
Festival Canta Vera Cruz revela talentos
Dividido em quatro categorias, evento reúne profissionais e amadores que surpreendem com vozes que encantam e arrancam aplausos
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Ao final, o secretário Marcelo posou ao lado dos vencedores deste ano do evento musical

LUCIANA MANDLER
redacao1@jornalarauto.com.br

Praça José Bonifácil vira palco de apresentações culturais de música e de dança
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Além da Invernada Mirim (foto), apresentou-se a Invernada JuvenilCoral Municipal Infantil apresentou novo repertório

A quinta-feira, dia 15, fe-
riado, foi marcada por di-
versos eventos na Praça José 
Bonifácio. Além da Feira do 
Livro e do Festival Canta 
Vera Cruz, teve mais uma 
edição do FelizCidade na Pra-
ça. Além de expositores de 
artesanato e da gastronomia 
local, o evento contou com 
momento cultural.

Entre as apresentações es-
tiveram as Invernadas Mirim 
e Juvenil do CTG Candeeiro 
da Amizade. Conforme um 
dos coordenadores, Jeferson 
Henrique Santos, esta é uma 
forma de mostrar um pouco 
do trabalho que é realizado 
na entidade tradicionalista, 
que atinge desde crianças 
a adultos. Cada invernada 
apresentou três danças. 

Jurados: Luciana, Juliana, Neuri, Diego e Carlos

Quem também fez bonito 
foi o Coral Municipal Infantil, 
regido por Adeline Garcia. O 
grupo apresentou músicas 
do novo repertório, entre 
elas: “Meu barquinho”, “A 
majestade, o sabiá” e “No 

fundo do meu coração”, esta 
de Sandy e Júnior. “A dupla 
no meu tempo tinha músicas 
com letras bonitas e que tra-
ziam mensagens e gosto de 
resgatar isso. Depois deles 
não teve uma dupla com esse 

mesmo propósito e inocên-
cia”, comenta Adeline.

O grupo de dança da Jef’s 
Stúdio também marcou pre-
sença e arrancou aplauso do 
público que estava presente. 
Teve até quem se juntou aos 

dançarinos para se embalar 
em meio à praça.

O doutor Paracetamol Ve-
ríssimo, do Grupo Vivandei-
ros da Alegria, fez a alegria 
do público, arrancando boas 
risadas com seu bom humor.

| Carlos Procat: regente da Banda Municipal; 
| Diego Maracci: coordenador de oficinas de 
música da Secretaria de Cultura, pela empre-
sa Bateras School e músico;
| Neuri Putzke: músico, chargista e patrono 
da Feira do Livro deste ano;
| Juliana Müller: solista do Coral Municipal e 
cantora;
| Luciana Castro: diretora e produtora musi-
cal, atriz, bailarina.

OS VENCEDORES

CATEGORIA PROFISSIONAL 
1º lugar: Eliandro A. Seibt 
(29,7 pontos);
2º lugar: Gessel A. de Souza 
(29,3 pontos);
3º lugar: Nina R. C. Steil (28,7 
pontos).
CATEGORIA ADULTO
1º lugar: Moacir Carvalho 
(28,7 pontos);
2º lugar: Júlia B. F. Kiliam 
(28,5 pontos);
3º lugar: Bruna C. Noronha 
(28,1 pontos).

CATEGORIA JUVENIL
1º lugar: Keith K. Lopes (29,4 
pontos);
2º lugar: Marion F. Ramos 
(28,5 pontos);
3º lugar: Ana Carolina Nyland 
(27,8 pontos)
CATEGORIA INFANTIL
1º lugar: Bibiane Ortiz da 
Silva (29,1 pontos);
2º lugar: Larissa C. Azevedo 
(26,3 pontos);
3º lugar: Anna Clara Kappel 
(24,9 pontos).

O Festival Canta Vera 
Cruz chegou a sua 13ª edição 
nesta quinta-feira, dia 15, 
feriado. Diferente dos anos 
anteriores, o evento aconte-
ceu na Praça José Bonifácio, 
paralelo à Feira do Livro e 
ao FelizCidade na Praça. Ao 
todo, 30 candidatos (profis-
sionais e amadores) se ins-
creveram entre as categorias 
Profisisonal, Adulto, Juvenil 
e Infantil.

A disputa a cada ano fica 
mais acirrada, tamanho ta-
lento dos candidatos. O corpo 
de jurados, composto por 
profissionais ligados à área 
cultural, teve a difícil missão 
de elencar os três destaques 
de cada categoria (confira no 
quadro abaixo).

Entre os vencedores deste 
ano está Eliandro André 

Seibt, de Vera Cruz, que se 
destacou como melhor intér-
prete na categoria Profisiso-
nal. Ele somou 29,7 pontos. 
Na categoria Adulto, Moacir 
Carvalho, que somou 28,7 
pontos foi o vencedor. Keith 
Kamilli Lopes de Menezes, 
de Cachoeira, foi a melhor in-
térprete da categoria Juvenil,  
enquanto Bibiane Ortiz da 
Silva, foi a primeira colocada 
na categoria Infantil. 

Sucesso consolidado a 
cada edição, o Canta Vera 
Cruz contou mais uma vez 
com a presença do público, 
que segundo o secretário de 
Cultura e Turismo, Marcelo 
Henrique de Carvalho, che-
gou a cerca de 500 pessoas. 
Além de prestigiar o festival 
cultural, os visitantes pu-
deram conferir as atrações 
da Feira do Livro e os ex-
positores do FelizCidade. A 
quinta-feira de feriado fechou 

com chave de ouro, reunindo 
diversos momentos culturais 
em Vera Cruz.


