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Candidatas viverão 
“uma noite de luz”
Escolha da 14ª corte de soberanas, em ano de 60º aniversário de Vera Cruz, 
adota temática de brilho, de beleza e de amor pelo Município

AR
Q

U
IV

O
 A

RA
U

TOCAROLINA ALMEIDA
redacao@jornalarauto.com.br

INSCRIÇÕES ABERTAS

Em 2017, bailes de Villa Thereza foram tema do concurso

CONCURSO VAI ELEGER 
TRAJES DE GALA

O dia 27 de abril promete 
ter “uma noite de luz” para 
a comunidade. A escolha do 
trio que vai suceder a rainha 
Évelin Pritsch e as princesas  
Ritiéli Cortes e Elizandra 
Woyciekoski vai ocorrer em 
uma atmosfera diferente, ilu-
minada. Junto com a abertura 
das inscrições para as candi-
datas, nesta segunda-feira, 
dia 18, a Secretaria Municipal 
de Cultura, Turismo, Espor-
tes e Lazer lançou a temática 
desta edição, a 14ª. A ideia é 
evidenciar a escolha ao olhar 
de muitas luzes na comemo-
ração dos 60 anos de Vera 
Cruz: a luz da sabedoria, a 
luz que erradia do sorriso da 
mulher vera-cruzense, a luz 
do amor para com sua terra, 
as luzes dos fl ashes de uma 
comunidade que se volta 
para escolher três mulheres 
que representarão ideais. 
“Sob a luz de Deus, que faz 
de Vera Cruz esta terra de um 
povo bom e hospitaleiro, que 
faz deste solo rico e fecundo, 
orgulho e luz do nosso vi-
ver”, justifi ca a organização.

A escolha vai acontecer no 
Ginásio Poliesportivo do Par-
que Municipal de Eventos, no 
bairro Araçá, às 21 horas do 
dia 27 de abril, com jurados 
reconhecidos nas áreas de 
comunicação, etiqueta, pas-
sarela e beleza, entre outros 
quesitos.  

QUEM PODE?
Poderão participar candi-

datas solteiras, sem filhos, 
que não estejam grávidas e 
com idade entre 18 e 28 anos 
completos na data do con-
curso. As candidatas deverão 
possuir escolaridade mínima 
de Ensino Fundamental e 
estarem disponíveis para a 
Prefeitura Municipal em suas 
promoções, representando o 
município de forma efetiva 
tanto com convite quando 
de forma espontânea. Com 
nacionalidade brasileira, a 
candidata deve residir no 
município há no mínimo um 
ano. 

AOS JURADOS
Durante o coquetel com 

os jurados, as candidatas 
apresentarão conhecimentos 
sobre aspectos culturais de 
Vera Cruz. Eles avaliarão, 
além da cultura, beleza, sim-
patia, elegância e desenvoltu-
ra na passarela. Além desses, 
serão avaliados também o de-
sempenho no teste de vídeo, 
fotogenia, entre outros que 
por ventura sejam exigidos. 
Haverá um jurado fi xo, que 
além da noite do concurso, 
se fará presente em outras 
ocasiões. Este jurado man-
tém sua nota livre de corte, 

mesmo se ela for a maior ou 
a menor.

Antes do dia 27, a Comis-
são Organizadora realizará, 
em datas a serem defi nidas, 
ensaios de preparação e en-
contros de formação, com 
participação obrigatória de 
quem almeja usar a coroa de 
soberana. O traje das candi-
datas a Soberanas do Mu-
nicípio será discutido com 
a Comissão Organizadora, 
sendo uniforme e padrão. 
Despesas com vestido, ca-
belo e maquiagem serão de 
responsabilidade das par-
ticipantes, que receberão o 
valor da comercialização de 
até 50 ingressos antecipados. 
Os ingressos serão comer-
cializados ao valor de R$ 
12, antecipado, e no dia do 
evento R$ 20.

As inscrições para o con-
curso iniciaram ontem, 18 de 
fevereiro, e encerram em 18 
de março, na Secretaria de 
Cultura e Turismo, na rua 
Carlos Wild, nº 511, bairro 
Araçá (Ginásio Poliesporti-
vo do Parque Municipal de 
Eventos). Mais informações 
pelo contato (51) 3718-1826.  
Pelo Instagram, siga sobera-
nasveracruz e fi que por den-
tro das novidades. A Rainha e 
as Princesas eleitas receberão 
uma viagem com destino a 
ser defi nido pela Comissão 
Organizadora. E, claro, o 
prazer e a responsabilidade 
de representar Vera Cruz, 
dentro e fora dos limites 
municipais, pelo período de 
dois anos. 

Todos os vera-cruzenses que 
residem no Município po-
dem participar e desenhar o 
modelo que as eleitas irão 
usar. O desenho do traje de 
gala pode ser entregue até o 
dia 8 de março, na Secretaria 
de Cultura, e deve ser anexa-
do a um texto explicando as 
ideias do autor e demais su-
gestões para a confecção dos 
trajes. A Comissão Avaliadora, 
formada por cinco pessoas, 
irá analisar os desenhos 
nos quesitos originalidade, 
beleza e associação com os 
temas propostos. O autor do 
melhor desenho receberá 
como premiação troféu e R$ 
500. O vencedor e o desenho 
escolhido serão apresenta-
dos ao público na noite do 
evento, dia 27 de abril.

Estupidez

Eu vi, você viu, nós vimos um homem sendo morto pe-
las “garras” afiadas de outro homem sedento de violência. 
Absolutamente imóvel e sem qualquer reação, foi asfixiado 
e, enquanto algumas vozes saiam em sua defesa, morria 
envolto nos braços daquele que sem o menor pudor matava, 
diga-se, destilando o restinho de ódio aos que se comoviam 
com o que estava acontecendo.

O que somos? O que restou?
Estamos substituindo nossa humanidade, desacreditados 

das espantosas atrocidades que somos capazes de cometer, 
por relações cada vez mais ensimesmadas, sem contar as 
milhares de pessoas que adotam animais para dividir suas 
camas, casas e tempo. Aqui, evidentemente, sem desmerecer 
e reconhecer a necessidade de se cuidar dos animais e de 
outras formas de relações e compartilhares no mundo. A 
questão é de outra ordem.

Não temos como escapar da nossa condição e muito me-
nos das implicações de dividirmos um mundo com outros. 
Também não podemos entregar nossa vida para que outras 
pessoas a vivam. Quanto mais nos enredarmos com e no 
medo, mais inseguros estaremos, pois nenhuma fortifica-
ção daria conta dos assombros reiteradamente aplacados 
nas proximidades humanas. A segurança pautada pelo 
medo e pelo ódio é a ditada pela vingança, pelo desejo de 
repararmos atos praticados, mesmo que contra inocentes, 
desde que a resposta seja à altura e capaz de produzir seus 
efeitos, embora perversos.

Sou, somos capazes de compreender a dor de quem per-
de familiares e a angústia diante da nossa incapacidade de 
prever atitudes e impotência para conter a fúria de algumas 
pessoas, mas jamais teremos condições de conviver pacífica 
e civilizadamente se nossas relações forem balizadas pela 
força, pelo ódio e pelo ressentimento. A justiça não cabe no 
peito de vingadores.

Não nos acostumemos muito rápido com os “novos” 
ventos que pregam brevidades, pois na maioria das vezes, 
ou em todas, sopram em desfavor dos já desprivilegiados. 
Se aceitarmos uma única morte por “excesso” em razão da 
suposta defesa da integridade, estaremos aceitando todas 
as violências cometidas pelas sabujas desumanidades pra-
ticadas em nome do “bem”.

AGENDA

· JOGO
A diretoria da Sociedade Mista Sempre Avante, de Dona Jo-
sefa, avisa seus sócios que haverá jogo de bolão de mesa no 
dia 23 de fevereiro, na sede comunitária Sete de Junho, com 
início às 13h30min.

· QUERMESSE
A Comunidade Imaculada Conceição, de Dona Josefa, pre-
para sua tradicional quermesse. Será no dia 3 de março, 
com missa às 10 horas e almoço ao meio-dia. No cardápio, 
churrasco, gado, porco, galeto e saladas diversas, com so-
bremesa. O valor é de R$ 25 (inteiro) e de R$ 15 (meio). À 
tarde, reunião dançante com as bandas Acordes de Ouro e 
Kamarillia. Mais informações com Sílvia, pelo telefone (51) 
3718-1288.

· QUERMESSE
A Comunidade São Luís, de Linha Floresta, realiza tradicional 
quermesse neste domingo, dia 24. 10 horas, missa festiva; 
às 11h30min, almoço com buffet variado e carne servida 
nas mesas; às 15 horas, a alegria fica por conta da banda 
Kattivah.

BAILES E FESTAS


