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Natal da FelizCidade 
sempre bem prestigiado

Caroline Merten e Lúcia Frantz

Jussara Schneider, sentada à direita, com familiares e amigas

Foi na noite de 2 de de-
zembro que Vera Cruz abriu 
a programação do Natal da 
FelizCidade, na Praça José 
Bonifácio.

A mais tradicional das atra-
ções, o desfile de modas pro-
movido pela Acisa, além de 
trazer as tendências da esta-
ção e dar dicas para presentear 
neste Natal, evidenciou as 
potencialidades do comércio 
local, mostrando a variedade 
e qualidade dos produtos de 
oito lojas do Município.

A programação também 
contou com a tão esperada 
chegada do Papai Noel, aber-
tura da Vila do Noel, o acender 
das luzes na Praça José Bonifá-
cio e mais de quatro mil pes-
soas para prestigiar tudo isso. 

Joseane Souza e Joraci Souza

Leandro Keller e Josiane Keller
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Maria Eduarda Barbiere e Stela Ritzel

Nicoli Ortiz, Daiana Scherer, 
Juliano Reiher, Jardel de Lima
e abaixo Carlos Davi e Vicente 

de Lima

Soberanas da 15ª Fenachim 
apresentam trajes típicos
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Um grande evento, na noite do último sábado, no Ginásio Lui-
zão da Vila Santa Emília, interior de Venâncio Aires, marcou a apre-
sentação dos trajes típicos das soberanas da 15ª Festa Nacional do 
Chimarrão (Fenachim), que ocorre de 1 a 5 e de 9 a 12 de maio de 
2019. Ainda foram conhecidos os casais de festeiros, que liderados 
por Marlei e Margarete Klock, têm a missão de divulgar o evento 
e mobilizar a comunidade para a maior festa do município. Para 
a presidente da 15ª Fenachim, Cleiva Giovanaz Heck, a integração 
com a comunidade será uma das principais marcas do evento. 

TRAJES 
Com desenho e pesquisa da estilista Luana Sehn e confecção 

do Atelier da Costura, de Aline Schmitt, os trajes da rainha Lavínia 
Wachholz Naue, e princesas, Thaíse Fagundes e Andressa Hal-
menschlager, foram inspirados no gaúcho campeiro, tendo nos 
detalhes um mix de referências da pilcha, como botas, chapéu de 
abas largas, lenço e tirador. Nos bordados, homenagem à econo-
mia e à cultura do município, com arabescos e folhas de tabaco e 
erva-mate. “O branco representa fraternidade e união das rodas 
de chimarrão, enquanto os detalhes acobreados e amarronzados 
fazem referência à agricultura”, completa Luana. Nos lenços, a 
referência à bandeira sul rio-grandense, com o vermelho (rainha) 
para simbolizar o ideal revolucionário e a coragem do povo e o 
amarelo (princesas) retratando as riquezas do território gaúcho.


