
| Neste sábado haverá missa na igreja Imaculada 
Conceição, às 14 horas, presidida pelo Padre Carlos, 
pela passagem do 17º ano de Ordenação Sacerdotal.

| Na próxima quarta-feira haverá peregrinação da 
Padroeira Santa Teresa em vista da Teresafest, na Igreja 
Imaculada Conceição, às 19 horas.

| Resultados da terceira rodada do 25º Campeo-
nato de Futebol Sete de Dona Josefa, que coloca em 
disputa o troféu 50 anos da AERC Juventude Unida. 
Unidos do Rio Pardinho 1x2 Amigos da Bola, gols de 
Leandro e Gustavo, descontando Jonathan. Veterano: 
Juventude Unida 3x2 H’lera, gols de Paulo 2x e Rodrigo, 
descontando Edson e Jair. Andréas venceu por W.O. o 
FC DNA, que desistiu do Campeonato.  FC Construtora 
Galvan 5x1 JJ Mármores e Granitos, gols de Maxuel (3) 
Jardel e Valdo.  Para este sábado, está prevista a quarta 
rodada, a partir das 14h30min: Junção Esportiva x Ju-
ventude Unida; Veterano, Nacional x Juventude Unida; 
e Juventus x Amigos da Bola.

| No dia 13 de outubro, a AERC Juventude Unida 
promove festa para comemorar os 50 anos, nos pa-
vilhões da Comunidade Imaculada Conceição. Início 
pela manhã, com jogo de voleibol ou torneio se tiver no 
mínimo quatro equipes, 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, ao preço de R$ 25, e à tarde, 
apresentação do histórico e das principais conquistas 
nestes 50 anos, com a leitura da Ata de Fundação, 
homenagens aos fundadores e ex-presidentes. Atletas 
que já defenderam as cores da Juventude Unida estão 
convidados a participar. Após, reunião-dançante com 
a animação do Musical KM. Reserva de almoço pelos 
telefones (51) 99676-1067, com Paulo, (51) 99731-6393, 
com Júlia, ou (51) 99613-9157, com Rafael. 

| Nesta sexta-feira, dia 27, às 19h30min, encontro de 
casais, aberto para todos, em Ferraz. 

| Em virtude da abertura da segunda Gincana de 
Ferraz, o encontro de famílias foi transferido para 4 de 
outubro, às 20 horas. No sábado e domingo, dias 28 e 
29, teremos o Congresso de Jovens em Santa Cruz do 
Sul, do Distrito DIVARP (IELB). 

| Hoje a noite, junto ao Ginásio Municipal de Ferraz, 
no Centro, acontece a abertura da segunda edição da 
Gincana de Ferraz, a partir das 20 horas. Amanhã, às 
19 horas, acontecem as apresentações da tarefa show 
das equipes Fumaceira, DoBalaio, BO1 e Foi pa Ferraz, 
junto ao pavilhão da Comunidade Luterana. Prestigie!

| Neste sábado, 28 de setembro, o EC Independente 
recebe a equipe do Trombudo, buscando a classificação 
para a próxima fase do Campeonato Regional de Fute-
bol de Campo, a partir das 14 horas, em Vila Progresso, 
nas categorias aspirantes e titulares.

| Nesta quinta-feira, dia 26, realizou-se um dia de 
campo voltado à pecuária leiteira na propriedade de 
Cleber Petry, organizado pela Emater em parceria com 
a Secretaria de Desenvolvimento, STR de Vera Cruz e 
empresas do setor, envolvendo um grande número de 
produtores e proporcionando troca de experiências e 
conhecimento de diversas novas tecnologias.

| Realizou-se nesta semana mais uma reunião de 
tratativas para implantação de um projeto de energia 
fotovoltaica em organização cooperativa na localida-
de. As adesões para interessados em participar estão 
abertas.
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Na internet, cautela 
nunca é demais
Em palestra, delegado 
Emerson Wendt falou 
sobre os crimes na 
rede e deu dicas de 
como navegar com 
mais segurança

Wendt comentou sobre principais crimes virtuais e deu dicas para utilizar melhor a rede
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Navegar pela internet 
virou hábito na vida 
das pessoas. Seja para 

conferir o e-mail, deixar uma 
curtida nas redes sociais ou 
realizar uma pesquisa. Con-
tudo, é preciso atentar para a 
forma como se faz uso desta 
ferramenta e os perigos que 
ela apresenta. Na terça-feira, 
dia 24, o delegado e diretor do 
departamento de Inteligência 
de Segurança Pública, Emer-
son Wendt, palestrou em Santa 
Cruz do Sul sobre os principais 
delitos cometidos na internet e 
deu dicas (confira no quadro) de 
como evitar golpes e utilizar a 
rede com segurança. O evento 
foi uma realização do Sindilo-
jas em parceria com o Grupo 
Arauto de Comunicação.

 Wendt explica que existem 
dois tipos de crimes. Aqueles 
praticados na internet, como 
pedofilia, estelionato, uso in-
devido de imagem com fins 
de obter vantagem e venda de 
produtos em sites de classifi-
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Usar senha complexa, com 
letras minúsculas e maiús-
culas, caracteres especiais 
e números. O ideal é que 
ela contenha no mínimo 14 
caracteres.

Não colocar a mesma se-
nha para todas as contas.

Utilizar somente Wi-Fi 
seguro. Não conectar o 
celular em todas as redes 
disponíveis.

Ter o antivírus e fazer o 
backup - ou seja, cópia de 
segurança das informa-
ções de um dispositivo de 
armazenamento para ou-
tro ambiente -, não só no 
computador, mas também 
no celular.

Manter os softwares do 
celular e do computador 
atualizados. 
 
Saber avaliar quando pode 
ou não informar a localiza-
ção nas redes sociais.

Restringir a privacidade, 
como por exemplo, nas re-
des sociais: indicar quem 
pode ou não ver o que 
você publica. 

Quando se costuma acei-
tar todas solicitações de 
amizade, ter cautela sobre 
as publicações no seu 
perfil.
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cados que não são entregues 
ao consumidor. Entre os mais 
registrados, os contra honra, 
injúria, calúnia e difamação, 
bem como fraude eletrônica. 
Além disso, há os delitos co-
metidos com o uso da internet, 
como o homicídio e o estupro. 

Segundo o delegado, a lógi-
ca dos criminosos é buscar da-
dos e informações das pessoas 
e ganhar dinheiro. Entre as 
ferramentas que apresentam 
grande perigo, ele fala dos 
celulares. Para Wendt, o uso 
desse dispositivo representa 
mais riscos se comparado ao 
computador. “Isso acontece 
porque abastecemos a ferra-
menta a todo momento com 
informações, imagens e dados. 
Além de que as pessoas têm 
a tendência de passar muito 
mais horas no celular do que 
no computador”, afirma.

Entre as orientações, ele 
cita o cuidado com o que 
é compartilhado nas redes 
sociais. “Quando você com-
partilha um vídeo de sexo, 
você tem a certeza de que se 
trata de pessoas adultas e não 
de adolescentes?”, questiona. 
Além disso, a forma como as 
pessoas se portam nas redes 
sociais pode levar a casos 
de demissões, quando, por 
exemplo, alguém curte algo 
que fala mal da empresa onde 
trabalha. 


