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Vozes que tocam o coração
Por onde eles passam, ao final 

da apresentação, o público se ren-
de, emocionado, e aplaude de pé.  
O Coral Municipal de Vera Cruz é 
uma referência quando se fala em 
cultura local. E é citado pelos ex-
-prefeitos com orgulho, como um 
verdadeiro tesouro artístico que 
dissemina o nome de Vera Cruz 
para além das fronteiras locais. 
O ex-prefeito Haroldo Genehr se 
enche de orgulho para falar do 
grupo regido por Carmo Gregory 
e outro ex-prefeito, Heitor Petry, 
além de enaltecer o valor cultural 
do coral, faz parte, soltando a voz 

como coralista.
Foi nas comemorações pelos 30 

anos de emancipação que o Coral 
fez sua estreia, ainda que tenha 
sido oficialmente fundado em 23 
de agosto daquele 1989. Falar em 
coral também é homenagear duas 
pessoas que não mediram esforços 
para este sonho acontecer: Ervino 
Schaefer e Martin Lagemann, que 
uniram os coralistas das igrejas 
católica e evangélica num único 
coro, que há 30 anos emociona 
quem assiste às apresentações. 
Outro nome que se tornou marca 
indissolúvel da qualidade técnica 

do coral se chama Carmo Gregory, 
que desde o princípio é o regente. 

Para ele, o que diferencia o Coral 
de Vera Cruz de tantos outros é o 
equilíbrio das vozes, ou, de forma 
mais técnica, a harmonia dos nai-
pes. Não é à toa que muitos pensem 
que o coral cante de forma mixada, 
como um disco, por tamanha har-
monia entre os sopranos, baixos, 
contraltos e tenores. “Crescemos 
muito tecnicamente desde que ini-
ciou o trabalho do Victor Wichmann. 
A qualidade vocal é impressionante. 
Mas o que realmente nos diferencia 
em 90% dos outros corais é a co-

municação com o público”, atesta 
Gregory. No repertório, o cuidado 
com a escolha de canções que le-
vem alguma mensagem. Na inter-
pretação, além da voz, a expressão 
corporal dos 28 integrantes. “Isso 
chega na plateia e toca o público, 
faz com que sempre aplauda de pé, 
emocione. O coração deles (intér-
pretes) tem que cantar”, completa 
o regente, agradecendo o apoio 
que o coral sempre teve do Poder 
Público, em todas as gestões. “São 
poucos os municípios que apoiam a 
cultura como Vera Cruz”, reconhece 
Gregory.

Hino
O regente Carmo

Gregory compôs a
melodia, enquanto que o 

coralista Nelson
Wagner elaborou a letra 

do Hino Municipal de 
Vera Cruz. Em 1990 a 

Prefeitura lançou
concurso e os jurados
escolheram o melhor 
hino. Foi o coral que 

gravou a canção já no 
seu primeiro LP e desde 

então, ecoa em todos 
eventos oficiais e solenes.
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