
Encontro Regional das 
Trabalhadoras Rurais é sucesso
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Hedi e Olívio Schneider, rainha e rei de Vale do Sol Vice-prefeito do Vale, Normélio Reckers, e esposa Mara

Equipe da Emater de toda região esteve presente no evento
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A sexta-feira, Dia In-
ternacional da Mulher, 
foi de muita festa em Vera 
Cruz, que teve a oportu-
nidade de sediar, mais 
uma vez, o Encontro Re-
gional das Trabalhadoras 
Rurais, envolvendo 16 
municípios. Foram 3,5 mil 
pessoas que participaram 
do ato público com pro-
nunciamentos de auto-
ridades, especialmente 
focando na importância 
de lutar pela manuten-
ção da aposentadoria 
rural nos moldes atuais, 
além de prestigiarem as 
agroindústrias, o comér-
cio, os restaurantes da ci-
dade e as apresentações 
artísticas. O Grupo Arauto 
presenteou o público 
com os shows de Xirú 
Missioneiro e Berenice 
Azambuja. 

Com direito a selfie de 
Berenice Azambuja,
parte da equipe da

Arauto FM posou com a 
cantora e Xirú Missioneiro

Organizadores e apoiadores do Encontro das Trabalhadoras Rurais sediado em Vera Cruz

Uma noite de luz. Eis o tema  do concurso 
que vai eleger a 14ª corte de Soberanas de Vera 
Cruz, no dia 27 de abril, no ginásio do Parque de 
Eventos. As inscrições encerram no próximo dia 
18 de março, na Secretaria de Cultura. Enquanto 
isso, que tal recordar esta história de beleza, cul-
tura e representação da mulher vera-cruzense? 
O primeiro trio foi escolhido  dia 1º de junho de 
1991. Aline Forsthofer, representante do Clube 
Vera Cruz, foi escolhida Rainha, tendo Fabiana 
Heinen, representante da Acev, e Silvane Frantz, 
pela Associação dos Servidores Municipais, as 
Princesas. Será que a preparação das candidatas 
mudou a cada nova geração de Soberanas? Veja 
o recado da primeira Rainha de Vera Cruz. Com 
vocês, Aline Forsthofer:

Os momentos que antecederam o concurso foram 
bem agitados, porque as candidatas participaram de 
diversas atividades preparadas pela comissão organi-
zadora. Mas eu lembro que, antes mesmo de decidir 
participar do concurso, a minha preocupação foi saber 
se eu conseguiria atender os compromissos atribuídos 
à Rainha de Vera Cruz, pois tinha ciência de que 
seria o início de um trabalho que objetivava divulgar 
o Município de Vera Cruz e que isso demandaria 
tempo e dedicação. Acreditando que eu teria condições 
de realizar este trabalho, passei a me preparar para 
o concurso estudando a história local, porque acredi-
tava que este conhecimento seria muito importante na 
conversa com os jurados. Por fim, o que me deixou 
mais à vontade para participar do concurso foi o fato 
de representar o Clube Vera Cruz, pois os amigos 
associados do Clube participaram comigo na noite do 
concurso e me deixaram segura para a entrevista e o 
desfile na noite da escolha.


