
RECONHECIMENTO

Ícone cultural, Frohtanz 
recebe homenagens
Câmara realizou sessão solene na última segunda-feira para aplaudir os 25 anos 
de trajetória do grupo que dissemina a cultura germânica aos mais diversos locais 
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RECONHECIMENTO

Vestidos tipicamente, integrantes do grupo esbanjaram alegria na sessão solene

Executivo Municipal presenteou grupo com quadro de fotos

GERAL 06ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 3 DE AGOSTO DE 2018

Foi ao som da bandinha 
alemã que o Grupo Frohtanz 
ingressou na Câmara de Ve-
readores para a sessão solene 
dos 25 anos de trajetória. 
Vestidos tipicamente, o sor-
riso estampava o rosto de 
cada um dos integrantes que 
levam o folclore local aos mais 
diversos lugares. Prova disso 
são as dezenas de cidades que 
já passaram evidenciando a 
dança germânica e o apreço 
pela cultura. Aliás, tudo isso 
motivou a homenagem con-
cedida pelos legisladores, na 
noite da última segunda-feira, 
dia 30 de julho.

Proponente, o vereador 

Mártin Nyland destacou a 
importância do grupo para 
Vera Cruz. “Vocês são além 
de um grupo, são uma família. 
São a prova viva de que com 
dedicação se vai longe”, frisou 
o parlamentar, que fez ainda 
analogia a uma famosa canção 
gauchesca, interpretada pelos 
Monarcas. “Cantar é coisa de 
Deus. Dançar também é coisa 
de Deus. Dançar é uma arte”, 
arrematou Nyland, que pro-
pôs a homenagem junto com 
Ludwig Conrad e apoio dos 
demais vereadores.

MAIS APLAUSOS
Entre uma fala e outra, 

aplausos a aqueles que dis-
seminam as danças alemãs. 
Para o prefeito Guido Hoff, 
o Frohtanz representa um 

casamento com a dança, com 
a arte e com a cultura. Para o 
pastor da Comunidade Evan-
gélica, Décio Weber, a música 
faz parte desde os princípios 
da comunicação. “A dança 
expressa sentimento de ale-
gria”, frisou. Quem também 
prestigiou a solenidade foi 
Ricardo Barbian, da Asso-
ciação de danças folclóricas 
alemãs do Vale do Rio Pardo. 
Para ele, mais do que ostentar 
com orgulho os trajes típicos, 
o grupo conseguiu, durante os 
anos, se renovar e preservar a 
cultura. “Isso é um desafio”, 
sublinhou.

Presidente do Frohtanz, 
Adriane Krueger agradeceu 
as homenagens pelo jubileu 
de prata do grupo e convidou 
para o 5º Kerbball (Baile de 
Kerb), que será neste sábado, 
dia 4 de agosto, nos salões 
da Comunidade Evangélica 
de Confissão Luterana em 
Vera Cruz, a partir das 20 ho-
ras. Neste dia, muitos serão 
os abraços em reconheci-
mento à trajetória. Na última 
segunda, o Frohtanz recebeu 
uma placa da Câmara de 
Vereadores e um quadro com 
fotos do Executivo Municipal.

| Neste domingo haverá missa na Igreja Imaculada 
Conceição, às 9h45min.

| A AERC Juventude Unida promove o 24º Campeonato 
de Futebol Sete de Dona Josefa, que coloca em disputa 
a Taça 160 anos da Comunidade Imaculada Conceição e 
deve ter seu início no dia 18 de agosto. O Campeonato 
deste ano deve ter a disputa de uma Taça. Junto com o 
campeonato aberto será realizado o 1º Campeonato 
de Futebol Sete Feminino, se houver no mínimo quatro 
equipes interessadas.  As fichas de inscrição com o regu-
lamento, tanto no masculino como no feminino, estão 
disponíveis e podem ser retirados na Sul Peças, com 
Diego. A confirmação das equipes deve ser feita até o dia 
14 de agosto, mediante o pagamento da inscrição de R$ 
220, no masculino, e de R$ 180, no feminino. A caução 
terá custo de R$ 150, para os dois campeonatos, que será 
devolvido no final, com o respeito ao regulamento.  As 
equipes participantes não poderão inscrever atletas que 
cumprem suspensão em virtude do último campeonato, 
sendo que a lista acompanha o regulamento.  A premia-
ção será de troféus e medalhas para o campeão e vice, 
dos dois campeonatos, e de troféus para o 3º e 4º lugar 
no masculino.  Os organizadores fecharam uma parceria 
e, com isso, a gratificação em dinheiro para o 1º lugar 
será de R$ 500 no masculino, e no feminino a gratificação 
será de R$ 250 para o 1º colocado. As demais gratificações 
serão definidas com o número de equipes participantes. 
Mais informações pelos telefones (51) 99676-1067, com 
Paulo, ou 99741-7170, com Diego.

| O grupo de danças Jugendhanzgrupe, de Linha An-
dréas, está retornando as atividades, e em breve deverá 
retomar as apresentações de danças em eventos culturais.

| Pensamento: “O caminho do conhecimento de si 
mesmo amplia a mente, desenvolve a razão e propor-
ciona uma inteligência lúcida, retirando a consciência da 
alienação em que vive.” 

| Sábado, dia 4 de agosto, às 14 horas, Encontro das 
Servas. Domingo, dia 5, às 9 horas, culto com Santa Ceia, 
em Linha Floresta. As atividades são da Congregação 
Evangélica Luterana Cristã de Ferraz (IELB).

| A Assembleia Sinodal das Comunidades Evangélicas 
(IECLB) realiza-se no sábado, dia 4, em São Pedro do Sul.

| No dia 12, Dia dos Pais, o Departamento das Servas 
da Congregação Evangélica Luterana de Ferraz promove 
almoço no valor de R$ 20, com carne de porco, galeto, 
linguiça, arroz, massa e saladas diversas e logo após, a 
roda da sorte com vários prêmios e tortas. A partir das 
14h30min, a Bandinha Boa Vontade, de Sinimbu, animará 
a festa.

| Queremos trazer o nosso agradecimento em nome 
dos moradores da localidade, ao prefeito Guido Hoff e 
ao secretário de Obras, Gilson Becker, pela limpeza das 
sarjetas do nosso asfalto, preocupação que tínhamos 
no passado, quando na vereança, pois a construção do 
nosso asfalto gira em torno de mais ou menos 30 anos e 
na ocasião das obras, segundo os engenheiros da épo-
ca, o maior inimigo era a umidade. Por isso várias vezes 
encaminhamos expedientes ao DAER, reivindicando os 
serviços. Na ocasião as melhorias eram executadas em 
parceria com a prefeitura. Hoje é diferente, tudo é feito 
pelo próprio município, pois o Estado (DAER) anda em 
sérias dificuldades financeiras, máquinas e caminhões.


