
| Neste domingo haverá celebração na Igreja Imacu-
lada Conceição, às 9 horas.

| Foram realizados no último final de semana os 
jogos que definiram os finalistas do 25º Campeonato 
de Futebol Sete de Dona Josefa, que disputa a Taça 
50 Anos da Juventude Unida. Mesmo com o campo 
molhado, foram realizados os jogos do aberto, pois os 
jogos do veterano não aconteceram. Pelo veterano, 
no primeiro jogo a Juventude Unida venceu por W.O. 
o Unidos do Rio Pardinho. No segundo, pela semifinal 
do aberto, Juventude Unida 1x2 Amigos da Bola/Gol 
de Placa, gols de Felipe e Marlon, descontando Alex. 
Pelo veterano, o Nacional venceu por W.O. o H’Lera. 
No último jogo, pela semifinal do aberto, Juventus 1x1 
Andréas, gols de Marciel para o Juventus e Daniel para 
o Andréas. Na decisão por pênaltis, o Andréas venceu 
por 4x3 e enfrenta o Amigos da Bola/Gol de Placa. 
Juventude Unida e Juventus decidem o 3º lugar. No ve-
terano, o Nacional e Juventude Unida disputam o título. 
Os jogos finais deverão ser realizados neste sábado, se 
o campo apresentar condições de jogo. A premiação 
será logo após os jogos decisivos, e as quatro equipes 
melhor colocadas do aberto com troféu, e medalhas 
para o 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 que foi informado a 
todas as equipes. 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 Materais de Construção,  Bonenberger Materais 
de Construção, Multipneus peças e acessórios, Arcido 
Auto Peças, do Dittmar Blanck e do Geraldo Back.

| A Coopervec realiza almoço com galinhada e sa-
ladas diversas, tendo por local a sede do Nacional, em 
Ponte Andreas, no dia 24 de novembro, com início às 
11h30min. Os ingressos antecipados poderão ser adqui-
ridos com associados ao preço de R$ 16 por pessoa, e no 
dia R$ 20. Sócios da Coopervec pagam R$ 10. O objetivo 
deste almoço será em comemoração ao 7º aniversário 
de fundação e visa angariar fundos para equipar a sala 
da Coopervec, construída junto ao Feirão Rural.

| A programação da Congregação Luterana (IELB) 
terá no sábado, dia 16, às 14 horas, o Encontro das 
Servas. Domingo, dia 17, culto com Santa Ceia e na 
quarta-feira, dia 20, culto com Santa Ceia na Escola 
Gonçalves Dias, às 21 horas.

| Hoje, feriado da Proclamação da República, às 21 
horas, o Encontro de Jovens e na quinta-feira, dia 21, 
a partir das 14 horas, o Encontro da OASE, com ho-
menagem às aniversariantes de outubro, novembro, 
dezembro e bingo (IECLB).

| Amanhã, dia 16, a penúltima rodada da fase classi-
ficatória do 1º Campeonato de Futsal promovido pela 
S.C.E. Ferraz. A partir das 19h30min jogam: Pumas x 
Entrada Ferraz (Livre), Grupo de Amigos x Mancha 
Verde (veterano), Independente x Galáticos (Livre) e 
Manchester City x Meninos da Vila (Livre). A última 
rodada da fase classificatória acontece na quinta-feira 
à noite, dia 21, a partir das 20 horas, com os seguintes 
confrontos: Vitória x Amigos de Quarta (veterano), 
Muy Lokas x Junção Esportiva (feminino), Feras da 
Bola x PSG (feminino) e Foi Pa Ferraz x Clubinho 
(livre). Os jogos acontecem no ginásio municipal de 
Ferraz-Centro.
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Está definida a data para 
a abertura oficial da colheita 
do tabaco no Rio Grande do 
Sul. O evento ocorrerá no dia 
13 de dezembro, às 10 horas, 
na Linha Paleta, município 
de Arroio do Tigre, com 
a presença do governador 
Eduardo Leite. A data vinha 
sendo articulada entre o 
presidente da Comissão de 

Agricultura, Pecuária e Coo-
perativismo da Assembleia 
Legislativa, deputado Adolfo 
Brito, o governo do estado e 
o secretário de Agricultura, 
Covatti Filho, a pedido do 
prefeito Marciano Ravanello, 
Sinditabaco e Afubra.

A abertura oficial é uma 
lei de autoria do deputado 
Ernani Polo em conjunto com 

os deputados Adolfo Brito, 
Edson Brum, Pedro Pereira e 
Marcelo Moraes, atualmente 
deputado federal. O evento é 
realizado anualmente, de for-
ma itinerante, em municípios 
com expressão no cultivo de 
fumo. Na safra passada, Can-
guçu foi a cidade escolhida. 
Venâncio Aires também já 
sediou o evento. 

A RGE alerta clientes da 
Classe Rural sobre a atuali-
zação cadastral que precisa 
ser feita para a manutenção 
do benefício tarifário. Dos 
2.541 clientes rurais da RGE 
que moram em Santa Cruz 
do Sul, 2.050 ainda não fize-
ram o recadastramento obri-
gatório junto à distribuidora, 
correspondendo a 80,7% do 
total.

A necessidade da revisão 
cadastral está prevista em 

resolução da Aneel e vale 
para todas as empresas de 
distribuição de energia elé-
trica do país. A resolução 
regulamenta a manutenção 
dos benefícios tarifários con-
cedidos para os clientes da 
Classe Rural e Classe Serviço 
Público água/esgoto/sanea-
mento, estabelecendo que, a 
cada três anos, seja realizada 
uma revisão cadastral para 
identificar quem segue nas 
respectivas atividades. 

COMO FAZER?
O cliente deverá acessar 

rge-rs.com.br, no qual consta 
a lista dos documentos neces-
sários. O prazo para envio é 
de seis meses a partir do re-
cebimento do aviso (por meio 
da conta de energia, por SMS 
ou outro meio) e pode ser feito 
pela internet, no mesmo site, 
ou entregue em cópias simples 
nas agências de atendimento 
das distribuidoras ou nas 
unidades da rede credenciada.

O prefeito de Santa Cruz 
do Sul, Telmo Kirst, anunciou 
nesta semana a troca de no-
mes que compõem o primeiro 
escalão do Governo. Segundo 
ele, as alterações no secretaria-
do já vinham sendo pensadas 
há tempo e foram feitas com 
o intuito de aumentar a dinâ-
mica. “Sempre é bom a gente 
poder impulsionar o pessoal 
a trabalhar mais e assim por 
diante. Não têm grandes mu-
danças. Todas as pessoas que 
foram indicadas já estiveram 
ou estão no Governo”, co-
menta.

Como procurador-geral do 
Município assume Clayson 
Morimoto, que era subpro-
curador. Trícia Schaidhauer, 
que era a procuradora-geral, 
assume a Secretaria de Co-
municação. Régis de Oliveira 
Júnior agora está só com a pas-
ta da Saúde - ele era Secretário 
de Comunicação também. 
Na Fazenda, assume o fun-
cionário de carreira Nazário 
Bohnen, no lugar de Zeno 
Assmann, que passa para 
Obras e Infraestrutura. Dessa 
forma, Gerson Vargas perma-
nece apenas com a secretaria 

de Transportes e Serviços 
Urbanos - ele também acu-
mulava duas secretarias. Na 
pasta da Segurança, Defesa 
Civil e Esporte assume o até 
então vereador Licério Agnes. 
Sendo assim, Marcelo Diniz 
passa a assumir a cadeira na 
Câmara de Vereadores.

POLEMIZOU
Após Telmo anunciar as 

trocas no primeiro escalão do 
Governo, o Progressista (PP) 
divulgou nota oficial infor-
mando que ajuizará nos pró-
ximos 30 dias ação de perda 
de mandato eletivo contra o 
suplente de vereador Marcelo 

Diniz, que ocuparaá a cadeira 
de Licério Agnes no Legislati-
vo. De acordo com o presiden-
te do Progressistas, Henrique 
Hermany, Diniz saiu do parti-
do no ano passado, mas ainda 
não havia assumido a cadeira. 
Já o vereador Licério, apesar 
de ter comentado sua saída, 
não a efetivou. “Se o Marcelo 
realmente assumir a cadeira, 
abre-se o prazo de 30 dias e 
cria-se um fato gerador para 
perda do mandato. Marcelo é 
suplente, pode assumir, mas o 
PP vai requerer judicialmente 
a perda do mandato, porque 
ele já saiu do partido”, explica.


