
| Neste domingo, a Diocese realiza a Romaria da 
Santa Cruz, em Linha Santa Cruz. De Dona Josefa sairá 
ônibus às 7h15min, passando em Alto Dona Josefa e 
pela Comunidade Imaculda Conceição.

| No próximo dia 15 de setembro, haverá celebração 
na igreja Imaculada Conceição, às 9 horas.

| Devido à chuva no último sábado, o 25º Campeo-
nato de Futebol Sete de Dona Josefa, que coloca em 
disputa o troféu 50 anos da AERC Juventude Unida, 
não teve a 2ª rodada realizada, que foi adiada para 
este sábado. Serão realizados estes jogos, se o clima 
colaborar, a partir das 13h45min: Andreas x Juventus; 
Jogo de veteranos; Nacional x Unidos do Rio Pardi-
nho; JJ Mármores e Granitos x Junção Esportiva e FC 
DNA x  Amigos da Bola. A premiação será de troféu 
e medalhas para as duas melhores colocadas e troféu 
para o terceiro e quarto colocados, do aberto. Também 
haverá gratificação em dinheiro, sendo os valores iguais 
do ano passado: o campeão leva R$ 500. No veterano, 
a premiação  será de troféu e madalha para campeão e 
vice, e uma gratificação  de R$ 300,00 para o campeão 
e de R$ 150,00 para o vice. Informações pelos fones 
(51) 99676-1067 com Paulo, (51) 99613-9157 com Rafael, 
e (51) 99741-7170 com Diego. 

| Neste sábado, dia 7 de setembro, Dia da Inde-
pendência do Brasil, as Servas terão seu encontro a 
partir das 14 horas. Na quarta-feira, dia 11 de setembro, 
às 20 horas, haverá culto com Santa Ceia, em Linha 
Floresta (IELB).

| Hoje, sexta-feira, dia 6, às 20 horas, haverá En-
contro de Jovens de Ferraz e, na terça-feira, dia 10 
de setembro, às 20 horas, Estudo Bíblico na escola.

| A S.C.E. Ferraz promove hoje à noite, torneio de 
canastra frente à equipe do Bar Ebert de Formosa, 
com início às 20 horas. Haverá janta. Após a reforma, a 
S.C.E. Ferraz também promoverá a partir de outubro, 
o tradicional campeonato de futsal no Ginásio Muni-
cipal de Ferraz-Centro, nas categorias Livre, feminino 
e veterano. Na organização estará Jair Krause. 
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DONA JOSEFA - Por Paulo Mueller

FERRAZ - Por Loreno Nyland

Festival da Cerveja é 
neste fim de semana
Evento vai trazer mais 
de 200 variedades 
da bebida, e estará 
disponível em 
estrutura montada 
no Campo Municipal

Estrutura já está sendo montada no Campo do Municipal

SANTA CRUZ
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Para os apreciadores 
de cervejas artesanais, 
uma nova oportuni-

dade de saboreá-las. Nesta 
sexta-feira, dia 6, e no sábado, 
dia 7, Santa Cruz do Sul volta 
a sediar um dos maiores fes-
tivais de cerveja artesanal do 
Rio Grande do Sul. Em uma 
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ampla estrutura montada no 
Campo Municipal do Parque 
da Oktoberfest, o Festival 
da Cerveja Gaúcha chega a 
sua oitava edição, com mais 
de 200 estilos de cervejas 
diferentes, espalhados por 
40 cervejarias gaúchas, onde 
toda a produção é realizada 
com produtos selecionados. 

Além das cervejarias, a gas-

tronomia e a música farão par-
te do evento que busca agradar 
a todos pela diversidade de 
sabores, tanto na comida e be-
bida quanto na musicalidade. 
Para 2019 a cereja do bolo será 
a moeda oficial, o Pila Card, 
que visa garantir a segurança 
e a comodidade do público 
para se divertir sem o risco de 
perder o dinheiro.

Dia 6 (sexta) -  banda Lusco Fusco (20h), banda Ale 
Ravanello Blues Combo (22h), banda Terra Celta (00h)
Dia 7 (dábado) - banda Alpargatos (19:30h), banda 
Gelpi (21:30h), banda Vox 3 (23:30h) 
Ingressos à venda pelo site: cervejagaucha.eleventic-
kets.com .

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

Sábado e domingo para apreciar orquídeas
VERA CRUZ

Neste fim de semana, os 
admiradores de orquídeas 
terão a oportunidade de se 
encantar com o perfume, for-
mato e colorido das plantas. 
No sábado e domingo, dias 7 
e 8 de setembro, acontece mais 
uma edição da Exposição de 
Orquídeas, nas dependências 
do Clube Vera Cruz, situado 
na rua Intendente Koelzer, 
nº 465. Serão cerca de 500 
plantas, nas espécies da época 

libidus e cattleya. Assim como 
nos anos anteriores serão pre-
miadas 35 orquídeas. 

No sábado, a visitação 
pode ser feita das 10 às 19 
horas. Às 15 horas, haverá 
Worshop de Orquídeas sobre 
a prática de plantio, com Sil-
vio Jaeger, da SS Orquídeas 
de Mato Leitão. No domingo, 
os visitantes podem conferir 
a exposição das 9 às 17 horas. 
Também no domingo haverá 

exposição de carros antigos e 
feira de adoção de animais.

Além da exposição de 
orquídeas, o público poderá 
conferir a comercialização de 
plantas e tudo para seu culti-
vo, desde adubos, substratos 
e vasos. Também haverá 
venda de artesanato, feira 
de variedades, distribuição 
de erva-mate e água quente, 
espaço kids, Food Truck e 
cerveja artesanal. 

HORÁRIOS DA LIGA
A Liga Feminina de Combate ao Câncer de Vera Cruz 
avisa que o atendimento na sala da Liga funciona nas 
terças e quartas-feiras, das 14 horas às 16h30min.
 
ENCONTROS AA
O grupo Vera Cruz de AA avisa que realiza as reuniões 
todas as quartas-feiras, das 20 às 22 horas, na Escola 
João Carlos Rech, bairro Leopoldina.

JOGO
A sede Sempre Amigos de Mato Alto convida para o 
jogo de bingo neste sábado, dia 7, às 19 horas, com jan-
ta. No cardápio, arroz, maionese e saladas e três tipos 
de carne: porco, salsichão e galeto. O valor é de R$ 12.

SOCIEDADES
As Sociedades Primavera Augusta Vitória, Sempre 
Avante, Bolão União e Victória avisam as sócias que 
vão participar do encontro de domingo, dia 8, em 
Linha Travessa. Ônibus sai às 12h15min de Vera Cruz, 
passando na Praça Tia Elídia, Cipriano, Fim da Linha, 
Nacional, trevo, volta para Vera Cruz na Eduardo Zinn, 
Número Um até o local da festa.

AVISOS


