
A charge vai invadir a praça
Programação da 22ª Feira do Livro inicia em 12 de novembro e tem Neuri Putzke como patrono
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Músico da renomada N’Band e chargista do Nosso Jornal, Neuri Putzke é o patrono da feira

CArolinA AlmeidA
redacao@jornalarauto.com.br

Canta Vera Cruz está com as inscrições abertas até quinta-feira

o PATrono

contagem regressiva

GERAL 05ARAUTO | TERÇA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 2018

Gosta de cantar e quer ter 
a chance de se apresentar 
em público? A 13ª edição do 
Canta Vera Cruz será, neste 
ano, dentro da programação 
da Feira do Livro, no dia 15 
de novembro, às 14 horas, 
na Praça José Bonifácio.

As inscrições abriram 
no dia 23 de outubro e já 
encerram neste dia 1º de 
novembro. Podem ser feitas 
pela manhã, das 7h30min às 
11h30min, ou à tarde, das 13 
às 17 horas (exceto terças, 
expediente interno - funcio-
namento ao público das 13 

até 15 horas), na Secretaria 
Municipal de Cultura e Tu-
rismo (rua Jacob Schneider, 
n° 111). A participação é 
gratuita. No ato da inscri-
ção, o candidato deverá en-
tregar uma cópia impressa 
da música que irá cantar e, 
se playback, o mesmo tam-
bém em arquivo mp3, des-
tacando que os candidatos 
deverão utilizar playback 
ou o próprio acompanha-
mento. A participação de 
músicos, convidados pelo 
participante, para acompa-
nharem a execução também 

será permitida.
Os candidatos deverão 

se inscrever em uma das 
categorias:

| Infantil (7 até 11 anos);
| Juvenil (12 até 17 anos);
| Adulto (acima de 18 

anos);
| Profissional (pessoas 

que vivem da música ou já 
venceram as últimas duas 
edições do certame.)

Cada categoria poderá 
ter até 10 inscritos. Cada in-
térprete poderá apresentar 
apenas uma música. Dentro 
de cada categoria uma mes-

A Praça José Bonifácio, 
palco dos grandes eventos de 
Vera Cruz, se prepara para 
mais uma vez ser palco da 
Feira do Livro, a 22ª edição, 
programada para os dias 
12, 13, 14 e 15 de novembro. 
A Secretaria Municipal de 
Cultura já finalizou a progra-
mação e anunciou o patrono 
deste ano: o músico e chargis-
ta do Arauto, Neuri Putzke, 
que foi tomado por um misto 
de surpresa e emoção ao re-
ceber a indicação. Para ele, 
que há mais de 20 anos co-
munica e informa com bom 
humor por meio das charges 
publicadas no Nosso Jornal, 
será uma honra levar a sua 
arte - seja pelo desenho ou 
pela música - para o público 
que prestigia esta programa-
ção cultural vera-cruzense.

Que terá mais nome de 
peso da música, aliás, na pro-
gramação, comemora o se-
cretário de Cultura, Marcelo 
Carvalho, prevendo público 
expressivo. No primeiro dia 
de feira, 12 de novembro, às 
20 horas, vai ter palestra e 
pocket show com o músico 
e escritor Thedy Corrêa (vo-
calista da banda Nenhum de 
Nós), sobre “A importância 
da literatura no processo 
criativo”. Outra atração que 
promete atrair a comunida-
de, antecipa Marcelo, é o gru-
po Vivandeiros da Alegria, 
que fará animação cultural 
e performance teatral com o 
tema “A leitura é o melhor 

Nascido em Vera Cruz, no dia 
1º de novembro de 1974, 
Neuri Putzke iniciou os estu-
dos na Escola Municipal São 
Sebastião, após a quarta série 
foi para a Escola Estadual Vera 
Cruz, onde se formou. Aos 14 
anos ingressou na música, pas-
sando por várias bandas até 
em 2000 formar a N’Band. Em 
1997 iniciou os trabalhos de 
chargista junto ao jornal Arau-
to, onde permanece até hoje. 
Em 24 de setembro de 2015, 
as charges do Neuri Putzke 
motivaram o lançamento do li-
vro Traços de Humor, em plena 
Feira do Livro, dando início às 
comemorações pelos 30 anos 
do Nosso Jornal, celebrados 
em 2016.

remédio” em diversas opor-
tunidades da programação, 
que se desenrola nos três 
turnos. 

A programação prevê 
diversos momentos com 
o patrono, apresentações 
culturais, lançamento de li-
vros. Serão pelo menos oito 
livreiros, decoração temáti-
ca na praça e atrativos que 
visam agradar aos públicos 
de todas as idades, aponta o 
Secretário de Cultura.

FeriAdo
No dia 15 de novembro 

será o último dia de Feira 
do Livro, voltado ao público 
geral. Além dos espaços ins-
titucionais e das livrarias, ha-
verá, a partir das 10h30min, 
um momento cultural com a 

apresentação do Coral Muni-
cipal Infantil, Ballare Escola 
de Dança (ballet infantil), In-
vernadas do CTG Candeeiro 
da Amizade. À tarde, a partir 
das 14 horas, ocorre o 13º fes-
tival Canta Vera Cruz.

A Feira do Livro de Vera 
Cruz, promovida pela Ad-
ministração Municipal, com 
apoio do SESC, Banrisul e 
Alliance One, conta ainda 
com o FelizCidade na Praça, 
personagens infantis, conta-
ções de história, pintura de 
rosto e desenhos, mostra de 
artes da EMEF José Bonifácio 
– As Máscaras na Cultura In-
dígena e Africana e Heranças 
da Cultura Africana – Jovens 
Empreendedores, entre ou-
tras iniciativas.

ma música não poderá ser 
interpretada duas vezes. O 
critério de escolha será pelo 
número da ordem de inscri-
ção. Os gêneros musicais são 
livres, respeitando a plurali-
dade de gostos e estilos.

PremiAÇÃo
Melhor intérprete de cada 

categoria receberá R$ 200 
e troféu. O segundo classi-
ficado R$ 100 e troféu; e o 
terceiro classificado levará 
troféu. A comissão julga-
dora analisará os seguintes 
quesitos: afinação; interpre-
tação; ritmo.

· emATer
Na quarta-feira, dia 31 de 
outubro, haverá reunião no 
Grupo de Fundinho, às 14 ho-
ras, na casa da sócia Juliana.

· VAGAS do Sine
A agência do Sistema Na-
cional de Empregos (SINE), 
de Vera Cruz, informa as 
vagas de trabalho dispo-
níveis: atendente (sem 
experiência); auxiliar de 
limpeza-(PCD); auxiliar de 
produção- (PCD); serralhei-
ro (experiência e ensino 
fundamental completo); 
auxiliar de cozinha (para 
região metropolitana); gar-
çom/ garçonete (para região 
metropolitana); auxiliar de 
produção safra 2019 – JTI/ 
Souza Cruz. A agência fica 
na rua Ipiranga, nº 648. Mais 
informações pelo telefone 
(51) 3718-4040.

· eVenToS
Termina na quarta-feira, dia 
31, o prazo para entrega do 
formulário do calendário de 
eventos 2019. Ele deve ser 
retirado e devolvido pelas 
entidades na Secretaria de 
Cultura ou na Prefeitura.

· eSTÁGio
Encerram na quarta-feira 
as inscrições abertas para 
seleção de estagiários de 
Pedagogia, para a Secretaria 
de Educação do Município de 
Vera Cruz. O Processo Seletivo 
Simplificado nº 10 tem oito 
vagas mais formação de 
cadastro reserva para con-
tratação pelo CIEE. A carga 
horária é de 30 horas sema-
nais com remuneração de R$ 
750, mais auxílio transporte. 
As inscrições são gratuitas 
e devem ser realizadas na 
Prefeitura. As provas ocorrem 
no dia 24 de novembro. 

· FeirA do PeiXe
Na quinta-feira, dia 8, acon-
tece mais uma edição da 
Feira do Peixe de Vera Cruz. 
A comercialização ocorre no 
Espaço do Produtor, antigo 
Feirão Rural. O atendimen-
to é das 8 às 19 horas, sem 
fechar ao meio-dia. Além de 
peixes inteiros, como carpa, 
cascudo, jundiá, traíra, são 
oferecidos filés, porções 
prontas para o consumo, 
bolinho de peixe, pastel de 
peixe e peixe frito. Enco-
mendas com Samuel Zahn 
pelo 98466-4983 ou Walmor 
Regert pelo 99902-6295.
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