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Programação oficial 
será anunciada a partir 
das 19h30min, em 
Dona Josefa. Também 
será apresentado traje 
oficial das Soberanas

Para a Feira da Produção, estrutura já está ganhando forma no Parque de Eventos

SEMANA DO MUNICÍPIO
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Faltam 10 dias para que 
a Semana do Muni-
cípio comece. Tradi-

cionalmente, a abertura da 
programação ocorre com a 
Gincana Municipal, entre os 
dias 31 de maio e 2 de junho,  
e segue com as demais atra-
ções, entre elas a Feira da Pro-
dução e o Baile do Município. 
Com o tema “Vera Cruz bri-
lha: 60 anos de conquistas”, 
o lançamento oficial acontece 
nesta quinta-feira, dia 23, a 
partir das 19h30min, em Li-
nha Dona Josefa, interior de 
Vera Cruz, na propriedade 
da arquiteta Eveline Schmitt 
dos Santos.

Este será um evento es-
pecial, tendo em vista a co-
memoração dos 60 anos de 

CAROLINA ALMEIDA

Os interessados em adquirir um estande para a Feira 
da Produção precisam ficar atentos. As vendas dos es-
paços internos (ginásio poliesportivo) chegam a quase 
90% e as vendas externas em aproximadamente 85%. 
O artesanato que ainda está um pouco abaixo, com 
50% dos espaços comercializados. “A procura está 
boa, muitas pessoas interessadas. Muitos já estão pro-
videnciando a documentação”, conta Larissa Franke, 
do setor de Protocolo da Prefeitura. 
“Estamos trabalhando com a venda direta dos estan-
des”, frisa. Por isso, quem se interessa precisa ficar 
atento, pois haverá comercialização enquanto houver 
espaços disponíveis. “Restam poucos estandes”, alerta. 
Larissa ainda reforça o sucesso que está sendo a ven-
da dos espaços. “A venda oficial começou na terça-fei-
ra e na sexta já estamos com poucos espaços disponí-
veis. Considero que a venda é um sucesso”, avalia.

ESTANDES

Lançamento será na quinta AVISOS

AVISOS

emancipação do município e 
a apresentação dos destaques 
da programação. Além do 
coffee break preparado com 
produtos das agroindústrias 
locais que estarão presentes 
na 10ª Feira da Produção, a 
noite será para conferir o traje 
das soberanas do Município. 

A rainha Ana Caroline Thon-
sem e as princesas Larissa 
Fengler e Milena Machado 
vão apresentar pela primeira 
vez o vestido oficial. 

Na ocasião, também será 
apresentada a programação 
da Feira da Produção, que 
ocorre de 7 a 9 de junho, no 
Parque de Eventos, no bair-
ro Araçá. Como o evento é 
voltado principalmente para 
as agroindústrias familiares 
locais, as agroindústrias da-
rão uma amostra do que terá 
na feira, conforme adianta o 
secretário de Cultura e Tu-
rismo, Marcelo Henrique de 
Carvalho.

No coffee break, prepara-
do para convidados, será pos-
sível degustar chopp, sucos, 
peixes fritos, pães, geleias, 
rapaduras, pastéis, bolos, 
cucas, linguiças. “É uma for-

ma de valorização aos pro-
dutores das agroindústrias, 
além da prévia dos produtos 
que poderão ser comerciali-
zados na Feira da Produção”, 
sublinha o secretário.

NO INTERIOR
Neste ano, o lançamento 

da programação da semana 
do Município ocorre em 
Dona Josefa como forma de 
resgatar um pouco da histó-
ria de Vera Cruz, segundo 
reflete Carvalho. “Vera Cruz 
teve sua colonização iniciada 
em Linha Dona Josefa, em 
1959. Então, por que não es-
colher Dona Josefa para fazer 
o lançamento da programa-
ção dos 60 anos?”, indaga. 
“Este ano resolvemos inovar 
e fazer no interior. Queremos 
valorizar onde tudo come-
çou”, completa o Secretário 
de Cultura e Turismo.

Saiba quais shows estão 
confirmados para a feira

Na manhã de ontem, a 
Arauto FM lançou oficialmen-
te a programação de shows da 
10ª Feira da Produção. A par-
ceria do Grupo Arauto com 
o Executivo Municipal vai 
proporcionar ao público que 
irá prestigiar a feira momen-
tos de alegria e descontração. 

Na sexta-feira, dia 7, dia 
do aniversário de Vera Cruz, 
dois shows estão confirma-
dos. A partir das 19h30min, 
Tchê Garotos sobe ao palco 
e logo após é a vez da Banda 

Magia. Já no sábado, dia 8, 
em que acontece também o  
Baile do Município, haverá 
um show apenas. Quem se 
apresenta é a dupla Junior e 
Maicon, a partir das 20 horas.

Já no domingo, dia 9, duas 
grandes atrações: às 14 horas, 
Anjos do Hanngar e às 16 
goras, Banda Brilha Som. De 
acordo com o coordenador 
artístico da rádio, Tiago Ro-
cha, as apresentações contam 
com artistas parceiros da 
Arauto FM.

Anúncio dos shows ocorreu ontem pela manhã na 95,7

Recadastramento 
acontece em 
novo período

Um novo recadastra-
mento do cartão SUS ini-
ciou nesta segunda-feira, 
dia 20, em Santa Cruz do 
Sul. A atualização obri-
gatória deve ser feita de 
segunda a sexta-feira, das 
7h45min às 11h15min e 
das 13 horas às 16h30min, 
junto à Central de Regu-
lação e Agendamento, na 
rua Independência, 100. 
O prazo termina no dia 
20 de julho. A ação, que já 
aconteceu no início do ano, 
tem o objetivo de garantir 
a fidedignidade do banco 
de dados e a melhoria e 
ampliação dos serviços 
ofertados à comunidade do 
município.

A relação dos usuários 
convocados para o reca-
dastramento se encontra 
nos murais da Central de 
Regulação e Agendamento 
e nos Postos de Saúde.  A 
lista também pode ser aces-
sada pelo: http://www.
santacruz.rs.gov.br/do-
wnload2019/cartao_sus/
lista_de_pessoas.pdf.

AVISOS
Pardais devem 
ser desligados 
em julho

Ao todo, 13 rodovias 
estaduais do Rio Grande 
do Sul terão os pardais 
desligados em menos de 
60 dias. Atualmente, eles 
monitoram 93 faixas de 
tráfego. De acordo com 
o Departamento Autôno-
mo de Estradas de Roda-
gem (DAER), na segunda 
quinzena de julho chega 
ao fim os dois contratos 
assinados em 2014. Eles 
não poderão ser prorro-
gados. Somente em 2018, 
o governo pagou R$ 4,11 
milhões com o aluguel 
destes pardais.

A autarquia já enca-
minhou à Secretaria de 
Fazenda os expedientes 
solicitando autorização 
para a abertura do pro-
cesso licitatório. Porém, 
ainda não foi dado o aval 
para realização da con-
corrência.

LUCIANA MANDLER

CARTÃO SUS

RODOVIAS GAÚCHAS


