
MAIS FELIZCIDADE

Clima bom promete 
FelizCidade no domingo
Telão vai ser instalado na Casa Temática para quem quiser acompanhar
a final da Copa do Mundo, entre França e Croácia, a partir do meio-dia
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COM A AJUDA DE SÃO PEDRO

Expositores já confirmaram presença e aguardam bom público neste domingo

GERAL 06ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 13 DE JULHO DE 2018

Apesar de não ser a seleção 
brasileira a entrar em campo 
e disputar a final da Copa 
do Mundo, na Rússia, neste 
domingo, os apaixonados 
por futebol poderão assistir 
ao confronto entre França e 
Croácia na Praça José Boni-
fácio, à tarde. Com a ajuda 
de São Pedro e previsão de 
clima seco e quente, desta 
vez o FelizCidade na Praça 
sai, a partir do meio-dia. Um 
telão será instalado na Casa 
Temática para quem quiser 
acompanhar a decisão do 
mundial. Mas para quem 
não está nem aí para o jogo, 
outras atrações vão rechear 
a tarde.

Entre os expositores, já 

estão confirmados artesãos e 
comércio de colchões, doces 
finos e bolos, cervejas artesa-
nais, lanches como algodão 
doce, crepe, churros, pastel e 
outros; produtos orgânicos, 
sucos, peixe frito e várias 
delícias gastronômicas. Tam-
bém vai ter contação de his-
tórias e brinquedos infláveis 
para entreter a criançada.

Além disso, explica o se-
cretário de Cultura, Turismo 
e Esportes, Marcelo Henrique 
Carvalho, apresentações ar-
tísticas e culturais vão abri-
lhantar a tarde. Às 13h30min 
a programação inicia com 
o Coral Infantil da Secreta-
ria de Cultura, seguido por 
apresentações de alunos de 
canto do professor Gustavo, 
das oficinas da Secretaria. 
Por volta das 15 horas é a vez 

de Carlos Oliveira e banda 
tocarem seu som sertanejo 
universitário ao público. A 
dança alemã também terá 
espaço com a apresentação 
do grupo Sterntanz, a partir 
das 16h15min. O FelizCidade 
na Praça deve encerrar por 
volta das 17 horas. A expecta-
tiva, especialmente se o clima 
quente se confirmar, é atrair 
mais de 1,5 mil pessoas para 
a praça, estima Marcelão.

Mais edições do FelizCidade 
na Praça já estão marcadas. 
No dia 5 de agosto, ocasião 
que também haverá corrida 
da ADAE; e nos dias 7 e 20 de 
setembro, ocasiões em que 
há desfile na rua Cláudio Ma-
noel (Dia da Pátria e Semana 
Farroupilha).

|Nesta sexta-feira, dia 13 de julho, às 20 horas, os Casais 
Reencontristas de Ferraz terão o seu encontro. Domingo, 
dia 15, culto com Santa Ceia às 9 horas e na quinta-feira, 
dia 19, às 14 horas, o encontro da OASE de Ferraz (IECLB).

|Hoje, dia 13 de julho, às 19 horas, a Assembleia Se-
mestral da Congregação Luterana Cristã de Ferraz. Todos os 
membros estão convidados para participarem da reunião 
que está agendada com assuntos importantes. Sábado, 
dia 14, às 16 horas, o encontro dos jovens e às 19 horas, 
culto com Santa Ceia (IELB).

|A tradicional festa do Colono e Motorista, que anual-
mente é comemorada na localidade pela Comunidade 
Evangélica de Ferraz, acontecerá no dia 25 de julho. Na 
programação, teremos: 9 horas, recepção às pessoas e 
jogos diversos de cartas. Às 11 horas, apresentação da 
Banda Freundenkreis, de Candelária, às 11h 30min, al-
moço com pernil de porco, bolinho de carne, churrasco, 
saladas e pratos quentes e frutas, às 13h30min a Banda 
Acordes de Ouro e a partir das 18 horas, a Banda Cosmo 
Express animará a festa. Terça-feira, dia 23, ao meio-dia, 
haverá venda de deliciosas cucas e tortas. Venha fazer a 
festa conosco. A diretoria agradece antecipadamente pela 
sua participação.

|A Comunidade Católica São Luiz, de Linha Floresta con-
vida a todos para a tradicional janta com boia-forte, que 
acontecerá no próximo dia 28 de julho, nas dependências 
do pavilhão. Os ingressos estão a venda antecipadamente, 
com os membros da diretoria no valor de R$ 15. Haverá 
uma boa música animando o jantar.

|A Comunidade Católica Sagrada Família, de Vila Pro-
gresso realiza fandango de formatura do curso de danças 
galponeiras neste sábado, dia 14 de julho, com o sucesso 
de Eco do Minuano e Bonitinho e Grupo Herança Farrapa.

|A Congregação Evangélica Luterana Trindade convida 
os membros para Assembleia Geral Ordinária a realizar-se 
neste domingo, após o culto. Na pauta assuntos diversos 
de interesse da congregação.

|A diretoria do E.C. Independente está intensificando os 
preparativos para a Festa Municipal do Colono e Motorista, 
que se realizará no dia 22 de julho, com o tradicional des-
file de carros alegóricos, escolas, entidades, caminhões e 
máquinas agrícolas, almoço com variado cardápio, apre-
sentação do Grupo de Danças Alemãs Sterntanz da Escola 
José Bonifácio, reunião dançante com a Banda Scala e 
diversas atrações.

|Manifestamos a nossa gratidão ao Gerente de Manu-
tenção da RGE Sul em Santa Cruz, Cristiano Silva, pela aten-
ção sempre dispensada nas necessidades emergenciais 
encaminhadas, destacando o ocorrido durante a semana 
junto à praça de Vila Progresso, problema recorrente em 
que caminhões com cargas altas constantemente atingem 
cabos de telefonia e energia elétrica. Desta vez foram ele-
vados mais os cabos, esperando-se que estes rompimen-
tos não continuem ocorrendo. Reconhecimento também 
à equipe da Operadora Oi, que prontamente atendeu a 
solicitação para resolução do problema. 

|A comunidade local aguarda providências da Operado-
ra Oi com relação à internet na localidade de Vila Progres-
so, que há meses vem apresentando problemas de queda 
de sinal, além de apresentar uma velocidade bem abaixo 
da contratada. Diversos registros já foram realizados junto 
da central de atendimento.

SEMANA QUE VEM 

Cerca de 200 pessoas são es-
peradas para participar da Tar-
de de Campo sobre Hortigran-
jeiros, na próxima quinta-feira, 
dia 19, a partir das 13h30min, 
na propriedade do agricultor 
João Valdir Etges, em Travessa 
Kipper, em Santa Cruz do Sul. 
O evento, promovido pela 
Emater/RS-Ascar e Secretaria 

Municipal de Agricultura, tem 
como objetivo demonstrar aos 
visitantes o plantio direto de 
hortaliças e, na fruticultura, 
a utilização de iscas para o 
monitoramento e controle de 
pragas em citros.  

Serão cinco estações que 
abordarão os temas referentes 
ao plantio direto de hortaliças, 

manejo e controle das mos-
cas-das-frutas, boas práticas 
agrícolas nos hortigranjeiros, 
segurança e soberania ali-
mentar e plantio de hortali-
ças, tubérculos e raízes. Para 
participar, os agricultores 
interessados devem confirmar 
pelos telefones (51) 3711-2793 
ou (51) 9 9883-2889.

Santa Cruz terá tarde de campo sobre hortigranjeiros 


