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De beleza ímpar, quem passa pela Marechal Floria-
no, no centro de Santa Cruz, costuma se render aos 
detalhes que valorizam o prédio que abriga a Casa 
de Artes Regina Simonis e Associação Pró-Cultura.

O local abriga exposições de esculturas, desenhos 
e pinturas de artistas locais e de outras regiões do 
país. O prédio foi edificado em 1922 para ser sede 
do Banco Pelotense, posteriormente dando lugar 
ao Banco do Estado Rio Grande do Sul. Também foi 
ocupado pela Secretaria da Fazenda e Tesouro do 
Estado. Sua arquitetura, rica em detalhes, foi decisi-
va para que viesse a ser tombado como patrimônio 
histórico e cultural do Estado.

Na página do Acervo Santa Cruz, no Facebook, 
mais duas imagens antigas que valorizam este espaço 
de arte e cultura, espiem só.

Feira do Livro quer
valorizar os 60 anos
Colunista e um dos 
fundadores do Arauto, 
Álvaro Werner será 
o Patrono deste ano. 
Evento ocorre de
4 a 7 de setembro

Na Praça José Bonifácio, Feira do Livro terá programação com Mostra de Teatro
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Acultura vera-cruzense 
une livros e teatro sob 
as árvores da Praça 

José Bonifácio em mais um 
evento conjunto programa-
do para os dias 4, 5, 6 e 7 
de setembro. A 23ª Feira do 
Livro, que novamente vai ser 
abrilhantada pela Mostra de 
Teatro das escolas, já tem pro-
gramação definida, a começar 
pelo convite oficial feito ao 
Patrono. Na última sexta-fei-
ra, dia 16, o secretário munici-
pal de Cultura, Marcelo Car-
valho, e o prefeito Guido Hoff 
foram pessoalmente à casa 
de Álvaro Werner oficializar 
o convite, surpreendendo-o. 

A intenção foi buscar um 
nome representativo na co-
munidade local que valori-
zasse os 60 anos de Vera Cruz, 
além do apelo com o mundo 
das letras. Werner é um dos 
fundadores do Jornal Arau-
to e, desde então, há mais 
de 30 anos, escreve em suas 
páginas. Mantém a coluna 
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A foto acima é da fase final da construção do 
prédio, em 1930, feito para abrigar o Banco Peloten-
se, na esquina das ruas Marechal Floriano e Júlio de 
Castilhos. Mais tarde ali funcionou o Banrisul e depois 
passou a ser a Casa de Artes. O prédio é tombado 
pelo patrimônio histórico.

Abaixo, o prédio em outra visão, do ponto onde 
hoje está o quiosque da Praça.

semanal Ponto de Encontro, 
que trata de atualidades, es-
pecialmente numa reflexão 
sobre a realidade política 
brasileira. Formado em Di-
reito, trabalhou por 38 anos 
na Prefeitura de Vera Cruz, 
e por 22 anos atuou como 
Secretário da Administração.

PROGRAMAÇÃO
Nos três primeiros dias de 

evento, a programação vai 
das 8 horas às 21h30min, en-
volvendo apresentações das 
peças de teatro das escolas 
locais, intervenções culturais 
com personagens infantis, 
contação de histórias, encon-
tro com escritores ou perso-
nalidades ligadas à cultura 
local. Estão confirmados oito 
livreiros e haverá venda de 
lanches diversos. Apenas no 
último dia da feira, que é o 
feriado de 7 de setembro, a 

programação inicia 8h30min, 
e às 9 horas haverá bate-papo 
com o Patrono da Feira. À 
tarde, às 14 horas, tem o tra-
dicional desfile cívico e, com a 
intensa circulação de pessoas 
pela rua Cláudio Manoel, a 
Feira do Livro se estende até 
às 17 horas. “É sempre desafio 
cativar o público ano a ano, 
mas  por outro lado, sabemos 
que aqueles que gostam da 
leitura, e os pais que levam 
seus filhos para comprar um 
livro e assistir a uma peça de 
teatro costumam participar 
da feira. Trazer a mostra de 
teatro novamente é a afirma-
ção de algo que deu certo”, 
reforça Marcelo Carvalho, 
destacando a importância 
da união dos dois eventos 
para fortalecer a educação e 
a cultura junto às escolas e à 
comunidade em geral.
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Álvaro Werner foi escolhido em homenagem histórica


