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Quem passou, guarda no coração
Mais de uma centena de pessoas já can-

taram e encantaram vestindo o uniforme do 
Coral Municipal de Vera Cruz ao longo destas 
três décadas de trajetória. Se para o público 
que assiste cada performance toca a sensibili-
dade de alguma forma, para quem canta, essa 
experiência também traz muitas recordações. 
Aqueles que já deixaram o grupo reconhecem 
o significado que o Coral de Vera Cruz teve em 
suas vidas.

O regente dos corais adulto e infantojuvenil 
de Vale do Sol, Celso Sehnem, cantou no Co-
ral Municipal de Vera Cruz de 1990 a 2005. 
“Aprendi muito nestes anos todos, com técnica 
vocal, como solista, com interpretação, com 
afinação. Hoje, trabalhando com regência, vá-
rias vezes ainda uso como parâmetro. Recordo 
das muitas viagens que fizemos pelo estado 
e pelo país. A mais ousada, para o Estado do 

Espírito Santo e outra para o Rio de Janeiro. 
Lembro de ter a oportunidade de cantar lado 
a lado com os dois fundadores do Coral Muni-
cipal, regentes do coral da católica e do coral 
da evangélica, Ervino Schaefer e Martin Lage-
mann. Mas uma das maiores alegrias neste 
coral foi ver meu filho Gustavo, com 9 anos na 
época, cantar junto no coral como contralto”, 
revela ele.

NA VOZ E NA COSTURA
Francine Konzen Schack sempre gostou de 

cantar, mas revela que nunca havia imaginado 
ter o dom para poder fazer parte de um coral 
tão bem conceituado como o de Vera Cruz. 
“Criei coragem, fiz o teste e passei! Fato curio-
so para mim é que além de ter sido integrante 
do Coral, também colaborei na confecção de 
alguns dos uniformes, auxiliando no bordado, 
já que a minha mãe era a responsável por fazê-

-los. Foi muito gratificante ter feito parte desta 
história, principalmente porque uma das carac-
terísticas mais bacanas é que o Coral é como 
uma grande família! Além de colegas, criamos 
amizades que levamos para a vida”, recorda 
ela, que integrou o coro por alguns anos.

SINERGIA
Admirador do grupo, o diretor do Grupo 

Arauto, Luís Carlos Dhiel, também foi coralista 
e em junho último, ao ser agraciado com o 
título de Cidadão Vera-cruzense pelo Poder 
Legislativo, foi homenageado com mais uma 
bela performance do coro. Para ele, “a sinergia 
advinda do público era marcante quando me 
apresentava junto com o Coral. Hoje me chama 
atenção a desenvoltura dos coralistas, a inova-
ção de cantar partindo do meio do público e a 
incorporação de coreografias e equipamentos, 
enriquecendo as apresentações”.
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