
ALICE
A casa temática da Praça 
José Bonifácio esteve 
toda decorada para 
esperar os visitantes 
da Feira do Livro. Este 
ano, a inspiração foi 
a história “Alice no 
país das maravilhas”. 
Os pequenos, 
principalmente os alunos 
de Escola Infantil, se 
encantaram com os 
personagens, com o arco-
íris e com as borboletas 
quase reais. Embora o 
pedido das profes fosse que olhassem somente com os olhos, os dedinhos nervosos dos 
pequenos precisavam tocar e sentir a borboleta se mexer. Era um encanto a eles.

EMPREENDEDORISMO
A visão de negócios já 
é trabalhada na Escola 
Elemar Kroth, em Vera 
Cruz. Durante todo o ano, 
os alunos desenvolvem 
projetos voltados ao 
empreendedorismo - o 
programa tem parceria do 
Sebrae. Durante a Feira 
do Livro, eles montaram 
um estande para a 
apresentação daquilo 
que foi feito em 2018. 
8º e 9º anos mostraram 
o empreendedorismo 
social; o 7º ano, artesanato sustentável; o 6º, material reciclável; o 5º, doces; o 4º, 
aluguel; o 3º, material reciclável; o 2º, plantas medicinais e temperos; e o 1º, cheiros 
e aromas. Os visitantes podiam, inclusive, comprar produtos dos jovens. O dinheiro 
arrecadado, contam os alunos, é utilizado pela escola e usado também em viagens e 
passeios.

LISTA DE COMPRAS
As escolas de Vera Cruz 
não deixaram de visitar a 
Feira do Livro. Na quarta-
feira, dia dos pequenos 
conferirem as atrações, 
teve professor com 
listinha de obras a serem 
adquiridas. Maira Sasse 
é auxiliar de educação 
e atende o berçário na 
EMEI Raio de Luz. Mas veio 
ajudar outras turmas da 
escola durante a Feira. 
Tinha nas mãos alguns 
pedidos, sejam eles 
vindos dos pais ou dos próprios alunos. “Não tem um livro específico, na verdade são bem 
variados”, comenta ela. “O que mais eles pedem são de histórias e os que vem com algum 
brinquedo”, completa.

GASTRONOMIA
Não há Feira do Livro sem praça de alimentação. Tinha pastel, cachorro-quente, churros, 
crepe, entre tantas outras coisas, além das bebidas, como a cerveja artesanal. Quem 
passou pelas bancas pôde aproveitar além da compra e do olhar aos livros.

Junto à Praça, o mundo da literatura
Feira do Livro de Vera Cruz integrou patrono em atividades com o público, trouxe histórias de superação e oportunizou conhecimento a milhares de visitantes
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Neuri Putzke interagiu com o público durante dinâmica que ensinou a desenhar charges

Vencedores e organizadores em cerimônia de entrega de certificados e prêmios, nesta quarta

Odhara e a mãe contaram da ideia de criar uma biblioteca na rua, em Santa Cruz do Sul

LUCAS BATISTA
materia@jornalarauto.com.br

ARTE, LAZER, CULTURA

08 ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 16 DE NOVEMBRO DE 2018ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 16 DE NOVEMBRO DE 2018 GERAL 09

O QUE SE VIU NA FEIRA

LIVROS MAIS VENDIDOS
Entres o livros mais vendidos na Feira, 
apontam os comerciantes, estiveram os 
de Youtubers, principalmente o do Felipe 
Neto, além de Mini Craft e os de coleções 
para o público infantil. Já os adultos 
aproveitaram para adquirir as obras 
motivacionais e que falam sobre coaching.

Campanha de trânsito premia melhores frases

Uma praça de livros, de sorrisos, de 
animação. Uma praça de muita cultura. 
Assim foi a semana junto ao principal re-
duto de Vera Cruz. De segunda até ontem, 
o município viveu a 22ª edição da Feira 
do Livro. Oito bancas, milhares de alunos, 
um mar de conhecimento. Quem expôs, 
em sua maioria, apontou uma queda de 
10% nas vendas, com justificativa para o 
período, já que tradicionalmente a Feira 
era realizada em setembro. O feriado desta 
quinta, na visão dos comerciantes, também 
pode ter afastado uma parcela de público, 
já que muitos aproveitaram o feriadão para 
passeios. Afora isso, a Feira do Livro foi 
mais uma vez de muita pluralidade, com 
atrações a todos os públicos.

O patrono desta edição foi Neuri Putzke. 
Músico e chargista, ele foi além de uma 
palestra para os visitantes. Interagiu com 
todas as idades. Na quarta-feira à tarde, por 
exemplo, Bernardo Becker Silva, de 8 anos, 
foi o primeiro a levantar a mão quando 
Neuri perguntou quem queria aprender a 
desenhar. O garoto, estudante do Institu-
to Sinodal Imigrante (Imi), diz gostar de 
traduzir o que pensa em imagens. Prefere 
desenhar carros. “Uma Lamborghini”, 
brincou ele. Mas junto com o Neuri, ensaiou 
uma charge, que fazia alusão ao calor. E de 
fato, a temperatura em Vera Cruz beirava 
os 40 graus.

Sob o lonão da Feira do Livro, outros tan-

tos interagiram com o patrono. Até profes-
sores participaram de uma dinâmica com 
desenhos. Divertiram-se bastante. “Está 
aprovada no teste de direção”, brincou 
Neuri, já que a professora fez o desenho de 
uma pessoa parada sobre um chão.  “Se não 
tivesse esse chão, a pessoa estaria voando”, 
arrematou ele, dando dicas de como melho-
rar a produção dos traços.

Mas não foi apenas o patrono que fixou 
o olhar da garotada. Exemplo de supera-
ção, Odhara de Souza Pereira, de 15 anos, 
contou da ideia de criar uma biblioteca. O 
sonho da menina, que sofre de dislexia, 

uma doença que causa dificuldade de in-
terpretação após a leitura, foi atendido pela 
mãe. Mas de uma forma diferente. Em 2012, 
depois de muito conversar com integrantes 
do Chalé Cultural, de Porto Alegre, já que 
hora ou outra Odhara precisa ir à capital 
gaúcha para tratamentos médicos, Andréa 
Silvana de Souza, a mãe da jovem, decidiu 
colocar alguns livros dentro de uma cesta e 
levar até a praça do bairro Senai, em Santa 
Cruz.

No início, muitos questionavam se as 
obras estavam à venda. Mas não. A ideia era 
permitir que mais e mais pessoas criassem 

o hábito da leitura. Não era preciso pagar 
nada. “Só tinha uma regra: não rasgar ne-
nhuma página”, conta a mãe.

O projeto foi crescendo e hoje, uma vez 
por mês, elas enchem três sacolas com 
livros e vão até a Praça, onde fundaram a 
Biblioteca de Odhara. Ainda não é possível 
levar os livros para casa, apenas ler no local. 
“Eu também leio livros durante nossa es-
tada pela Praça”, diz a mãe, feliz em poder 
proporcionar momentos de lazer a outras 
crianças. “Minha filha tem dificuldades 
para interpretar aquilo que lê. Então, eu 
leio para ela, conto as histórias”, comenta. 

A 4ª Campanha de Educação no Trânsito 
de Vera Cruz, iniciativa da Secretaria Mu-
nicipal da Educação, com o apoio da Kopp 
Tecnologia e Grupo Arauto, culminou na 
tarde desta quarta-feira com a premiação aos 
alunos vencedores das melhores frases. No 
lonão da Feira do Livro, a cerimônia contou 
com a presença de estudantes, professores 
e autoridades. O tema deste ano, voltado a 
estudantes do 3º ao 5º ano, de todas as escolas 
municipais, estaduais e particulares de Vera 
Cruz, era “Pais, avós, tios, motorista, ciclista 
ou pedestre: o trânsito é responsabilidade 
de todos.”

Antes de anunciar as melhores frases, 
três estudantes receberam menção honrosa: 
Emily Pereira, do 5º ano da Escola Helberg 
Franke; Júlia Volmer, do 5º ano da Escola 
Paraguaçu; e Letícia Beck, do 4º ano da Es-
cola Anchieta. O terceiro lugar recebeu como 
prêmio um vale para livros de literatura in-

fanto-juvenil. Foi a Aluna Eloisa de Oliveira, 
do 5º ano da Escola Padre Benno Müller, com 
a frase:  “A pé, de carro ou de busão, preste 
muita atenção; papai, avós, titios, obedeça 
a sinalização, este é nosso lema, pois não 
podemos esquecer, o trânsito só é seguro se 
a gente obedecer”.

Em segundo lugar, Emily Soares, do 
4º ano da Escola São Francisco, levou um 
tablet, com a frase: “Trânsito vai, trânsito 
vem, além de automóveis, motocicletas e 
bicicletas, pedestre faz parte também, por 
isso um cuida do outro para não acontecer 
nada com ninguém”. Os jurados escolhe-
ram como vencedora da 4ª Campanha de 
Educação no Trânsito de Vera Cruz a frase 
de autoria da estudante do 3º ano da Escola 
José Pedro Pauli, Milena Burtzlaff Pretto, que 
ganhou uma bicicleta e estava visivelmente 
emocionada. Sua professora, Juliana Poll, 
foi agraciada com um vale-livros e a escola 

ganhou um projetor multimídia. A frase que 
Milena criou e que rendeu o primeiro lugar 
foi: “Pais, tios, avós, chama toda a família. Se 
quiser, pode chamar até a vizinha. O que eu 
vou falar não é brincadeira. Trânsito é sério 
pra vida inteira.” Ainda, foi realizado o sor-
teio de uma Escolinha de Trânsito da Kopp 
entre as escolas participantes e quem recebeu 
foi a Paraguaçu.

REFLEXÃO
Antes da premiação, tanto o secretário 

da Educação, Cláudio Stoeckel, quanto o 
representante da empresa Kopp, Reciere 
Concolato, valorizaram a campanha de cons-
cientização que busca um trânsito mais segu-
ro, e essa reflexão começa na infância. Ambos 
lamentaram que mais uma vez Vera Cruz 
engrossou as estatísticas de morte no trânsito, 
e de forma tão precoce. Reforçaram o papel 
de seguir promovendo projetos que buscam 
evitar que estas estatísticas aumentem.

“Agora, com a época de provas no colégio, 
gravo em áudio os conteúdos que ela pre-
cisa estudar. É uma maneira de ir bem nas 
matérias”, sublinha Andréa.


