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Gastronomia aguçou o paladar do público

Getúlio veio de Pelotas expôr pela primeira vez no FelizCidade

O músico Carlos Oliveira foi uma das atrações da tarde

BaileS e FeSTaS

· FeSTa KaBOnGHi
A equipe Kabonghi convida 
para a festa da vitória, que 
acontece neste sábado, dia 
21, na Amove, a partir das 
20 horas. Haverá galinhada 
com maionese e sobremesa. 
Ingressos podem ser adqui-
ridos com os integrantes no 
valor de R$ 15 (adulto) e R$ 
de 7 (crianças de 7 a 12 anos).

· cOlOnO e mOTOriSTa i
Está marcada para o do-
mingo, dia 22, a Festa do 
Colono e Motorista, no Es-
porte Clube Independente, 
de Vila Progresso. Às 10 horas 
desfile, ao meio-dia almoço. 
Às 13h30min apresentação 
do grupo de danças alemãs 
Sterntanz e às 15 horas, ani-
mação com a banda Scala.

· cOlOnO e mOTOriSTa ii
A tradicional festa do Colono 
e Motorista de Ferraz acon-
tece na quarta-feira, dia 25. 
Este ano não haverá desfile, 
mas as atrações são diversas. 
Às 9 horas, recepção e jogos 
de cartas, às 11 horas, banda 
Freudenkreis, de Candelária e 
às 11h30min, almoço. A par-
tir das 13h30min tem bolão 
de mesa, roda da sorte e às 
14 horas, animação da banda 
Acordes de Ouro. Às 18 horas, 
banda Cosmo Express.

· eSQuina KOelZer
A Comunidade Nossa Se-
nhora Aparecida, da Esqui-
na Koelzer, em Vera Cruz, 
promove jantar-dançante 
em homenagem ao Dia dos 
Pais no dia 11 de agosto. O 
cardápio inclui churrasco 
com carne de gado, galeto 
e linguiça. A animação será 
por conta do conjunto Four 
Melodi e os ingressos podem 
ser adquiridos por R$ 25 para 
adultos, R$ 13 para crianças 
entre seis e 12 anos. Mais 
informações podem ser ob-
tidas com o presidente Astor, 
pelo fone 99975-9851.

· JOGO
A diretoria da Sociedade de 
Damas Primavera Augusta 
Vitória convida as sócias para 
o jogo no sábado, dia 21, 
no Nacional, com início às 
13 horas até as 16 horas. A 
diretoria avisa ainda que as 
sócias foram convidadas a 
participar do jogo de bolão 
União, no dia 25 de julho, no 
Nacional, em Dona Josefa.

aGenDa

As altas temperaturas foram 
um chamarisco para ir até a 
Praça José Bonifácio e conferir 
as atrações de mais uma edição 
do FelizCidade na Praça. Além 
dos expositores de artesanato 
e gastronomia, o público pôde 
conferir as apresentações cul-
turais. Além disso, não falta-
ram atrativos para a criançada, 
com brinquedos infláveis e 
espaço kids, com pintura de 
rosto e de desenhos.

Nesta edição, o evento co-
meçou mais cedo, ao meio-dia, 
com direito a telão para assistir 
a final da Copa do Mundo, 
entre Croacia e França. Sem 
perder tempo, o casal Sérgio e 
Nair Rohloff comprou petisco 
de peixe e foi direto à Casa 
Temática conferir a partida de 
futebol. “Era para ser o Brasil 

na final. Como não é, estamos 
torcendo para a Croacia”, 
revelaram. 

Apesar da derrota, o casal 
não desanimou e aproveitou, 
ao final do jogo, para conferir 
o que os expositores levaram 
para a praça. Entre eles estava 
Getúlio Campos Coppa, de 
Pelotas. Essa é a primeira vez 
que ele veio para Vera Cruz 
participar, trazendo sua arte 
feita de latinhas. Além de mo-
tos, conjunto de bateria, kit chi-
marrão, Getúlio confecciona 
robôs, canarinhos, tartarugas e 
garsas. “Uma terapia”, segun-
do o pelotense.

aValiaÇÃO
Após conversar com os 

expositores, o secretário de 
Cultura e Turismo, Marcelo H. 
Carvalho, diz que os comen-
tários foram positivos. “Eles 
venderam bem, ficaram felizes 
com  a organização”, frisa. 
Agora, a equipe trabalha para 
a edição marcada para o dia 5 
de agosto, junto com a Corrida 
Solidária da ADAE. 

Sérgio e Nair Hohloff, no detalhe, não perderam o jogo


