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Neste sábado, o show é em Vera Cruz
Neste sábado, dia 24 de agosto, o 29º Encon-

tro de Corais de Vera Cruz promete ser especial. 
Como sempre é, aliás. Casa lotada, aplausos de 
pé, emoção à flor da pele. Neste ano, também 
para celebrar as três décadas de trajetória 
deste expoente cultural vera-cruzense. Além do 
anfitrião, sobem ao palco, na Comunidade Evan-
gélica do Centro, o Coral Venâncio Em Canto, de 
Venâncio Aires, o Coral Barra do Ouro - Encanto, 
de Maquiné, e o Coral 25 de Julho, de Sarandi. 
As apresentações iniciam às 19h30min e cada 
grupo fará a apresentação de quatro músicas.

A entrada é gratuita, mas o público poderá 
contribuir sendo solidário. Haverá coleta de 
alimentos não perecíveis, que serão posterior-
mente doados à Liga Feminina de Combate ao 
Câncer. 

No repertório do Coral Municipal de Vera 

Cruz, das quatro canções que serão apresen-
tadas, três serão novidade, adianta o regente 
Carmo Gregory, que costuma, todos os anos 
no encontro local, apresentar inovações para 
o público vera-cruzense. A Secretaria Munici-
pal de Cultura e Turismo novamente promete 
embelezar o ambiente com decoração especial 
para marcar este evento, adianta o secretário 
Marcelo Henrique Carvalho. Às 21h30min, os 
corais participantes confraternizam em jantar, 
no Clube Vera Cruz, também alusivo aos 30 anos 
do grupo vera-cruzense.

Presença confirmada para aplaudir de pé 
os coralistas, o prefeito Guido Hoff é mais um 
incentivador deste patrimônio local. “Sou um 
apaixonado pelo Coral. É uma enorme alegria 
poder comemorar estes 30 anos. Ainda mais 
pela qualidade com que eles representam Vera 

Cruz em outros estados e municípios. Algo ini-
gualável, um dos grandes orgulhos de Vera Cruz, 
certamente um diferencial nestes 60 anos do 
nosso município. Tive o privilégio de incentivar a 
gravação do DVD e que venham novos projetos 
para dar vida longa ao nosso querido Coral”, frisa 
Hoff, convidando a comunidade a prestigiar o 
Encontro de Corais, amanhã.
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