
SANTA CRUZ DO SUL
Ensino Fundamental
Stéfani Sabrine Frantz (9° ano) - EMEF Félix Hoppe
Kauã Silva da Silva (7° ano) - EMEF Bom Jesus
Gabriel Henrique Bender (9° ano) - EMEF Rio Branco

Ensino Médio
Henrique Arthur de Azevedo Chritmann (3° ano) - 
Colégio Marista São Luis
Eduarda Becker (3° ano) - Colégio Marista São Luis
Daniella da Rosa ( 3° ano) - EEEM Santa Cruz

Vera Cruz
Ensino Fundamental 
Fernanda da Silva Schild (8° ano) - Escola Anchieta
Maria Luiza Rodrigues da Silva (8° ano) - EMEF João 
Carlos Rech

Ensino Médio
Nicoli Gabrielle Rossi Giehl (3° ano) - EEEM Vera Cruz
Marlon Barcelos de Brito (3° ano) - EEEM Vera Cruz

Veja a lista completa no site da Unisc.

PREMIADOS
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VALE VERDE

VENÂNCIO AIRES

REDAçãO

OKTOBERFEST 2019

23 ARAUTO    SEXTA-FEIRA E SÁBADO
27 E 28 DE SETEMBRO DE 2019

Sítio vira ambiente para 
recuperação de animais

Festival de Balonismo 
terá show de Michel Teló

Comitê Tributário premia 
vencedores do 6º concurso

Joelho Bêbado é o prato típico alemão

Espaço vai receber animais recolhidos pelo Ibama

Prato foi idealizado pelo chef Ramon Antônio Giovanaz

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Localizado no interior de 
Vale Verde, o Sítio Buraco 
Fundo será o primeiro do 
Vale do Rio Pardo a se 
tornar um centro de reabi-
litação e soltura de animais 
silvestres recolhidos pelo 
Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Iba-
ma). 

Na terça-feira, dia 24, 
ocorreu a inauguração de 
um corredor de voo, que 
se trata de um viveiro no 
qual os animais poderão 
aprender a voar. Segundo a 
proprietária do sítio, Paula 
Kist, somente naquele dia 
o sítio, que é uma pousada 
rural, recebeu 40 aves de 
variadas espécies da fauna 
da região. “Algumas até 
que estavam extintas na 
região, mas que agora va-
mos tentar repovoar”, frisa. 
De acordo com ela, esses 
animais ficarão no viveiro 
por mais 30 dias até que 

A iguaria Joelho Bêbado – 
Betrunkenes Knie foi escolhida 
em primeiro lugar durante o 
3º Concurso Prato Típico Ale-
mão da Oktoberfest de Santa 
Cruz do Sul. O prato autên-
tico foi idealizado pelo chef 
de cozinha Ramon Antônio 
Giovanaz, natural de Venâncio 
Aires. O vencedor, junto com 
mais quatro participantes, que 
também gostam de cozinhar e 
apreciam a boa culinária ale-
mã, tiveram a missão de criar 
uma receita inédita baseada 
no tema Os Segredos das Re-
ceitas de Família Traduzidos 
em Sabor.

Feliz e orgulhoso por fazer 
parte da Festa da Alegria, Gio-
vanaz explicou que, tendo em 
vista a temática proposta pelo 
concurso, fez uma releitura 
de uma clássica receita alemã 
presente no dia a dia das famí-
lias, o joelho de porco – eisbein. 
“Um prato muito tradicional 
na Alemanha, ele é feito de 
diversas formas pelas famílias 
alemãs. Eu trouxe hoje uma re-

A noite de terça-feira, dia 
24, foi marcada pelo lança-
mento do 3º Festival de Ba-
lonismo de Venâncio Aires. 
O evento ocorre de 14 a 17 
de novembro, no Parque do 
Chimarrão, e terá como atra-
ção nacional o cantor Michel 
Teló. Ele subirá ao palco da 
Arena de Shows no dia 14 de 
novembro com o seu novo 
tour, o ‘Churrasco do Teló’. 
Apenas nesta data será cobra-
da a entrada no parque. 

Além do show nacional, o 

evento contará com um En-
contro do Rock Gaúcho, no 
dia 15 de novembro, a partir 
das 19 horas. A abertura será 
feita pela banda de rock ve-
nâncio-airense Mastodonte. 
Após isso, se apresentam 
Alemão Ronaldo, Rafael Ma-
lenotti, da Acústicos e Val-
vulados, Fabrício Beck (Vera 
Loca) e Carlinhos Carneiro, da 
Bidê ou Balde. No domingo, 
dia 17 de novembro, será a vez 
de Serginho Moah e Banda, a 
partir das 19 horas.

O Comitê Tributário Per-
manente de Santa Cruz do 
Sul premiou os vencedores 
da 6ª edição do concurso 
de Redação, que teve como 
tema Sonegação e Corrup-
ção, tendo sido avaliados 
pela Academia de Letras de 
Santa Cruz do Sul (Alesc). A 
cerimônia ocorreu na manhã 

de quarta-feira, dia 25, no 
Auditório Central da Unisc.

Participaram 217 alunos do 
Ensino Fundamental (7º ao 9º 
ano) e Ensino Médio (1º ao 
3º ano) de escolas estaduais, 
municipais e particulares 
de Montenegro, Santa Cruz 
do Sul, Rio Pardo, Venâncio 
Aires e Vera Cruz. 

estejam recuperados e possam 
ser soltos na natureza.

Além disso, na terça-feira, 
o local recebeu pássaros para 
dois viveiros. Um deles será 
destinado à reabilitação e o 
outro para animais que têm 
algum tipo de deficiência e 
serão cuidados até o fim. 

EM NÚMEROS
Estima-se que, por ano, o 

Ibama de Porto Alegre rece-
ba do tráfico de animais de 

todo o Estado cerca de oito 
mil aves. “Dessas, grande 
porcentagem vai vir para 
Vale Verde. Daqui a pouco 
teremos o Vale do Rio Par-
do com bastante pássaros 
garantindo o futuro das 
nossas crianças”, estima. 
Paula explica que o projeto 
é totalmente voluntário, 
sendo que os viveiros fo-
ram feitos com a contribui-
ção da comunidade.

ceita que eu desenvolvi com a 
minha família, com a ajuda do 
meu filho”, destacou. Sobre a 
escolha do nome, Joelho Bêba-
do, ele disse se tratar de uma 
brincadeira, pois o alimento 
fica marinando na cerveja por 
12 horas. A iguaria ainda é 
acompanhada com salada de 
batatas e uma farofa de bacon.

A escolha ocorreu em for-
mato de banca, com apresen-
tação dos pratos, degustação e 
avaliação do júri. Os critérios 

de avaliação eram baseados 
na originalidade, criatividade 
e apresentação. 

Giovanaz, com o seu prato 
vencedor, recebeu uma placa 
de reconhecimento, um vale-
compras no valor de R$ 500 na 
loja Afubra, o direito a partici-
par de oficina de gastronomia 
de até 15 horas no Senac Santa 
Cruz e acesso diário à Okto-
berfest Santa Cruz. A receita 
da iguaria pode ser conferida 
no Portal Arauto.


