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Baile em prol do Hospital 
Santa Cruz será no dia 1º 

Semana dos Alimentos 
Orgânicos evidencia nova 
realidade de produção

Começa distribuição de 
fichas para Educação Infantil

Programação valoriza agroecologia

Segunda edição do baile acontece no dia 1º de junho           

DIvulgAÇãO

vAnESSA PAz

Música, cuca, comida e 
alegria serão os principais 
atrativos do 2º Baile da 
Cuca com Linguiça, uma 
promoção da Festa das 
Cucas. O baile beneficente 
acontece no próximo sá-
bado, 1º de junho, a partir 
das 19 horas, no Pavilhão 
Central, dentro do Parque 
da Oktoberfest. Como na 
edição anterior, o valor 
arrecadado será todo des-
tinado ao Hospital Santa 
Cruz. Os ingressos anteci-
pados estarão à venda, em 
horário comercial, a partir 
desta segunda-feira, 27, 
na recepção do hospital, 
na RBS TV Santa Cruz e 
na Farmácia da Universi-
dade de Santa Cruz do Sul 
(Unisc). Os valores serão 
R$ 40 para o casal e R$ 25 
individual e na hora. 

Conforme o responsá-
vel pelos eventos da RBS 
TV dos Vales, Mateus Bec-
ker, o público encontrará 
no baile comida típica 
alemã e o prato típico do 
Paragem, bem como o 

Foi aberta oficialmente na 
última sexta-feira, junto à Es-
cola Família Agrícola (Efasc), 
em Linha Santa Cruz, a Sema-
na dos Alimentos Orgânicos. 
A promoção é da Articulação 
em Agroecologia do Vale do 
Rio Pardo (AAVRP). Estive-
ram presentes em torno de 
150 pessoas entre estudantes, 
professores, técnicos e agri-
cultores.

A ação da articulação con-
tará com 18 atividades, entre 
seminários, debates, dias de 
campo, ao longo de 12 dias, 
em vários municípios da 
região, fechando no dia 5 de 
junho, com a expectativa de 
envolver diretamente cerca 
de 1,5 mil pessoas.

Foi realizada uma mística 
organizada pela Efasc, com 
base na canção de Milton 
Nascimento e Chico Buarque 
“Cio da terra”, que aqueceu 
os participantes anunciando 
o que viria pela frente. Em 
seguida as entidades que 
formam a AAVRP se mani-
festaram sobre a importância 
da Semana dos Alimentos 
Orgânicos estar sendo feita de 
maneira conjunta e fortalecen-
do a AAVRP, formada por 21 
entidades que trabalham com 

a produção orgânica e promo-
ção da agroecologia na região.

No painel que abriu os tra-
balhos foi abordada a temática 
“A Agroecologia no contexto 
do Vale do Rio Pardo”, que 
contou com a contribuição da 
professora do PPGDR/Unisc, 
Virgínia Elisabeta Etges, do 
agricultor familiar agroeco-
lógico e fundador do “Grupo 
Eco da Vida” de Venâncio Ai-
res, Roque Finkler, e também 
outra componente do mesmo 
grupo, a egressa da EFASC e 
acadêmica do bacharelado em 
Agroecologia UERGS/AGE-
FA, Bruna Richter Eichler.

O trio abordou as suas tra-
jetórias pessoais, profissionais 
e institucionais junto à agri-
cultura familiar camponesa 
na região, bem como suas ex-
periências e vivências na pro-
dução orgânica e promoção 
da agroecologia no Vale do 
Rio Pardo. Hoje, dia 28, tem 
Feira Orgânica da Praça da 
Pasqualini, em Santa Cruz, 
promovida pela Emater/
RS e das 13h às 17h30min, 
palestra sobre o tema Iden-
tificação e manejo de Plantas 
Espontâneas na Agricultura 
Orgânica, na Efasol, em Vale 
do Sol.

chope especial do evento, 
Kuchenland (Cerveja da Ter-
ra da Cuca), produzido pela 
cervejaria santa-cruzense H-
Bier. “O público vai contar 
com bebida e comida típica 
deliciosa e de qualidade. 
Tenho certeza que teremos 
um excelente baile, tendo 
em vista que nossos grandes 
parceiros estão todos em-
penhados por esta causa”, 
destaca ele. A música ficará 
por conta da Banda Munich, 
de Santa Cruz do Sul. 

Na edição anterior da 

festa, o baile e a ação be-
neficente Cuca do Bem ar-
recadaram R$ 9.134 para 
o Hospital Santa Cruz. O 
valor foi utilizado para a 
compra de 108 travessei-
ros e 100 cobertores para 
os pacientes da instituição 
de saúde. A 19ª Festa das 
Cucas ocorre nos dias 
7, 8 e 9 de junho, com 
entrada franca, no Par-
que da Oktoberfest. Mais 
informações em www.
festadascucas.com.br ou 
(51) 3715-7300. 

PAINEL DO ADVOGADO

O processo de inscrição de crianças de 
zero a três anos para a Educação Infantil em 
Santa Cruz iniciou nesta segunda-feira com 
a distribuição de fichas. O documento para o 
ano letivo 2019 pode ser retirado pelos pais 
até sexta-feira, no horário das 8h às 11h30mim 
e das 13h45min às 17h, na Secretaria de Edu-
cação.

No primeiro dia, cerca de 70 pessoas se 
organizaram em fila na rua Coronel Oscar Ra-
fael Jost, 1551, endereço da pasta. O próximo 
passo são as inscrições, realizadas da próxima 
segunda-feira, dia 3, a 11 de junho, das 8h às 
11h30mim e das 13h45min às 17h, de acordo 
com as datas e turnos estipulados nas fichas 
de atendimento e ordem de chegada.


