
Volks Fest reúne admiradores
Domingo foi para apreciar Fuscas e derivados, além de prestigiar atrações de mais uma edição do FelizCidade
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Mais de 100 veículos estiveram expostos durante o domingo
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para toda a família
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· JOGO
A diretoria da Sociedade de 
Damas Primavera Augusta 
Vitória avisa as sócias que 
haverá jogo sábado, dia 10 
de novembro, com início às 
13h30min. Aceita-se novas 
sócias.

· FARmÁCIA mUnICIPAl
A partir do dia 8 de novem-
bro, todas as quintas-feiras, 
a Farmácia Municipal aten-
derá somente até as 15 ho-
ras. A equipe, coordenada 
pela farmacêutica Andréia 
da Siqueira, terá reuniões 
internas para qualificar o 
atendimento ao público.

· FEIRA DO PEIXE
Nesta quinta-feira, dia 8, 
haverá Feira do Peixe no 
Espaço do Produtor (antigo 
Feirão Rural), das 8 às 19 ho-
ras, sem fechar ao meio-dia.

AGEnDA

· SOCIEDADES
No domingo, dia 11, as So-
ciedades Primavera Augusta 
Vitória, Sempre Avante e Bo-
lão União vão participar do 
encontro em Entre Rios. Ôni-
bus às 12h30min, de Vera 
Cruz passando por Cipriano, 
Fim da Linha, Nacional, tre-
vo até o local da festa.

· COnFRATERnIZAÇÃO
A Associação dos Servidores 
Municipais informa que a 
confraternização de fim de 
ano será realizada no dia 14 
de dezembro, no salão dos 
espelhos da Comunidade 
Santa Teresa. Os associados 
devem retirar o convite para 
a festa no RH da Prefeitura, 
com Ângela ou Ieda, a partir 
do dia 10 de novembro. No FelizCidade, público degustou delícias da gastronomia local

As visitadoras do programa Primeira Infância Melhor (PIM) que 
hoje se somam ao programa federal Criança Feliz, estiveram 
presentes na praça. Na Semana do Bebê, elas aproveitaram para 
divulgar o trabalho que vem sendo realizado e a importância de 
acompanhar o desenvolvimento das crianças. De acordo com a 
assistente social Gabriela Ferreira, cerca de 120 famílias estão 
inseridas no PIM Criança Feliz, atendendo gestantes e crianças de 
zero a seis anos, com foco no desenvolvimento e vínculo fami-
liar. São seis visitadoras que realizam visitas semanalmente.

Os vera-cruzenses e o pú-
blico em geral puderam apro-
veitar o sol e a temperatura 
agradável deste domingo, dia 
4, para prestigiar a 4ª edição 
do Volksfest, bem como mais 
um FelizCidade na Praça. O 
evento foi promovido pelo 
Verafusca Clube em parceria 
com a Prefeitura Municipal, 
através da Secretaria de Cul-
tura e Turismo. Voltado para 
os admiradores de Fuscas 
e derivados, bem como de 
carros antigos de outras mar-
cas, foi o destaque na Praça 
José Bonifácio. Mais de 100 
veículos estiveram expostos 
na rua Cláudio Manoel e 65 
deles concorreram a premia-
ções, conforme a comissão 
organizadora. 

Teve premiação para car-
ros das décadas de 50, 60, 
70, 80 e 90, destaque para 
personalizado, original, in-
terior original, todo original 
ou personalizado, categorias 
german look, rat look, dentre 
outras. O vera-cruzense Jairo 

Borges, de 24 anos, possui 
uma versão de Fusca rat look 
há cerca de dois anos. Para 
deixar o veículo pronto para 
a modalidade precisou fazer 
alguns ajustes, como trocar a 
suspensão, modificar o teto 
para fazer com que o veículo 
tivesse teto solar, modificou 
a pintura e trocou a direção.

Este foi o terceiro ano que  
Borges participou do evento 
e o que chama sua atenção, 
além de ser admirador de 
Fusca, são as transformações 
que  o modelo de carro pode 
ter. “Gosto de ver os carros 
diferentes, que saem do ori-
ginal. Quando o dono muda, 
saindo do tradicional Fusca”, 
comenta.

mInIFUSCA
O público ainda pôde se 

divertir dando uma voltinha 
com o minifusca. Há um ano 
e meio, Adriano Pedroso, de 
Torres, tem a Fusqueta Kids, 
que possui uma frota de qua-
tro minifuscas. Neste domin-
go, o empresário trouxe um 
deles para fazer a diversão de 
crianças e adultos. Adquirin-
do ingresso, os interessados 

podiam dar até duas voltas 
com o veículo.

FElIZCIDADE
O domingo também foi 

para curtir as atrações de 
mais uma edição do FelizCi-
dade na Praça, que contou 
com exposição de artesanato 

e gastronomia local. Evento 
para reunir toda a família, 
também teve brinquedos 
infláveis para a criançada. De 
baixo de árvores e até mesmo 
no gramado, o público apro-
veitou para bater papo, tomar 
chimarrão e se divertir.BAIlES E FESTAS


