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Ah, a Oktoberfest rende muitos registros e todo 
mundo hoje em dia faz com seus celulares ou câmeras. 
Em outros tempos, tínhamos que revelar os filmes, 
torcer para que ficassem boas, então podem imaginar 
que ainda existe um bom acervo de fotografias em pa-
pel no nosso estoque. Pois em uma rápida vasculhada 
por entre as caixas, encontramos algumas imagens 
da 12ª Oktoberfest, realizada em 1996.
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Inovação marcará
a 25ª Teresafest
Maior evento religioso 
de Vera Cruz será no 
dia 27 de outubro. 
Expectativa é de 
grande participação

Imagem de Santa Teresa percorre as comunidades e os núcleos católicos do município
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Organizada na ex-
pectativa de grande 
participação popular, 

a 25ª Teresafest será marca-
da pela inovação. O evento 
ocorre no próximo dia 27 de 
outubro, coroando a peregri-
nação da imagem de Santa 
Teresa pelas comunidades e 
os núcleos católicos de Vera 
Cruz. Os ingressos já estão 
disponíveis e devem ser ad-
quiridos antecipadamente, 
sendo em número limitado.

Diferente dos últimos anos, 
quando a Teresafest acontecia 
por meio de um jantar-baile, 
na edição deste ano ela terá 
programação mais ampla, 
sendo realizada no domingo 
com um almoço de integra-
ção, seguido de baile. Orga-
nizado pelo Conselho de Ad-
ministração da Comunidade 
Santa Teresa, o evento inicia 
às 9 horas, com recepção da 
imagem da santa padroeira no 
trevo de acesso a Vera Cruz, 
junto à Kopp Tecnologia. Em 
seguida acontece a carreata 
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“

”

Ao término da missa, 
teremos músicos na 
porta da igreja para 
iniciar a animação, 

conduzindo os parti-
cipantes até o salão 

de festas ao ritmo das 
bandinhas de antiga-
mente, com os sinos 
tocando e foguetes 
sendo espocados.

LUÍS CARLOS DHIEL
presidente do Conselho 

de Administração

pelas ruas da cidade, com a 
bênção dos veículos. Para as 
10 horas está marcada a missa 
festiva na matriz, seguida de 
almoço e demais atrativos.

O presidente do Conse-
lho de Administração, Luís 
Carlos Dhiel, antecipa que a 
25ª Teresafest quer resgatar 
um estilo festivo bem popu-
lar. “Ao término da missa, 
teremos músicos na porta da 
igreja para iniciar a animação, 
conduzindo os participantes 
até o salão de festas ao ritmo 
das bandinhas de antiga-
mente, com os sinos tocando 
e foguetes sendo espocados, 
no melhor estilo das quermes-
ses”, antecipa.

A Teresafest conta com a 
parceria do Grupo Arauto de 

Comunicação e será animada 
pela Banda Magia Musical, 
com o apoio da Sicredi Vale 
do Rio Pardo, Sulprint Em-
balagens e Agropecuária Kist 
& Hemann.  Na parte frontal 
do salão de festas haverá 
brinquedos e infláveis para 
divertir as crianças, sem custo 
e com acompanhamento de 
recreacionistas.

Os ingressos, ao preço de 
R$ 30 para adultos e R$ 15 
para crianças de seis a 12 
anos, podem ser adquiridos 
na Secretaria Paroquial, com 
os membros da diretoria das 
comunidades, na Farmácia 
Schmitt e na sede do Grupo 
Arauto. Segundo Dhiel, o 
Conselho de Administração 
trabalha com a convicção 
de uma grande participação 
popular, razão pela qual reco-
menda a aquisição antecipada 
com risco real de não haver 
ingressos disponíveis no dia 
do evento.

VENDA DE CUCAS
Na sexta-feira, dia 25, sob 

a liderança das equipes das 
pastorais sociais, serão comer-
cializadas cucas com vários 
sabores de recheio. Estas 
cucas serão produzidas por 
encomenda, que pode ser 
feita na Secretaria Paroquial, 
com membros do Conselho 
de Administração e com as 
senhoras das pastorais sociais.


