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Para comemorar os 141 anos
Município festeja 
aniversário no sábado 
com grande evento 
junto à Praça Getúlio 
Vargas. Grupo Arauto 
será parceiro

Amigos da Praça do Chafariz (APRIZ)
Associação Cultural Salve Jorge
Associação tradicionalista da 5ª região  e ATS
Centro Cultural 25 de Julho de Santa Cruz do Sul
Círculo Cultural Bella Itália
Comunidade Árabe-Palestina 
Cooperativa de Catadores e Recicladores de Santa 
Cruz do Sul (Coomcat)
Grupo Afro Olodum
Grupo Santa Capoeira
Sociedade Cultural Beneficente União
Sociedade Cultural e Folclórica Oktobertanz
Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos de Santa 
Cruz do Sul (SEASC)

Detalhes da atividade foram acertados em reunião na tarde de ontem
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ENTIDADES PARTICIPANTES

emATeR
A Emater de Vera Cruz 
informa que nesta terça, 
dia 24, haverá reunião 
no Grupo de Rincão da 
Serra, às 14 horas, no 
pavilhão da Comunidade. 
Na quarta, dia 25, reunião 
no Grupo de Linha Alta, 
às 14 horas. Quinta, dia 
26, o Grupo de Mulheres 
de Andréas fará excursão 
para Vila Flores.

INCRA e ITR
A Prefeitura de Vera Cruz 
avisa que está aberto o 
período para fazer o ca-
dastramento do INCRA, 
e que os interessados po-
dem procurar a Secreta-
ria de Desenvolvimento 
Rural. Lembra ainda aos 
proprietários de imóveis 
rurais sobre o prazo de 
Declaração do ITR, que 
se encerra no dia 30 de 
setembro. Após, ocorre a 
incidência de multa.

VILA PROGReSSO
Nesta terça-feira, dia 24, 
tem nova reunião sobre 
o projeto de usina de 
geração de energia fo-
tovoltaica, a partir das 
20 horas, na sede do 
Esporte Clube Indepen-
dente, em Vila Progresso. 
Em nome da comissão, 
Heitor Petry solicita aos 
interessados que levem 
junto a última conta de 
luz.

eNCONTROS AA
O grupo Vera Cruz de 
AA avisa que realiza as 
reuniões todas as quar-
tas-feiras, das 20 às 22 
horas, na Escola João 
Carlos Rech.

AVISOS

Santa Cruz do Sul está 
de aniversário. No dia 
28 de setembro, o mu-

nicípio completa 141 anos 
e um grande evento é orga-
nizado para a Praça Getúlio 
Vargas, a partir das 9 horas. 
A ideia é reunir as diferentes 
etnias da cidade e dar vida ao 
projeto “Aquarela Cultural: 
as cores de Santa Cruz do 
Sul”. Conforme a organiza-
ção, a atividade vai integrar 
as entidades culturais e mani-
festações folclóricas da cida-
de, com apresentações, jogos 
germânicos, como bolão de 
mesa, corrida de tamancos, 
demonstração do eisstock 
(stocksport) e muito mais. 
As entidades também estarão 
comercializando artesanato 
e gastronomia típica, além 
da mostra de trajes típicos. 
Ao todo serão 10 tendas, um 
palco sonorizado e sete cerve-
jarias integrantes da Acersc. 
A entrada é gratuita.

Para somar ao evento, o 
Grupo Arauto de Comunica-
ção será parceiro. Os detalhes 
foram acertados na tarde 
desta segunda-feira, dia 23, 
com a presença do secretá-
rio municipal de Cultura, 

Edemilson Severo, a gerente 
local do Sesc, Roberta Pereira, 
com duas das organizadoras 
do evento, Lídia Schwantes e 
Celi Durante, com a servidora 
do setor de projetos da Pre-
feitura, Marcielli Trevisan, e 
com Cassio Schulz, da CSZ 
Propaganda. 

Segundo o diretor execu-
tivo do Grupo Arauto, Luís 
Carlos Dhiel, “sendo um 
evento comemorativo de 
Santa Cruz do Sul, organiza-
do por várias entidades que 
enxergam no Grupo Arauto o 
parceiro ideal para engrande-
cer a iniciativa, naturalmente 
nos sentimos lisonjeados 
em poder contribuir”, frisa 

ele, que, assim como os de-
mais membros envolvidos 
na organização, aguardam 

um expressivo público para 
comemorar mais um aniver-
sário da terra da Oktoberfest.


