
 

 

 
   

 

 

 

CLUBE DO SIRI 
  

A Liga Feminina de Combate ao Câncer é uma associação assistencial de natureza civil sem fins 

lucrativos, que tem como missão amparar pessoas carentes portadoras de câncer. O trabalho da Liga é desenvolvido por 

voluntárias que dedicam parte de seu tempo para que muito possa ser feito pelo bem da comunidade, tanto na 

realização de visitas aos assistidos, proferindo palestras em empresas e escolas, bem como organizando e participando 

de eventos com a finalidade de conscientizar e orientar para a prevenção da doença. 

Em 1979 iniciaram-se as atividades do Clube do Siri. Dona Flora Dornelles (ou Tia Flora, como 

carinhosamente era conhecida pelas crianças), dedicava-se especialmente ao Clube, onde foi a 2ª Coordenadora, sendo 

este o primeiro do Rio Grande do Sul. Ela nos deixou no ano de 2006 e até hoje é lembrada. 

O Clube do Siri era bastante atuante junto às escolas da região. Muitos estudantes possuíam a carteira 

do Clube do Siri. Na parte superior constava “LIGA FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RS”, nome, endereço e escola 

do(a) aluno(a) e a data do primeiro cadastro. 

Diante do supracitado, traga até a Comissão Organizadora a carteirinha original do Clube do Siri mais 

antiga (data constante nela), onde conste o nome de Flora Dornelles como responsável. 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

● A escola do aluno(a) titular da carteirinha do Clube do Siri deverá ser obrigatoriamente de Vera 

Cruz; 

● A interpretação da tarefa faz parte da mesma. 

 

PONTUAÇÃO: 

 

20 (vinte) pontos pela entrega da carteirinha mais antiga, dentro dos padrões solicitados,  

decrescendo-se 2 (dois) pontos a cada nova colocação. Em caso de empate, as equipes envolvidas receberão a mesma 

pontuação, não afetando a colocação das demais. 

 

TAREFA  
NÚMERO: 

 

39 

 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA: 

  

pontos 
15 

HORÁRIO DE DIVULGAÇÃO: 

11h00min de domingo,  dia 29/05/2022. 

DIVULGAÇÃO DA PRÓXIMA TAREFA: 

11h30min de domingo,  dia 29/05/2022. 

HORÁRIO LIMITE DE ENTREGA: 

12h00min de domingo, dia 29/05/2022. 


