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Vera-cruzenses podem se refrescar na Cremolatto Sorvetes

AGENDA

Letícia de Oliveira, Marilene de Azevedo, Gildor de Oliveira com 
as pequenas Amanda Conrad e Vitória de Oliveira

Márcia e Júnior Dettmer
| Aos apreciadores das cer-
vejas especiais e artesa-
nais, uma dica importante: 
vem aí o 1° Cervera, no dia 
8 de dezembro. A festa 
e o concurso de cervejas 
de panela de Vera Cruz, 
com mais de 25 estilos de 
cerveja, são organizados 
pela Cervale. Será no dia 
8 de dezembro, no Parque 
de Eventos do município. 
Parte da renda será rever-
tida para a Associação dos 
Amigos Especiais - Adae. 
Os ingressos já estão dis-
poníveis. O copo do evento 
e degustação livre a R$ 
80. Ah, haverá atrações 
musicais e praça de ali-
mentação.

 | A  confraternização de fim 
de ano da Associação dos 
Servidores Municipais de 
Vera Cruz está agendada 
para o dia 14 de dezem-
bro, sexta-feira, no salão 
da Comunidade Católica 
Santa Teresa. Os associa-
dos devem retirar o seu 
convite para a festa no RH 
da Prefeitura, com Ângela 
ou Ieda.

Foi no último dia 9 que 
a franquia da Cremolatto 
Sorvetes inaugurou seu em-
preendimento em Vera Cruz. 
Durante a tarde, para que os 
clientes pudessem conhecer 
diferentes sabores do sorvete, 
foram distribuídas amostras 
ao público. 

A Cremolatto é uma fran-
quia de Gravataí, que tem 
suas lojas somente no Rio 
Grande do Sul e já conta com 
mais de 100 filiais. No mu-
nicípio, está sob adminis-
tração do casal Gilnei Tur-
ra e Letícia Bruxel Turra, e 
conta com o auxílio de uma 
colaboradora, Aline Frozza.
A Cremolatto está localizada 
na rua Thomaz Gonzaga, nº 
654, no centro de Vera Cruz.

Aline Frozza, Gilnei Turra e Leandro Frozza 
Gilnei Turra e Márcia Schmitt
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Lia Regina Souza e Augusto Joaquim Souza

Christkindfest inicia dia 8
A Christkindfest, de Santa 

Cruz do Sul, este ano vai 
ocorrer de 8 a 23 de dezem-
bro, na Praça Getúlio Vargas. 
De acordo com o presidente 
da Assemp, Léo Henrique 
Schwingel, o evento contará 
com uma diversifi cada pro-
gramação artística e cultural, 
que inicia dia 8 de dezembro, 
às 20h30min, com a chegada 
do Papai Noel e o espetáculo 
de Natal do Coral Infantil do 
Projeto Prelúdio, coordenado 
pelo músico Veco Marques. 
Realizada em parceria pela 
Assemp e Município de Santa 
Cruz do Sul, a Christkindfest 
2018 terá, entre suas prin-

cipais atrações, três gran-
des concertos: Orquestra de 
Violões de Gramado, dia 9; 
Orquestra Rosariense, dia 15; 
e Orquestra e Coro da Unisc 
e convidados, dia 16. Outra 
atividade que deverá chamar 
a atenção, principalmente 
do público infantil, são as 
apresentações do espetáculo 
de teatro “O quarto dos Brin-
quedos”, que ocorrem dias 11, 
13, 18, 19 e 23 de dezembro. 
Completam a programação, o 
Espetáculo Natal em Cordas, 
com Marcelo Caminha, dia 
15, e o Espetáculo Especial de 
Natal, com o músico Evandro 
Martins e sua fi lha.


