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Os talentos são enaltecidos no Canta Vera Cruz

AGENDA

Secretário de Cultura e Turismo, Marcelo Henrique de Carvalho ao lado dos vencedores das quatro categorias

Categoria Adulto: Bruna C. Noronha, Moacir Carvalho
e Júlia B. F. Kiliam

 | O fim de semana promete 
ser agitado por aqui. Tem 
programação de Natal, 
com direito a desfile, tem 
Feira na Roça, tem festival 
da cerveja, isso só em Vera 
Cruz, sem contar os tan-
tos eventos particulares e 
corporativos que reinam 
nesta época do ano. Em 
Vale do Sol, o Natal é con-
centrado em evento neste 
domingo, dia 9, a partir das 
17h30min, na frente da 
Prefeitura, com brinquedos 
infláveis e o Trenzinho do 
Noel, que estarão disponí-
veis gratuitamente para a 
criançada se divertir. Às 19 
horas, os atrativos que de-
vem encantar a noite são as 
apresentações do Grupo de 
Canto de Formosa, Corais 
Infanto-Juvenil e Adulto, 
Banda Municipal e o Grupo 
de alunos do projeto Ciran-
da da Música Instrumental 
do Município. 

Vale a pena ver de novo 
e repercutir quem esteve 
em evidência no mês que 
passou. O Festival Canta Vera 
Cruz chegou a sua 13ª edição 
no feriado do dia 15 de no-
vembro. 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 (profissionais e 
amadores) se inscreveram en-
tre as categorias Profissional, 
Adulto, Juvenil e Infantil.

O corpo de jurados, com-
posto por profissionais ligados 
à área cultural, teve a difí-
cil 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 intérprete na 
categoria Profissional. Ele 
somou 29,7 pontos. Na cate-
goria Adulto, Moacir Carvalho, 
que somou 28,7 pontos foi o 
vencedor. Keith Kamilli Lopes 
de Menezes, de Cachoeira, foi 
a melhor intérprete da catego-
ria Juvenil,  enquanto Bibiane 
Ortiz da Silva, foi a primeira 
colocada na categoria Infantil. 

Categoria Profissional: Nina R. C. Steil, Eliandro A. Seibt
e Gessel A. de Souza 

Categoria Infantil: Anna Clara Kappel, Bibiane Ortiz da Silva
e Larissa C. Azevedo 
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Categoria Juvenil: Ana Carolina Nyland, Keith K. Lopes
e Marion F. Ramos


