
Milhares celebram São Sebastião Mártir
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Milhares de pessoas compareceram à 
missa campal realizada no final da tarde 
deste domingo, dia 20, em Venâncio Ai-
res, na 143ª Festa de São Sebastião Mártir, 
um dos pontos altos da programação. Em 
seguida, os fieis seguiram pelas ruas da 
cidade na já tradicional procissão.

Durante todo o final de semana foram 
realizadas celebrações de diversas missas 
e festejos em honra ao padroeiro na Igreja 
Matriz.

Na sexta-feira, a imagem chegou de 
volta à Igreja Matriz, dando início à festa 
religiosa, considerada a maior no territó-
rio da Diocese de Santa Cruz. Depois da 
missa, teve galinhada nos pavilhões da 

comunidade e música ao vivo. Já no sábado 
(19) o convite é dirigido, especialmente, 
às pessoas da terceira idade, com missa, 
almoço, apresentações artísticas e música 
para dançar. À noite, show com a Banda 
Barbarella em parceria com a Arauto FM 
movimentou a festa. A gastronomia tam-
bém integrou as atrações, em que o Pastel 
do Bastião e a galinhada foram o destaque. 

Além da Trezena de São Sebastião que 
ocorreu nas quintas-feiras de noite desde 
outubro e da visita das bandeiras nas ca-
sas das famílias, a imagem do padroeiro 
São Sebastião Mártir peregrinou pelas 
comunidades da paróquia desde o dia 26 
de dezembro. 

VENÂNCIO AIRES

Missa campal realizada domingo atraiu multidão

· SANTA CRUZ
A Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) divulgou na 
última sexta-feira, 18 de janeiro, a lista de reingressos, 
transferências e diplomados. As matrículas ocorrerão 
nos dias 23 e 24 de janeiro, no campus-sede, distribuí-
das por curso e turno. Todos os candidatos classificados 
deverão comparecer na coordenação do seu curso, em 
Santa Cruz do Sul, para orientações, conforme horário e 
sala na tabela abaixo. Em seguida, os alunos serão en-
caminhados à Central de Atendimento, no bloco 5, para 
realizar a matrícula.
Nos campi da Unisc de Capão da Canoa, Montenegro 
e Venâncio Aires, as matrículas ocorrerão nas mesmas 
datas, das 13h30 às 17h30. A lista dos aprovados está 
disponível no link http://bit.ly/ted_unisc.

· SANTA CRUZ
A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), por meio do Go-
verno do Estado e da Secretária dos Transportes, segue 
realizando diversas obras de restauração na RSC-287. 
São mais de R$ 22 milhões investidos no pavimento da 
rodovia, nos trechos entre Santa Cruz do Sul a Tabaí, do 
km 28 ao km 105, e do segmento de Santa Cruz a Paraíso 
do Sul, do km 105 ao km 177.
Neste início de semana estão sendo feitos reparos 
profundos no km 95, em Santa Cruz do Sul, além de 
recapeamento entre o km 147 ao 150, em Candelária. 
Para as próximas semanas estão programados serviços 
de reparos profundos e recapeamento no trecho do km 
92 a 97.

· RIO PARDO
O Governo Municipal de Rio Pardo cancelou a 24ª Festa 
do Peixe, em virtude das chuvas decorrentes e do ala-
gamento da Praia dos Ingazeiros. O evento aconteceria 
de 31 de janeiro a 10 de fevereiro.
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