
Festival de cerveja traz 
apreciadores a V. Cruz
1ª Cervera foi realizado junto ao ginásio poliesportivo do Parque de Eventos, no 
sábado. De forma paralela, Concurso premiou fabricantes artesanais de bebidas 
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Público, além de degustar a variedade de cervejas, se divertiu ao som das bandas

De Santa Maria, eles aprovaram bebida artesanal feita aqui
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PROMOÇÃO

Os apreciadores de cer-
vejas artesanais tiveram 
encontro marcado no fim de 
semana em Vera Cruz. Junto 
ao ginásio poliesportivo do 
Parque de Eventos ocorreu a 
1ª Cervera e o 1º Concurso de 
Cerveja de Panela. Durante a 
noite de sábado, dia 8, muita 
música e animação. De Santa 
Maria, quem marcou pre-
sença foi a família de Cledi 
Tonel, de 53 anos. Ela e os co-
nhecidos chegaram cedo. 19 
horas já estavam por lá. Ga-
rantiram uma mesa e por ali 
escolhiam as bebidas a serem 
apreciadas. A primeira, con-
ta Cledi, foi a German Pilse, 
um lançamento da Souza’s 

A primeira Cervera foi uma 
promoção dos primos Tiago 
e Anderson Souza, da Souza’s 
Bier, de Vera Cruz, por meio 
da Associação dos Cervejeiros 
da Região dos Vales do Rio 
Pardo e Taquari (CerVale), 
com apoio da Prefeitura. Ao 
todo, cerca de 120 pessoas 
passaram pelo ginásio na 
noite do último sábado.

Bier, anfitriã do evento.
E não foi porque a cerveja 

é dos primos Tiago e Ander-
son, parentes de Cledi, que 
ela aprovou. “É boa mesmo”, 
frisa a santa-mariense, que 
passou a saborear este tipo 
de cerveja há cerca de três 
anos. “Eu não gostava muito. 
Aprendi a gostar e hoje sinto 
que as outras são mais sim-
ples”, relata ela, que prefere 
as cervejas mais amargas, 
mais fortes. 

Mas o que chama mesmo 
a atenção de Cledi é a forma 
de produção destas bebidas. 
“O interessante é conseguir 
extrair o sabor de uma fruta e 
colocar na cerveja”, arremata 
ela, acompanhada do esposo 
Albino, de 55 anos, e dos de-
mais amigos: Clândio Senne, 

de 57, Ana Lúcia Peripolli, de 
49, e Jurema Peripolli, de 78.

O CONCURSO
Durante o Festival foi rea-

lizado o 1º Concurso de Cer-
veja de Panela. O critério 
adotado, conforme a organi-
zação, foi a receita que mais 
se enquadrou no estilo que 
foi enviada a cerveja. E a po-
pular, a que mais agradou os 
cinco convidados, seleciona-
dos na comunidade. Juliana 
Neves, Natália Schuh, Luís 
Eduardo Goelzer, Mártin 
Nyland e Lucas Dummer 
chegaram a uma opinião 
comum. A colher de ouro 
ficou com Fabrício Frantz; a 
colher de prata com Graziano 
Durante; a colher de bronze 
com Jordan Trapp; e a cerveja 
mais popular também com 
Graziano Durante. 

DOAÇÃO I
O Hospital Vera Cruz novamente contou com a parceria do 

Grupo de Jovens do Instituto Crescer Legal. A equipe de jovens 
de Vila Progresso e arredores realizou visitas ao comércio e 
moradores do centro da cidade para vender e divulgar a rifa 
de Natal da casa de saúde. O valor arrecadado foi de R$ 708. 
O HVC agradece aos jovens e a toda comunidade que se en-
volveu nesta bela ação.

DOAÇÃO II
A direção do Hospital Vera Cruz agradece a doação de R$ 

544,45 realizada pelo Grupo de Mulheres da Linha Sítio. O 
recurso está sendo aplicado na manutenção do hospital.

 ENTÃO É NATAL
O Hospital Vera Cruz vem recebendo a visita de corais e 

grupos organizados, que vêm à instituição para trazer votos de 
fé e renovação. Faltam palavras para transmitir a importância 
de cada gesto de carinho e solidariedade, tanto aos pacientes 
internados, quanto aos colaboradores da casa de saúde. Nesta 
última semana, o hospital recebeu a visita do grupo da OASE, 
senhoras que não medem esforços para ajudar o hospital. O 
grupo estava acompanhado do pastor Décio, sempre parceiro 
da casa de saúde.


