
| Neste sábado, dia 27, haverá celebração na Igreja 
Imaculada Conceição, às 19 horas.

| Dia 3 de agosto, a AERC Juventude Unida fará 
jogo amistoso contra o Formosa, em Formosa, que 
terá início às 14h30min. Todos os atletas estão convi-
dados a acompanhar a equipe. Como no jogo de ida, 
todos terão oportunidade de jogar. 

| A AERC Juventude Unida organiza 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 dia 10 de agosto e as fichas de inscrição com 
o regulamento estão disponíveis no Jornal Arauto. 
Neste ano está sendo organizado um campeonato 
aberto, além do 1º Campeonato de Futebol Sete de 
Veteranos, formado por atletas que tenham nascido 
até o ano de 1984. O custo da inscrição das equipes 
do aberto será de R$ 250 e do veterano, R$ 150. A 
caução será de R$ 180 para o aberto e do veterano 
de R$ 100, sendo que as equipes para confirmar par-
ticipação devem recolher as duas taxas no momento 
da confirmação. O último prazo para a entrega das 
fichas é 2 de agosto, às 17 horas, ou com Paulo, no 
sábado, em Dona Josefa.  A premiação será de troféu 
e medalhas para os dois melhores colocados de cada 
campeonato e troféu para o terceiro e quarto coloca-
dos. Também haverá gratificação em dinheiro, sendo 
os valores os mesmos do ano passado: o campeão 
leva R$ 500. No veterano, a definição será até o final 
da confirmação das equipes, mas o valor deve ser de 
R$ 300. Atletas em dívida com a Associação devem 
regularizar sua situação. Informações pelos telefones 
(51) 99676-1067, com Paulo, 99613-9157, com Rafael, 
e 99741-7170, com Diego. O 25º Campeonato de Fu-
tebol Sete tem a parceria e apoio do Jornal Arauto 
e do Derli Blank

| Nesta sexta-feira, dia 26 de julho, às 19 horas, o 
Encontro de Famílias e no sábado, dia 27, às 19 horas, 
a Assembleia Semestral da Congregação Evangélica 
Luterana Cristã(IELB).

| Domingo, dia 28 de julho, às 9 horas, Culto em 
Alemão em Ferraz. Na quinta-feira, dia 1º de agosto, 
às 14 horas, Encontro da OASE Ferraz (IECLB).

| O Departamento das Servas da Congregação 
Evangélica Luterana Cristã de Ferraz realiza um al-
moço em homenagem ao Dia dos Pais, no dia 11 de 
agosto. No cardápio, galeto, salsichão, pratos quentes, 
saladas e buffet de sobremesas, no valor de R$ 20. 
Logo após o almoço, jogo da roda da sorte e o sorteio 
da rifa. Sábado, a partir do meio-dia, poderão ser ad-
quiridas cucas e tortas no pavilhão da congregação.
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Inauguração ocorreu na última segunda, em Vera Cruz

OPORTUNIDADE

Ulbra vai ofertar 20 
cursos de graduação 
e 19 de pós-graduação 
a distancia. Solenidade 
de inauguração foi 
na segunda-feira

TALIANA HICKMANN
redacao2@jornalarauto.com.br

A Universidade Lute-
rana do Brasil, que 
há 47 anos atua no 

ensino a distância, inaugurou 
polo em Vera Cruz, na noite 
de segunda-feira, dia 22. O 
espaço está localizado junto 
à Symbol Idiomas, na rua Jú-
lio Wild, 110, centro de Vera 
Cruz. A instituição vai ofertar 
20 cursos de graduação e 19 
de pós-graduação, totalmen-
te onlines, para aqueles que 
buscam uma nova especiali-
zação na cidade e na região.

De acordo com o diretor 
EAD da Ulbra, em nível 
nacional, Attila Elod Blész 
Junior, a instituição quer tra-
zer um diferencial para quem 
quer se colocar no mercado 
de trabalho. “O objetivo é 
que os profissionais que se 
formarem saiam com empre-
gabilidade e as competências 
que o mercado exige”, revela. 

TALIANA HICKMANN

O polo Ulbra EAD em 
Vera Cruz terá foco nos 
cursos de Pedagogia, 
Administração, Processos 
Gerenciais, Logística e 
Serviço Social. No total, 
são 20 de graduação e 
19 de pós-graduação. Em 
2019, os cursos vão ser 
totalmente online, mas 
para 2020, há previsão 
de mais 15 cursos, sendo 
alguns semipresenciais - 
parte realizados através 
do ensino a distância e 
parte de forma presencial.

CURSOS

GERAL06 ARAUTO    SEXTA-FEIRA E SÁBADO
26 E 27 DE JULHO DE 2019

PARA SE INSCREVER
As aulas iniciam no dia 29 

de julho. Porém, as inscrições, 
junto ao polo de Vera Cruz,  
vão até 10 de agosto. Após 
a inscrição, o vestibular será 
agendado e, posteriormente, o 
candidato vai realizar a prova. 
Se ele for aprovado, será dado 
o andamento na matrícula. 
Os cursos vão ser 100% online 
e cada disciplina vai possuir 
um professor e um tutor. As 
provas também serão feitas via 
web e apenas a avaliação final 
do semestre será realizada 
junto ao polo. 

As responsáveis pelo polo 
Ulbra EAD em Vera Cruz 
são Sandra Kappel e Lucrécia 
Moeller, diretora e coorde-

nadora, respectivamente, da 
instituição de ensino.

Vera Cruz tem novo 
polo de ensino EAD

Sindicato comemora aniversário na 
próxima semana em frente à sede

VERA CRUZ

O Sindicato dos Trabalha-
dores Rurais de Vera Cruz 
comemora no domingo, dia 
28, 56 anos de história. E 
para celebrar a data realiza 
na quarta-feira, dia 31, festa 
comemorativa, recheada de 
atrações. A programação de 
aniversário vai ocorrer em 
frente à sede da entidade, na 
rua Thomaz Gonzaga, 1.115, e 
tem a abertura oficial marcada 
para as 8h30min.

De acordo com o presiden-
te Cristian Wagner, será um 
dia de negócios, orientações 
técnicas e informações para 
os agricultores de Vera Cruz 

e região. “Acredito que o boom 
do evento será a palestra da 
Jane Berwanger, que dentro 
das atividades recentes foi 
ouvida na comissão especial 
da Reforma da Previdência, 
na defesa dos trabalhos rurais. 
No dia 31, estará trazendo 
orientações e cuidados que os 
agricultores devem tomar em 
função das reformas”, adianta.

PROGRAMAÇÃO
Após a abertura, prevista 

para as 8h30min, será reali-
zada a palestra com a douto-
ra em Direito Previdenciário 
e diretora do Instituto Bra-
sileiro de Direito Previden-

ciário, Jane Berwanger. Na 
sequência, será servido um 
café para as lideranças e o 
público em geral.

Em frente ao Sindicato 
haverá expositores com 
produtos na linha de se-
mentes, rações, máquinas 
e equipamentos, linha de 
colchões, que estarão sor-
teando prêmios. A praça de 
alimentação ficará a cargo de 
agroindústrias associadas ao 
Sindicato. Às 16 horas have-
rá sorteio de promoção “Ju-
lho, mês de aniversário do 
Sindicato”. O encerramento 
ocorre às 17 horas.

Liga e Sopão recebem doações
FEIRA DA COOPERAÇÃO

A terceira edição da Feira da Cooperação, realizada em 
Vera Cruz no dia 6 de julho, resultou na doação de R$ 
496,30 à Liga Feminina de Combate ao Câncer do muni-
cípio e mais de 35 quilos de alimentos não perecíveis ao 
Sopão das Marias. As entidades assistenciais receberam 
as doações na quarta, dia 17, com a presença de represen-
tantes dos organizadores da ação, que foi uma iniciativa 
da Sicredi Vale do Rio Pardo, através da Agência Vera 
Cruz, em parceria com a Coopervec e Espaço Natuvida.


