
Fenachim tem Lavínia Wachholz como rainha

Exposin, de Sinimbu, começa na quinta-feira
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Após desfiles, apresentações, despedida 
das soberanas e muita emoção ao embalo 
da Celebration Band, foi eleito o novo trio 
de soberanas da 15ª Festa Nacional do 
Chimarrão (Fenachim), de Venâncio Aires. 
Mesmo que apenas três das 24 meninas que 
concorreram ao título façam, de fato, parte 
da corte, todas as demais foram nomeadas, 
na noite de quinta-feira, dia 1º, embaixatri-
zes da Fenachim. 

Quem recebeu a coroa da rainha Daiara 
Stein foi a candidata de número 12, Lavínia 
Wachholz Naue, que também ficou em 
terceiro lugar entre as melhores torcidas. A 
princesa Gabriela Hantt entregou a coroa 
à candidata de número 24, Thaíse Fagun-
des, e quem também foi coroada princesa 
da Fenachim foi a candidata de número 4, 
Andressa Halmenschlager, que recebeu a 
faixa e coroa da princesa Nayara Simões. 
As eleitas receberam faixas, flores e presen-
tes, oferecidos pelas empresas parceiras.

JURADOS
Nove pessoas compuseram a mesa 

de jurados: Maiara Perottoni, rainha da 
Festa Nacional da Uva de 2019; Lucas 
Dalfrancis, jornalista e ex-secretário de 
Cultura de Vera Cruz; Marcelo Soes, 
coordenador do concurso Miss Brasil 
Bee Emotion, produtor de eventos, 
coordenador do Miss Brasil Bee Motion, 
Mister Rio Grande do Sul Broto RS; Ana 
Júlia Metz, rainha da 34ª Oktoberfest 
de Santa Cruz do Sul; Augusto Grave, 
mister Rio Grande do Sul 2017; Vanessa 
Marttini, jornalista, já atuou em veículos 
de comunicação do Rio Grande do Sul, 
faz parte do time de colunistas no site 
da revista Donna, também do Grupo 
RBS, escrevendo sobre maternidade; Le-
tícia Kuhn, miss Rio Grande do Sul Bee 
Emotion 2016; João Samuel Conceição, 
cirurgião-plástico; e Anna Julia Ferreira, 
rainha da Expovale 2018.

Entre os dias 8 e 11 de 
novembro ocorre a 16ª Fei-
ra Comercial, Industrial e 
Agropecuária de Sinimbu, 
a Exposin. A programação 
contará com feira comercial, 
bailes e shows, dia dedicado 
às escolas do município, dia 
da agricultura familiar, dia 
da Terceira Idade, desfile de 
modas, o tradicional Almoço 
do Cabrito, Desfile Temático, 
apresentações culturais, en-
contro de trilheiros, desafio 
de Mountain Bike, Jogos 
Germânicos e muito mais. 
Entre os destaques musicais 
estão as bandinhas locais e os 
shows com Régis e Rafael, no 

dia 8; Indústria Musical, dia 
9; Thomas Machado e Banda 
Magia, no dia 10, Banda Kat-
tivah e Musical San Francis-
co, no dia 11.

A Exposin será realizada 
novamente no pátio da Co-
munidade Católica, a exem-
plo do ano passado. O ingres-
so ao parque será gratuito. 
Já os bailes no pavilhão da 
Comunidade Católica – com 
exceção do baile da Terceira 
Idade – terão cobrança de in-
gresso na hora. Os ingressos 
Passe Livre, que garantem 
acesso a todos os bailes no 
pavilhão da Comunidade 
Católica, seguem a venda no 

comércio local de Sinimbu, 
por R$ 35. Da mesma forma, 
seguem a venda com as em-
presas associadas à Cacis, 
os ingressos para o Almoço 
do Cabrito, por R$ 35. Mais 
informações podem ser ob-
tidas através do telefone (51) 
99842 8190 ou pelo Facebook 
@exposinsinimbu.

 ATRAÇÃO GRATUITA
No sábado, dia 10 de no-

vembro, a atração principal 
da Exposin é o show com 
Thomas Machado, vencedor 
do The Voice Kids 2017. Ele 
sobe ao palco do lonão às 22 
horas. O show tem acesso 
gratuito.

VENÂNCIO AIRES

FEIRA

Thaíse, Lavínia e Andressa compõem o novo trio de soberanas

· SANTA CRUZ DO SUL I
Mais uma obra que promete ser cartão postal em Santa 
Cruz foi reiniciada na semana passada. Trata-se da rótula 
do entroncamento das ruas Juca Werlang e Gaspar Silveira 
Martins. Depois de ser realizada a etapa de escavação e 
o embasamento com rocha, uma equipe da Secretaria de 
Obras iniciou a construção dos muros de contenção. A inter-
venção prevê ainda a implantação de canteiros de flores e 
iluminação de led.  Conforme o município, a alteração visa 
dar maior agilidade no fluxo de veículos e evitar acidentes 
no trecho.  A partir da mudança, quem trafega pela Juca 
Werlang não precisará mais olhar para os dois lados para 
ingressar na Gaspar Silveira Martins. A previsão é de que a 
obra esteja concluída ainda em novembro.

· SANTA CRUZ DO SUL II
A Câmara de Vereadores de Santa Cruz realizou sessão solene 
em homenagem aos 60 anos da Viação União Santa Cruz, 
empresa que atua no setor de transportes e é referência no 
Estado. A iniciativa foi do vereador André Francisco Scheibler. 
O autor da proposição apresentou a história da empresa, que 
começou em 1956, quando Laurêncio Schuh vendeu seu táxi 
e adquiriu o primeiro ônibus, o “Expressinho Santa Cruz”. 
Dois anos mais tarde, ele entra em sociedade com Elemar 
José Franz e, juntos, fundam a Auto Viação Santa Cruz, em 2 
de novembro de 1958. Em cinco décadas e meia de trajetó-
ria, a empresa cresceu e fundiu-se com outras companhias. 
Cada fusão trouxe consigo mais experiência e união de forças 
de algumas das mais antigas companhias de transporte do 
Rio Grande do Sul. Em 1971, a empresa foi pioneira no fre-
tamento de ônibus ao servir empresas como a Companhia 
de Fumos Santa Cruz (posteriormente Philip Morris), Tabra 
e Kliemann. A Multitur Agência de Viagens e Turismo somou 
diversidade aos serviços da Viação União Santa Cruz, atuando 
em todo o Brasil e países vizinhos. Além disso, a Viação foi a 
primeira empresa brasileira a fazer linhas regulares entre as 
cidades de Santa Maria/Florianópolis/Balneário Camboriú 
e Porto Alegre/Tupanciretã, com ônibus tipo Panorâmico.  
Atualmente, são mais de 400 funcionários na Viação e mais 
de 120 na empresa de transportes.
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É NOTÍCIA NA REGIÃO


