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Através da Semana Literária, os estudantes 
da Escola Vera Cruz, o Poli, estão tendo a 
oportunidade de adquirir ainda mais conhe-
cimento, aliando arte e literatura. Com o tema 
“A literatura nas diversas linguagens”, desde 
segunda-feira, dia 9, até esta sexta-feira, dia 
13, os alunos têm uma programação intensa 
com apresentações diversas, exposição de 
fotos e poemas, ofi cinas, sessão de cinema e 
gincana literária.

Com o objetivo de despertar o gosto pela lei-
tura, o evento faz com que os jovens interajam 
com os diferentes suportes e as diferentes lin-
guagens, tais como a poesia, a música, a dança, 
o teatro, o desenho, a criação virtual, documen-
tários, cinema, dentre outras expressões. Além 
disso, durante a realização do evento, todos 
estão lendo por durante 30 minutos no primeiro 
período de cada turno. E ainda tem o objetivo 
de estimular a análise de temas, poesias, mú-

sicas de diferentes temáticas que serviram de 
inspiração para o sarau poético, declamações, 
produção de paródias, dentre outros. 

Com a programação variada, na tarde desta 
terça-feira, dia 10, teve apresentação de dança, 
inclusive participação das meninas da escola 
Anchieta e apresentação de teatro, com clássicos 
da literatura, como Sítio do Picapau Amarelo. 
Na manhã desta quarta, dia 11, foi a vez da 
ofi cina com a participação do repórter do Nosso 
Jornal, Lucas Batista. 

À tarde foi a vez de se divertir e correr com 
as tarefas da Gincana Literária, que contou com 
a participação de seis equipes, identifi cadas 
com cores diferentes e cada uma com um nome 
escolhido pelos integrantes. As equipes também 
tiveram que criar um grito de guerra. Após a 
apresentação, os participantes correram para 
seus QGs, montados em salas de aula para con-
centrar na realização e entrega do que foi pedido.

Lá pras bandas 
do Rincão
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A construção da caixa d’água do Rincão da Serra foi 
na década de 70. Havia a necessidade de abastecimen-
to nas localidades de Rincão da Serra e Linha Fundinho. 
Em um dos pontos mais altos do Rincão, optou-se por 
cavar um poço artesiano. Assim, a pressão levaria água.
Durante a perfuração, chegando a um nível que os antigos 
já nem lembram direito, havia água boa. Mas, na época, a 
Prefeitura achou que seria insuficiente e decidiu ir mais fun-
do. Deu zebra. Atingiu o nível do mar e virou água salgada. 
Foi durante muitos anos que a comunidade bebeu água 
salobra. Na década de 2000, um investimento no município 
permitiu a desativação deste poço. Hoje, a caixa d’água de 
Rincão da Serra abastece a comunidade de Linha Fundinho. 
Os moradores do Rincão têm a água vinda diretamente da 
adutora, na rede. Nas imagens, a visão antiga, com a caixa 
d’água recém pintada após a construção, e na sequência, uma 
imagem mais atual.

FOI NOTÍCIA HÁ 30 ANOS

Na contracapa da edi-
ção do Vera-cruzense 
do dia 7 de julho de 
1988, a posse do novo 
comando da Brigada 
Militar de Vera Cruz foi 
assunto de destaque. O 
sargento Juarez Souza 
Ferreira, que estava há 
10 anos na BM, foi em-
possado na presença 
de muitas autoridades. 
Interinamente respon-
dia pelo pelotão o cabo 
Ataídes Gonçalves.

Diferentes linguagens 
para gostar de ler


