
Abertura da Christkindfest 
é neste sábado

CHEGADA DO PAPAI NOEL

Cervejas artesanais para 
degustar em Vera Cruz 
1ª Cervera e 1º Concurso de Cerveja de Panela, que iniciam na sexta, no ginásio
do Parque de Eventos, serão abertos ao público no sábado, a partir das 18 horas
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PARA REUNIR APRECIADORES

Ainda dá tempo para se inscrever

Equipe da Souza’s Bier, anfitriã da festa, convida o público para conhecer e apreciar bebida artesanal

GERAL 06ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 7 DE DEZEMBRO DE 2018

Neste fim de semana, Vera 
Cruz vai sediar a 1ª edição da  
Cervera - Festa de Cervejas 
Artesanais e o 1º Concurso de 
Cervejas de Panela. Quem pro-
move o evento são os primos 
Tiago e Anderson Souza, só-
cios-proprietários da Souza’s 
Bier, por meio da Associação 
dos Cervejeiros da Região dos 
Vales do Rio Pardo e Taquari 
(CerVale), com apoio da Pre-
feitura. 

Serão dois dias de evento, 
na sexta-feira e no sábado, 
dias 7 e 8 de dezembro. No 
entanto, o primeiro dia não 
será aberto ao público e sim 
interno para avaliação das 
cervejas que foram inscritas 
no concurso, conforme um 
dos organizadores, Tiago 
Souza. Já no sábado, a partir 
das 18 horas, a comunidade 
vera-cruzense, bem como 
visitantes, estão convidados a 
participar da festa, que acon-
tece no ginásio poliesportivo 
do Parque de Eventos.

A 1ª Cervera terá a presen-
ça de cervejarias da região do 
Vale do Rio Pardo. “Além de 
Vera Cruz, teremos cerveja-
rias de Rio Pardo, Santa Cruz 
do Sul e Venâncio Aires”, 

adianta Tiago.
A programação no sábado 

inicia com a cerimônia de pre-
miação do concurso de Cerve-
jas de Panela. Na sequência, 
o público vai prestigiar os 
shows. Quem sobe primeiro 
ao palco é a Banda Culina - 
vencedora do Festival Canta 
Vera Cruz, na categoria Ban-
das, em 2017; após, no ritmo 
sertanejo, quem faz a festa é 
Moisés Damé. Para encerrar a 
noite a animação fica por conta 
da N’Band.

ENTRADA
O valor para a entrada no 

evento é de R$ 80 (para quem 
for beber) - com direito a um 
copo personalizado do evento, 
acesso a mais de 20 tipos de 
cervejas artesanais para de-
gustar, além de acompanhar 

aos shows, e no valor de R$ 
40 (para quem não for beber)  - 
garantindo um copo personali-
zado e acesso aos shows. Parte 
da arrecadação será destinada 
para a ADAE - Mãos Dadas.

EXPECTATIVA
Sem fins lucrativos mas com 

objetivo de implantar a cultura 
cervejeira no município e na 
região, a intenção é reunir  
conhecedores do produto com 
aqueles que estão a fim de 
saber mais sobre a cerveja ar-
tesanal. Segundo Tiago, para a 
1ª edição a organização projeta 
um público menor. Porém, a 
ideia é a cada ano ir aumen-
tando o público. Assim, deixa 
o convite para que tanto quem 
aprecia a cerveja artesanal ou 
está querendo se aventurar 
neste mundo compareça.

Quem ainda tem interesse 
em se inscrever no 1º Concurso 
de Cerveja de Panela é simples 
e tem até hoje. Basta acessar o 
site da CerVale: www.cervale.
com, cadastrar sua amostra 
e enviar para a comissão até 
hoje, dia 7. De acordo com Tia-
go Souza, para participar basta 
ter a vontade de fazer cerveja e 
enviar para o concurso dentro 
dos estilos do regulamento - 

que se encontra no site. Até 
o momento já são mais de 60 
amostras inscritas.

O concurso segue a diretriz 
do BJCP - organização que 
avalia os estilos de cervejas, 
- em que juízes cadastrados 
pela organização avaliarão as 
amostras enviadas. A avalia-
ção inicia na sexta-feira e se-
gue no sábado, quando ocorre 
a premiação, ao final do dia.

| A programação da IECLB tem, neste sábado, dia 8 de 
dezembro, às 16 horas, o encerramento do Culto Infantil. No 
domingo dia 9, Culto com Batismo em Ferraz.

| A Congregação Luterana (IELB) tem, sábado, dia 8 de 
dezembro, às 21 horas, Culto de Advento com Santa Ceia. 
Na quarta-feira, dia 12 de dezembro, às 21 horas, Culto com 
Santa Ceia em Linha Floresta.

| No último sábado, ocorreu junto ao pavilhão da Congre-
gação Luterana Cristã de Ferraz, a divulgação do resultado da 
1ª Gincana de Ferraz. O título da primeira edição ficou com a 
Equipe DoBalaio, seguidas das equipes BO1, Fumaceira e Foi 
Pa Ferraz, respectivamente. Com diversas tarefas de cunho 
cultural e resgates históricos da localidade, a mesma foi um 
sucesso, levando cerca de 800 pessoas à Noite Cultural no 
dia 1º de dezembro. A Comissão e Organização da Gincana 
estiveram formadas por Wiliam Souza, Geferson Blank, Ever-
ton Riss e Nadine Fuelber.

| Para a próxima semana, está programada pelo SEMAE 
a limpeza das caixas d’água que abastecem a localidade. 
Faltas d’água poderão ocorrer em virtude da execução dos 
serviços.

| A Sociedade de Damas Sempre Viva, de Vila Progresso, 
através da presidente Alice Finger, convida as sócias para 
jogo de bolão de mesa, que se realizará neste sábado, 8 de 
dezembro, às 14 horas, na sede do E.C.Independente.

| Neste domingo, 9 de dezembro, a SRE Boa Vontade estará 
disputando a grande finalíssima do Campeonato Regional 
de Futebol de Campo, recebendo para o segundo jogo da 
decisão o Bom Jesus nos aspirantes e o Trombudo nos titu-
lares. Uma grande participação de público é esperada para 
empurrar as equipes ao título.

| O E.C.Independente realizou a posse da nova diretoria 
na última sexta-feira, com uma grande participação dos 
sócios, lideranças, autoridades e comunidade em geral. No 
ano em que o clube completa 60 anos de existência, assume 
a presidência René Tornquist, tendo como vices Danilo José 
da Silva e Severiano Barros.

| No último domingo os corais infantil, juvenil e adulto da 
Congregação Luterana Trindade realizaram bela participação 
no culto cantate que reúne os grupos vocais das congregações 
luteranas do Vale do Rio Pardo.

| Será realizada a limpeza dos reservatórios nesta sexta-
feira, dia 7. Confira quais são os reservatórios: Vila Progresso, 
Linha Tapera, Entre Rios, Corredor Petry e Linha Alta, se der 
tempo. São todos na mesma região. Sendo assim, estas lo-
calidades podem ter falta de água de forma momentânea.

Bênção ecumênica, show de fogos, chegada do Papai Noel 
e o espetáculo de Natal do Coral Infantil do Projeto Prelúdio, 
coordenado pelo músico Veco Marques. Estas são algumas 
das atrações da abertura oficial da Christkindfest, a Festa 
de Natal de Santa Cruz do Sul, que ocorre neste sábado, às 
20h30min, na Praça Getúlio Vargas. 

Realizada em parceria com o Município de Santa Cruz 
do Sul, a Christkindfest é considerada um dos principais do 
gênero no interior do Rio Grande do Sul. A programação do 
evento, este ano centralizada na Praça Getúlio Vargas, segue 
até o dia 23 de dezembro.


