
Fim de semana de beleza em Candelária
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O Balneário Carlos Lar-
ger, em Candelária, foi 
cenário para mais um con-
curso de beleza no fim de 
semana. Na tarde de do-
mingo, dia 18, os visitantes 
acompanharam o Musa 
da Lua, uma versão da 
terceira idade do concurso 
“Musa do Sol”, conhecido 
por todo o Estado e que 
leva milhares de pessoas 
a cada ano ao município. 

O concurso de 2018 con-
tou com seis candidatas, 
todas com mais de 60 anos: 
Acelda Maria Schwantes, 
70 anos, de Candelária; 
Maria Inês da Silva, 62 
anos, de Cachoeira do Sul; 
Marilu Ortiz, 61 anos, de 
Candelária; Edite Alberto, 
67 anos, de Cachoeira do 
Sul; Ivone Cesar da Silva, 
68 anos, de Candelária; e 
Lori Terezinha da Silva, 61 

anos, de Sobradinho.
Ao final da tarde, foram 

divulgadas as vencedoras. 
Acelda Schwantes ficou a 
simpatia; Lori Terezinha 
da Silva, a segunda prin-
cesa; Maria Inês da Silva, a 
primeira princesa; e como 
Musa da Lua 2018, Edite Al-
berto. As melhores torcidas 
foram  da candidata Acelda 
Schwantes e do Grupo Viver 
a Vida, de Cachoeira do Sul.

MUSA DA LUA

· SANTA CRUZ DO SUL
A vereadora Bruna Molz ingressou no Legislativo com uma 
indicação para que sejam realizadas campanhas de este-
rilizações em massa de cães e gatos em Santa Cruz do Sul, 
através da aquisição de uma unidade móvel, conhecida 
como “Castra-móvel”. Bruna justifica que o procedimento 
evita o crescimento desenfreado da população de cães e 
gatos e educa os tutores em relação às responsabilidades 
com os animais. O “Castra-móvel” consiste em um ônibus 
especialmente adaptado com materiais cirúrgicos, além de 
um local para o atendimento pós-operatório dos animais. 
As operações devem ser feitas por médicos veterinários da 
Prefeitura ou conveniados. Para viabilizar a aquisição do 
veículo, no último dia 7, a vereadora visitou o senador re-
cém-eleito Luiz Carlos Heinze, em Brasília, quando solicitou 
emenda parlamentar para este fim.

· VENÂNCIO AIRES
O Corpo de Bombeiros de Venâncio Aires teve solenidade 
de entrega de equipamentos, viatura e reinauguração das 
instalações físicas na manhã da última quarta-feira, dia 14. 
A viatura foi adquirida por meio da Consulta Popular. Além 
da ampliação e reforma, foram recebidas botas, capacetes 
e capa. O prefeito, Giovane Wickert, lembrou que foi um dia 
histórico para a cidade com a reinauguração do quartel, que 
possui 31 anos, e começou em uma obra comunitária em 
1987. “Acompanhamos o processo, a licitação, as obras e a 
ampliação”, frisou. O coronel Cesar Eduardo Bonfanti, sub-
comandante geral do Corpo de Bombeiros do Estado, que 
já comandou o quartel de Venâncio Aires, salientou que foi 
uma satisfação retornar à Capital Nacional do Chimarrão. 
“É uma satisfação também pelo motivo de que estamos 
retornando. É uma revitalização da estrutura, aumento da 
área, já nas novas cores e no modelo instituído pelo Corpo 
de Bombeiros. Então, é um dos primeiros quartéis com o 
novo layout, que demonstra que Venâncio está sempre à 
frente”, sublinhou.
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