
| Neste domingo, haverá missa na igreja Imaculada 
Conceição, às 9h30min, com celebração da Primeira 
Eucaristia. 

| O Grupo de Mulheres Rurais Mãos Ativas, de Ponte 
Andréas, realiza neste domingo, na sede do Nacional, 
almoço com galinhada, maionese, saladas diversas, 
cuca e sobremesas, ao preço de R$ 15 para adulto e 
R$ 8 para crianças de 6 a 11 anos. Participe.

| Teve início no último sábado, o 25º Campeonato de 
Futebol Sete de Dona Josefa, que coloca em disputa o 
troféu 50 anos da AERC Juventude Unida. A primeira 
rodada, no último fim de semana, teve quatro jogos 
com os resultados: Juventude Unida 2x1 JJ Mármores 
e Granitos; gols de Cristiano e Leandro, descontan-
do Leandro contra para o time perdedor. Andréas 
1x1 Amigos da Bola; gols de Daniel para o Andréas e 
André para o Amigos da Bola. FC Construtora Galvan 
4x0 Junção Esportiva, gols de Luis, Clederson, e Igor 
(2 vezes). Unidos do Rio Pardinho 0x0 Juventus. No 
próximo sábado, pela segunda rodada, serão realizados 
estes jogos, a partir das 13h45min: Andréas x Juventus; 
Jogo de veteranos; Nacional x Unidos do Rio Pardinho; 
JJ Mármores e Granitos x Junção Esportiva, e FC DNA 
x Amigos da Bola. Informações pelos telefones (51) 
99676-1067 com Paulo, (51) 99613-9157 com Rafael e 
(51) 99741-7170 com Diego. O 25º Campeonato de Fu-
tebol Sete tem a parceria e o apoio do Jornal Arauto, 
Derli Blank, Mueller Produtos Artesanais e Geraldo Back.

| Nesta sexta-feira, às 20 horas, acontece reunião 
em Linha Formosa sobre as olimpíadas e, no sába-
do, o Encontro Sinodal de Casais Reencontristas. 
Domingo, dia 1º, às 9 horas, culto de Confirmação 
Jubilar em Ferraz, com almoço festivo. Quinta-feira, 
dia 5 de setembro, às 15 horas, Encontro da OASE de 
Ferraz (IECLB).

| Hoje, a partir das 20 horas, Encontro de Famílias e 
no domingo, às 9 horas, culto com Santa Ceia (IELB).

| Amanhã, dia 31, o Grupo de Mulheres Rurais “A 
União Faz a Força”, realiza jantar junto ao pavilhão da 
Escola Gonçalves Dias. No cardápio, galeto, salsichão, 
pratos quentes, saladas e sobremesas, ao valor de R$ 
20. Ingressos para o jantar com integrantes do grupo. 
Na noite, também haverá jogo da roda da sorte e o 
sorteio da rifa.

| Devido às inúmeras reclamações da comunidade, 
principalmente em relação a Operadora de Telefonia  
Móvel Vivo, estará sendo encaminhado à operadora 
um pedido de explicações ou motivos para a má 
qualidade do sinal. A solicitação partirá da Câmara 
Municipal de Vereadores, através de uma sugestão 
do Vereador Mártin Nyland.

| O EC Independente estreia neste domingo,  frente 
ao Unidos de Vera Cruz, pelo Campeonato Regional 
de Futebol de Campo, no campo do Clube Vera Cruz, 
a partir das 14 horas. O certame iniciou no último do-
mingo e terá a participação de 10 equipes.

| A Congregação Luterana Trindade está organi-
zando jantar-fandango no dia 14 de setembro, em 
seu pavilhão de festas, com animação do Grupo 
Fandangueiros do Rio Grande. Ingresso antecipados 
com a diretoria.

| Representantes do Departamento de Leigos da 
Congregação Trindade de Vila Progresso estão indo 
participar do Congresso Nacional de Leigos Luteranos 
neste fim de semana, representando a Congregação 
e o Vale do Rio Pardo.
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Proerd chega a duas 
escolas de Vera Cruz
Aulas ocorrem nas 
quintas-feiras à tarde 
para alunos do 5º ano 
dos educandários 
Hannemann e 
Elemar Kroth

COMBATE À DROGADIÇÃO E VIOLÊNCIA
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Com o objetivo de pro-
por ações conjuntas 
entre a polícia mili-

tar, professores, estudantes, 
pais e comunidade em geral, 
para prevenir e reduzir o uso 
de drogas e a violência na 
comunidade escolar, é que 
o Programa Educacional de 
Resistência às Drogas e à 
Violência (Proerd) foi criado.  
Desde o dia 15 de agosto, 
duas escolas de Vera Cruz 
estão sendo contempladas 
com a ação: a Escola Frederico 
Augusto Hannemann, de Vila 
Progresso, no interior, e a Es-
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cola Elemar Guilherme Kroth, 
situada no bairro Boa Vista. 

De acordo com o coman-
dante da Brigada Militar de 
Vera Cruz, tenente Carlos 
Moisés Savian dos Passos, 
foi contemplada uma escola 
do interior e outra da zona 
urbana onde existem algu-
mas deficiências. “Percebe-
mos que são locais onde tem 
um público-alvo que possa 
ser corrompido por trafican-

tes”, esclarece. “Para evitar  
e combater que as crianças 
se envolvam com as drogas 
e também para aproximar 
a comunidada da Brigada 
Militar, neste momento estas 
escolas foram elencadas”, 
sublinha. Savian reforça 
que através do programa, o 
intuito, além do combate à 
drogadição e violência na es-
cola, é formar bons cidadãos, 
cidadãos de bem.

LUCIANA MANDLER

Estudantes aprendem sobre tomada de decisões

Aulas são dinâmicas, baseadas em situações reais
Em Vera Cruz, as aulas do 

Proerd ocorrem nas quintas-
feiras à tarde para alunos dos 
5º anos. Com duração de cerca 
de uma hora, a aula é ministra-
da pelo soldado Vagner Hen-
rique dos Santos. No início da 
tarde, o programa ocorre em 
Vila Progresso, após, no edu-
candário do bairro Boa Vista.

As aulas são dinâmicas, 
baseadas em situações reais, 
que acontecem no dia a dia, e 
até mesmo podem já ter ocor-
rido com os alunos, “aí se abre 
um questionamento de qual a 
atitude que eles tomariam, o 
que eles entendem como cer-
to e errado em determinadas 
situações”, explica o instrutor, 
soldado Santos. 

Ainda conforme Santos, 
os temas são relacionados 
à vida cotidiana de pessoas 
com a idade dos alunos, com 
histórias reais, informações 
sobre drogas, como tomar uma 
decisão responsável, risco e 
consequências, como apren-
der a lidar com a pressão dos 
colegas, lidar com situações 
de tensão, aprender as bases 

A fim de atender toda a comunidade vera-cruzense, 
tenente Savian adianta que está em planejamento a 
estruturação de uma sala de aula no quartel de Vera 
Cruz para a realização do projeto “Hoje a aula é na 
Brigada”. “Como não conseguimos privilegiar todas as 
escolas no Proerd, pois temos só um instrutor, a ideia é 
futuramente privilegiar toda a comunidade, escolas e o 
comércio, com instruções e palestras no quartel”, frisa.
Tenente Savian frisa que está sendo feita uma refor-
ma em todo quartel, estando na fase final. “Nesta 
reforma verificamos que há um espaço ocioso, que 
vamos transformar em sala de instrução”, conta. “Ali, 
vamos realizar o projeto, com palestras relativas ao 
Proerd, segurança, violência doméstica e tantos ou-
tros assuntos importantes para serem tratados junto 
da comunidade”, explica. O objetivo maior é aproxi-
mar toda a comunidade, “trazer as pessoas para este 
espaço, mostrar a nossa rotina e falar da importância 
que existe na aproximação entre o órgão de segu-
rança pública e comunidade”, frisa. Para equipar a 
sala de instrução, tenente Savian já contatou algumas 
entidades para buscar recursos juntos a programas.

PARA O FUTURO

da comunicação, comunica-
ção não verbal e escuta ativa, 
bullying, e como obter ajuda.

“A duração é 10 semanas, 
um encontro por semana nas 
quintas-feiras mais a formatu-
ra de conclusão do curso para 
os alunos que frequentaram 

sem faltas”, aponta. “É muito 
importante estes  temas serem 
trabalhados na idade em que 
estão, formando suas opiniões, 
e sendo adolescentes conscien-
tes do quanto é prejudicial o 
uso de drogas e a violência na 
formação deles.”, reflete.


