
Foi apresentada na noite 
de quarta-feira, no DTG 
José Altivo dos Santos, 
a comissão organizadora 
dos Festejos Farroupilhas 
de Santa Cruz do Sul. Em 
2019, com o intuito de 
valorizar a mulher tradicio-
nalista, o tema escolhido é 
“Mulher gaúcha: 70 anos 
da inclusão no Tradiciona-
lismo Gaúcho organizado”. 
Neste ensejo, quem preside 
os festejos é Janice Cor-
rêa Rocha. Instrutora de 
dança gaúcha de salão há 
15 anos, ela foi patroa do 
CTG Rincão da Alegria por 
dois anos e sente-se hon-
rada com a indicação de 

seu nome. O patrono deste 
ano é Ibani Bicca, poeta e 
declamador. Os homena-
geados são Iva Arabi, cam-
peiro de coração, e Marisa 
Rossa, referência cultural. 
A programação vai de 13 a 
20 de setembro. Durante 
esses dias, haverá rondas 
dos CTGs, com atividades 
o dia todo, integrando alu-
nos de escolas do municí-
pio. Será servido também 
almoço, além de jantar, 
com iguarias característi-
cas de cada CTG. Todas às 
noites, ainda, haverá baile. 
A programação culmina 
com desfile, no feriado do 
dia 20.

A Escola Hannemann, de 
Vila Progresso, realizou 
no dia 4, a 9ª Mostra de 
Trabalhos Científicos, com 
29 grupos de alunos. Eles 
foram avaliados e três sele-
cionados para a Etapa Re-
gional: Tabaco; Benefícios 
do cultivo e do consumo 
do Feijão; e Solo: Macro e 
Micronutrientes. A próxima 
etapa será nesta sexta-feira, 
dia 12, em Vale do Sol. 
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Nos preparativos farroupilhas

Hannemann

Venâncio Aires está mobi-
lizado para transformar o 
sonho da UTI Neonatal em 
realidade. Com o objeti-
vo de arrecadar recursos, 
neste sábado, dia 13, a 
Arauto FM, com a ajuda de 
parceiros, realiza a Feijoa-
da Pela Vida, em prol da 
viabilização da unidade. A 
feijoada será a partir das 
11h30min na Sede Campes-
tre da Apae Venâncio. Os 
ingressos custam R$ 50 
e dão direito a um prato 
personalizado do evento. A 
animação ficará por conta 
do cantor Moisés Damé. 

Está conhecida a rota 
da XXV Cavalgada da 
Chama Crioula. Entre os 
dias 15 de agosto e 1º de 
setembro, os Cavaleiros da 
Integração vão percorrer 
415 quilômetros entre 
Tenente Portela e Santa 
Cruz do Sul. O trajeto será 
finalizado no Parque de 
Eventos, onde a chama 
crioula permanece para 
a Semana Farroupilha. 
De Vera Cruz, como 
tradicional, também há 
organização para a busca 
da centelha. Serão duas 
cavalgadas em 2019.

Depois de oito horas de 
debates, o plenário da 
Câmara dos Deputados 
aprovou, em primeiro turno, 
o texto principal da reforma 
da Previdência. A proposta 
teve 379 votos a favor e 131 
votos contra. Se aprovado 
em segundo turno, o texto 
segue para análise do Sena-
do, onde também deve ser 
apreciado em dois turnos e 
depende da aprovação de, 
pelo menos, 49 senadores. 
O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, afirmou que 
espera concluir a votação 
nos dois turnos hoje.

A votação de quarta-feira 
mobilizou ontem manifes-
tantes em Santa Cruz do 
Sul. Os 379 votos favorá-
veis levaram sindicatos e 
estudantes à Praça Getúlio 
Vargas para uma vigília 
que criticou o resultado. 
De acordo com o presi-
dente local do Sindicato 
dos Comerciários, Afonso 
Schwengber, a aprovação é 
“uma desgraça”.

O artista Júlio Mahl, de 
Santa Cruz, desenhou dois 
quadros: um que relembra 
a conquista da Libertado-
res de 2017 pelo tricolor 
e um de Fernandão, ídolo 
colorado. As obras serão 
leiloadas durante a Fei-
joada Pela Vida. O quadro 
de Renato, inclusive, é 
autografado pelo técnico 
do Grêmio. Júlio doou as 
peças em prol da UTI.
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