
Os brinquedos fizeram 
música de verdade
Grupo de Santa Maria encantou cerca de 200 pessoas que compareceram na Comunidade Evangélica
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Mostra Cultural reuniu aprendizes das oficinas e banda

CarOlina almeida
redacao@jornalarauto.com.br

Banda e oficinas deram show na Mostra Cultural, quarta-feira
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Correios explica 
por que ainda 
não há entrega

amvarp e Cisvale 
elegem novos 
presidentes
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O tempo instável parecia 
querer atrapalhar, mas não 
impediu a apresentação da 
Orquestra de Brinquedos, 
um dos diferenciais do Natal 
da FelizCidade deste ano. 
Não pôde ser na Praça José 
Bonifácio, mas o salão da Co-
munidade Evangélica reuniu 
cerca de 200 pessoas para ver 

os soldadinhos de chumbo 
que usam brinquedos para 
fazer uma orquestra. Quem 
passava pela avenida Nestor 
Frederico Henn, defronte ao 
salão, aliás, já era parado pelos 
personagens que animam a 
programação vera-cruzense. 
O convite era irrecusável. 
Próximo das 20 horas, o grupo 
de Santa Maria subiu ao palco.

Os cinco músicos, que cos-
tumam apresentar em seu 
repertório O Trenzinho do 
Caipira (Villa-Lobos), Alecrim, 
Marcha Soldado, a Nona Sinfo-
nia (Beethoven), Imagine (John 
Lennon), e outras composições 
conhecidas do público, em 
divertidos e criativos arranjos, 
chamam a atenção por tocar, 
de verdade, em instrumentos 
de brinquedo. Guitarra, baixo, 
piano, trompete, acordeon e 

sinos musicais cativaram o 
público, que retribuiu, com 
muitos aplausos o projeto 
Arte, cultura e alegria, finan-
ciado pelo governo gaúcho, 
por meio do Pró-cultura RS.

Na plateia, a educadora 
Daniele Stoeckel e o filho, Ar-
thur, presenças constantes em 
boa parte da programação de 
Natal de Vera Cruz. “O que me 
motiva a vir e trazer ele é a im-
portância de resgatar o espírito 
natalino, viver e conviver com 
as pessoas, reunir as famílias, 
multiplicar bons valores”, re-
sume ela, que busca transmitir 
para Arthur, de um ano e sete 
meses, este clima mágico que 
cerca o Natal, e que só é senti-
do por quem o vivencia.

A jornalista Jaqueline Go-
mes também levou seu filho, 
Lucas, para conferir a Orques-

tra de Brinquedos, e ambos es-
tavam encantados. “A progra-
mação de Natal de Vera Cruz 
está especial. Tem algo de em-
patia, de interação, das pessoas 
fazendo a diferença. O espetá-
culo mostrou como brincar é 
divertido e coisa séria também. 
Como valorizar um brinquedo 
pode dar asas à imaginação e 
à criatividade, e fazer surgir 
talentos. Eram brinquedos mu-
sicais que a gente oferece em 
casa, para brincar com o filho.   
Eu achei que foi lindo de ver a 
magia do Natal numa atmos-
fera de música e brincadeira. 
O Lucas adorou o ‘cabum’ 
(música) e aos poucos vai se 
soltando, perdendo o medo 
pra interagir com este mundo 
mágico que está a Vila do 
Noel”, declarou, mostrando 
que o encanto se fez.

|Nesta sexta-feira, dia 21, 
acontece o Natal Gospel, a 
partir das 20 horas, na Praça 
José Bonifácio.
|Já no sábado, a atração fica 
por conta do segundo Des-
file de Natal, que inicia às 
20h30min, novamente na rua 
Cláudio Manoel. Domingo, a 
Vila do Noel está aberta, na 
Praça, e será o último dia de 
programação.

A música esteve em alta no 
Natal da FelizCidade. Um dia 
depois da Orquestra de Brin-
quedos, nesta quarta-feira foi 
a vez do público se dirigir até 
o ginásio do Clube Vera Cruz 
para prestigiar a 2ª Mostra 
Cultural, que englobou a Ban-
da Municipal de Vera Cruz, 
coordenada pelo maestro 
Carlos Procat, e as oficinais 
musicais coordenadas por 
Diego Maracci, realizadas 
pela Secretaria Municipal de 
Cultura. Quase 200 pessoas 
estavam envolvidas apenas 

nas apresentações, e mais um 
tanto na plateia, especialmen-
te formada por familiares. Ao 
todo, 11 canções encantaram 
o público. Apresentaram-se 
alunos das oficinas de acor-
deon, baixo, bateria, flauta 
doce, sopro, teclado, técnica 
vocal e violão. Do total de 151 
alunos concluintes nas ofi-
cinas, 6% envolvem pessoas 
com necessidades especiais. 
“Alguns pacientes têm trans-
tornos graves, e houve uma 
melhora significativa com a 
música”, frisa a coordenadora 

Uma ação civil pública 
quer que a agência dos Cor-
reios amplie a área de entre-
ga de correspondências em 
Vera Cruz. A informação 
foi divulgada na terça-feira, 
pelo Jornal Arauto. Devido 
a problemas de energia 
elétrica, os Correios não 
conseguiu encaminhar to-
das as solicitações feitas 
pela reportagem. Elas che-
garam na terça-feira à tar-
dinha. A empresa explica 
que está realizando estudo, 
que deve ser concluído no 
primeiro semestre de 2019, 
para verificar quais áreas 
dos loteamentos Monte 
Belo, Bela Vista I, II e III, 
Jardim Tropical, El Álamo 
e Belo Horizonte possuem 
as condições necessárias 
para a entrega domiciliar, 
além dos recursos que a 
empresa precisará para a 
expansão da entrega em 
Vera Cruz. Ele explica ainda 
que algumas regiões destes 
loteamentos são áreas sem 
identificação das ruas e 
sem caixas receptoras de 
correspondências. Lem-
bra também que seguem 
portaria do Ministério das 
Comunicações que, entre 
outras determinações, es-
tabelece que locais onde 
a numeração é irregular e 
não há identificação de ruas 
não devem ter entrega do-
miciliar até que a situação 
seja regularizada junto aos 
órgãos competentes.

A Amvarp elegeu nova 
diretoria na manhã de ter-
ça-feira, dia 18. Ocupa o 
cargo que até então era do 
prefeito de Vale do Sol, 
Maiquel Silva, o gestor de 
Vale Verde, Carlos Gusta-
vo Schuch. Ele diz que a 
expectativa é grande visto 
as dificuldades enfrentadas 
pelos municípios e pela 
região. A ideia é continuar 
o trabalho de interiorização 
das reuniões da Amvarp 
para que a comunidade 
perceba o trabalho que é 
feito. O Cisvale também 
teve eleição. Assume o pre-
feito de Pantano Grande, 
Cássio Nunes Soares.

do CAPS, Iara Ortiz, também aluna de Técnica Vocal.


