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

| A quinta e última rodada da fase classificatória 
do 25º Campeonato de Futebol Sete de Dona Josefa, 
que disputa a Taça 50 anos da Juventude Unida, será 
realizada neste sábado e terá estes jogos, a partir das 
14 horas: Juventude Unida x FC Construtora Galvan; 
Veterano; H’Lera x Unidos do Rio Pardinho;  Andréas 
x Unidos do Rio Pardinho. 

| No último domingo, a AERC Juventude Unida pro-
moveu a festa dos 50 anos de história. O início foi pela 
manhã, com voleibol, tendo participação de três equi-
pes, relembrando os primeiros anos do clube, e jogo de 
futebol de campo entre as equipes do Águia Master 3x1 
Amigos do Luis Rech.  Na parte da tarde, apresentação 
do histórico e das principais conquistas nestes 50 anos, 
com a leitura da Ata de Fundação, homenagens aos 
fundadores e ex-presidentes. Durante a festa foi rodado 
um telão, com fotos que contaram a história com as 
mais variadas conquistas nestes 50 anos de história. 
Quem participou da festa pôde relembrar e reviver 
momentos do passado e que foram apreciados com 
emoção por todos. Quem não participou perdeu uma 
oportunidade única, pois 50 anos só se comemoram 
uma vez. Agradecimentos a todos que se empenharam 
na preparação do painel da exposição das fotos dos 
ex-presidentes, troféus, 14 camisetas usadas por atletas 
da Juventude Unida, nos mais variados fardamentos,  
aos que trabalharam na cozinha, churrasco, copa, 
as equipes de voleibol, e futebol, patrocinadores, ao 
Grupo Arauto pela divulgação, e a todos que de uma 
ou outra forma colaboraram para que a festa tivesse o 
êxito desejado. Um muito obrigado a todos.

| Neste sábado, dia 19, às 14 horas, haverá Encontro 
de Servas e, no domingo, dia 20, às 9 horas, culto com 
Santa Ceia e participação do Coral (IELB).

| Hoje, às 17 horas, acontece o retiro das pessoas 
com deficiência, que se estenderá até domingo, na 
praia de Arroio do Sal. Também hoje, às 20 horas, 
Encontro de Jovens da comunidade. Sábado e do-
mingo, dias 19 e 20 de outubro, acontecem os jogos 
de integração das Juventudes Evangélicas da Sinodal, 
que acontece no município de Agudo.

| A primeira rodada do Campeonato de Futsal da 
SCE Ferraz teve os resultados: Manchester City 3x4 
K’mbada; Meninos da Vila 3x6 Independente; Renacen-
ça Futsal 1x6 Pumas; e Clubinho 3x8 Entrada Ferraz. 
A segunda rodada acontece neste sábado, no Ginásio 
Municipal de Ferraz, Centro, a partir das 19h30min, com 
os jogos: Galáticos x Manchester City (livre); Vitória x 
Grupo de Amigos (veterano); PSG x Junção Esportiva 
(feminino) e Formosa x Pumas (livre).

| A Congregação Evangélica Luterana Trindade 
terá culto neste domingo, 20 de outubro e, logo 
após, assembleia geral ordinária. A participação dos 
membros é fundamental.

| Os aspirantes do Independente jogaram no últi-
mo fim de semana, em Saraiva, enfrentando o Bom 
Jesus, pela segunda fase do Campeonato Regional. 
O resultado do jogo foi de 2x1 para a equipe de Santa 
Cruz. Neste domingo, ocorre o jogo de volta no Está-
dio dos Eucaliptos do Avenida, a partir das 14 horas.

| A Sociedade Mista 15 de Maio convida os sócios 
para jogo de bolão de corda e de mesa neste sábado, 
a partir das 13h30min, na sede do Independente. 
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Próxima semana será 
dedicada ao cinema
Festival, que será 
realizado na Unisc,
vai reunir filmes de 
curta-metragem de 
Santa Cruz do Sul,
do estado e do país
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A próxima semana será 
dedicada para apre-
ciar as produções 

audiovisuais. Isso porque 
ocorre a 2ª edição do Festival 
Santa Cruz de Cinema, entre 
os dias 21 e 25 de outubro, no 
auditório Central da Unisc. O 
objetivo do evento é trazer ao 
município filmes de curta-me-
tragem brasileiros, buscando 
se tornar um espaço de difu-
são, lançamento e promoção 
de trabalhos desenvolvidos 
em todo o país. Além disso, 
serão oferecidas oficinas sobre 
a produção audiovisual, com 
a participação de profissionais 
reconhecidos no segmento.

Nos cinco dias de even-
to, serão exibidos 18 filmes, 
sendo 12 nacionais e seis 
regionais (filmes gaúchos). 
Além dos prêmios entregues 
na primeira edição, este ano 
haverá o prêmio de Melhor 
Filme Gaúcho, escolhido pelo 
júri oficial dentre os seis re-

REPRODUÇÃO

HOMENAGEADO
O homenageado será o cineasta Jorge Furtado, diretor e 
roteirista gaúcho, um dos fundadores da Casa de Cinema 
de Porto Alegre. Dirigiu “Ilha das Flores”, recentemente 
eleito o melhor curta-metragem brasileiro pela 
Associação Brasileira de Críticos de Cinema. É diretor de 
longas-metragens como “Houve uma vez dois verões”, 
“O homem que copiava”, “Saneamento Básico”, “Rasga 
Coração”, e da série “Doce de Mãe”, vencedora do Emmy 
de Melhor Comédia em 2015. 

PRÊMIO TUIO BECKER
Leandro Firmino será o primeiro artista a receber 
o Prêmio Tuio Becker, homenagem instituída neste 
ano ao crítico e cineasta que marcou época por seu 
amor, dedicação e contribuição ao cinema. Firmino 
está eternizado na memória do público como Zé 
Pequeno, em “Cidade de Deus”, papel que impulsionou 
mundialmente o talento e a fama do ator. Já Tuio é 
santa-cruzense, nascido em 1943 e falecido em 2008. 
Entre as funções desempenhadas, a de ser crítico 
cinematográfico em jornal de circulação regional.
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gionais selecionados, e Me-
lhor Filme pelo Júri Popular, 
escolhido mediante votação 
do público presente nas exibi-
ções. Os premiados receberão 
o Troféu Tipuana. Todos os 
filmes selecionados enviarão, 
no mínimo, um representante 
que acompanhará o festival e 
participará de debate após as 
exibições.  

MOSTRA 
OLHARES DAQUI
No dia 21 de outubro, às 

19h30min, será exibida a Mos-
tra Olhares Daqui, composta 
por cinco filmes de alunos e 
ex-alunos do Curso de Co-
municação Social da Unisc: 
Itapema, de William Meurer; 
Máquina de café em dia de 
fúria, de Douglas “Top Gun” 
Martins; O bilhete premiado, 

de Victor Castilhos;  Terroris-
mo Lírico, de Jonatan Pache-
co; e Uma estrela na palma da 
mão, de Vanessa Garcia. Ha-
verá premiação para o Melhor 
Filme da mostra, que também 
receberá um Troféu Tipuana 
na noite de encerramento de 
festival. 

MINHA HISTÓRIA 
DÁ UM FILME
Ainda no dia 21 será exibi-

do o filme resultante do pro-
jeto “Minha história dá um fil-
me”. A obra vai narrar a vida 
de Eduardo Martins Flores. 
O menino autista, de 15 anos, 
participou do concurso, que 
exigia uma produção textual, 
e teve seu relato selecionado. 
Segundo o idealizador do pro-
jeto, professor Diego Weigelt, 
o texto do Eduardo trabalha 
de forma sensível um tema 
difícil de ser exteriorizado: o 
autismo. “Conta o dia a dia 
dele, as vivências em casa, na 
escola, no bairro. Por isso, vi-
sitamos muitas vezes a escola 
Duque de Caxias [local onde 
estuda] e a casa dele antes de 
começarmos as gravações. 
A produção foi complexa, já 
que se trata de um filme com 
muitos atores e em lugares 
diferentes”, detalha. As grava-
ções de “Um mundo em tons 
de azul” foram feitas pela A4 - 
Agência Experimental de Pro-
dução em Mídia Audiovisual 
do Curso de Comunicação 
Social da Unisc, coordenadas 
por Weigelt.

*Com informações da 
Assessoria de Imprensa.


