
Mundo literário invade a praça
22ª Feira do Livro inicia nesta segunda-feira, com lançamento da revista histórica e pocket show de Thedy Corrêa
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O patrono Neuri Putzke convida a comunidade para participar da Feira do Livro
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· JOGO
A diretoria da Sociedade de 
Damas Primavera Augusta 
Vitória avisa as sócias que 
haverá jogo sábado, dia 10 
de novembro, com início às 
13h30min. Aceita-se novas 
sócias.

· BinGO
A Aced Sempre Amigos, de 
Mato Alto, convida a todos 
para o bingo no dia 10 de 
novembro, às 18 horas, com 
janta. No cardápio, galeto e 
salsichão no valor de R$ 10.

· FarMÁcia MuniciPal
A partir de agora, todas as 
quintas-feiras, a Farmácia 
Municipal atenderá somen-
te até as 15 horas. A equipe, 
coordenada pela farma-
cêutica Andréia da Siqueira, 
terá reuniões internas para 
qualificar o atendimento ao 
público.

· cOnFraTerniZaÇÃO
A Associação dos Servidores 
Municipais informa que a 
confraternização de fim de 
ano será realizada no dia 14 
de dezembro, no salão dos 
espelhos da Comunidade 
Santa Teresa. Os associados 
devem retirar o convite para 
a festa no RH da Prefeitura, 
com Ângela ou Ieda, a partir 
do dia 10 de novembro.

· MudaS
A Secretaria de Desenvolvi-
mento Rural e Meio Ambien-
te e o escritório local da Ema-
ter/RS-Ascar, de Vera cruz 
estão fornecendo mudas 
de duas novas variedades 
de capim-elefante, Kurumi 
e Capiaçu. Os agricultores 
interessados já podem retirar 
as mudas na secretaria. 

aGenda

· SOciedadeS i
No domingo, dia 11, as So-
ciedades Primavera Augusta 
Vitória, Sempre Avante e Bo-
lão União vão participar do 
encontro em Entre Rios. Ôni-
bus às 12h30min, de Vera 
Cruz passando por Cipriano, 
Fim da Linha, Nacional, tre-
vo até o local da festa.

· SOciedadeS ii
As Sociedades 15 de Maio, 
Rosa Branca e Victória avisam 
que domingo irão para Entre 
Rios. Ônibus às 12h15min, 
passando em Linha Número 
Um, Caixa D’Água, Praça Tia 
Elídia até o local da festa.

BaileS e FeSTaS

A partir desta segunda-
feira, dia 12, a Praça José 
Bonifácio será palco de mais 
uma edição da Feira do Livro. 
A estrutura do evento literá-
rio de Vera Cruz começa a 
ganhar forma neste domingo, 
quando os estandes serão 
montados. Na 22ª edição da 
Feira do Livro haverá oito ex-
positores, sendo seis livreiros, 
uma banca e um sebo. Segun-
do o secretário de Cultura e 
Turismo, Marcelo Henrique 
de Carvalho, a maioria dos 
participantes é do municí-
pio. Apenas dois são de fora, 
vindos de Santa Cruz do Sul 
e Porto Alegre.

Nos dias 12, 13, 14 e 15 de 
novembro, a programação 
promete ser intensa e visa 
contemplar todos os públicos, 
envolvendo a comunidade. 
“A construção do cronogra-
ma da Feira do Livro foi feita 
com muito carinho, por mui-
tas mãos”, sublinha Marcelo. 
“Foi feita para a diversão e 
apreciação de todos os públi-
cos”, aponta.

A abertura da 22ª Feira 
do Livro está marcada para 
as 18h30min desta segunda-
feira, com o lançamento da 
revista histórica do municí-
pio, apresentação do patrono 

Neuri Putzke, que além de 
músico é chargista do Nosso 
Jornal. Também haverá show 
da Banda Municipal. Às 20 
horas, o público poderá con-
ferir a palestra e pocket show 
com o músico e escritor The-
dy Corrêa, vocalista da banda 
Nenhum de Nós, sobre “A 
importância da literatura no 
processo criativo”. 

O secretário Marcelo des-
taca as visitas intensas do 
patrono e reforça que entre 
as atrações estão: conversa 

com escritores da cidade e 
da região; edição do Festival 
Canta Vera Cruz; apresen-
tações culturais diversas; 
animação dos Vivandeiros 
da Alegria; formatura de in-
formática, Duelos do Saber, 
dentre outras.

PaTrOnO
Neste ano, o patrono da 

Feira do Livro é o músico e 
chargista do Jornal Arauto 
Neuri Putzke, que aos 14 anos 
ingressou na música, passan-
do por várias bandas, até que 

em 2000 formou a N’Band. 
Em 1997 iniciou o trabalho 
como chargista do Nosso 
Jornal, onde permanece até 
hoje. No dia 24 de setembro 
de 2015, as charges de Neuri 
motivaram o lançamento do 
livro “Traços de Humor”, na 
Feira do Livro, dando início 
à comemoração de 30 anos 
do Jornal Arauto, festejados 
em 2016. Há mais de 20 anos 
Neuri Putzke comunica e 
informa com bom humor 
através das charges no jornal.

cOnFira a PrOGraMaÇÃO cOMPleTa

dia 12 (Segunda-feira):
18h30min: abertura da Feira 
do Livro, com lançamento 
de revista, apresentação do 
patrono e show da Banda 
MUnicipal;
20 horas: Palestra e pocket 
show com o músico e escri-
tos Thedy Corrêa (da banda 
Nenhum de Nós), sobre “A 
importância da literatura no 
processo criativo”.
dia 13 (Terça-feira): 
8 horas: Abertura de espaços 
institucionais e livrarias;
8h30min: Momento com o 
patrono Neuri Putzke;
9 horas: Histórias do Lino e 
da Laila - professora Giana 
Sebastiany;
10 horas: Animação cultural 
e performance teatral “A 
leitura é o melhor remédio”, 
com Diclofenaco Lopes Neto - 

grupo Vivandeiros da Alegria;
13h30min: A Biblioteca de 
Odhara - a leitura e o mundo 
da imaginação fizeram a 
diferença;
14 horas: Momento com o 
patrono Neuri Putzke;
15 horas: Animação cultu-
ral e perfomance teatral “A 
leitura é o melhor remédio”, 
com Diclofenaco Lopes Neto - 
grupo Vivandeiros da Alegria;
16 horas: Momento musical - 
oficinas de música da Secre-
taria de Cultura e Turismo;
18h45min: Momento cultu-
ral - Ballare Escola de Dança 
(ballet infantil);
19 horas: Momento com o 
patrono Neuri Putzke;
19h30min: Duelos do Saber 
- SMED.
dia 14 (Quarta-feira):
8 horas: Abertura dos Espa-

ços institucionais e livrarias, 
presença patrono e docu-
mentário “Empoderamento 
Feminino” - Escola Vera Cruz;
8h30min: Marli Silveira 
(mestre em filosofia, douto-
randa em educação, poetisa 
e escritora), com lançamento 
do livro “O Dia da Rua”;
9h30min: Ibani Jorge Bic-
ca (poeta e declamador), 
lançamento do livro “Quando 
um xucro vira poeta” e breve 
explanação sobre a poesia 
regional gaúcha;
10h15min: Animação cultural 
e performance teatral “A leitu-
ra é o melhor remédio”, com 
dr. Paracetamol Veríssimo - 
grupo Vivandeiros da Alegria;
14 horas: Premiação campa-
nha de Educação no Trânsi-
to - Secretaria Municipal de 
Educação, Kopp Tecnologia e 

Grupo Arauto;
15 horas: Animação cultural 
e performance teatral “A 
leitura é o melhor remédio” 
- dr. Paracetamol Veríssimo, 
grupo Vivandeiros da Alegria;
15h30min: Momento com o 
patrono Neuri Putzke;
18h45min: Momento musical 
com a cantora Heloisa Fortes;
19h15min: Formatura cursos 
de Informática - Secretaria de 
Cultura e Turismo.
dia 15 (Quinta-feira):
9h30min: Abertura dos espa-
ços institucionais e livrarias;
10h30min: Momento cultu-
ral: Coral Municipal Infantil, 
Ballare Escola de Dança 
(ballet infantil), Invernadas 
do CTG Candeeiro da Amizade;
14 horas: XVIII Festival Canta 
Vera Cruz;
17h30min: Encerramento.


