
| Neste domingo acontece a 25ª Teresafest. Re-
cepção da padroeira na Kopp, às 9 horas, seguida 
de carreata até a Igreja Matriz e missa festiva, às 
10 horas.  Ao meio-dia almoço e na parte da tarde 
reunião-dançante com a animação da Banda Magia.

| 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, foi 
realizada no último sábado: Juventude Unida 2x1 FC 
Construtora Galvan, com gols de Gabriel e Vilson, des-
contando Maxuel; Veterano, Unidos do Rio Pardinho 
venceu por W.O a equipe do H’Lera. Andréas 2x2 Unidos 
do Rio Pardinho, com gols de Maurício e Maiquel, para 
o Andreas, e Leonardo (2) para o Unidos. Com esses 
resultados ficaram definidos os confrontos das quartas 
de final para este sábado, a partir das 13h30min: Ami-
gos da Bola/Gol de Placa x JJ Mármores e Granitos; 
FC Construtora Galvan x Juventus; Juventude Unida x 
Unidos do Rio Pardinho; e Andréas x Junção Esportiva. 
A partir das quartas de final, os jogos terão 50 minutos. 
Não havendo vencedor, cobrança de pênaltis para deci-
dir quem se classifica às semifinais. Os perdedores estão 
eliminados. O 25º Campeonato de Futebol Sete tem a 
parceria e apoio do Jornal Arauto,  do Derli Blank/Gol 
de Placa, Mueller Produtos Artesanais, Afubra, Sicredi, 
Dallavan Materais de Construção,  Bonenberger Materais 
de Construção e do Geraldo Back.

Nesta sexta-feira, dia 25 de outubro, às 20 horas, 
reunião da Juventude Evangélica, entre os assuntos 
em pauta as Olimpíadas em Rio Pequeno. No mesmo 
horário, Culto com apresentação dos Confirmandos de 
Ferraz. No dia 31 de outubro, Dia da Reforma Luterana, 
culto em alemão às 9 horas, seguido de café (IECLB).

Hoje à noite, 25 de outubro, Encontro de Famílias a 
partir das 21 horas, na Congregação Luterana (IELB).

A Secretaria de Obras de Vera Cruz realiza desde 
ontem o conserto do bueiro que cedeu no asfalto da 
localidade, nas proximidades da Escola Walter Dreyer. 
A previsão de liberação do trecho para veículos deve 
ocorrer durante o dia.

Neste sábado, a 4ª rodada do Campeonato de Fut-
sal promovido pela S.C.E. Ferraz, no ginásio de Ferraz/
Centro. A partir das 19h30min acontecem os seguintes 
jogos: Intrusas x Feras da Bola (feminino); Grupo de 
Amigos x Amigos de Quarta (veterano); Entrada Ferraz 
x Renacença (livre) e K’mbada x Meninos da Vila (livre).

O EC Independente encerrou sua participação no 
Campeonato Regional de Futebol de Campo no últi-
mo domingo, quando perdeu para o Bom Jesus e não 
obteve a classificação. Está de parabéns a diretoria 
do clube e todos que se envolveram pela mobilização.

Durante a semana a empresa Eco Diehl iniciou a 
perfuração do novo poço artesiano na localidade que 
abastecerá também a Linha do Rio, parte da Linha 
Linha Alta e reforçará o abastecimento para a Linha 
Sítio quando necessário.

Equipes da RGE tem realizado podas próximo às 
redes de energia, visando diminuir os transtornos nos 
casos de adversidades climáticas. As podas em alguns 
casos estão sendo de certa forma exageradas, mas cabe 
salientar que a concessionária possui licença para rea-
lizar poda ou supressão em até 20 metros de distância 
das redes transmissoras de alta tensão e 7 metros nas 
redes de distribuição pública, nas margens de estradas.
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Segundo o Sindigás, os aumentos de 5% e 3% são 
médias, pois o valor terá variação, para maior ou menor, 
dependendo da área de distribuição nacional. O preço 
para o consumidor final poderá ser diferente, pois as 
distribuidoras acrescem ao percentual de aumento os 
custos com mão de obra, logística, impostos e margem 
de lucro. 
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Gás mais caro leva 
a novas alternativas
Após reajuste, 
ramos gastronômico 
e hoteleiro passam 
a repensar valor 
cobrado pelos 
serviços prestados

A gastronomia é um dos ramos que será afetado pelo aumento no valor do gás
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Vai ficar mais caro co-
zinhar no fogão ou 
tomar banho no chu-

veiro a gás. Isso porque no 
início da semana, o Sindicato 
Nacional das Empresas Dis-
tribuidoras de Gás Liquefeito 
de Petróleo (Sindigás) anun-
ciou reajuste médio no gás 
residencial (embalagens de 
até 13 quilos) de 5% nas distri-
buidoras e de 3% no produto 
para consumidores industriais 
e comerciais (botijões acima 
de 13 quilos). Nos próximos 
dias, os consumidores finais, 
entre eles pequenos e gran-
des empresários dos ramos 
gastronômico e hoteleiro, vão 
começar a sentir no bolso o 
peso desse aumento. 

Há cerca de um ano, Miche-
le Adriane Jackisch trabalha no 
preparo de doces e salgados 
para festas e comemorações. 
Para atender as encomendas 
que recebe, passa boa parte 

TALIANA HICKMANN

do tempo preparando molhos, 
coberturas, recheios e massas 
ou fritando salgadinhos no fo-
gão. Com a notícia do reajuste 
no preço do gás de cozinha, a 
moradora de Ferraz, interior 
de Vera Cruz, revela que vai 
ter de repensar o preço das 
delicíais que comercializa. 
“Meus clientes sabem o preço 
que costumo cobrar pelo ser-
viço e quando tenho que au-
mentar é mais difícil de fazer 
negócio”, desabafa. Se tivesse 
de substituir o uso do fogão a 
gás pelo do microondas para 
fazer as delícias, Michele ex-
plica que essa não seria uma 
alternativa viável. “Preciso 
cozinhar quase todos os pre-
paros, mas se fosse fazer no 
microondas, como por exem-
plo, as coberturas dos doces, o 
gosto não ficaria o mesmo. E 
meu público busca algo feito 
de forma mais caseira”, revela. 

Outro ramo que também 
vai sentir a mudança é o ho-
teleiro, que utiliza o gás em 

restaurantes, lavanderias e 
chuveiros. Segundo alguns  
hotéis de Santa Cruz do Sul, 
contatados pela equipe de 
reportagem do Nosso Jornal, 
apesar de o reajuste impactar 
diretamente nos serviços pres-
tados é inviável aumentar o 
valor das diárias cobradas dos 
hóspedes para cobrir o orça-
mento. Entre as alternativas 
encontradas no hotel em que 
trabalha Sidnei Luís Soder está 
o aumento no valor de outros 
serviços, como de lavanderia. 
Segundo o hoteleiro, quando 
o reajuste representa mais de 
6%, serviços particulares como 
de lavagem de roupas dos hós-
pedes, ganham acréscimo. No 
entanto, a medida desagrada 
muitos clientes. “Agora temos 
que esperar para ver quanto 
vamos pagar pelo botiijão de 
gás e quanto o reajuste vai 
representar. A partir disso, 
vamos avaliar se mudar as 
cobranças será necessário ou 
não”, completa. 


