
Thomas Machado fará 
show no 20 de setembro
Após desfile na rua Cláudio Manoel, gauchinho vencedor do The Voice Kids 
se apresenta na Praça José Bonifácio. Festejos iniciam dia 14 de setembro
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CONFIRMADO

Gauchinho vencedor do The Voice Kids é atração dos festejos farroupilhas locais

GERAL 06ARAUTO | TERÇA-FEIRA, 14 DE AGOSTO DE 2018

LANÇAMENTO

A programação da Sema-
na Farroupilha de Vera Cruz 
se desenha com atividades 
que enaltecem a cultura e 
a gastronomia campeira. 
De 14 a 20 de setembro, 
os festejos pretendem unir 
os apaixonados pelo tra-
dicionalismo e integrar a  
comunidade em geral para 
valorizar as origens do povo 
gaúcho. As atividades retor-
nam ao coração da cidade, a 
Praça José Bonifácio, adian-
ta o secretário municipal de 
Cultura, Turismo, Esportes 
e Lazer, Marcelo Carvalho, 
por pedido dos próprios tra-
dicionalistas. Diariamente 
serão promovidos almoços 
e jantares com pratos típicos 
gaúchos, com o realce de al-
guma apresentação artística.  
O ponto alto deverá ser o fe-
riado de 20 de setembro. Na 
ocasião, além do desfile de 
escolas, grupos organizados 
e entidades tradicionalistas 
na rua Cláudio Manoel, 
marcado para as 14 horas, 
haverá show do gauchinho 
Thomas Machado, vencedor 
da segunda temporada do 
The Voice Kids.

A apresentação do guri 

estava prevista para o dia 3 
de junho, para comemorar 
o aniversário de Vera Cruz, 
mas foi cancelada na época 
de greve dos caminhoneiros. 
Agora, o show do artista 
mirim vem bem a calhar. 
Thomas, que sempre cantou 
com orgulho da sua terra, 
pode encantar a todos em 
pleno feriado farroupilha. 
A vinda do cantor tem a 
parceria do SESC.

A abertura da programa-
ção farroupilha está marca-
da para o dia 14 de setem-
bro, às 14h30min, quando 
acontece a unificação das 
centelhas da Chama Crioula 
trazidas pelas cavalgadas e a 
cerimônia oficial, na Praça. 
Também estão previstas 
oficinas de truco, nó de 
lenço e chimarrão, além da 
participação e apresentação 
de escolas diariamente.

PATRONO
O tradicionalista, mul-

ticampeão do Enart, poeta 
e declamador conhecido e 
reconhecido Ibani Bicca será 
o patrono dos festejos deste 
ano. Natural de Candelá-
ria, ele adotou Vera Cruz 
como lar desde a infância. 
Bicca, em 2014, também foi 
patrono da Feira do Livro 
de Vera Cruz. “Fico muito Ibani Bicca será o patrono

feliz com a oportunidade 
que terei de dirigir-me aos 
jovens e às crianças para 
tentar despertar neles o 
amor pela querência”, frisou 
o homenageado.

No dia 31 de agosto está 
marcado o lançamento dos 
festejos farroupilhas, no CTG 
Candeeiro da Amizade. Du-
rante o dia está prevista a 
realização de uma oficina de 
culinária gaúcha e à noite, o 
jantar com os pratos típicos 
ensinados no curso e o lan-
çamento da programação. O 
valor será de R$ 25, que dará 
ingresso para o jantar.
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JANTAR COMEMORATIVO DE ANIVERSÁRIO
DO HOSPITAL VERA CRUZ
O Grupo de Humanização do Hospital Vera Cruz, com total 

apoio da equipe gestora do HAN, realizará no dia 31 de agosto, 
Jantar Bingo Benemerente comemorativo aos 21 anos do Hospital 
Vera Cruz. O jantar será uma galinhada, e o evento será realizado 
na Comunidade Evangélica de Vera Cruz, a partir das 20 horas. 
Contamos com o apoio e a participação da comunidade! Com o 
valor arrecadado no bingo, serão adquiridos colchões piramidais, 
proporcionando mais conforto aos pacientes internados na ins-
tituição hospitalar. Os ingressos já estão sendo comercializados 
na recepção do hospital, no valor de R$ 20. Também podem ser 
adquiridos com os representantes das entidades que compõem 
a Fundação de Saúde Dr. Jacob Blész e colaboradores do hospital. 
O HVC aceita doações de batata, repolho, tomate, alface, cebola, 
carne de galinha, enfim, produtos necessários para a preparação 
do jantar, que tem como meta custo zero, já que é totalmente 
benemerente.

NOVA ESTRUTURA DE HOTELARIA E CENTRO CIRÚRGICO
Seguindo o padrão de qualidade e gestão do Hospital Ana 

Nery, o Hospital Vera Cruz está reorganizando todos os processos 
internos e protocolos, com o objetivo de qualificar ainda mais a as-
sistência prestada à comunidade regional. O novo centro cirúrgico 
e os quartos construídos através da parceria da Prefeitura e Câmara 
Municipal de Vereadores está entrando em fase de finalização, e 
em breve a comunidade será a grande beneficiada com todo este 
investimento, que qualifica muito os serviços prestados no hospi-
tal. São duas salas cirúrgicas, sala de recuperação com três leitos, 
salas de apoio, rouparia, sala de materiais, centro de material e 
esterilização e quatro quartos. Entramos na fase de estruturação 
dos ambientes internos, e esta parte envolve também a hotelaria 
hospitalar. Quem sabe você poderia ser nosso parceiro adotando 
um ambiente ou quarto hospitalar? Nesta última semana, dois 
quartos foram adotados pelas famílias Arend e Boettcher. Já em 
maio, a sala de espera e toda sua estruturação foi adotada pelos 
proprietários da Caminho da Paz. Já pensou em presentar o HVC 
neste mês que o hospital está de aniversário?

COMO FUNCIONA A ADOÇÃO DE QUARTOS E
SALAS DA NOVA ESTRUTURA DO HOSPITAL:
- O Hospital busca parceiros para custear os investimentos 

necessários;
- Possui um croqui/ layout de cada ambiente, os móveis e 

equipamentos necessários, e o valor necessário para custear o 
investimento;

- A pessoa escolhe o ambiente que deseja adotar (quarto, salas 
cirúrgicas, vestiário, sala de materiais), conforme sua vontade, 
e realiza o pagamento do investimento ao hospital. O valor do 
ambiente adotado pode envolver toda a estruturação da sala, 
como móveis, poltronas, climatizador, camas, escada, suporte de 
soro, aparelho de TV, mesa de cabeceira, enfim, o que o cliente 
desejar adotar e custear;

- O Hospital Vera Cruz fornece o recibo que comprova a doação 
realizada;

- O HVC providencia a estruturação do ambiente, e na porta 
do ambiente adotado será exposta uma placa identificando para 
a comunidade que aquele ambiente foi adotado pela família, 
empresa ou grupo;

- No dia da inauguração, todas as pessoas, empresas ou grupos 
que adotaram ambientes serão apresentadas à comunidade como 
forma de reconhecimento e agradecimento.


