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60 anos com brilho e luz
Em comemoração ao 
Jubileu de Diamante, 
Vera Cruz lança 
programação da 
Semana do Município 
para convidados

JOGO
A Diretoria da Sociedade 
Mista Unidos, de Linha 
Sítio, do Centro Ecumê-
nico, avisa seus sócios 
que haverá jogo neste 
sábado, dia 25, com iní-
cio às 13h30min.

JOGO II
A Sociedade de Damas 
Primavera Augusta Vi-
tória, do Nacional, de 
Ponte Andréas, convida 
as sócias para o jogo no 
dia 26 de maio, das 9 
às 11 horas. A partir das 
11h30min a comunidade 
em geral está convidada 
para o almoço. Para só-
cias, o almoço será gra-
tuito e para os demais, o 
valor é de R$ 25 (adulto). 
Todos devem reservar 
os ingressos pelos tele-
fones (51) 99538-2556 
ou 99668-2547. À tarde, 
a partir das 13h30min, 
recepção às sociedades 
convidadas e reunião 
dançante, animada pelo 
Grupo Solares.

ALMOÇO
A Associação dos Api-
cultores de Vera Cruz 
(Aapiverc) convida seus 
sócios e o povo em geral 
para almoço pela passa-
gem do Dia do Apicultor, 
no dia 26 de maio, na 
Comunidade Imaculada 
Conceição, em Dona Jo-
sefa. Ingresso antecipa-
do a R$ 22 e, no dia, R$ 
25. Para crianças entre 
sete e 12 anos, R$ 15.

FESTA NO NACIONAL
As Sociedades Mista 
Unidos e Rosa Branca 
avisam que no domingo, 
dia 26, irão para a festa 
no Nacional, em Ponte 
Andréas. A saída do ôni-
bus será às 12h30min, de 
Entre Rios, passando por 
Vera Cruz e por Linha Nº 
1, até o local da festa.

CHÁ DAS MÃES
A Comunidade Nossa 
Senhora Aparecida, das 
Pastorais Sociais, convi-
da para chá das mães, 
no dia 29, às 14 horas, no 
salão de festas. Ingressos 
com os integrantes da 
Pastoral por R$ 17. Ante-
cipados pelos telefones 
(51) 3718-1358 e 99866-
0604.

Noite de brilho no lançamento da Semana do Município e trajes oficiais das Soberanas
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A noite desta quinta-fei-
ra, dia 23, foi marcada 
pelo lançamento dos 

festejos de aniversário do 
Município e fez jus ao tema de 
aniversário “Vera Cruz Bri-
lha: 60 anos de conquistas”.  
Durante o evento, o prefeito 
Guido Hoff, destacou a im-
portância das agroindústriase 
e ainda refletiu sobre a proje-
ção de continuar crescendo. 
Embora esteja próximo de 
comemorar o Jubileu de Dia-
mante, a cidade nunca deve 
parar e precisa buscar cada 
vez mais se desenvolver.

A apresentação do calendá-
rio da Semana do Município 
contou com a presença de 
convidados, entre autorida-
des, parceiros, representan-
tes das equipes de gincana, 
soberanas e proprietários de 

CAROLINA ALMEIDA

AVisos

Trajes são joias folheadas, que representam a beleza e a luz

agroindústrias locais que vão 
estar na Feira da Produção co-
mercializando seus produtos.

tRAJE oFiciAL
A noite foi ainda para con-

ferir a apresentação do traje 
oficial do trio de Soberanas 
de Vera Cruz. A rainha Ana 
Caroline Thomsen e as prin-
cesas Larissa Fengler e Milena 
Machado arrancaram aplau-
sos e olhares surpresos com 
os belos vestidos em tons de 

| 31ª Gincana Municipal:
Dia 31 de maio (abertura, às 19 horas, na Praça José 
Bonifácio). Dias 1º e 2º de junho (continuação tarefas);
| 10ª Feira da Produção:
Dias 7, 8 e 9 de junho, no Parque de Eventos.
| Baile do Município:
Dia 8 de junho (sábado), início às 20 horas, no Clube 
Vera Cruz;
| Sessão Solene:
Dia 10 de junho (segunda-feira), às 19 horas,
na Câmara de Vereadores de Vera Cruz;
| Encontro Regional da Melhor Idade:
Dia 11 de junho (terça-feira), a partir das 10 horas, no 
Clube Vera Cruz;
| Exposição Regional Artesãos em Foco 
Dia 12 de junho (quarta-feira), às 9 horas,
no Clube Vera Cruz;
| 2º Café Colonial:
Dia 15 de junho (sábado), às 15 horas, no ginásio do 
Esporte Clube Nacional, de Ponte Andréas;
| 3º Koloniefest: 
Dia 15 de junho (sábado), a partir 10 horas, no
ginásio da Escola Hannemann, em Vila Progresso;
| 10º Encontro de Trilheiros: 
Dia 16 de junho (domingo), às 8 horas partida
do Clube Vera Cruz;
| FelizCidade na Praça:
Dia 16 de junho (domingo), a partir das 10 horas.

conFiRA A pRoGRAmAÇÃo

amarelo. 
Os trajes, que contam com 

diversos detalhes bordado, fo-
ram desenhados por Leonar-
do da Silva e confeccionados 
pela costureira vera-cruzense 
Lúcia Konzen. De acordo com 
o estilista Leonardo da Silva, 
vencedor do concurso que 
elegeu o modelo do vestido 
oficial, algumas referências 
foram buscadas, entre elas a 
inspiração no conto A Bela 
e a Fera. “Como temos os 60 
anos, o Jubileu de Diamante, 
precisava de uma joia”, re-
corda. “Nada mais belo que 
uma joia amarela, folheada, 
que representasse a beleza, o 
sol e a luz”, completou.

AGRoindústRiAs
Também protagonistas da 

noite, as agroindústrias locais 
demonstraram através do 
coquetel o potencial de seus 
produtos. E foi apenas uma 
amostra dos itens que serão 

comercializados durante a 10ª 
Feira da Produção, que ocorre 
entre os dias 7, 8 e 9 de ju-
nho, no Parque Municipal de 
Eventos, localizado no bairro 
Araçá. Além das agroindús-
trias, haverá exposição de 
artesanato, empresas e co-
mércio. Não esquecendo das 
atrações artísticas e musicais. 

A FEiRA
A 10ª edição da Feira da 

Produção tem promogração 
diversificada. No dia 7, quan-
do ocorre a abertura, haverá 
happy hour das ex-sobera-
nas, encontro de prefeitos da 
Amvarp e Aturvarp, e à noi-
te, show com Tchê Garotos 
e Banda Magia. No sábado, 
tem bate-papo de 60 anos 
de história e show da dupla 
Júnior e Maicon. No domin-
go, entre as atrações está o 
encontro de soberanas e os 
shows de Anjos do Hanngar 
e Brilha Som.


