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Aventura em meio à mata
Na manhã de 
domingo, mais de 
500 participantes 
percorreram cerca 
de 70 quilômetros de 
trilha, em Vera Cruz

Domingo de calor contribuiu para que mais de 500 trilheiros viessem para Vera Cruz

LUCiAnA mAndLER
redacao1@jornalarauto.com.br

Adrenalina e aventu-
ra não faltaram na 
manhã de domingo, 

dia 16, durante o 10º Trilhão 
- Pintos do Barro, mais co-
nhecido como encontro de 
trilheiros, realizado em Vera 
Cruz. O evento, que integra 
os festejos de aniversário do 
Município, teve a largada 
próximo ao Clube Vera Cruz, 
seguindo o trajeto de cerca 
de 70 quilômetros em meio 
à mata, trilhas e pontos de 
água, entre as localidades de 
Dona Josefa, Ferraz, Linha 
Andréas e zona urbana.

Embora o tempo tenha co-
laborado, o trajeto sempre é 
desafiador para os trilheiros. 
Segundo um dos organiza-
dores, Jean Carlo Lubini, 
neste ano, o encontro bateu 
recorde de participações. 
Foram mais de 500 trilheiros, 
reunindo adeptos do esporte 
de diversas cidades dos qua-
tro cantos do Rio Grande do 
Sul. Além de participantes 
de municípios da região, 
como Rio Pardo, Lajeado e 
Encantado, o Trilhão con-
tou com equipes vindas de 
bem longe, como São José 
do Norte, Bagé, Alegrete, 
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REUNIÃO
Acontece nesta terça-
feira, dia 18, na Comu-
nidade luterana de Vila 
Progresso, reunião com 
representantes da se-
gurança pública de Vera 
Cruz. O encontro inicia 
às 19h30min e será rea-
lizado em decorrência 
dos constantes furtos, 
roubos e arrombamen-
tos que estão ocorrendo 
na região e arredores. 
O objetivo é discutir 
junto aos órgãos de se-
gurança alternativas e 
ações para coibir essas 
práticas.

jANTAR
A Comunidade Cató-
lica de Entrada Ferraz 
convida para o jantar 
do Padroeiro sagrado 
Coração de Jesus, no dia 
28 de junho, no salão da 
comunidade. No cardá-
pio, galinhada e buffet 
de sobremesa por R$ 15 
antecipado e R$ 18 na 
hora. Ingressos com a 
diretoria e no mercado 
Ferraz. Durante o jantar, 
haverá sorteio da rifa. 
Na animação, musical 
Harmonia. Às 19 horas, 
missa.

EXPOSIÇÃO
A Casa de Artes Regina 
simonis, de santa Cruz, 
traz o projeto “Poesia lí-
quida”, com imagens da 
fotógrafa Dulce Helfer, 
que retratam as águas 
do Rio Grande do sul. A 
exposição segue até 13 
de julho.

AViSOS

Família de Rio Pardo é admiradora de trilha

Fortaleza dos Valos, Porto 
Alegre, dentre outros. 

“Em sua 10ª edição, o Tri-
lhão bateu recorde e não foi à 
toa”, comemora Lubini.  Isso 
só foi possível graças às con-
dições climáticas. “Temos 
que agradecer por termos 
tido um dia de tempo bom, 
com calor fora de época e 
seco. Com certeza isso fez 
com que o pessoal viesse e 
prestigiasse”, reforça. Além 
dos trilheiros, o evento con-
tou com a participação de 
cerca de 900 pessoas, entre 
amigos, familiares e público 
em geral que conferiu de per-
to algumas etapas da trilha, 
em pontos estratégicos.

dE OLHO
Admiradora do esporte 

assim como a família, Maria 

Helena Henn veio de Rio 
Pardo para acompanhar os 
trilheiros. Ela, ao lado do 
marido, Auri José Dittber-
ner, e dos filhos Arthur e 
Eduarda, estava vidrada no 
momento em que os pilotos 
passavam. Maria Helena 

conta que o marido fazia 
trilhas, mas devido a um 
problema de coluna e por 
recomendações médicas pre-
cisou parar. Hoje, a família 
apenas acompanha eventos 
ligados ao esporte e vibra 
quando os trilheiros passam.
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