
Corrida valoriza Dia da Mulher
Na quarta edição, evento busca proporcionar atividade diferente e saudável para lembrar a data
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A largada foi dada pontualmente às 17 horas, em frente à praça, para os 167 participantes
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exercitando o corpo
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· QUERMESSE AnUAl
A Comunidade São José, de 
Linha Henrique D’Ávila, convi-
da para sua quermesse anual. 
Será no dia 17 de março, com 
missa às 10 horas e almoço 
ao meio-dia. No cardápio, 
churrasco, galeto, linguiça, 
massa, arroz e saladas. O valor 
do ingresso é R$ 25 (inteiro) 
e R$ 13 (meio). À tarde, a 
partir das 14 horas, apresen-
tação do grupo Os Colonos e 
a partir das 15 horas, reunião 
dançante com a banda Studio. 
Sábado à tarde haverá venda 
de tortas e cucas.

· JAnTAR-BAilE 
o Círculo Cultural dos Amigos 
Viajantes - Locomotiva pre-
para o tradicional jantar-bai-
le de aniversário, que será 
realizado no dia 6 de abril, a 
partir das 20 horas, na sede da 
Locomotiva. A animação fica 
por conta da Banda Destinu’s.

· JAnTAR-BAilE Do fUMo
A Sociedade Bolão União pro-
move para o dia 30 de março, 
na Associação Nacional, em 
Ponte Andréas, mais uma edi-
ção do jantar-baile do fumo, 
com animação de Os Liderais e 
Banda Heilige. Ingressos a R$ 
25 (adulto) e R$ 13 (de seis a 
12 anos). Ingressos só para o 
baile, R$ 5. Haverá premiação 
para as três maiores folhas 
de fumo. Informações com 
Egon, pelo (51) 99755-9102, 
ou Rogério, pelo 99679-9774.

BAilES E fESTAS

AGEnDA

Condia, de 68 anos, chegou acompanhada de Cleber Jr., de 7

O Dia Internacional da 
Mulher, celebrado em 8 de 
março, tem diferentes formas 
de ser lembrado, desde a co-
memoração pelas conquistas 
até a reflexão sobre as esta-
tísticas de violência. Em Vera 
Cruz, na tarde de sábado, dia 
9, a data foi comemorada com 
muito movimento e de forma 
saudável com a realização 
da quarta edição da Corrida 
e Caminhada de Vera Cruz.

Nem mesmo a chuva atra-
palhou os atletas e a comu-
nidade em geral a participar 
do evento, que teve a largada  
na rua Cláudio Manoel, em 
frente à Praça José Bonifácio, 
no centro do município. Dos 
220 inscritos, 167 pessoas das 
mais variadas faixas etárias 
e de diferentes cidades da 
região se fizeram presentes 
na prova, que contou com 
percurso de três e seis quilô-
metros. Os participantes per-
correram as ruas do centro 
e de bairros, retornando ao 
coração da cidade. Antes do 
início da corrida e caminha-
da, foi realizado um aqueci-

· GAnHADoRES RifA
Confira os ganhadores da rifa 
sorteada na festa anual da 
Comunidade Luterana Paz, 
da Esquina Koelzer, ocorrida 
neste domingo, dia 10: Gra-
siela Fortuna Ruchk; Gervasio 
Grehs; Anelise Inês Konrad; 
Estefany Luiza Moraes Carva-
lho; Taciele Martin Gehrke; 
Ana Luiza Konrad da Silva; 
Astor Aureo Petry; Hari L. S. Al-
meida; Renata Suelen Flores; 
Dionatan Schroeder; Romilda 
Flores; Renato Luiz Ebert; 
Eunice Grehs; Mariana Thier; 
Vander S. Lusche; Rogério 
Rusch; Alceu Luiz Schaefer; 
Lara M. Dummer; Andressa 
Diehl; Renata Fischborn; Loni 
Terezinha Lou.

· JoGo
A diretoria da Sociedade Bo-
lão União avisa aos sócios que 
o jogo programado para o dia 
16 de março será transferido 
para o dia 23 de março.

Juliano é tricampeão nos 6 km

mento junto à rua Cláudio 
Manoel.

SEM liMiTE DE iDADE
Para Condia Mendes, de 68 

anos, que recebeu medalha 
de participante mais expe-
riente, voltar pelo terceiro 
ano ao evento é bom demais. 
“Comecei a correr com minha 
treinadora há três anos. Antes 
disso nunca tinha corrido”, 
recorda. “Agora, sempre que 
posso participo”, alegra-se ao 
ter conseguido cumprir os 
três quilômetros em menos 
de meia hora.  

Exemplo de que não há li-
mite de idade para participar, 
Condia chamou ainda mais a 
atenção ao passar pela linha 
de chegada com o pequeno 
Cleber Júnior, de sete anos. 
O menino conta que começou 
correndo com a mãe. Neste 
domingo ele, ao lado dos pais 
e demais familiares, mostrou 

que não há limite de idade 
quando o assunto é prática 
de esportes.

TRiCAMPEÃo
Em 20 minutos e 41 segun-

dos, o atleta Juliano Cardoso 
Kommer, de 26 anos, foi o 
primeiro a chegar na prova 
da corrida percorrendo seis 
quilômetros. Ele é tricam-
peão e comemora o bom 
desempenho. “A chuva leve 
foi perfeita para que pudesse 
correr forte”, destaca. O atleta 
participa do evento desde a 
primeira edição e revela que 
corre há 12 anos. Não é à toa 
que se destaca. Na primeira 
edição, ele recorda que ficou 
vice-campeão na corrida de 
três quilômetros. Nos anos se-
guintes, desafiou-se e superou 
toda e qualquer expectativa, 
chegando no topo do pódio. 

Para Juliano Kommer, o 
evento é interessante por en-

volver tanto homens quanto 
mulheres. Também reforça 
que a corrida e caminhada 
são esportes que deixam o 
corpo mais saudável. “É le-
gal que estas práticas sejam 
estimuladas”, finaliza.

Todos os inscritos que 
participaram do evento re-
ceberam medalhas de parti-
cipação, além de premiação 
especial para os três melhores 
de cada categoria.

oRGAniZAÇÃo
A organização da quarta 

Corrida e Caminhada de Vera 
Cruz é do Conselho Munici-
pal dos Direitos da Mulher e 
tem o apoio do Município de 
Vera Cruz, através das Secre-
tarias de Desenvolvimento 
Social, de Cultura, Turismo, 
Esportes e Lazer e de Obras, 
Saneamento e Trânsito, Ema-
ter/RS-Ascar, Rotary Club e 
Hospital Vera Cruz.

Houve premiação especial para os três melhores de cada categoria


