
Concurso para eleger 
soberanas será em abril
Novo trio será escolhido no dia 27, anuncia Secretaria de Cultura, que quer mudar 
a faixa de idade das candidatas, sendo a partir dos 18 anos e não mais aos 16
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QUEM QUER SER A PRÓXIMA RAINHA?

“
Buscamos pessoas co-
municativas, capazes de 
representar bem nosso 
município e fora dele. 
Um trio atencioso com 
nossos munícipes e que 
represente a beleza da 
mulher vera-cruzense.”

MARCELO DE CARVALHO
Secretário de Cultura

Ritiéli, Évelin e Elizandra foram escolhidas em março de 2017
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EXPERIÊNCIA ÚNICA

Quem serão as substitutas 
da rainha Évelin Pritsch e 
das princesas Ritiéli Cortes 
e Elizandra Woyciekoski? O 
novo trio de soberanas de 
Vera Cruz, que terá a res-
ponsabilidade de representar 
o município no ano em que 
completa o 60º aniversário, 
será escolhido no dia 27 de 
abril. A decisão foi anunciada 
pela Secretaria Municipal de 
Cultura, Turismo, Esportes e 
Lazer, visando a proximidade 
com o aniversário do Muni-
cípio, da Feira da Produção 
e pelas dificuldades relativas 
à dotação orçamentária. Em 
2017, o concurso ocorreu no 
fim de março. 

Ao adiar para o fim de 
abril, explica o secretário da 
pasta, Marcelo Henrique de 
Carvalho, há mais tempo para 
as inscrições - que devem ser 
lançadas em 11 de feverei-
ro, junto com a divulgação 
do regulamento - e para a 
preparação das candidatas. 
Como primeira novidade, a 
mudança de faixa etária do 
concurso.  Ao invés de 16 a 23 
anos de idade, as meninas que 
almejam os títulos deverão ter 
entre 18 e 28 anos. 

Outras alterações no re-
gulamento ainda poderão 
ocorrer, adianta Marcelão, 
mas as escolhidas seguem 
com o compromisso de re-
presentar Vera Cruz pelo 
período de dois anos. “Bus-
camos pessoas comunicati-
vas, capazes de representar 
bem nosso município dentro 
e fora dele. Um trio atencio-
so com nossos munícipes 
e que represente a beleza 
da mulher vera-cruzense”, 
resume o Secretário de Cul-
tura, que antecipa que nesta 
edição, a temática deve ser 
algo novamente diferen-
ciado, a exemplo da edição 
anterior, que valorizou os 
bailes de Villa Thereza, algo 
à altura para homenagear os 
60 anos de emancipação de 
Vera Cruz.

Para a atual rainha de Vera 
Cruz, Évelin Pritsch, ter vivido 
esse sonho valeu a pena. 
“Valeu cada olhar de criança 
dizendo para a mamãe: olha, 
ela é uma rainha, eu também 
quero ser quando crescer. 
Valeu, pelo simples fato de 
receber um elogio ao muni-
cípio, dá orgulho de nascer 
aqui. Esses atos carinhosos 
não têm preço. Com extre-
ma certeza essa experiência 
levarei comigo sempre. 
Representar o meu município 
é lindo demais, resta apenas 
agradecer a cada vera-cru-
zense pelo carinho deixado 
em cada abraço ou mesmo 
em mensagens nas redes so-
ciais recebido no transcorrer 
desses dois anos.”

“
Valeu cada olhar de 
criança dizendo para a 
mamãe: olha, ela é uma 
rainha, eu também que-
ro ser quando crescer...
Com extrema certeza 
essa experiência levarei 
comigo sempre. ” 

ÉVELIN PRITSCH
Rainha de Vera Cruz

PESQUISA DE SATISFAÇÃO
O HVC agradece as pessoas que, espontaneamente, 

colaboram com o desenvolvimento do hospital, preen-
chendo a pesquisa de satisfação, que está à disposição de 
todos clientes, no corredor de acesso ao atendimento do 
Plantão de Urgência e Emergência. A satisfação dos clientes 
é muito importante para o hospital. Através das opiniões, 
sugestões, críticas e elogios é avaliada a qualidade dos 
serviços prestados e as necessidades de melhorias.

CIRURGIAS VIDEOLAPAROSCÓPICAS
Cirurgias Videolaparoscópicas estão sendo realizadas 

novamente no Hospital Vera Cruz. Porém, com novo equi-
pamento e instrumentais cirúrgicos adquiridos em 2018, 
através da emenda parlamentar do Deputado Federal 
Sérgio Moraes. O médico cirurgião especialista consegue 
observar a área interna,  através de uma pequena câmera, 
que entra no organismo e vai gerar a imagem no compu-
tador, sendo esta técnica conhecida por Videolaparosco-
pia. A recuperação do paciente é muito mais rápida que 
uma cirurgia convencional, na qual é necessário fazer um 
grande corte e, por isso, as chances de complicação são 
menores, assim como o risco de dores intensas  e infecções 
diminuem.

CONTEMPLADOS NA RIFA DE NATAL DO HVC, 
QUE ARRECADOU  R$ 6.780 À CASA DE SAÚDE
1º Prêmio: Adriane Schroeder
2º Prêmio: Inácio Wagner
3º Prêmio: Gilnei Borges
4º Prêmio: nº 1942 - Valdomiro (sobrenome não es-

pecificado)
5º Prêmio: Daliane Prochnow
6º Prêmio: Silvio Toiller
7º Prêmio: Thiago Maas
8º Prêmio: Alexandre Silveira
9º Prêmio: José Altair Souza
10º Prêmio: Gilvan Schlittler
11º Prêmio: Roberto Tenório
12º Prêmio: AM TINTAS
13º Prêmio: Eduardo Rech
14º Prêmio: Augusto Ghesla
15º Prêmio: Comercial Tipuanas
16º Prêmio: Patrick de Oliveira
* Quem ainda não retirou seu prêmio deve entrar em 

contato com Ivânia, pelo telefone (51) 3718-1800, para 
agendar a retirada.

DOAÇÃO
O Hospital Vera Cruz agradece a doação de R$ 22 da 

Comunidade de Confissão Luterana de Linha Andréas e de 
R$ 338 da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana 
de Vera Cruz.


