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Desfile de alegria, de história e cultura em Santa Cruz

AGENDA

Leandro Sezará e Sanara Fonseca integraram comissão de frente

Vera-cruzenses do Jugendtanz abrilhantaram desfile...

 | No próximo dia 27 de ou-
tubro acontece a 24ª Tere-
safest, coroando a peregri-
nação da imagem de Santa 
Teresa que está acontecen-
do por todos os núcleos e 
comunidades católicas de 
Vera Cruz. A programação 
inicia na sexta-feira, quan-
do haverá comercialização 
de cucas, retomando uma 
antiga tradição. Como a 
quantidade será limitada, 
os interessados em adquirir 
cucas, a serem confecciona-
das pelas senhoras das pas-
torais sociais da comuni-
dade, devem contatar com 
os membros da diretoria, 
integrantes das pastorais 
ou diretamente com a se-
cretaria da Casa Paroquial, 
pelo telefone 3718-1175.
No sábado, dia 27, haverá 
missa festiva às 18 horas 
com a participação de re-
presentantes de núcleos e 
comunidades que formam 
a paróquia. Na sequência 
acontecerá a carreata pe-
las ruas da cidade, com a 
benção dos veículos, culmi-
nando com o jantar-baile 
a partir das 20h30min, no 
salão de festas. A animação 
do jantar ficará por conta 
da Banda Nova Geração e 
no cardápio será servida 
carne de porco, gado e ga-
leto, arroz, massa, molho e 
saladas. Os ingressos para 
o jantar, igualmente em 
número limitado, custam 
R$ 28 para adultos e R$ 15 
para crianças de seis a 12 
anos.

O primeiro desfile temá-
tico desta 34ª Oktoberfest, 
de Santa Cruz do Sul, entrou 
para a história com recorde 
de participantes - mais de 
três mil figurantes - além do 
público superior a 40 mil pes-
soas. Em 10 carros alegóricos 
e alas pra lá de animadas, os 
140 anos de Santa Cruz do Sul 
foram resgatados com a temá-
tica Nossa Terra, Nossa Gente. 
Nesta edição, a primeira leva 
de registros feitos na rua Ma-
rechal Floriano! Na próxima 
edição tem mais!

Gérson Vargas, prefeito Telmo Kirst, Leandro Kroth, Jaqueline 
Marques, Régis de Oliveira Júnior e Maiquel Thessing

... assim como o grupo de danças alemãs Sterntanz
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Como já é tradição, N’Band marca presença na parada Soberanas da festa esbanjaram alegria em meio ao carro florido


