
Tudo pronto para a festa dos 60 anos Viva a culinária alemã

Larissa Fengler, Lúcia Konzen, 
Ana Caroline Thomsen, Léo Silva e Milena Machado

Luana Loebens, Carla Barbisan, 
Aline Dorfey e Jéssica Gassen

Amélia e sua filha Ana
Caroline Thomsen

Eduardo Nagel, Prefeito Guido Hoff e esposa Laci
Severo e Luís Carlos Dhiel, diretor do Grupo Arauto

Mariluz Dudar e Roberto Gross, 
Christine Mendes Ribeiro Grehs e Bruno Faller

Benício e Elfoni Werner

Celi e Milton Durante Léo e Luciana Schwingel e Sônia Schuch

Paulo e Ister Brum Reis

Cristian Wagner, presidente do STR, Mirna Weber, da 
Emater, e Romeu Mueller, presidente da Coopervec

Tudo pronto para a comemo-
ração dos 60 anos do nosso mu-
nicípio. Na noite de 23 de maio, 
tendo por local a Associação 
dos Servidores Municipais, foi 
apresentada oficialmente a pro-
gramação desta grande festa. 
Com centenas de convidados, 
entre autoridades, agroindús-
trias, imprensa e patrocinado-
res, o auge foi a apresentação 
do traje oficial das soberanas 
Ana Caroline Thomsen, Larissa 
Fengler e Milena Machado, traje 
desenhado por Leo Silva e con-
feccionado por Lúcia Konzen, da 
Arte Singela. Entre um discurso 
e outro foram divulgados os 
shows da Feira da Produção, 
com apoio do Grupo Arauto. A 
decoração foi uma mostra do 
que será a Feira, que já está com 
sua estrutura quase pronta para 
os dias 7, 8 e 9 de junho.

ARAUTO | Sexta-feira e sábado, 31 de maio e 1º de junho de 201904 05

FOTOS NEUSA MEERT

FOTOS PEDRO THESSING

LUCAS BATISTA

60 ANOS
A divulgação dos festejos de 60 anos de Vera 

Cruz está a mil. A corte de soberanas visitou nos 
últimos dias diversos municípios e veículos de co-
municação da região. E o Grupo Arauto recebeu 
o trio de beldades na terça-feira. Larissa Fengler, 
Ana Caroline Thomsen e Milena Machado fizeram 
convite para que toda a região prestigie a Feira 
da Produção, de 7 a 9 de junho, e a Gincana Mu-
nicipal, neste fim de semana. Elas participaram 
do programa Mundo Sertão, com o colega Daniel 
Schwengber.

FIM DE SEMANA DE GINCANA
A sexta, o sábado e o domingo serão de 

realização de dezenas de tarefas da Gincana 
de Vera Cruz. E nós, do Grupo Arauto, estare-
mos engajados em mais uma cobertura. Faço 
o convite para que você reúna sua família, seus 
amigos, aquelas pessoas que mais gosta e leve 
seu chimarrão para assistir os espetáculos que 
as seis equipes irão proporcionar. Na sexta-feira 
à noite, tem abertura junto à Praça. No sábado 
à tarde, as esportivas no Clube Vera Cruz. No 
sábado à noite, as artísticas no ginásio do Par-
que de Eventos. E no domingo à tarde, o desfile 
temático na rua Cláudio Manoel. Todos esses 
momentos serão transmitidos ao vivo, em vídeo. 
Acompanhe o Portal Arauto e não perca nenhum 
detalhe do maior evento de Vera Cruz.

 A Comunidade Evan-
gélica de Santa Cruz do 
Sul promoveu, no dia 18 de 
maio, sábado, a 39ª Noite 
do Chucrute. Trata-se de 
um jantar típico alemão, que 
tem por objetivo manter 
viva a tradição e valorizar 
a culinária alemã. Após o 
jantar, a Banda Tropical ani-
mou a todos que se fizeram 
presentes.

FIQUE DE OLHO
| É hojeeeee... A partir das 19 horas, na Praça José 
Bonifácio, ocorre abertura do maior evento de 
Vera Cruz: a Gincana Municipal. As seis equipes já 
estão prontas para a disputa.
| Amanhã, às 19 horas, no ginásio do Parque de 
Eventos, as equipes de Gincana farão as apresen-
tações artísticas.
| E ainda em ritmo de Gincana, no domingo, a 
partir das 13h45min, a rua Cláudio Manuel será 
palco do desfile das equipes. Vamos prestigiar, 
sempre é um show!
| No próximo final de semana, dias 7, 8 e 9 de 
junho, todos os caminhos levam ao Parque de 
Eventos para apreciar agroindústrias, comércio e 
indústrias locais na 10ª Feira da Produção.

SANTA CRUZ EM PAUTA
| Amanhã à noite, dia 1º de junho, a partir das 19 
horas, a Banda Munich animará o 2º Baile da Cuca 
com Linguiça no Pavilhão Central da Oktober-
fest. O evento é beneficente, em prol do Hospital 
Santa Cruz.
| A N’Band fará apresentação neste sábado, a 
partir das 23 horas, na Legend Music Bar.
| De 7 a 9 de junho acontecerá no Parque da Ok-
toberfest, em Santa Cruz do Sul, mais uma edi-
ção da Festa das Cucas. Às 10 horas do dia 8 de 
junho, o grupo de danças alemãs Sterntanz fará 
sua apresentação. 
| Na Level, a Festa Dance & Romance levará muito 
romantismo à pista no dia 8 de junho, em mais 
uma edição da Linha do Tempo.

Denila e Heitor Schuch Consuelo e o esposo Coronel Cristian 
Cravo


