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· PANTANO GRANDE
Foi anunciado na última semana o retorno do Carnaval 
de Rua de Pantano Grande. A confirmação veio logo após 
reunião com o presidente do Bloco Carnavalesco do Iruí, 
Vladimir Rosa, que já havia demostrando interesse em 
participar do evento. O prefeito, Cássio Nunes Soares, res-
saltou que, neste ano, além de show gratuito no Calçadão 
da Praça, haverá o retorno dos desfiles de rua, no mês de 
março. De acordo com ele, devido às medidas de contenção 
de despesas e a melhora na arrecadação, a Prefeitura poderá 
fazer o investimento. Soares ressaltou que também buscará 
parceiros para custear o evento e assim garantir a viabilida-
de da festa popular. Os detalhes do Carnaval de Rua 2019, 
que será organizado pela Secretaria da Indústria, Comércio, 
Turismo, Desporto e Lazer (Sicomtur), serão divulgados nas 
próximas semanas. Além do Bloco do Iruí, os blocos carna-
valescos também serão convidados a participar, além de 
escolas de samba da região. A festa inicia dia 1º de março, 
com os desfiles de rua nos dias 2 e 4 de março, na rua Papa 
João XXIII. Os shows gratuitos deverão ocorrer na sexta-feira, 
dia 1º, na abertura oficial da festa, e nos dia 2 e 4 de março, 
logo após o encerramento dos desfiles de rua. No domingo, 
dia 3, haverá o Carnaval da Melhor Idade. 

· SANTA CRUZ DO SUL
A Prefeitura de Santa Cruz anunciou ontem a compra de uma 
nova unidade produtora de pavers (bloquetes de cimento), 
que promete triplicar a capacidade de pavimentação no 
município. A máquina, com valor de R$ 1.770.000, faz parte 
do pacote financiado junto ao Banco do Brasil para aquisição 
de equipamentos e maquinários. Serão R$ 5 milhões inves-
tidos para melhorar as condições de trabalho da Secretaria 
de Obras e Infraestrutura. Segundo o prefeito Telmo Kirst, a 
máquina irá modificar o perfil do município, com uma nova 
super produção. Com capacidade de produção de 35 mil 
blocos por dia, pelo comando de cinco operários, a nova 
máquina substitui uma antiga, com capacidade de 10 mil 
blocos diários, interditada desde abril de 2018 devido aos 
riscos oferecidos, já que produziu blocos de concreto por 
30 anos. Conforme o secretário Leandro Kroth, a aquisição 
busca agilizar a pavimentação dos mais de 200 trechos de 
bairros ainda não pavimentados, beneficiando as famílias. 
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Venâncio lança rota especial para o verão
O verão 2019 em Venâncio Aires tem 

um novo atrativo desde domingo, dia 
6, quando a Prefeitura lançou o Rota do 
Chimarrão Verão. O objetivo, segundo o 
prefeito, Giovane Wickert, é reunir as be-
lezas do município e o chimarrão gelado, 
conhecido como tererê, em um passeio por 
quatro atrações.

A rota passa pela gruta Nossa Senhora de 
Lourdes, Mirante Lauro Erdmann, Figueira 
Centenária e Balneário Paraíso. Os locais 
foram escolhidos após análise das diversas 
belezas que Venâncio Aires tem por seus 
700 metros quadrados de interior, conforme 
o Prefeito, que também acumula o cargo 
principal na Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Turismo e Trabalho.

Segundo a coordenadora de turismo da 
secretaria, Angelica Diefenthaler, os pontos 
a serem visitados na rota foram discutidos 

desde o ano passado. “Identificamos que 
eles têm o que as pessoas procuram para 
combater este calorão, que é água, verde, 
sombra e natureza. Tudo ao lado de um 
tererê, oferecido pela nossa parceira Erva-
teira Elacy”, diz. 

O ROTEIRO
As próximas rotas ocorrem nos dias 13 

e 27 de janeiro e em 17 de fevereiro. Nestes 
dias, o roteiro segue pela ERS-422 passando 
por Linha Sapé com caminhada e almoço no 
Cerro do Baú. À tarde, parada no Balneário 
Paraíso. Os retornos ocorrem às 18 horas. 
O roteiro, com custo de R$ 40 por pessoa, 
inclui transporte, almoço, degustações de 
bebidas a base de erva-mate, acompanha-
mento de guia turístico e ingresso para o 
balneário. As inscrições podem ser realiza-
das através do WhatsApp (51) 99996-0350, 
com Sônia.

TEM ATÉ CHIMARRÃO GELADO


