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Foi em novembro de 1905 que a Estação Férrea 
foi inaugurada - ocasião em que Santa Cruz deixou 
de ser vila, sendo elevada à condição de cidade - e 
belas fotos estampam a página do Acervo de Santa 
Cruz do Sul no Facebook. A festa de inauguração 
do ramal ferroviário que ligava Santa Cruz a Ramiz 
Galvão (Rio Pardo) contou com a presença do então 
Presidente da Província, Borges de Medeiros. Infeliz-
mente, em setembro de 1965 o ramal ferroviário dei-
xou de funcionar. A comunidade, então, mobilizou-se 
para a preservação do prédio. Em 1978 iniciou-se uma 
campanha do Conselho Municipal de Cultura para 
este fim. Em 1987 o prédio, que já era de propriedade 
da prefeitura, foi destinado (lei nº 2017, de 24/11/87) 
para o Centro de Cultura Jornalista Francisco José 
Frantz. Nesta mesma fase a estação foi restaurada, 
com orientação do SPHAN –Serviço de Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional - atual IPHAN. 

Bazar vai beneficiar 
ASAN e Copame
Evento realizado 
neste sábado por 
influenciadores digitais 
arrecadou 200 quilos 
de alimentos e R$ 1,2 
mil em bilheteria

Cerca de 500 pessoas prestigiaram evento de cunho social, ocorrido no Lounge 333

EM SANTA CRUZ
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A tarde de sábado, 
dia 27, foi de fazer 
o bem. Oito influen-

ciadores digitais de Santa 
Cruz do Sul promoveram 
a primeira edição do Bazar 
Solidário, a fim de arrecadar 
recursos para entidades so-
ciais. Antes mesmo da aber-
tura das portas do Lounge 
333, onde ocorreu a ação, o 
público, em sua maioria fe-
minino, já fazia fila em busca 
de roupas, calçados, maquia-
gens, perfumes e acessórios 
novos e seminovos, com 
preços especiais em prol da 
solidariedade.

Em quatro horas de even-
to, cerca de 500 pessoas cir-
cularam pelo local. Para ter 
acesso aos itens comercializa-
dos pelos influencers, o custo 
era de R$ 5 ou um quilo de 
alimento não perecível. Ao 
todo, foram 200 quilos de 
alimentos, somados a R$ 1,2 
mil arrecadados na bilheteria, 
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A edificação é de alvenaria com linhas simétricas, 
sua volumetria é composta por três partes, com o 
volume maior ao centro, em dois pavimentos, ladeado 
por dois corpos menores, recuados e idênticos.

Josi Dutra: costuma ser sensata na hora das compras

que serão entregues à Asso-
ciação de Auxílio aos Ne-
cessitados e Idosos (ASAN) 
e à Associação Comunitá-
ria Pró Amparo do Menor 
(Copame), segundo adianta 
a influenciadora digital  e 
idealizadora do Bazar, Maíra 
Assmann Becker.

INICIATIVA APROVADA
Para Loira Mar Dreyer, a 

iniciativa foi belíssima. Atraí-
da para conferir todos os pro-
dutos disponíveis no bazar, 
o que de fato a levou até o 
Lounge e chamou a atenção 
foi a iniciativa de ajudar o 
próximo. “Acredito que terão 
outros momentos como este 
e vou participar”, diz. 

Quem também aprovou a 
iniciativa foi Josi Dutra, que 
é natural de São Gabriel e há 
quatros anos reside em Santa 

Cruz. Apesar de gostar de 
comprar roupas, Josi  diz que  
costuma ser sensata. “Com-
pro sempre algo que eu gosto 
e que sei que vou usar”, frisa. 
Durante o brechó, ficou inte-
ressada em algumas peças, 
porém, não realizou compras 
por impulso. O objetivo do 
dia era encontrar algum ves-
tido para uma formatura que 
terá no fim de semana. 

INFLUENCIAR O BEM
O evento, intitulado #in-

fluenciarobem contou com 
praça de alimentação, música 
e a presença de entidades. 
Maíra Assmann Becker re-
força o quanto os influencers 
são gratos pela quantidade 
de alimentos doados e o valor 
arrecadado, pois esta é uma 
ação solidária que visa ajudar 
quem precisa.


