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Candidatas a Soberana 
já podem se inscrever

ConstruArte e Multifeira 
serão lançadas na quarta

Trio vai suceder Alline, Ana Julia e Bruna

RODRIGO ASSMANN

As interessadas em 
participar do Concur-
so de Soberanas da 35ª 
Oktoberfest podem fa-
zer a inscrição desde on-
tem, segunda-feira, 3 de 
junho, das 8h30min às 
11h30min e das 13h30min 
às 17h30min, na sede da 
Associação de Entidades 
Empresariais de Santa 
Cruz do Sul (Assemp) - 
rua Coronel Oscar Rafael 
Jost, 1571. O regulamento 
já está disponível desde o 
dia 20 de maio, na Assemp 
e no site www.oktober-
festsantacruz.com.br. As 
inscrições acontecem até 
o dia 14 de junho, com o 
limite de 18 candidatas, 
conforme ordem de ins-
crição. A escolha ocorre 
no domingo, dia 1º de 
setembro, no Ginásio Po-
liesportivo do Parque da 
Oktoberfest.

No regulamento estão 
os pré-requisitos exigidos 
para o concurso: nacio-
nalidade brasileira ou 
naturalização residindo, 
no mínimo, há três anos 
em Santa Cruz do Sul; ser 
solteira; não ter filhos; e 

A Associação de Entidades 
Empresariais de Santa Cruz do 
Sul (Assemp) e o Município 
de Santa Cruz promovem, 
na próxima quarta-feira, 5 de 
junho, o lançamento oficial da 
6ª ConstruArte e 7ª Multifeira, 
que ocorrem de 27 a 30 de ju-
nho, no Parque da Oktoberfest. 
O evento, que inicia às 19 ho-
ras, na sede da Assemp, com 
a presença de autoridades, 
expositores, patrocinadores 

e convidados, vai marcar a 
divulgação das novidades e 
da programação da feira, que 
tem apoio da Associação dos 
Comerciantes de Material de 
Construção do Vale do Rio 
Pardo e Sociedade das Em-
presas Imobiliárias de Santa 
Cruz do Sul, com patrocínio 
do Banco Regional de Desen-
volvimento do Extremo Sul e 
Companhia Riograndense de 
Saneamento. 

a idade deve estar entre 18 
anos completos até a data 
do concurso e no máximo 
28 anos completos até 20 de 
outubro de 2019; bem como 
Ensino Médio completo. 

A candidata deverá repre-
sentar uma escola, entidade, 
instituição ou empresa, le-
galmente constituída, com 
no máximo três patrocina-
dores. Entre os requisitos 
ainda está a disponibilidade 
total de horário para as 
atividades preparatórias, 
divulgação do concurso e da 
Oktoberfest. Além disso, no 
documento ainda constam 
informações sobre os trajes, 

produção visual, avalia-
ção, comissão julgadora, 
entre outras.

Com realização da As-
semp em parceria com o 
Município de Santa Cruz 
do Sul, o concurso esco-
lherá as soberanas que 
irão substituir a Rainha da 
34ª Oktoberfest, Ana Julia 
Metz, e as Princesas Alli-
ne Luiza Bellina e Bruna 
Gabriela Cruz. Nos meses 
de julho e agosto, as can-
didatas participarão de 
atividades preparatórias 
e ações de divulgação da 
35ª Oktoberfest, que acon-
tece de 9 a 20 de outubro.

Palestra aborda mulher, 
alimentação e agroecologia 

SEMANA DOS ALIMENTOS ORGÂNICOS

A Articulação Mulheres e 
Agroecologia (AMA) promo-
ve, nesta terça-feira, a palestra 
Mulher, alimentação e agroe-
cologia. O evento, que conta 
com o apoio da Cooperativa 
Ecovale, Centro de Apoio e 
Promoção da Agroecologia, 
Articulação em Agroecologia 
do Vale do Rio Pardo, Escola 
Família Agrícola de Santa 
Cruz do Sul, Escola Família 
Agrícola de Vale do Sol, Co-
missão de Produção Orgânica 
do Rio Grande do Sul e empre-
sa Mercur, ocorre às 13h30min, 
no Laboratório de Inovação 

Social da Mercur, localizado 
em Santa Cruz, na rua Capitão 
Pedro Werlang, nº 364.

A palestra será ministrada 
por Cláudia Petry, engenhei-
ra agrônoma e professora da 
Universidade de Passo Fundo 
(UPF), PhD em Paisagismo, 
Agroecologia e Horticultura 
Ornamental e Medicinal. O 
objetivo é promover a reflexão 
e o debate sobre a importância 
e a magnitude do papel da mu-
lher na alimentação da família 
durante todas as fases da vida, 
desde a gestação até a alimen-
tação dos idosos e dos doentes.
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