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Fim de semana de delícias 
na 19ª Festa das Cucas

Saúde e segurança em foco 
da assembleia da Amvarp

Assembleia ocorreu em V. Cruz, nos festejos de 60 anos

Domingo foi movimentado no Parque da Oktober
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O fim de semana foi para 
saborear as cucas da 19ª 
edição da Festa das Cucas. 
O evento, que aconteceu 
de sexta-feira a domingo, 
dias 7 a 9, teve como tema 
“Cuca na mesa, água na 
boca”. Durante os três dias 
de evento, 60 mil pessoas 
circularam pelo Parque 
da Oktoberbest, em Santa 
Cruz do Sul, aproveita-
ram ainda para apreciar 
café colonial, City Tour 
das Cucas, agroindústrias 
familiares, feiras comercial 
e regional de artesanato, 
parque de diversões para 
a criançada, tradicionais 
bandas alemãs, apresenta-
ções das Sociedades Folcló-
ricas de Santa Cruz do Sul, 
tradicionalismo gaúcho e 
shows de bandas.

Conforme o responsável 
pelos eventos da RBS TV 
dos Vales, Mateus Becker, 
os números ficaram dentro 
do esperado. Durante os 
três dias de evento foram 
comercializados 40 mil 
pedaços de cucas e mais de 
42 mil unidades da iguaria. 
A Festa das Cucas contou 
com a participação de 17 
padarias de Santa Cruz, 
Vera Cruz, Rio Pardo e Ve-
nâncio Aires, que levaram 
até o Parque da Oktober 
os mais diversos sabores 
desde os mais clássicos, 
como açúcar, até os mais 
diferenciados, como ba-
con com cerveja. Destaque 
também para a cerveja 
artesanal com a marca da 
Festa das Cucas, a Kuchen-

A Associação dos Muni-
cípios do Vale do Rio Pardo 
(Amvarp) realizou sua as-
sembleia mensal na última 
sexta-feira, dia 7, em Vera 
Cruz. Recebidos pelo prefeito 
de Vera Cruz, Guido Hoff, 
os chefes dos Executivos dos 
municípios do Vale do Rio 
Pardo discutiram assuntos 
ligados principalmente à 
saúde, economia e seguran-
ça pública. A Amvarp e o 
Consórcio Intermunicipal 
de Serviços do Vale do Rio 
Pardo (Cisvale) pretendem 
coordenar em conjunto o pro-
jeto de instalação de câmeras 
de videomonitoramento nos 
municípios da região. 

O assunto já está em pauta 
há alguns anos e é consi-
derado primordial para a 
realização do cercamento 
eletrônico da região. Segun-
do o presidente da Amvarp, 
Carlos Gustavo Schuch, pre-
feito de Vale Verde, já existe 
recurso para a execução do 
projeto, conquistado via con-
sulta popular, por meio do 
Conselho Regional de De-
senvolvimento (Corede). Ele 
acredita que até o final do ano 
o dinheiro seja liberado para 
os municípios, mas ressalta 
que a maioria dos recursos 

que virão através de emendas 
parlamentares dos deputados 
gaúchos na Câmara Federal 
deverão demorar mais a se-
rem repassados. 

Para o prefeito de Pantano 
Grande e presidente do Cis-
vale, Cassio Nunes Soares, 
houve evolução no projeto 
de videomonitoramento do 
Vale do Rio Pardo desde a 
sua última conversa com a 
Secretaria Estadual de Segu-
rança Pública. “Avançamos 
principalmente com o projeto 
básico, e a Brigada Militar 
estará identificando os pontos 
em cada município e trazen-
do essas informações para o 
Cisvale para fazermos a lici-
tação.” Os prefeitos presentes 
aprovaram uma moção da 
Amvarp solicitando mais agi-
lidade ao Governo Estadual.

O Serviço de Atendimento 
Móvel (SAMU) Avançado 
também esteve em pauta na 
assembleia. Foi aprovado o 
aumento de cinco centavos 
no valor que cada município 
repassa para a manutenção 
do serviço. O prefeito de 
Venâncio Aires, Giovani Wic-
kert, alertou os presentes para 
a necessidade de repor pelo 
menos o valor da inflação do 
último ano.

land, Cerveja da Terra da 
Cuca, produzida pela cerve-
jaria santa-cruzense H-Bier.

PÚBLICO VARIADO
Clarice Steffens, acompa-

nhada da família, saiu de Ar-
roio do Meio especialmente 
para adquirir as tradicionais 
cucas do evento. Esta é a 
quarta vez que prestigia a fes-
ta. Acompanhada do marido, 
filho, irmã e cunhado, logo se 
dirigiu para comprar as cucas 

preferidas, entre elas a de 
coco e de linguiça. 

Quem também não per-
deu tempo e garantiu o 
café do domingo foi o ca-
sal Flávia Schedler e Luiz 
Machado, de Rio Pardo. 
Além de degustarem al-
guns sabores na própria 
festa, levaram para casa as 
cucas de abacaxi e coco. Há 
pelo menos dois anos eles 
não perdem o evento.

PAINEL DO ADVOGADO

Família de Arroio do Meio veio especialmente à festa


