
GERAL04 ARAUTO    TERÇA-FEIRA
 16 DE JULHO DE 2019

Estudantes de 
educandários de 
Vera Cruz têm até o 
dia 9 de agosto para 
inscrever desenhos 
e poesias

Tema de concurso alusivo a Semana Farroupilha é “Vida e obra de Paixão Cortes”

FESTEJOS FARROUPILHAS
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Estão abertas as inscri-
ções para os concursos 
de desenho e de poesia, 

alusivos aos festejos farrou-
pilhas de Vera Cruz. O tema 
para ambos é “Vida e obra de 
Paixão Cortes”. As inscrições 
ocorrem até o dia 9 de agos-
to e é a escola quem deverá 
inscrever todos os desenhos 
e poesias junto à Secretaria 
de Educação.

O concurso que é promo-
vido pela Prefeitura de Vera 
Cruz, através da Secretaria de 
Educação em parceria com o 
Conselho Municipal e Tradi-
ções Gaúchas, Secretaria de 
Cultura e Turismo, bem como 
de entidades tradicionalistas, 
tem o objetivo estimular os 
estudantes, desde os anos 
iniciais até os anos finais do 
ensino fundamental, assim 
como ensino médio a ex-
pressarem suas vivências e 
conhecimentos adquiridos 
sobre o tema e promover o 

ARQUIVO ARAUTO
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INTERNADOS

Clarinda Aninha Braatz
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Maria Conceição Machado

Concursos inspiram tradição EMATER
O escritório da Emater 
de Vera Cruz informa 
que nesta terça-feira, dia 
16, é a vez do grupo de 
Vila Progresso realizar 
reunião, às 14 horas, no 
pavilhão da Comunida-
de Evangélica. Dia 17, ha-
verá reunião em Ferraz, 
às 14 horas, no Pavilhão 
da Escola Gonçalves 
Dias. Dia 18, será em Li-
nha Dois de Dezembro, 
às 14 horas, na escola. 
Segunda-feira, 22, have-
rá reunião no Grupo de 
Mulheres de Entre Rios, 
às 14 horas, no Pavilhão 
da Comunidade Católica.

BAILE DE KERB 
O grupo de Danças 
Fo lc lór icas  A lemãs 
Frohtanz promove a 6ª 
edição do Kerbball – 
Baile de Kerb, no dia 3 
de agosto, no salão da 
Comunidade Evangé-
lica Centro. Animação 
por conta da Orquestra 
Metais em Brasa, com 
início às 18h30min, com 
culto. Às 19h45min, des-
file festivo e às 20 horas, 
o início do jantar típico. 
Ingressos antecipados 
com integrantes do gru-
po Frohtanz ou na Se-
cretaria da Comunidade.

JANTAR BAILE
A equipe de festeiros 
da Comunidade Nossa 
Senhora Aparecida con-
vida para o jantar-baile 
que se realiza no dia 10 
de agosto. No cardápio, 
churrasco com carne de 
gado, pernil de porco, 
galeto e saladas diver-
sas. A animação fica por 
conta do grupo Musical 
Four Melody. O valor do 
ingresso é de R$ 28 e 
de R$ 15 (meio). O início 
será às 20h30min.

WORKSHOP
A Ajevec, em parceria 
com o Sebrae, realiza 
nos dias 23 e 24 de julho 
um workshop “Controles 
financeiros”, das 19 às 23 
horas, na Acisa. O valor 
é de R$ 60 para sócios 
e de R$ 120 para não 
sócios e as vagas são 
limitadas. Você que é 
associado da Sicredi não 
pode perder essa chan-
ce: terá um benefício de 
R$ 30 da cooperativa 
para participar. 

AVISOS

tradicionalismo nos educan-
dários do Município, além 
de incentivar a produção 
e divulgação de temas do 
regionalismo do Rio Grande 
do Sul,  através da elaboração 
do desenho. 

PARA PARTICIPAR
Conforme regulamento, 

é de responsabilidade de 
cada escola a seleção in-
terna dos desenhos e das 
poesias. O desenho deverá 
ser apresentado em uma só 
face do papel, em folha de 
desenho, original, tamanho 

não excedendo A3, em uma 
única via. Já a poesia deverá 
ser redigida em no máximo 
uma página,  incluindo-
se o título, e entregue no 
formato: word, fonte arial, 
tamanho 12,  margens 2,5 
em formato de papel A4, em 
uma única via.

Tanto os desenhos quanto 
as poesias devem ser inéditas 
e elaboradas pelos alunos, es-
pecialmente para este concur-
so. Nesta semana, algumas 
escolas já devem iniciar os 
trabalhos para elaboração de 

desenhos e poesias para se-
rem inscritos nos concursos.

  PREMIAÇÃO
Todos os inscritos vão 

receber certificados de par-
ticipação. O desenho e a 
poesia vencedores, 1º lugares 
dos concursos, vão ilustrar 
o folder de divulgação da 
programação da Semana Far-
roupilha 2019 de Vera Cruz. 
A solenidade de premiação 
ocorrerá durante a realização 
do lançamento da Semana 
Farroupilha, que ocorre em 
setembro.

Poli realiza atividades para despertar o gosto pela leitura
SEMANA LITERÁRIA

Abertura ficou a cargo dos alunos dos 2º anos

Neste ano, a Semana Li-
terário da Escola Estadual 
de Ensino Médio Vera Cruz, 
o Poli, tem como tema “Es-
pelho, espelho meu... o que 
você espelha sou eu?”. A fim 
de promover atividades que 
colaborem para a formação 
de leitores, desenvolvendo o 
hábito e o prazer da leitura é 
que o evento acontece de 15 
a 19 de julho. 

A abertura ocorreu na ma-
nhã de ontem e ficou a cargo 
dos alunos dos 2º anos. À tarde 
foi a vez de apresentações de 
vídeo, sarau, legenda animada 
do livro Corpo e Amor, de Ro-
seana Marray e músicas. Tam-
bém ocorreram oficinas com 
a escritora Valquíria Ayres 
Garcia. No turno da noite teve 
apresentação do grupo de dan-
ças alemãs Sterntanz.

Ao longo da semana ha-
verá apresentação do Grupo 
Medianeira, Varal de Poesias, 
apresentação de vídeos, mu-
sical, exposição de painéis, 
canto, teatro, declamação, 
dentre outras. A cada ano um 
aspecto central da literatura é 

escolhido para unir todas as 
atividades, preparadas pelos 
alunos e professores da área 
de linguagens, com o intuito 
de provocar nos estudantes 
relações entre os conteúdos   
apresentados com a base em 
reflexões.
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