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LOTERIAS
loterias.caixa.gov.brloterias.caixa.gov.br

Quina

Concurso 5998
Data:12/11/2022
09-12-39-66-71

Lotofácil

Concurso 2662
Data:12/11/2022
03-04-05-06-09
10-12-13-14-16
17-19-20-22-23

Lot.Federal

Concurso 05715
Data:12/11/2022
1º 079331
2º 070737
3º 061340
4º 030382  
5º  042810

Mega-sena

Concurso 2538
Data:12/11/2022
06-15-19-20-33-52
Próximo sorteio: R$ 10.000.000,00

Dupla Sena
Concurso 2443
Data:12/11/2022
1° Sorteio
05-18-20-23-37-43
2° Sorteio
06-10-20-21-25-30

Lotomania

Concurso 2390
Data:11/11/2022
02-07-09-26-28
29-31-32-34-47
54-55-60-63-66
70-75-79-88-95

Audiência pública
CÂMARA

A Câmara de Vereadores de Timbó, a pedido da 
Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públi-
cas, convida a todos os munícipes a participarem da 
audiência pública para apresentação da proposta da 
LOA (Lei Orçamentária Anual) de 2023. 

A audiência que está marcada para às 16h, do 
dia 23 de novembro, junto ao Plenário do Legislativo, 
tem por objetivo debater o conteúdo do Projeto de 
Lei Ordinária n.º 73/2022, que estima a receita e fixa 
a despesa do município de Timbó, para o exercício 
financeiro de 2023.

A comunidade poderá participar de forma pre-
sencial ou virtual, visto que a audiência será trans-
mitida ao vivo pelos canais oficiais da instituição 
(Youtube e Facebook) e também através do Google 
Meet pelo link meet.google.com/wjm-ngyd-uei.

Os interessados também poderão enviar críticas, 
sugestões, propostas e questionamentos ao Projeto 
de Lei pelo endereço eletrônico  comunicacao@
camaratimbo.sc.gov.br. 

O edital na íntegra encontra-se à disposição no 
site  www.camaratimbo.sc.gov.br.

Coroinhas participam 
de encontro

DOUTRO PEDRINHO 

“Em torno de 60 coroinhas participaram de En-
contro Comarcal no domingo, dia 13 de novembro de 
2022, nas dependências da Igreja Matriz Nossa Senhora 
da Glória, em Doutor Pedrinho. Pelas 8h, foi servido 
generoso café preparado pela comunidade anfitriã que 
acolheu os meninos e meninas e seus tutores no salão 
paroquial, adjunto à igreja. Logo em seguida houve a 
festiva missa no bonito templo, presidida pelo padre 
Fernando Steffens, servida pelo diácono Permanente 
Leonir Giovanella e animada por belos cantos, acom-
panhados por harmoniosos e ritmados instrumentos 
musicais. Na oportunidade o padre Sergio Eduardo 
Campestrini, administrador Paroquial de Doutor 
Pedrinho capitaneou a cozinha, contribuindo signifi-
cativamente com sua conhecida habilidade culinária”. 

As colocações são do responsável pelo setor de 
Comunicação da Diocese de Blumenau, padre Raul 
Kestring, ao destacar que diversas outras atividades 
se sucederam, entre elas, oficinas sobre vocações, ob-
jetos litúrgicos, confecção de cartazes sobre família, 
música e esportes. 

O profissional conta que no período da tarde 
foi realizada uma gincana e sorteio de brindes 
que manteve a alegria e o entusiasmo de todos 
os presentes ao evento. “Pais e avós, familiares 
tem manifestado satisfação em ver seus peque-
nos e pequenas revestidos das vestes tradicionais 
e prontos a esse autêntico ministério litúrgico. 

Sabem as famílias quanto é consolador sonhar 
com um futuro de fé e de generosas obras para 
seus filhos e filhas. Afinal, reza a Bíblia: “O justo 
viverá pela fé” (Carta aos Hebreus 10,38). Não 
se pensa somente numa vida voltada à dimensão 
espiritual. Esses servidores de Deus e de seu povo 
aprendem a ir de encontro a opções de vida digna 
e útil à comunidade, longe da tóxicodependência, 
da ilusão de só correr atrás de riquezas materiais, 
da irresponsabilidade, do individualismo e da au-
toreferencialidade”.

Kestring destaca ainda que “outra viva esperança 
que desperta o grupo de coroinhas na comunidade é 
a descoberta da vocação sacerdotal e religiosa. Muitos 
sacerdotes e religiosos, de hoje e de ontem, criaram 
gosto pelas coisas de Deus a partir da participação 
no grupo de coroinhas quando crianças e adolescen-
tes. É que a convivência com ministros, catequistas, 
lideranças facilita certa familiaridade com o ambiente 
eclesial. Não menos sugestivas são as formações em 
diversas áreas da vivência humana, especialmente a 
formação bíblica e litúrgica que abrem caminho para 
uma existência livre e generosamente empenhada 
pelo bem do próximo. Na Diocese de Blumenau, 
constata-se, ultimamente, promissor crescimento no 
número de crianças e adolescentes que, incentivados 
pelos pais e pela comunidade eclesial, dispõem-se a 
aderir ao serviço litúrgico como coroinhas”. 

Clarice Graupe Daronco
clarice@jornaldomediovale.com.br
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