
| Neste domingo, haverá missa na Igreja Imaculada 
Conceição, às 9h45min, renovação das promessas do 
batismo, em vista da celebração da Primeira Eucaristia, 
no dia 1º de setembro.

| Neste sábado, dia 3, a AERC Juventude Unida 
fará jogo amistoso contra o Formosa, em Formosa, 
que com início às 14h30min. Todos os atletas estão 
convidados a acompanhar a equipe e, 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, sendo que a confirmação das equipes 
encerra hoje. As fichas retiradas devem ser devolvidas 
até as 17 horas no Jornal Arauto, ou ainda no fim se-
mana com Paulo. Neste ano está sendo organizado um 
campeonato aberto e o 1º Campeonato de Futebol Sete 
de Veteranos, formado por atletas que tenham nascido 
até 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 participação devem 
recolher as duas taxas no momento da confirmação 
da equipe. Informações pelos telefones (51) 99676- 
1067, com Paulo; 99613-9157, com Rafael; e 99741-7170, 
com Diego. O 25º Campeonato de Futebol Sete tem 
a parceria e apoio do Jornal Arauto e do Derli Blank.

| O Departamento das Servas da Congregação 
Evangélica Luterana Cristã de Ferraz realiza almoço 
em homenagem ao Dia dos Pais, no dia 11. 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 adquiridas cucas e 
tortas no pavilhão da congregação.

| Hoje, dia 2, às 20 horas, Encontro de Jovens da 
Juventude Evangélica de Alto Ferraz (IECLB).

| Neste sábado, dia 3, às 14 horas, Encontro das Ser-
vas e no domingo, dia 4, às 9 horas, Culto com Santa 
Ceia na Congregação Luterana (IELB).

| No dia 31 de agosto, sábado à noite, o Grupo de 
Mulheres Rurais “A União Faz a Força”, realiza um jantar 
junto ao pavilhão da Escola Gonçalves Dias.

| O Independente desenvolve um projeto com 
escolinhas de futebol. Os treinos ocorrem nas ma-
nhãs de domingo no campo do clube e em caso de 
intempéries no ginásio. Mais de 120 jovens e crianças 
estão inscritas e participando ativamente, sob a coor-
denação de Júlio Lopes.

| A próxima edição do Campeonato Regional 
de Futebol de Campo terá a participação de duas 
equipes vera-cruzenses, Independente e Unidos de 
Vera Cruz, que deverão se enfrentar na abertura da 
competição, prevista para o dia 2 de setembro.

| Está em andamento o Campeonato Municipal de 
Futsal. Da região sul, estão participando o Indepen-
dente, Fortaleza, Juventude e Centro Ecumênico. Os 
jogos ocorrem em rodadas nos ginásios das equipes 
participantes.

| Neste sábado haverá venda de cucas no pavilhão 
da Congregação Evangélica Luterana Trindade, com 
grande variedade de sabores. 
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Semana dedicada ao 
empreendedorismo

Exemplos para se inspirar

Nos dias 20, 21 e 22 de 
agosto, empresários 
vão prestigiar palestras 
e case de sucesso, 
além de participar
de rodada de negócios

Organização ultima preparativos para o evento
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Três dias de programa-
ção para os empresá-
rios vera-cruzenses 

e da região mostrarem seus 
produtos e serviços e adqui-
rirem conhecimento para 
aplicar em seus negócios. É 
com esse objetivo que vem aí 
a terceira edição da Semana 
do Empreendedor de Vera 
Cruz, entre os dias 20 e 22 de 
agosto. O evento vai contar 
com oportunidades para os 
pequenos e grandes empre-
sários, com palestras que  vão 
discutir temas atuais do mer-
cado, apresentação de case de 
sucesso e a tradicional rodada 
de negócios, que ocorre no 
dia de encerramento.

De acordo com o Secretário 
de Administração e Desen-
volvimento Econômico de 
Vera Cruz, Leandro Wagner,  
este é um movimento con-
solidado no Município, que 
veio para suprir uma carência 
no empresariado local. “A 
Semana do Empreendedor 
significa informação, novos 
negócios, oportunidades e 
contatos”, frisa. A noite de 
abertura traz a fala do diretor 
regional do Senai/RS, Carlos 
Artur Trein, a partir do tema 
“Desmistificando a indús-
tria 4.0: como o pequeno 

DIVULGAÇÃO
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Rodada de Negócios podem 
ser feitas na plataforma do 
Sebrae, através do link: www.
sebrae-rs.com.br/rodadasde-
negocios, clicando na opção 
“fazer a inscrição”.  

A terceira Semana do Em-
preendedor é promovida 
pela Prefeitura, Acisa, Ajevec 
e Sebrae, com apoio do Grupo 
Arauto.

empresário pode aumentar 
sua produtividade”. A partir 
das 19h30min, no Clube Vera 
Cruz, ele vai discorrer sobre 
como os empresários podem 
se beneficiar das inovações 
advindas com a quarta re-
volução industrial em seus 
negócios e adquirir uma pro-
dução mais inteligente.

OPORTUNIDADE
Também na programação 

da Semana do Empreende-
dor está a terceira edição 
da Rodada de Negócios, 
que ocorre no dia 22, a par-
tir das 13h30min, no Clube 
Vera Cruz. O evento reúne 
empreendedores, em uma 
oportunidade de aproximar 
pequenos negociantes de 
grandes empresas e prefeitu-
ras, mostrando seus produtos 
e serviços às compradoras. 
Segundo Leandro, são 11 em-
presas âncoras confirmadas: 
Sulprint, Kopp Tecnologia, 
Unisc, CVI, MCW, Germani 
Alimentos, Excelsior, Muni-
cípio de Vera Cruz, Universal 
Leaf, Imply e Medlive. As 
inscrições para participar da 

Entre os destaques da 
Semana do Empreendedor 
para a presidente da Aje-
vec, Regina Agnes, está a 
oportunidade de prestigiar 
empreendedores comparti-
lhando exemplos de suces-
so e de se inspirar a partir 
deles. Neste ano, o presi-
dente da Metalúrgica Mor, 
André Backes, vai contar a 
história da empresa, no dia 
21, a partir das 19h30min, 

no Clube Vera Cruz. 
Para o presidente da Aci-

sa, Ubirajara de Almeida, 
trata-se de os empreende-
dores aprenderem com os 
diferenciais empregados 
no crescimento desses ne-
gócios e aplicarem nos seus 
próprios. Após a palestra, 
haverá jantar empresarial. 
Os ingressos podem ser 
adquiridos juntos aos orga-
nizadores do evento.

Dia 20 - Terça-feira
19h30min, no Clube Vera 
Cruz: palestra “Desmis-
tificando a indústria 4.0: 
como o pequeno empre-
sário pode aumentar sua 
produtividade, com Car-
los Artur Trein, diretor 
regional do Senai/RS.

Dia 21 - Quarta-feira
9h30min, na Escola Vera 
Cruz: divulgação do 
Startup Weekend/Unisc; 
14h, no Clube Vera Cruz: 
“Empreendedorismo e 
tecnologia no campo”; 
19h30min, no Clube Vera 
Cruz, palestra case “A 
história da Mor”, com o 
presidente André Bac-
kes.

Dia 22 - Quinta-feira
13h30min, Clube Vera 
Cruz:  Rodada de Negó-
cios; 17h, no Espaço Fe-
liz: reunião do Conselho 
de Articulação Sindical 
e Empresarial (Conase/
Fiergs); 19h30min, no 
Clube Vera Cruz: pales-
tra “Liderança, a gestão 
do amanhã”, com Bru-
no Barbosa, diretor da 
Vithall Treinamentos.

PROGRAMAÇÃO


