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Sociedade Victória Thereza em festa
Comemoração 
acontece neste 
domingo, dia 15, no 
Clube Vera Cruz, com 
participação de mais 
de 20 grupos 

A presidente Sidelga Putzke agradece o comércio 
em geral pelas doações de prêmios e brindes para 
rifas e atividades da sociedade, a todos que colabo-
ram adquirindo números, aos parceiros e amigos que 
oferecem apoio e mantêm viva a tradição que veio 
na bagagem dos colonizadores.

Sociedade festeja marca histórica dos 110 anos

110 AnoS dE hiSTóRiA

CARoLinA ALMEidA
redacao@jornalarauto.com.br

Atradição trazida pelos 
imigrantes alemães 
ao chegarem no Rio 

Grande do Sul - de organizar 
uma sociedade para reunir 
famílias em momentos de 
integração, lazer, festivida-
des e até mesmo apoio em 
momentos de dificuldade - se 
perpetua em Vera Cruz. Com 
os colonizadores surgiram cír-
culos de leituras, sociedades 
de canto, grupos de teatro, de 
tiro, lanceiros e sociedades de 
damas. Em Vera Cruz, o mais 
antigo grupo em atividade 
festeja, neste fim de semana, 
110 anos de trajetória. Foi no 
dia 9 de janeiro de 1909 que a 
Sociedade de Damas Victória 
Thereza foi fundada.

Os imigrantes, ao se insta-
larem, costumavam primar 
pela construção de uma igreja 
para alimentar a fé, uma es-
cola para garantir a educação 
dos filhos e uma sociedade 
para a diversão das famílias. 
Assim, fundaram em 1909, 
na casa de Jacob Meinhard, a 
Sociedade Victória Thereza, 
nome dado em alusão ao dis-
trito de Villa Thereza, já que 
ainda não era emancipado de 
Santa Cruz.
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Primeira bandeira da sociedade, apresentada em 1971

Álbum de memórias: as fundadoras da Sociedade

Rosalina Nagel, Rosita Bul-
lerjahn, Alvina Bullerjahn, 
Ema Frederich, Matilde Em-
mel, Ida Franke e Ana Keller 
são as fundadoras. Presidente 
da Sociedade há 14 anos, Si-
delga Putzke explica que de 
lá para cá, muitos foram os lu-
gares que a entidade ocupou, 
até mesmo um galpão vazio 
da sócia Elli Raupp. Mas há 
quase 40 anos, o Clube Vera 
Cruz é a sede e a presidente faz 
questão de agradecer a todas 
as diretorias e os ecônomos 
pela receptividade nos jogos 
de bolão de mesa, nas festas 
de São João e no Encontro de 
Sociedades anual, sempre no 
terceiro domingo de setembro. 
Além de sediar eventos, as 
participantes retribuem visitas 

a outras sociedades de Vera 
Cruz e da região. É uma for-
ma de integração e de manter 
sempre acesa a cultura trazida 
pelos imigrantes. Atualmente, 
a Sociedade Victória Thereza 
conta com 93 sócias. Dessas, 
22 são honorárias. A sócia mais 
antiga é Ana Maria Heck, que 
integra o grupo há 76 anos.

A FESTA
Neste domingo, dia 15 de 

setembro, a festa em comemo-
ração aos 110 anos da Socie-
dade Victória Thereza inicia 
às 13h30min, com recepção 
às sociedades. Às 15 horas 
tem cerimônia de abertura, 
com o prestígio de mais de 
20 sociedades vindas de toda 
região. Na animação, sucesso 
garantido com a N’Band.
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