
|Neste domingo, haverá celebração na Igreja Ima-
culada Conceição, às 9 horas.

|Devido à chuva no último sábado, o 25º Campeo-
nato de Futebol Sete de Dona Josefa, que coloca em 
disputa o troféu 50 anos da AERC Juventude Unida, 
novamente não teve a 2ª rodada realizada, que foi 
adiada para este sábado, com a realização destes jogos, 
se o clima colaborar, a partir das 13h45min: Andreas 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 fones 
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, do Derli 
Blank, Mueller Produtos Artesanais, e do Geraldo Back. 

|No dia 13 de outubro, a AERC Juventude Unida 
promove festa para comemorar os 50 anos de história, 
tendo por local os pavilhões da Comunidade Imacu-
lada Conceição. O início será na parte da manhã com 
jogo de voleibol, relembrando os primeiros anos do 
clube,  e jogo de futebol de campo entre as equipes do 
Águia Master e Amigos do Luis Rech. Ao meio-dia será 
servido almoço, e na parte da tarde apresentação do 
histórico dos 50 anos, com a leitura da Ata de Funda-
ção, e principais conquistas do clube, e depoimentos 
de integrantes que iniciaram a história. Atletas que já 
defenderam as cores da Juventude Unida estão todos 
convidados, a participar deste momento festivo. Após, 
reunião dançante com a animação do Musical KM. 
Agende e participe.

| O Grupo do Coral da Comunidade Evangélica de 
Ferraz (IECLB) promove no dia 14 de setembro, sábado, 
o Dia da Cuca. A partir do meio-dia poderão ser adqui-
ridas deliciosas cucas de vários sabores, além de bolos 
e pães. À tarde haverá bingo a partir das 13h30min. Às 
15h30min será servido um café com ingressos anteci-
pados no valor de R$ 10 por pessoa, com integrantes 
do grupo.

| A programação da IECLB terá hoje a noite encontro 
dos Casais Reencontristas, com gincana e galinhada. 
Domingo, dia 15, 2ª etapa das Olimpíadas da JE Sinodal 
em Rio Pequeno e dia 19 de setembro, OASE às 14 horas.

| A Congregação Luterana terá sábado, dia 14, às 
20 horas, culto com Santa Ceia, com a participação do 
coral, e na quarta-feira, dia 18, às 20 horas, culto com 
Santa Ceia na Escola Gonçalves Dias.

|Está previsto para outubro o início do 1º Campeo-
nato de Futsal promovido pela S.C.E. Ferraz, no Ginásio 
Municipal de Ferraz-Centro. A disputa será nas modali-
dades feminino, veterano e aberto. Maiores informações 
com Jair Krause (Nego), fone: 9.9878-0644. 

| A Congregação Evangélica Luterana Trindade 
promove neste sábado, 14 de setembro, o seu 1º Jantar
-baile Gauchesco, em seu pavilhão de festas. O início 
será às 20 horas com variado buffet, seguido de buffet 
de sobremesa. Na animação estará o Grupo Fandan-
gueiros do Rio Grande. Ingressos antecipados podem 
ser adquiridos com os líderes dos grupos e diretoria ou 
na hora no local da festa. Durante o dia haverá venda 
de cucas no pavilhão da comunidade.

| Neste domingo está prevista a segunda rodada do 
Campeonato Regional de Futebol de Campo, transfe-
rida no último final de semana em virtude da instabi-
lidade. O Independente receberá o Boa Vista em Vila 
Progresso nas categorias reservas e titulares.

| A diretoria da Sociedade Sempre Viva convida os 
sócios para jogo de bolão de mesa no dia 21 de setem-
bro na sede do EC Independente.
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Um bingo clandestino si-
tuado na Rua Dorval Martins, 
no Bairro Ana Nery, foi fecha-
do na tarde desta quarta-fei-
ra, dia 11, em Santa Cruz do 
Sul. A ação foi desencadeada 
pela Delegacia de Polícia de 
Pronto Atendimento (DPPA). 
Segundo a titular da DPPA,  
delegada Raquel Schneider, 
a investigação iniciou a partir 
de requisição do Ministério 
Público para fechamento 
deste mesmo bingo que antes 
funcionava em outro local. 
No entanto, no decorrer dos 
trabalhos, o bingo que fun-
cionava em outro espaço foi 
fechado pela Brigada Militar, 
Prefeitura de Santa Cruz e 
o Corpo de Bombeiros, mu-
dando para um novo ende-
reço. A partir disso, a DPPA  
iniciou a investigação nova-

DPPA fechou mais um bingo clandestino em Santa Cruz
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mente e apurou onde estava 
esse mesmo bingo, localiza-
do na Rua Dorval Martins.  
No depósito, considerado 
grande e moderno, havia 
cerca de 50 pessoas no mo-
mento da abordagem. As 
pessoas foram retiradas do 

local e iniciou o processo de 
recolhimento de cerca de 45 
computadores e 11 máquinas 
caça-níqueis. Duas mulheres 
que estavam no local foram 
levadas para a Delegacia e 
responderão por contraven-
ção penal.

Bingo é fechado no bairro Ana Nery

MAIS UM

Seis pessoas foram presas 
e um adolescente apreen-
dido em uma operação 
contra homicídios na ma-
nhã desta quarta-feira, dia 
11, em Santa Cruz do Sul. 
Denominada “Parvum Mar-
lun”, a ação, que teve a parti-
cipação de mais de 50 policiais 
e cumpriu nove mandados de 
busca e apreensão, foi coor-
denada pela 2ª Delegacia de 
Polícia Civil e teve o apoio da 
1ª Delegacia de Polícia, Dele-
gacia de Polícia de Repressão 
às Ações Criminosas Organi-
zadas (Draco), Delegacia Es-
pecializada no Atendimento 

a Mulher (DEAM), DPCA e 
Delegacia de Vera Cruz.

Conforme o titular da 2ª 
Delegacia de Polícia Civil, 
delegado Alessander Zucuni 
Garcia, as prisões ocorreram 
no Residencial Viver Bem e 
Santa Vitória em uma investi-
gação que apura dois casos de 
tentativa de homicídio regis-
tradas no bairro Santa Vitória. 
“Conseguimos elementos pra 
identificar a autoria de dois 
homicídios tentados nas úl-
timas semanas e cumprimos 
os mandados hoje. São dois 
adultos presos preventiva-
mente, dois adolescentes com 

mandado de internação pro-
visória e os restantes foram 
presos em flagrante”, disse.

Ainda de acordo com o de-
legado, a investigação apurou 
que, apesar do envolvimento 
dos presos no tráfico, a mo-
tivação dos dois crimes teria 
sido uma desavença entre 
dois indivíduos. O mandan-
te seria um criminoso que 
está preso na Penitenciária 
Estadual do Jacuí, em Char-
queadas. Ele, que também foi 
alvo da operação de hoje, é 
apontado com autor de outras 
ordens para execuções em 
Santa Cruz.

Integra VC abre inscrições na segunda
SAÚDE

Diversas terapias alterna-
tivas serão oferecidas nova-
mente em um evento realiza-
do pela Secretaria Municipal 
de Saúde de Vera Cruz. É a 
segunda edição do Integra 
VC, que ocorre no dia 28 de 
setembro, um sábado, a partir 
das 9 horas, no Posto de Saú-
de Central e no Espaço Ma-
mãe Criança. A proposta faz 
parte do projeto de implanta-
ção das Práticas Integrativas 
Complementares – PICS, no 
Sistema único de Saúde – SUS 
do Município.

Serão disponibilizadas 

gratuitamente sessões de au-
riculoterapia, cristalterapia, 
fitoterapia, ginástica holís-
tica, biodança, reflexologia 
podal, marmaterapia, quiro-
praxia japonesa, lian gong, 
meditação guiada, floral, 
quick massage, quick massa-
ge com reiki e shantala. Entre 
os parceiros na realização das 
atividades estão os cursos da 
saúde da Universidade de 
Santa Cruz do Sul – Unisc, os 
grupos Shanti Nillaya e Evo-
luir-se, Pra Vida, Ponto do 
Equilíbrio, Cristais Venezia-
no, e os terapeutas Clarissa 

Duarte, Fábio Roberto Aires, 
Márcio Flávio Barbosa, Julia-
na Tavares Ferreira, Guelle 
Duarte Ribeiro, Vaneila Hel-
fer, Nadir Paludo, Luciley 
Adam e Simony Dias.

A coordenadora do Núcleo 
de Apoio à Saúde Familiar – 
Atenção Básica – NASF-AB, 
Inadjara Hickmann, reforça 
que neste ano as inscrições 
poderão ser feitas a partir da 
segunda-feira, dia 16, pelos te-
lefones 3718-3383 e 3718-1327. 
Para se inscrever é necessário 
informar nome, telefone e nú-
mero do cartão do SUS.


