
Gincana é envolvimento

Joce Halmenschlager e Maiquel Silva, 
prefeito de Vale do Sol, na Selvagens

Patrícia Lersch com as filhas
Eduarda e Giovana

Charles e Luíza Vitalis com
a filha Bárbara

Mascote da equipe Xiruz,
Laura da Silveira

Letícia Eichwald e o filho Davi

Nícolas Brum, mascote
da equipe Kabonghi

Aline Lima com Antonella

Mascote da Los Refugos,
Lucas Viana

Carolina Almeida e Pedro Henrique

Felipe Lessing, mascote
da Kaimana

Danieli Stoeckel e o filho Arthur

 Que a gincana é o ponto 
alto das comemorações do 
aniversário de Vera Cruz, é 
de conhecimento geral, mas 
o que justifica  este suces-
so todo é o fato de ser um 
evento que reúne amigos, 
familiares e toda  comuni-
dade em torno de um único 
objetivo: defender a ban-
deira de sua equipe. Regis-
tramos alguns momentos 
família desta competição 
saudável durante as apre-
sentações artísticas do dia 
1º de junho e no desfile, dia 
2 de junho, o que garante 
a continuidade  da gincana 
através das gerações.
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FIQUE DE OLHO
| Inicia hoje a  Feira da Produção, no 

Ginásio do Parque de Eventos. Agroin-
dústrias e comércio local, artesanato 
e muitos shows, além de parque de 
diversões e farta gastronomia.

| A festa das cucas acontece no 
Parque da Oktoberfest dias 7, 8 e 9 
de junho. Amanhã, às 11 horas, o grupo 
de danças alemãs Sterntanz fará sua 
apresentação.

| A Level, Santa Cruz do Sul, sedia 
neste sábado, dia 8, mais uma edição  
da Linha do Tempo, com o tema Dance 
& Romance.

CIDADÃO VERA-CRUZENSE
A Câmara Municipal de Vereadores 

realiza Sessão Solene dia 10 de junho, 
no Clube Vera Cruz. O título de Cida-
dão Vera-cruzense será concedido ao 
diretor do Grupo Arauto, Sr. Luís Car-
los Dhiel, pela visão empreendedora e 
pioneirismo no ramo da comunicação. 

AGENDA 
| O Grupo de Casais Reencontristas 

da Comunidade Evangélica IECLB de 
Vera Cruz convida para o tradicional 
Jantar dos Namorados, dia 12 de ju-
nho, às 20 horas, no salão superior da 
Comunidade Evangélica Centro. A ani-
mação será da Banda Nova Geração, 
e o cardápio sempre elogiado feito 
pelos casais, com bufê de sobremesa. 
Ingressos a R$ 70 para o casal.

| O dia 15 de junho está repleto de 
eventos. Às 10 horas inicia a Kolonie-
fest, em Vila Progresso, com desfile 
temático. Segue almoço no Ginásio 
da Escola Frederico A. Hanemann, 
escolha das beldades da escola, atra-
ções artísticas e venda de produtos 
coloniais.

| Às 15 horas do dia 15 acontecerá 
café colonial na sede do Esporte Clube 
Nacional, promovido pelo Grupo de 
Mulheres Rurais de Ponte Andréas.

| A AABB de Santa Cruz do Sul 
realiza, a partir das 17 horas do dia 15, 
sua tradicional Festa Junina.

| A  N’Band, de Neuri Putzke, anima 
jantar-baile no Monte Verde, em Santa 
Cruz do Sul, também neste dia 15 de 
junho.

Por dentro da Gincana
Evidenciamos presenças na Gincana, 

destacando a Comissão Organizadora e a 
Julgadora das tarefas artísticas e desfile.

Vice-prefeito Alcindo Iser e esposa
Sandra, Thalia Silva e Marcelo Carvallho, 
secretário de Cultura e Turismo

Jurados Gustavo Sehnem, Marli
Silveira, Lisiane Gilis, Edinei Martins
e Tarcísio Henkes

Organizadores com os bonecos do
Arauto: Paulo Celso Gerhard Júnior, 
Eduardo Nagel, Marcelo Carvalho, Thalia 
Silva, Vinícius Hochscheidt, Évelin Pritsch, 
Juliano Pauli e Gustavo Pedroso da Silva

Bruna Damiani e Taís Seibel divulgando
a Festiqueijo, de Carlos Barbosa

CONSTRUARTE
E MULTIFEIRA
A noite de quarta-

feira foi de lançamento 
de duas importantes 
feiras em Santa Cruz 
do Sul: a ConstruArte e 
a Multifeira. Os eventos, 
que terão entrada fran-
ca, prometem grandes 
negócios no Parque da 
Oktoberfest, de 27 a 30 
de junho. O Grupo Arau-
to marcou presença no 
lançamento, na sede 
Assemp, e rodou a cuia 
com o vice-presidente 
da entidade, Gabriel 
Haas, e com o secretá-
rio Municipal de Desen-
volvimento Econômico, 
César Cechinatto. Além 
de exposição do comér-
cio, indústria, serviços, 
decoração e constru-
ção, as feiras vão contar 
com mostra de veículos 
novos, agroindústrias, 
praça de alimentação, 
estacionamento, food 
trucks, apresentações 
artísticas e culturais, 
brinquedos infláveis e 
diversão para toda a 
família.

FEIRA DA PRODUÇÃO
Vera Cruz te espera para mais uma Feira da Pro-

dução. O Grupo Arauto também. A rádio estará com 
o estúdio no coração da festa e aguarda você para 
tomar um chimarrão. Em 2019, entre as atrações 
musicais estarão Banda Magia e Tchê Garotos, nesta 
sexta-feira; Júnior e Maicon, no sábado; e Brilha Som 
e Anjos do Hanngar, no domingo. A entrada é gratuita. 
O Parque Municipal de Eventos fica na rua Carlos Wild, 
no bairro Araçá, e vai se encher com as delícias das 
agroindústrias locais, com a variedade do comércio e 
dos expositores e com o carinho do povo da Capital 
das Gincanas. Venha!
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