebrada missa.   

| Neste sábado, dia 29, a partir das 19h30min a Juventu-
de Evangélica de Ferraz, promove Festa de São João, com 
janta da Boia-Forte e após baile com a Banda Bierfest, no 
pavilhão da comunidade (IECLB). Ingressos antecipados 
no valor de R$ 15 (adulto) e R$ 9 (crianças de seis a 10 
anos). No dia ingressos a R$ 18. Não haverá reserva de 
mesas. Acompanhando a Boia-forte haverá pão caseiro. 
Também haverá venda de lanches e quentão, bem como a 
tradicional “pescaria”.

| A Secretaria Municipal de Saúde informa que o atendi-
mento médico para o mês de julho, no Posto de Saúde de 
Ferraz, terá mudanças. O doutor Astor e a doutora Taiane 
atenderão todos os dias na parte da tarde, de segunda a 
sexta feira, em escala entre os dois profissionais. Portanto, 
nesta segunda o atendimento médico já ocorre no período 
da tarde.

| A Escola Estadual Frederico Augusto Hannemann 
liderou uma mobilização na localidade em parceria 
com demais entidades, visando o combate aos locais 
possíveis de propagação da dengue, envolvendo os 
alunos do educandário e comunidade, demonstrando 
a importância da prevenção.

| Neste sábado, dia 29 de junho, realiza-se o primeiro 
jogo da final da categoria aspirantes do Campeonato 
Municipal de Futebol de Campo, entre Clube Vera Cruz 
e Independente, a partir das 14h30min, no Estádio da 
Colina.

| No domingo ocorre a grande final do Campeonato 
Municipal de Futebol de Campo entre E.C. Indepen-
dente e CCE Juventude em Vila Progresso, a partir das 
14h30min. No primeiro jogo ocorreu empate em 1x1, 
sendo que o vencedor no segundo jogo sagra-se cam-
peão. Em caso de empate a decisão será por pênaltis.

| Neste final de semana ocorre Festa Campeira na 
propriedade de Sílvio Brandt na Linha Alta, com a 
participação de diversas entidades.
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Municípios da região 
têm contas em dia
Vera Cruz, Santa Cruz 
do Sul e Vale do Sol 
estão entre os 116 
que cumprem todas 
as exigências do 
sistema CAUC

Por meio do recolhimento, entidade visa recursos
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O Brasil tem ao todo 
5.568 municípios. 
Destes, apenas 116 

estão com todas as obrigações 
em dia no Serviço Auxiliar de 
Informações para Transferên-
cias Voluntárias (CAUC). Na 
região, Vera Cruz, Santa Cruz 
do Sul, Vale do Sol, Candelá-
ria, Rio Pardo, Sinimbu, Passo 
do Sobrado e Venâncio Aires 
figuram na lista das cidades 
que cumprem todas as exigên-
cias do sistema, que serve para 
verificar a regularidade dos 
municípios junto aos órgãos 
do Governo Federal. Embora 
os municípios mencionados 
estejam em dia, Passo do So-
brado encontra-se na situação 

de “A comprovar”, no que 
refere ao encaminhamento do 
relatório resumido de execu-
ção orçamentária.

O secretário Marcos Ivan 
dos Santos, da Secretaria de 
Planejamento e Finanças de 
Vera Cruz, reforça que para 
estar adimplente no CAUC,  
a cidade precisa, entre outros 
requisitos, atender os limites 
constitucionais de aplicação 
em saúde e educação, cumprir 
limites da Lei de Responsabi-
lidade Fiscal com publicações 
periódicas e relatórios, prestar 
contas de recursos recebidos 
da União, manter e cumprir 
as determinações legais do 
Regime Próprio de Previdên-
cia, além da pagar os impostos 
em dia.

Em 2019 o número de obri-
gações a serem atendidas 
subiu de 13 para 15, com a 
inclusão dos itens Matriz de 
Saldos Contábeis – MSC, e do 
Cadastro da Dívida Pública 
(CDP). Com isso, o número 

de municípios inadimplentes 
bateu recorde no último levan-
tamento feito pela Confedera-
ção Nacional dos Municípios  
(CNM), realizado no mês de 
abril. Foram 5.452 cidades 
negativadas na plataforma, 
quase 98% do total de municí-
pios brasileiros.

Marcos dos Santos explica 
ainda que neste sistema es-
tão as informações que são 
remetidas à União. “Diria 
que é uma parte das nossas 
obrigações”, explica. “Pode 
ocorrer de alguns municípios 
se colocarem em dia depois da 
pesquisa. Não há como saber, 
pois a pesquisa no sistema é 
sempre do dia. Há itens que 
vencem hoje e amanhã será 
renovada para o dia de ama-
nhã”, sublinha. Se não estiver 
regular o município não rece-
be recursos de Transferências 
Voluntárias da União, como 
emendas parlamentares, e 
também não consegue obter 
empréstimos.

Copame faz arrecadação de óleo saturado
CAMPANHA

Como forma de adquirir 
recursos e se manter, a 
Copame também comer-
cializa produtos persona-
lizados, entre eles caneta 
(R$ 3); copo com tampa e 
canudo em acrílico (R$ 10); 
lixeira para veículo (R$ 20); 
camiseta (R$ 30); caneca 
em porcelana (R$ 30); cuia 
personalizada a laser (R$ 
40) e cuia personalizada 
resinada (R$ 50).

RECURSOS

A Associação Comunitária 
Pró-amparo do Menor (Co-
pame) de Santa Cruz do Sul 
está com uma iniciativa que, 
além de auxiliar a própria as-
sociação a angariar recursos, 
é voltada ao cuidado com o 
meio ambiente. Desde o início 
de junho, a Copame realiza 
a campanha premiada “Eu 
também ‘óleo’ por elas”. A 
iniciativa consiste na arre-
cadação de óleo saturado e 

quem participar com a doa-
ção concorre a uma cesta de 
produtos personalizados da 
Copame. Os sorteios serão nos 
dias 30 de junho, 31 de julho 
e 30 de agosto. Os locais de 
coleta de óleo saturado são 
a Galeria Farah, no centro de 
Santa Cruz; Mercado DanaJô, 
em Linha João Alves; Loja Re-
decell, situada na Rede Vivo 
do bairro Arroio Grande e no 
Mercado Europa, no Jardim 

Europa.
Para concorrer a cesta da 

campanha é preciso: armaze-
nar o óleo de cozinha somente 
em garrafa pet; tirar uma 
foto em frente ao banner da 
campanha nos locais de co-
leta; depositar a embalagem 
nos pontos de recebimento; 
e curtir a página da Copame 
SCS no Facebook, além de 
compartilhar a foto em modo 
público.


