
Nagel vai coordenar a gincana
Primeira reunião da Secretaria de Cultura com lideranças das equipes ocorreu na semana passada
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Última gincana coordenada por Nagel ocorreu em 2017, com desfile que enalteceu guerras históricas

CaroliNa almeida
redacao@jornalarauto.com.br

em deBaTe

PAIXÃO VERA-CRUZENSE

Seminário dá boas vindas para profissionais de educação
RETORNO NAS EMEIS

GERAL 07ARAUTO | TERÇA-FEIRA, 5 DE FEVEREIRO DE 2019

As equipes de gincana de 
Vera Cruz já têm articulados 
eventos e promoções para 
mobilizar seus participantes 
e angariar recursos para a 
disputa que ocorre nos dias 
31 de maio, 1º e 2 de junho. 
Mas foi na segunda-feira 
da semana passada, dia 28, 
que ocorreu a primeira re-
união envolvendo Secreta-
ria Municipal de Cultura e 
representantes das equipes. 
Entre os assuntos trabalha-
dos na pauta, o secretário 
Marcelo Henrique Carvalho 
apresentou os nomes que 
integram a comissão elabora-
dora das tarefas, comandada 
por Eduardo Nagel. Junto 
dele já estão confirmados os 
nomes de Welton Weber Jr, 
Juliano Pauli e Gustavo da 
Silva, e a tendência é somar 
mais nomes. 

Para o titular da Cultura, 
a gincana deve ser marcante 
porque destaca os 60 anos de 

emancipação de Vera Cruz. 
Como é desejo das equi-
pes a busca por pessoas do 
município, com referências 
locais para serem usadas 
nas tarefas e experiência 

na elaboração da gincana, 
a Administração Municipal 
confiou a responsabilidade 
para Eduardo Nagel e seu 
grupo. “Ele já demonstrou 
competência e criatividade 
na elaboração da gincana”, 
frisou Marcelão. Para con-
tratar a empresa de Eduardo 
Nagel sem a exigência de 
licitação, a Prefeitura fará o 
pagamento do valor aproxi-
mado de R$ 17 mil.

SemPre É deSaFio
Segundo o coordenador 

da Gincana 2019, Eduardo 
Nagel, “sempre é um grande 
desafio fazer uma gincana 
com a tradição e competiti-
vidade que existe em Vera 
Cruz. Acredito que a res-
ponsabilidade só aumenta 

Marcelão também apresentou aos gincaneiros pelo menos 
dois eventos a serem promovidos pela Prefeitura e que 
podem ter a participação das equipes no trabalho e rateio 
dos lucros. A escolha das soberanas de Vera Cruz é um deles, 
assim como o FelizCidade na Praça. O Secretário de Cultura 
antecipa que a ideia é pleitear aumento na ajuda de custo e 
premiação às equipes, mas de antemão, convidou os grupos 
a participarem dos eventos municipais. Outra sugestão dada 
por ele foi a transferência do QG da Comissão Elaboradora e 
Organizadora. Ao invés da Câmara de Vereadores, propôs a 
estrutura da Secretaria de Cultura, recém instalada no ginásio 
do Parque de Eventos. Como há opiniões contrárias, o assunto 
voltará a ser debatido, assim como o engajamento nos even-
tos públicos.

a cada edição”, comenta, ao 
ser questionado sobre essa 
ser uma disputa marcante, 
pelo fato de Vera Cruz estar 
completando 60 anos. O 
início da elaboração das ta-
refas vai ocorrer em meados 
de fevereiro, mas como são 
pessoas já experientes no 
assunto, é natural que “as 
ideias estejam sendo estoca-
das”, resumiu.

Eduardo Nagel ajudou 
na organização e elaboração 
da Gincana a partir de 2008 
e coordenou as edições de 
2013, 2014 e 2017. “Trabalha-
remos para manter o elevado 
nível da Gincana, sempre 
pensando em melhorias e 
inovações”, frisou o elabo-
rador.

Para dar as boas vindas às 
equipes diretivas, aos profes-
sores, auxiliares de serviços 
gerais e demais funcionários 
das Escolas Municipais de 
Educação Infantil (EMEIs) 
de Vera Cruz, aconteceu na 
manhã desta sexta-feira, dia 
1º de fevereiro, nas depen-
dências do Clube Vera Cruz, 
o seminário de educação. 

O evento, que contou com 
a presença dos profissionais 
que trabalham nas EMEIs, 
também teve a participação 
da representante do SESC, 

Daisy Ferreira Araújo, assim 
como palestra com Anderson 
Azevedo. 

Foi um momento de des-
contração, antes do retorno 
às aulas, que ocorre nesta 
terça-feira, dia 5 de fevereiro. 
Nesta semana, para receber 
os alunos, as escolas passa-
ram por dedetização e na 
segunda-feira, dia 4, recebe-
ram limpeza, bem como a or-
ganização das salas de aula. 
Na segunda-feira as equipes 
diretivas também realizaram 
reunião interna. Além das boas vindas, teve palestra com Anderson Azevedo
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· emaTer
Os Grupos de Mulheres Ru-
rais estão retornando das 
férias e reiniciando as reu-
niões. Nesta terça-feira, dia 
5, haverá reunião no Grupo 
de Linha Henrique D’Ávila, 
a partir das 14 horas, no E.C. 
Juventude. Na quarta-feira, 
dia 6, haverá reunião no 
Grupo de Mulheres Rurais 
de Linha Dona Josefa, às 14 
horas, no Pavilhão da Asso-
ciação dos Moradores Sete 
de Junho. Na quinta-feira, 
dia 7, haverá reunião no 
Grupo de Mulheres Rurais 
de Entrada Ferraz, a partir 
das 14 horas, no pavilhão da 
comunidade Católica. 

· Feira do PeiXe
Nesta quinta-feira, dia 7 de 
fevereiro, acontece mais 
uma edição da Feira do Pei-
xe, no Espaço do Produtor, 
antigo Feirão Rural. A feira 
acontece das 8 às 19 horas, 
sem fechar ao meio-dia. 
Comercialização de carpa, 
traíra, jundiá, cascudo, filé, 
pastel de peixe, bolinho de 
peixe e peixe frito.

· Feira do PeiXe
A Secretaria de Desenvol-
vimento Rural de Vera Cruz 
comunica que estão sendo 
aceitas encomendas de ale-
vinos juvenis até o dia 9 de 
fevereiro. A data de entrega 
está prevista para o dia 12 
de fevereiro, na secretaria. 
Mais informações podem ser 
obtidas pelo telefone (51) 
3718-1039.

· CarTeiriNHaS
A Secretaria de Educação de 
Vera Cruz realiza a partir de 
hoje, dia 5, até 15 de feve-
reiro a renovação ou con-
fecção das carteirinhas de 
transporte escolar. O aten-
dimento será das 7h30min 
às 11h30min e das 13 às 17 
horas, na rua Jacob Doern, 
87. É necessário apresentar 
certidão de nascimento ou 
documento de identidade, 
foto 3X4 do estudante e 
comprovante de residência.

· eXCUrSÃo
A Associação Alegria de Viver 
faz inscrições para excursão 
com destino à praia Arroio 
Silva, das 9 às 16 horas, 
sem fechar ao meio-dia, 
nas terças e quartas-feiras. 
As inscrições vão até o fim 
de fevereiro, no Centro de 
Convivência.
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