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3ª Koloniefest reuniu 
cerca de 1,2 mil 
pessoas durante o 
sábado, em um dia 
para relembrar a força 
da agricultura familiar

A CAMINHO DO PROGRESSSO
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Aprogramação alusiva 
aos 60 anos de eman-
cipação de Vera Cruz 

esteve recheada de atrações 
para atender todos os públicos. 
Neste fim de semana, entre os 
atrativos, esteve a terceira edi-
ção da Koloniefest, promovida 
pela Escola Estadual Frederico 
Augusto Hannemann, em par-
ceria com a Afubra, através do 
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Food Truck atrai para a Praça
Festival gastronômico 
sobre rodas esteve 
em Vera Cruz 
durante quatro dias e 
conquistou o público 
pela diversidade

Público não resistiu às delícias do festival

FELIZCIDADE
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O domingo de calor e 
temperaturas agra-
dáveis fizeram com 

que os vera-cruzenses e os 
visitantes aproveitassem para 

projeto Verde é Vida. Cerca de 
1,2 mil pessoas prestigiaram o 
evento.

 O evento, que acontece a 
cada dois anos na localidade 
de Vila Progresso, iniciou pela 
manhã, com o desfile temá-
tico, que trouxe como tema 
a “Diversificação e Susten-
tabilidade”. O educandário 
apresentou durante o desfile 
um pouco da sua história e do 
seu trabalho cotidiano, além 
de resgatar a vivência no cam-
po, tendo em vista ser uma 
escola rural. Neste contexto, 
evidenciou a preocupação que 
a equipe diretiva tem com a 
formação de seu educando 
e o quanto busca contribuir 
com diferentes reflexões so-
bre a atual base econômica 
da localidade e região: a fu-

micultura, na perspectiva da 
sustentabilidade e ao mesmo 
tempo alternativa de ampliar 
a renda familiar.

Em homenagem aos produ-
tores rurais, destacou a lida no 
campo, valorizando os produ-
tores, o cultivo de milho e seus 
subprodutos, a criação animal 
como forma de diversificação,  
bem como a fumicultura e sua 
cadeia produtiva. Na ocasião, 
desfilaram ainda os estudantes 
das escolas Júlio de Castilhos e 
Cândido Pritsch, além do Gru-
po de Mulheres e entidades 
parceiras da localidade, como 
Coopervec, Emater, Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais, 
dentre outros.

ATRAÇÕES VARIADAS
O evento contou ainda com 

diversão e entretenimento 
Alunos evidenciaram a força do campo e da educação

Além da educação, Hannemann busca contribuir com diferentes reflexões

sair de casa e conferir a va-
riedade gastronômica sobre 
rodas, no Festival de Food 
Truck, que esteve alocado na 
Praça José Bonifácio, entre os 
dias 13 e 16 de junho.

 A programação, que contou 
com apresentações artísticas 
durante a noite, com música 
ao vivo, atraiu a vera-cruzense 
Solange Oliveira, o marido 
Dilson Alex e o filho Diogo, 
na tarde deste domingo. Além 
de saborearem as delícias 
ofertadas, a família também 
aproveitou para conferir as 

apresentações artísticas e cul-
turais, saboreando chimarrão. 
Diogo ainda aproveitou para 
se divertir nos infláveis. 

Nos Food Trucks, ou na 
tradução “caminhões de co-
mida”, não faltaram opções 
de pratos, variando desde 
pizzas, hamburgueres e fri-
tas, sanduíches, espetinhos 
e chope, sem faltar, é claro, o 
doce, com churros de diver-
sos sabores. De maneira ge-
ral, o festival recebeu elogios 
da comunidade e tem aval 
para voltar.

FelizCidade reúne artistas

Invernada do Candeeiro foi um das atrações do domingo

SOBERANAS SOLIDÁRIAS

O trio de Soberanas de Vera Cruz, além 
de esbanjar beleza e simpatia, tem dei-
xado aflorar o espírito solidário. Após o 
incêndio na última quarta-feira, dia 12, 
que fez com que uma família de Linha 
Andréas, interior do município, perdes-
se tudo, a rainha Ana Caroline Thomsen 
e as princesas Larissa Fengler e Milena 
Machado se solidarizaram com a causa e 
promoveram uma ação neste domingo, 
dia 16, com a arrecadação de donativos 
para a família.
Durante a tarde o trio esteve na Praça 
José Bonifácio, participando da edição 
do FelizCidade na Praça e Festival de 
Food Truck à espera de doações.
Quem ainda tiver interesse em ajudar, 
pode doar roupas para menina de dois 
anos, roupas de adultos, alimentos e 
materiais de construção para a recons-
trução da casa. As doações podem ser 
entregues até hoje, dia 18, às 17 horas, na 
Prefeitura Municipal, com Larissa. Após, 
por volta das 18 horas, a rainha Ana e as 
princesas Larissa e Milena vão fazer a 
entrega dos donativos para a família.

O resgate da vida no campo

Público pôde conferir exposições próximo ao ginásio da escola

para adultos e crianças. Ao 
meio-dia teve almoço no gi-
násio da escola Hannemann,  
que reuniu em torno de 500 
pessoas. E ainda, praça de 

alimentação, distribuição de 
erva-mate e água quente, feira 
de artesanato, brechó, e para a 
criançada cama elástica, pes-
caria e rifa de caderno. 
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Junto ao Festival de Food 
Truck, a Praça José Bonifácio 
foi palco de mais uma edição 
do FelizCidade, que contou 
com exposição de artesanato 
e artigos diversos, brinque-
dos infláveis para a criança-
da, além de apresentações ar-
tísticas e culturais, entre elas 
a musicalidade de Eduardo 
Tatsch e Lucas Sehnem, além 
de Ricardo França. 

Durante a tarde, quem 
também foi ao local pôde 
conferir a apresentação da 
Invernada do CTG Candeeiro 
da Amizade.

A fim de assistir a apresen-
tação do Candeeiro, Luciane 
Machado esteve acompanha-
da da filha Natália, que não 
perdeu a oportunidade de 
comer churros junto a um dos 
Food Trucks.


