
Um século de história para comemorar Que venha
a primavera!

Secretário Nacional da Agricultura Familiar
Fernando Schwanke e esposa Cláudia

Funcionários do Sicredi agência Vera Cruz

A Sicredi Vale do Rio Pardo comemora 100 
anos de história e muitas conquistas em 2019. 
No dia 21 de setembro, realizou uma grande 
festa no Pavilhão Central da Oktoberfest, com 
solenidade que homenageou ex-colaboradores 
e ex-presidentes. A atual diretoria, comanda-
da pelo presidente Heitor Petry e vice Pedro 
Thessing, recebeu homenagens das demais 

cooperativas.
O evento teve a participação de lideranças 

religiosas, políticas, civis e militares da região. 
Após a bênção, concedida pelo Padre Roque 
Hammes e pelo Pastor Márcio Trentim, foi ser-
vido um saboroso jantar, seguido de docinhos. 
A Banda Magia animou a festa do centenário 
da cooperativa.
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NeUSA MeeRT

DiVUlgAçãO

D’ALESSANDRO
Ídolo colorado, D’Alessandro esteve em Santa Cruz 

do Sul no início da semana, para palestra na Unisc. 
ele falou sobre carreira e pela primeira vez comen-
tou da final da Copa do Brasil. O jogador também 
mateou com a equipe do Grupo Arauto que, ao final 
do evento, capturou as fotos com os fãs. A galeria 
está no Portal Arauto. 

GRANDES EVENTOS
Festividades por todos os lados e com a presença 

forte do grupo Arauto de Comunicação. Durante a 
semana, fechamos os detalhes da comemoração de 
141 anos de Santa Cruz do Sul. A festa é neste sábado, 
na Praça getúlio Vargas, a partir das 9 horas. intitulado 
“Aquarela Cultural”, a proposta é reunir todas as cores 
do município, com atrações culturais, corridas e culiná-
ria típica, além das cervejas artesanais. Outro evento 
que movimenta o fim de semana é a Herveifest, que 
deve atrair cerca de 15 mil pessoas ao Parque Municipal 
Osmar Claas, em Herveiras. ela será no sábado e no 
domingo. e nesta sexta-feira, o Colégio Marista São 
luís desenvolve o “Arte por toda a parte”. Durante a 
semana, a equipe da escola visitou o grupo Arauto e 
rodamos a cuia. Já projetando outros eventos, temos 
Oktoberfest entre os dias 9 e 20 de outubro, e o Fes-
tival de Balonismo, de 14 a 17 de novembro, no Parque 
do Chimarrão, em Venâncio Aires. Nos encontramos!

Modas Dri, de Adriana Silva, apresentou 
a coleção primavera/verão aos clientes no 
dia 14 de setembro, mostrando os ares da 
primavera durante desfile e coquetel. As 
soberanas de Vera Cruz desfilaram, em-
prestando sua beleza ao evento.

larissa Fengler, Ana Caroline Thomsen, 
Adriana Silva e Milena Machado

geliana da Silva, Silvane glesse, Adriana 
e Marga Schneider

Adriana, Natália Battisti, Cristine Wetzel, 
Cácia Morsch e laura Arend

Pâmela Couto, gabriela Fostech, Sílvia Mar-
ques, Adriana, Adenise Frey, Cácia Morsch 

Heitor e Rosane Petry com Jayne inês Heck,
Ana Paula Bohnen e graziela Schoeninger

Heitor Schuh, guido Hoff e Édson Brum

Arlindo Manz e Valfredo Mueller com o
presidente Heitor Petry e vice Pedro Thessing

Ângela Borba, colaboradora mais antiga,
recebendo a homenagem

Fernando Dall’Agnese, presidente da Central Sul/
Sudeste da Sicredi, Heitor Petry e Pedro Thessing

Senador luiz Carlos Heinze, Vanise e Carlos 
gustavo Schuch, presidente da Amvarp

Zenno Assmann e Miguel Kops Presidentes de outras cooperativas
homenageando a Sicredi Vale do Rio Pardo

gerente da Sicredi Vera Cruz, Marcos Machado e 
esposa Fabiane

André Fischer e lúcia Souza, Aline
e Édson Brum

geraldo Back, Direnice e João goerck iloir Palm, liane Silva Toillen, Marco Antônio
Santos, Salete Wagner e Cristiano Krug


