
| No próximo sábado, dia 28, missa na Igreja Ima-
culada Conceição, às 14 horas, presidida pelo Padre 
Carlos, pela passagem do 17º ano de Ordenação Sa-
cerdotal. 

| Resultados da segunda rodada do 25º Campeo-
nato de Futebol Sete de Dona Josefa: Andréas 3x0 
Juventus, jogo de veteranos; Nacional 5x0 Unidos do 
Rio Pardinho; JJ Mármores e Granitos 1x5 Junção Es-
portiva, e FC DNA não compareceu e perdeu por WO, 
para o Amigos da Bola. No sábado, a terceira rodada 
terá estes jogos, a partir das 13h45min: Unidos do 
Rio Pardinho x Amigos da Bola, veterano; Juventude 
Unida x H’lera; Andréas x FC DNA; e FC Construtora 
Galvan x JJ Mármores e Granitos. 

| No dia 13 de outubro, a AERC Juventude Unida 
promove festa para comemorar os 50 anos de história, 
nos pavilhões da Comunidade Imaculada Concei-
ção. Início 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, almoço e, a 
tarde, apresentação do histórico dos 50 anos, com a 
leitura da Ata de Fundação, homenagens e principais 
conquistas do Clube, e depoimentos de integrantes 
que iniciaram a história. Atletas que já defenderam 
as cores da Juventude Unida estão convidados a 
participar. Após, reunião dançante com o Musical KM. 

| Hoje, dia 20, a partir das 10 horas, no CTG de Linha 
Cristina, em Vale do Sol, o grupo das pessoas com defi-
ciência da IECLB terá seu encontro de confraternização 
e também pela passagem do dia em homenagem a 
Revolução Farroupilha.

| Domingo, dia 22, a partir das 9h30min, a S.C.E. 
Ferraz realiza jogo de veteranos frente à equipe do 
Sempre Amigos de Vera Cruz. Ao meio-dia, haverá 
almoço de confraternização.

| Está previsto para outubro o início do primeiro 
Campeonato de Futsal promovido pela S.C.E. Ferraz, no 
Ginásio Municipal de Ferraz, Centro. A disputa será nas 
modalidades feminino, veterano e aberto. Mais infor-
mações com Jair Krause (Nego), no (51) 99878-0644. 

| Hoje à noite, a S.C.E. Ferraz retribuirá a visita ao 
grupo de Canastreiros de Formosa. Início às 19h30min. 
O confronto acontece junto ao Bar e Lancheria Ebert, 
de Formosa.

| O E.C. Independente recebeu no último domingo, 
pelo Campeonato Regional de Futebol de Campo, o 
Boa Vista, tendo vencido nos aspirantes e perdido nos 
titulares, ambos pelo placar de 3x1. Neste domingo, 
enfrenta a equipe do Bom Jesus, no estádio do Ave-
nida, em Santa Cruz, a partir das 14 horas.

| O presidente do Independente, René Tornquist, 
convoca os sócios para Assembleia Geral nesta sexta-
feira, a partir das 20 horas, na sede do clube, seguida 
de janta, para tratar de assuntos diversos de interesse 
da entidade e marcar os 61 anos de fundação do clube, 
que transcorre no dia 21 de setembro.

| O coral da Congregação Luterana Trindade es-
tará participando de culto festivo na Congregação 
Emanuel de São José da Reserva, neste sábado, às 
20 horas.

| Importante: proprietários de imóveis rurais pre-
cisam estar atentos para o prazo de Declaração do 
ITR, que se encerra no dia 30 de setembro. Após esta 
data, ocorre a incidência de multa.
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Crimes na internet 
são tema de palestra

Agroindústria de V. Cruz adere ao Susaf

Delegado Emerson 
Wendt, especialista 
nesta área, falará na 
terça-feira à noite, em 
evento com parceria 
do Grupo Arauto

Delegado Emerson Wendt já atuou em Vera Cruz
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Os perigos com crimes 
na internet e formas 
de acessar a rede com 

segurança serão o norte da 
próxima edição do Encontro 
com o Sindilojas, marcado 
para terça-feira, dia 24, em 
Santa Cruz do Sul. O evento, 
que terá como palestrante o 
delegado de Polícia e especia-
lista em crimes cibernéticos, 
Emerson Wendt, ocorre a 
partir das 19 horas e terá en-
trada gratuita tanto para asso-
ciados quanto para o público. 
A realização é do Sindilojas 
em parceria com o Grupo 
Arauto, que, na data, celebra 
os 33 anos do Jornal Arauto e 
três anos do Portal Arauto. As 
vagas são limitadas.

Conforme o presidente do 
Sindilojas, Mauro Spode, há 
uma demanda muito grande 
nesse sentido e a maioria dos 
delitos hoje utiliza tecnolo-
gia para sua prática. “Cada 
vez mais este assunto está 
diretamente relacionado com 
nosso dia a dia. Temos várias 

DIVULGAÇÃO

O quê: Encontro com o 
Sindilojas - Como evitar 
crimes pela internet;

Palestrante: Emerson 
Wendt, delegado de Po-
lícia, ex-chefe de Polícia 
do Estado do Rio Grande 
do Sul, diretor do Depar-
tamento de Inteligência 
de Segurança Pública, 
doutorando em Direito;

Horário e local: 19 horas, 
no auditório do Sindilo-
jas, na rua Ernesto Alves, 
714, Centro. A partir das 
18h30min, coffe break;

Como se inscrever: (51) 
3056-3500 - Vagas limi-
tadas.

SERVIÇO
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informações de lojistas que já 
tiveram prejuízos com crimes 
virtuais. É uma oportunidade 
única de todos sanarem suas 
dúvidas referentes ao assun-
to”, destaca.

De acordo o diretor exe-
cutivo do Grupo Arauto, 
Luís Carlos Dhiel, a palestra 
é mais uma oportunidade 
para evidenciar que o Grupo 
Arauto apoia ações voltadas 
ao bem, capazes de melhorar 
a vida das pessoas de algu-
ma forma. “Parece oportuna 
a abordagem do tema por 
um especialista na área. Na 
medida que os associados do 
Sindilojas conhecerem bem 
esse tema saberão proteger 
seus empreendimentos, bem 
como orientar funcionários 
quanto aos cuidados que to-
dos precisamos ter para não 
difundir falsas informações 

ou difamar organizações, por 
exemplo”, aponta.

Vera Cruz tem a primeira 
agroindústria com adesão 
homologada no Sistema Uni-
ficado de Sanidade Agroin-
dustrial Familiar, Artesanal 
e de Pequeno Porte (Susaf/
RS). A confirmação da Em-
butidos Schunke veio nove 
meses depois que o Serviço 
de Inspeção Municipal (SIM) 
ingressou no sistema. O cre-
denciamento foi homologa-
do - permitindo as vendas 
para todo o Rio Grande do 
Sul -, após os proprietários 
da agroindústria Embutidos 
Schunke solicitarem ao SIM a 

indicação ao sistema estadual 
e o envio de documentos com-
probatórios para análise da 
Instância Operativa Central 
da Secretaria da Agricultura, 
Pecuária e Desenvolvimento 
Rural (IOC-SEAPDR). “Os 
produtos da agroindústria 
familiar podem ingressar em 
diferentes regiões do Estado, 
com garantia de qualidade e 
inocuidade pelo SIM de Vera 
Cruz”, afirma o médico vete-
rinário Jeisan Silveira.

Para ingressar no Susaf, 
a agroindústria ou empresa 
equivalente deve procurar 

a Secretaria de Desenvolvi-
mento Rural e Meio Ambiente 
de Vera Cruz para orien-
tação. Entre os requisitos, 
é necessário possuir área 
construída de até 250 metros 
quadrados e estar cadastrado 
no Programa Estadual de 
Agricultura Familiar (PEAF), 
cujo encaminhamento é feito 
pela Emater/RS-Ascar, para 
posterior formalização no 
SIM. Além disso, é preciso 
operar exclusivamente com 
mão de obra familiar ou com 
10% de contratados, no caso 
de empresa de pequeno porte.


