
| Os jogos da última rodada do 25º Campeonato 
de Futebol Sete de Dona Josefa, que disputa a Taça 
50 Anos da Juventude Unida, foram adiados, pois o 
campo não está em condições ideais para a dispu-
ta das partidas. Sendo assim, devem ser realizados 
neste sábado, dois jogos do veterano e os jogos 
das semifinais do aberto, com inicio às 13h45min, 
com a sequência: Juventude Unida x Unidos do Rio 
Pardinho (veteranos), Juventude Unida x Amigos da 
Bola/Gol de Placa (semifinal do aberto), Nacional x 
HLera (veterano), Juventus x Andréas (semifinal do 
Aberto). No veterano, os dois melhores classificados 
disputam o título e, no aberto, os vencedores das 
semifinais disputam o título, já os perdeores disputam 
o 3º lugar. A premiação será para as quatro equipes 
melhor colocadas do aberto com troféu e medalhas 
para campeão e vice. As duas melhores equipes do 
veterano receberão troféu e medalhas. O goleador  e 
o goleiro menos vazado receberão troféu. Também 
haverá gratificação em dinheiro repassada a todas as 
equipes. Informações pelo telefone (51) 99676-1067, 
com Paulo.  O 25º Campeonato de Futebol Sete tem 
a parceria e apoio do Jornal Arauto, Derli Blank/Gol 
de Placa, Mueller Produtos Artesanais, Afubra, Sicredi, 
Dallavan Materiais de Construção, Bonenberger Ma-
terais de Construção, Multipneus peças e acessórios, 
Arcido Auto Peças, Dittmar Blanck e Geraldo Back. 

| Hoje, dia 8, às 20h30min, ocorre o encontro de 
casais reencontristas de Ferraz. No sábado, dia 9, 
haverá Assembleia Anual da Comunidade de Ferraz 
e, no domingo, dia 10, a 3ª etapa das Olimpíadas de 
Juventude Evangélica Sinodal em Formosa. Na ter-
ça-feira, dia 12, haverá estudo bíblico na escola de 
Ferraz (IECLB). 

| No sábado, dia 9, às 21 horas, culto com Santa 
Ceia e na quarta-feira, dia 13, às 21 horas, culto com 
Santa Ceia, em Linha Floresta (IELB).

| Em 7 de dezembro, na Comunidade Luterana 
Paz de Vera Cruz ocorre, à noite, a Cantata de Natal, 
patrocinada e organizada pelo Município. Os dois 
corais de Ferraz estarão presentes. O ingresso é um 
quilo de alimento não perecível que será destinado 
a uma entidade social. 

| Amanhã, dia 9, os jogos pelo Campeonato de 
Futsal promovido pelo SCE Ferraz, no ginásio de 
Ferraz/Centro, a partir das 19h30min, serão: K’mba-
da x Galáticos, Amigos de Quarta x Mancha Verde, 
Manchester City x Independente e Renascença x Foi 
Pa Ferraz.

| A Sociedade Mista Unidos de Entre Rios promove 
seu tradicional Encontro de Sociedades neste domin-
go, dia 10, no Ginásio da localidade. A animação das 
sete horas de festa ficará por conta das Bandas Cia 
da Festa e Destinu’s.

| A Congregação Luterana Trindade de Vila Pro-
gresso terá venda de cucas em seu pavilhão de festas 
neste sábado, durante o dia, com variadas opções.

| O Departamento da Terceira Idade da Congrega-
ção Trindade organiza excursão para Porto Alegre na 
próxima terça-feira, dia 12. Ainda há vagas disponí-
veis e os interessados podem contatar com o Pastor 
Osmar Hartwig.
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Ideia é ter Patrulha 
Escolar em Vera Cruz 

Jovem é preso por tráfico no Aliança

Iniciativa, que está 
em tratativas desde 
o fim do ano passado, 
busca coibir crimes 
e infrações nos 
educandários

Escola Mesquita, localizada no centro, já recebe policiamento diário

Prisão ocorreu ontem
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Reduzir a violência e 
a criminalidade nos 
educandários e seu 

entorno. Esse é o principal 
objetivo da Patrulha Escolar 
Comunitária. Em Vera Cruz, 
as tratativas para implemen-
tação da iniciativa vêm sen-
do realizadas pela Brigada 
Militar, em conjunto com o 
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Comando do 23º Batalhão da 
Polícia Militar (BPM) desde 
o fim do ano passado. Em 
25 de outubro deste ano, o 
Legislativo local entregou ao 
tenente Carlos Moisés Savian 
dos Passos uma moção de 
apelo solicitando a criação da 
patrulha no município. 

Segundo Savian, a Patru-
lha Escolar Comunitária se 
dá com a união da Brigada 
Militar e da comunidade es-
colar, visando a prevenção e 
a repressão aos crimes e atos 
infracionais. “Ela cumpre o 
papel de assessorar a comu-
nidade escolar a encontrar 
os caminhos da segurança 
através de trabalhos de refle-
xão, palestras e organização, 

visando aproximar ainda mais 
a escola da Brigada Militar”, 
explica. 

O próximo passo, segundo 
o comandante, é deliberar, em 
reunião com o 23º BPM, sobre 
os recursos necessários para 
colocá-la em prática e discutir 
acerca do seu funcionamento. 

ATUAÇÃO POLICIAL
Em Vera Cruz, a Escola Te-

nente José Jeronimo Mesquita, 
localizada no centro, já recebe 
policiamento escolar. Segun-
do Savian, trata-se de um poli-
cial militar do Programa Mais 
Efetivo da Brigada Militar, 
através do qual o profissional 
aposentado retorna à ativa 
em missões específicas, sendo 
uma delas a patrulha escolar. 

Um indivíduo de 18 anos 
foi preso na manhã de ontem 
por tráfico de drogas, em 
Santa Cruz do Sul. Ele foi 
encontrado em uma residên-
cia, no bairro Aliança, onde 
foram apreendidos ainda 
um tijolo de maconha, oito 
porções menores da droga, 
uma balança de precisão e 
um celular. O material estava 
escondido em um galpão nos 
fundos do pátio.

Segundo investigação da 
Delegacia de Repressão às 
Ações Criminosas Organi-
zadas (Draco), o jovem uti-
lizava o local para a venda 
dos entorpecentes. Ele foi 
conduzido à delegacia e enca-
minhado ao Presídio Regio-
nal. O material apreendido 
será analisado pela equipe 
de investigação, com foco no 
combate ao tráfico de drogas 
no município.


