
Patrono se emociona ao falar da mãe
Neuri Putzke lembrou de dona Sidelga, que preferia ler um livro do que brincar, muitas vezes, com os irmãos. Hábito serviu de espelho

FO
TO

S 
AR

AU
TO

Neuri é chargista do Jornal Arauto há mais de duas décadas

Thedy Corrêa foi principal atividade da noite de abertura

LUCAS BATISTA
materia@jornalarauto.com.br

Até quinta, um misto de arte e literatura na Praça José Bonifácio

A FEIRA

MAIS EVENTOS

FEIRA DESTE ANO

GERAL 05ARAUTO | TERÇA-FEIRA, 13 DE NOVEMBRO DE 2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O PRESIDENTE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 
NA AGRICULTURA FAMILIAR DE VERA CRUZ - RS, através de seu pre-
sidente GERALDO BACK, no uso de suas atribuições legais e estatutá-
rias, convoca os associados quites com a tesouraria para participarem da 
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 29 de novembro 
de 2018, na AMOVE - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA ES-
MERALDA, às 11 horas, respeitando o disposto no art. 14 dos Estatutos 
Sociais, a fim de deliberar sobre o seguinte:

ORDEM DO DIA:

1. Alteração Estatutária e do Regimento Eleitoral;
2. Assuntos Gerais.

Vera Cruz/RS, 12 de novembro de 2018.

GERALDO BACK
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O PRESIDENTE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 
NA AGRICULTURA FAMILIAR DE VERA CRUZ - RS, através de seu presi-
dente GERALDO BACK, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, 
convoca os associados quites com a tesouraria para participarem da As-
sembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 29 de novembro de 2018, 
na AMOVE - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA ESMERALDA, 
às 9h30min em primeira convocação e às 10 horas em segunda e última 
convocação, respeitando o disposto no art. 14 dos Estatutos Sociais, a fim 
de deliberar sobre o seguinte:

ORDEM DO DIA:

1. Previsão Orçamentária para o exercício de 2019;
2. Mensalidades e/ou anuidades para 2019;
3. Convênios para 2019; 
4. Escolha da Comissão Eleitoral;
5. Assuntos Gerais.

Vera Cruz/RS, 12 de novembro de 2018.

GERALDO BACK
Presidente

A Feira do Livro será re-
cheada de atrações. Hoje, às 
8h30min, às 14 e às 19 horas 
têm o momento com o Patro-
no. Entre uma conversa e ou-
tra tem contação de histórias, 
animação cultural e muito 
mais. Às 16 horas, momento 
musical com os alunos das 
oficinas de música da Cultura; 
às 18h45min, apresentação da 
Ballare Escola de Dança (ballet 

A Feira chega a 22ª edição 
em 2018, tendo como tema  
“O autor é você”. A programa-
ção, que vai até quinta-feira, 
mescla literatura e música, 
com palestras, shows e ati-
vidades artísticas e culturais. 
Organizado pela Secretaria 
de Cultura, Turismo, Esportes 
e Lazer, a Feira tem o apoio 
do SESC e o patrocínio do 
Banrisul e da Alliance One, 
através da Lei Rouanet. O 
patrono desta edição é o 
chargista e músico Neuri 
Putzke, de 43 anos.

A decoração da Praça e da 
Casa Temática, inspirada em 
“Alice no País das Maravilhas”, 
bem como a estrutura que 
abriga os oito livreiros e as 
atividades da programação, 
receberam os últimos re-
toques na tarde de ontem. 
Para o secretário Marcelo 
Henrique Carvalho, a orna-
mentação enche os olhos do 
público. “Queremos cativar 
crianças e adultos que visita-
rem a Feira, além de difundir 
a importância da leitura para 
a música, com a 13ª edição 
do Canta Vera Cruz”, salienta 
ele, avisando que o evento 
ocorre dentro do FelizCidade, 
agendado para o feriado 
de 15 de novembro, junto à 
Praça, em paralelo à Feira. 
Será, portanto, Feira do Livro, 
FelizCidade e Canta Vera Cruz 
juntos na Praça.

infantil); e às 19h30min, Due-
los do Saber. 

Amanhã, a Escola Vera 
Cruz faz apresentação de um 
documentário, às 8 horas; 
Marli Silveira lança seu novo 
livro às 8h30min e Ibani Bicca 
o seu, às 9h30min. À tarde tem 
a premiação da Campanha 
de Educação no Trânsito (Se-
cretaria de Educação, Kopp 
Tecnologia e Grupo Arauto). 

Animações e conversas com 
o patrono seguem até a tardi-
nha. Às 18h45min, momento 
musical com a cantora Heloisa 
Fortes; às 19h15min, formatu-
ra dos Cursos de Computação 
da Cultura.

No último dia da feira, às 
10h30min, momento cultural: 

Coral Municipal Infantil, Bal-
lare Escola de Dança e Inver-
nadas do CTG Candeeiro da 
Amizade. Às 14 horas, Canta 
Vera Cruz. Durante a tarde 
ainda tem mostra de artes da 
Escola José Bonifácio e dos 
projetos de empreendedoris-
mo da Elemar Kroth.

Há mais de duas décadas 
ele comunica através das 
páginas do Arauto. Dá sua 
opinião, faz piadas, trata a 
notícia com humor. Chargista, 
Neuri Putzke é o patrono da 
Feira do Livro de Vera Cruz 
deste ano. Foi ele quem deu 
as boas vindas aos livreiros e 
ao público, na noite de ontem, 
junto à Praça José Bonifácio. E 
não teve discurso escrito. Foi, 
segundo ele, do coração.

Emocionado, lembrou-se 
da mãe. Falou da dona Sidel-
ga. A dona Sidelga leitora. A 
menina que, em vez de brin-

car com os irmãos, optava por 
ter em mãos alguns livros. Foi 
neste espelho que a família 
Putzke se enxergou. Neuri e 
seus três irmãos cresceram 
juntos daquela que incentiva a 
leitura. Ele não virou escritor, 
pelo menos de grandes livros, 
mas conta histórias. Afinal, 
desenhar também é uma for-
ma de narrar a vida.

Durante a Feira do Livro, 
Neuri estará em diversos 
momentos junto à Praça para 
encontros com estudantes e 
comunidade. Nestas horas, 
antecipa ele, deve haver dinâ-
micas, com criação de charges 
e desenhos. A ideia é interagir 
- e muito - com o público.

AINDA NA ABERTURA
Neuri desejou sucesso ao 

evento. O Secretário de Cul-
tura e o Prefeito, também. 
Depois, quem deu show foi 
a Banda Municipal, que an-
tecedeu a principal atividade 
da noite: a palestra com o 
integrante da banda Nenhum 
de Nós, Thedy Corrêa. Ele re-
tornou à Capital das Gincanas 

após quatro anos. Thedy usou 
das palavras para incentivar 
quem estava na plateia a criar 
o hábito da leitura. Músico, ele 
contou detalhes dos bastido-
res de quando cria uma nova 
canção. Disse que abre um 
livro, escolhe uma palavra e 
escreve um verso. “A escrita te 
possibilita pensar, reescrever, 
melhorar, revisar, diferente 
de quando tu fala, que não 
permite que tu volte atrás e re-
pense. Por isso a importância 
de ler muito e escrever”, disse 
ele, que falou para um público 
aquém do esperado. Embora 
a noite fosse de calor, o lonão 
da Praça José Bonifácio estava 
longe de estar lotado.

OS LIVREIROS
Até quinta, além das ati-

vidades previstas na feira, os 
livreiros aguardam o público. 
São oito bancas à espera de 
bons negócios. Entre os livros 
mais procurados estão os de 
Youtubers, para adolescen-
tes, e os de coaching, para os 
adultos. Opções não faltam 
para todos os gostos e bolsos.


