
A programação da Semana 
Farroupilha de Vera Cruz 
reservou espaço também 
para negócios no fim de 
semana. Isso porque a 
invernada adulta do CTG 
Candeeiro da Amiza-
de esteve na Praça José 
Bonifácio expondo itens 
da indumentária gaúcha, 
bem como outras peças 
e artigos de bazar em um 
brechó. De acordo com a 
primeira prenda da entida-
de, Vitória Flores, o obje-
tivo foi arrecadar recursos 
para auxiliar na viagem 
a Santo Ângelo, nos dias 

28 e 29 de setembro. É lá 
que aproximadamente 30 
integrantes vão participar 
da Interegional do Enart. 
Classificando, eles esta-
rão disputando a próxima 
etapa, que será em Santa 
Cruz do Sul. Além de itens 
gaúchos, quem passou 
pela Praça pôde adquirir 
sapatos de salto, artigos 
infantis, entre outros. Todas 
as peças foram doadas por 
integrantes. Quem não foi 
até a Praça pode acessar o 
Instagram e realizar com-
pras pelo perfil @prendas-
docandeeiro.

O café colonial da Okto-
berfest será servido por 
outra empresa neste ano. 
Quem entrar na Bierhaus 
vai se deparar com mais 
de 60 opções trazidas pelo 
restaurante Paragem Holz 
Haus, novato no evento. 
Mas a primeira partici-
pação na festa promete 
impressionar o público. 
Quem garante é o gerente 
comercial do estabeleci-
mento, Jair Merten. “Vamos 
focar muito na parte colo-
nial, caseira”, diz. Para isso, 
a novidade principal será a 
costelinha frita, servida na 
panela de ferro. Junto com 
o prato - que ainda não é 
servido no estabelecimen-
to à margem da RSC-287 -, 
o Paragem dentro do Par-
que da Oktoberfest con-
tará com pernil de porco, 
torresmo, schmiers, morci-
lha, joelho de porco, cucas, 
linguiças, salgados, tortas, 
bolachas amanteigadas e 
outros itens, tudo acompa-
nhado de café, leite e chá. 
Todos os lanches serão 
oferecidos na opção quilo, 
a R$ 49,90.

Desde ontem, a Farmácia 
Municipal de Santa Cruz 
está em novo endereço: 
no prédio onde funciona 
a Secretaria Municipal 
de Saúde, na rua Ernesto 
Alves, 1.017. Quem precisa 
retirar medicamentos 
também deve ficar atento 
à mudança de horário: das 
8 às 16 horas, sem fechar 
ao meio-dia. A Farmácia 
do Estado, que já funciona 
no local desde o começo 
do mês, também atende 
neste horário.

“Valorização do agricul-
tor: do campo à cidade.” 
Esse é o tema central da 
20ª Expoagro Afubra, que 
ocorrerá de 18 a 21 de mar-
ço de 2020, em Rio Pardo. 
Segundo o coordenador 
geral da feira, Marco Anto-
nio Dornelles, o tema visa 
a valorização do produtor 
rural, desde a produção até 
a comercialização de seus 
produtos. “Pretendemos 
mostrar o caminho que a 
produção faz a partir do 
momento em que é pro-
duzida nas propriedades 
até chegar às casas dos 
consumidores. Queremos 
mostrar a importância das 
comunidades rurais e a 
sua relação com o meio 
urbano”, explica. Para isso, 
a Expoagro será durante 
quatro dias, estendendo-
se até o sábado, dia 21 de 
março. “Vamos unir duas 
datas importantes: os 20 
anos da Expoagro Afubra 
e os 65 anos da entidade e 
proporcionar um dia a mais 
para que também o públi-
co das áreas urbanas possa 
prestigiar a feira”, finaliza.

Quem passou no fim de 
semana pela BR-471 pôde 
ver a réplica da Estátua 
da Liberdade erguida 
em frente à unidade da 
Havan, que inaugura no 
sábado, dia 21. Nas redes 
sociais, teve quem publicou 
fotos e fez relação que o 
bairro Schulz, em Santa 
Cruz do Sul, virou a Nova 
Iorque brasileira. Com 20 
toneladas e 35 metros de 
altura, a estrutura chegou à 
cidade na quarta-feira.

LUCAS BATISTA

Fundado em 24/09/86 | CNPJ nº 91.222.851/0001-34 | Matriculado no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas, sob o nº 08, fl 11 do livro B-01 

Unidade Vera Cruz: Rua Jacob Blész, 38 | Fone: (51) 3718-3400
Unidade Santa Cruz do Sul: Rua Venâncio Aires, 05 | Fone: (51) 2109-0066

Contatos:
WhatsApp: (51) 9 9701-9748
www.portalarauto.com.br | www.jornalarauto.com.br

Impressão:
Gráfica e Editora Pale Ltda - Vera Cruz - RS

Artigos assinados são de inteira responsabilidade de 
seus autores e não representam necessariamente a 
opinião do jornal, que também não se responsabiliza 
pelo conteúdo de encartes.

CIRCULAÇÃO: TERÇA E SEXTA-FEIRA
ASSINATURAS
Anual - R$ 235,00 | Semestral - R$ 130,00
Trimestral - R$ 80,00 | Porte Postal - R$ 255,00

LUÍS CARLOS DHIEL
Diretor Executivo do Grupo Arauto
arauto@jornalarauto.com.br

DAIANA LUIZA DA SILVA THEISEN
Diretora Operacional
daiana@jornalarauto.com.br

MAIQUEL THESSING
Gerente Comercial do Grupo Arauto
comercial@jornalarauto.com.br

CAROLINA SEHNEM ALMEIDA
Editora - MTb-RS 13186
redacao@jornalarauto.com.br

LUCAS MIGUEL BATISTA
Coordenador de redação - MTb-RS 18966
materia@jornalarauto.com.br

ESPAÇO ABERTO

Edição: Lucas Batista
materia@jornalarauto.com.br

Para arrecadar recursos

Café colonial MedicamentosExpoagro

Estátua em pé

GERAL02 ARAUTO    TERÇA-FEIRA
17 DE SETEMBRO DE 2019


