
A Feira do Livro de Santa 
Cruz tem essa marca, de ser 
feita para todos os públicos, 
atesta a gerente do SESC Santa 
Cruz, Roberta Pereira, ao ser 
questionada sobre a diversi-
dade de atrações. “Claro que 
sempre focamos a formação de 
leitores, nas crianças. Este ano 
um destaque é o protagonismo 
das escolas pú-
blicas, munici-
pais e estaduais, 
com trabalhos 
sendo apresen-
tados todos os 
dias na Feira”, 
frisa ela.

Serão 17 li-
vreiros do Es-
tado presentes 
sob a estrutura 
erguida na Praça 
Getúlio Vargas, 
até o dia 10 de setembro, todos 
orientados a trazer obras dos 
autores que estarão na Feira e 
também muita diversidade de 
opções para os leitores.

“O convite que faço sempre 
é justamente a programação 
que montamos para agradar 

desde quem ainda não lê até os 
leitores mais exigentes”, acre-
dita a Gerente do SESC Santa 
Cruz. Afinal, a programação foi 
pensada com opções para todos 
os gostos: durante a semana o 
foco mais nas escolas e o final 
de semana mais cultural e com 
lançamentos de livros.

EM REDE
O tema Litera-

tura em Rede quer 
destacar esta intera-
ção que existe com 
a tecnologia, redes 
sociais, a escrita que 
permeia estas pla-
taformas. “Muitas 
pessoas começam 
escrevendo em 
blogs e depois pu-
blicam. Queremos 
provocar a discus-
são sobre o futuro 

do livro e também que a convi-
vência entre o virtual e o físico 
pode acontecer tranquilamente. 
Os professores não podem mais 
fugir desta realidade, pois as 
crianças e os adolescentes estão 
super conectados”, sublinha 
Roberta.
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O Município de Santa Cruz tomou gosto por resga-
tar imagens antigas em suas redes sociais e convida 
a comunidade a compartilhar seus acervos, sempre 
é uma forma bacana de contar a história.

No dia 22 de agosto, pela rede social Facebook, 
publicou o registro do Primeiro Circuito de Motone-
tas de Santa Cruz do Sul. A competição ocorreu em 
1966, na rua Galvão Costa, em frente ao antigo Parque 
da Festa Nacional do Fumo (Fenaf), hoje Parque da 
Oktoberfest. Quem será que cruzou primeiro a linha 
de chegada? Você tem algum palpite? Questionava 
a publicação. Independente do vencedor, o evento 
reuniu um grande público!

Quer ver mais imagem de velocidade? No Acervo 
de Santa Cruz no Facebook, tem!

Abaixo, corrida de carros que ocorreu na subida 
da Marechal Floriano!

Nas PRAÇAS, os livros são protagonistas
Em Vera Cruz e 
em Santa Cruz, 
locais recebem 
atrações culturais 
múltiplas a partir 
desta quarta-feira

04/09 – QUARTA
8h - Abertura da 23ª Feira do Livro e 27ª Mostra de Teatro, 
Momento Cívico e Hasteamento das Bandeiras
8h30min - EMEF São Francisco - Mostra de Teatro
9h - EMEF José Pedro Pauli - Mostra de Teatro
9h30min - EEEM Vera Cruz - Mostra de Teatro
10h - EEEF Paraguaçu - Mostra de Teatro
10h30min - Intervenção Cultural com personagem
“Anna, de Frozen” 
13h45min - EMEF São Sebastião - Mostra de Teatro
14h15 min - EEEF Tenente Mesquita - Mostra de Teatro
14h45 min - EMEF Pe. Benno Muller - Mostra de Teatro
15h15 min - EMEF Prof. H. Pritsch - Mostra de Teatro
15h45 min - Intervenção Cultural com personagem
“A Branca de Neve”
16h - Momento Cívico e Arriamento das Bandeiras
19h15 min - Lucas Dalfrancis, “Um olhar no futuro”
20h - EEEM Vera Cruz - Mostra de Teatro
21h30min - Fechamento da Feira

05/09 – QUINTA
8h - Momento Cívico e Hasteamento das Bandeiras,
EMEI Dionéia - Mostra de Teatro
8h30min - EMEI Moacir Pereira - Mostra de Teatro
9h - EEI Espaço Criança - Mostra de Teatro
9h30min - EMEI Raio de Luz - Mostra de Teatro
10h - Contação de histórias com Luciana Castro
13h45min - EMEI Pingo de Gente - Mostra de Teatro
14h15min - EMEI Vovô Adail - Mostra de Teatro
14h45min - EMEI Sabor de Alegria - Mostra de Teatro
15h15min - EEI Pé Pequeno - Mostra de Teatro
15h45min - Contação de histórias com Luciana Castro
16h - Momento Cívico e Arriamento das Bandeiras
19h15min - Marli Silveira, “Falando de Vera Cruz”
21h30min - Fechamento da Feira

Na Praça José Bonifácio, em Vera Cruz, e na Praça Getúlio Vargas, em Santa Cruz, livros estarão em evidência

LITERATURA NO CORAÇÃO DAS DUAS CIDADES
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Amanhã, dia 4 de se-
tembro, quem tran-
sitar pelo centro de 

Santa Cruz e de Vera Cruz, 
no coração da cidade, vai se 
deparar com tendas, apre-
sentações artísticas, encon-
tro com escritores, teatros e 
muita, muita história para 
folhear. Os dois municípios 
vivem suas Feiras do Livro. 
Na terra da Oktoberfest, já na 
32ª edição, com tema propício 
para os dias atuais: Litera-
tura em Rede, que promete 
conectar públicos dos mais 
variados numa programação 
igualmente múltipla, na Praça 
Getúlio Vargas, até o dia 10. A 
feira é coordenada pelo SESC, 

CAROLINA ALMEIDA

“

”

Queremos provocar 
a discussão sobre o 

futuro do livro e tam-
bém que esta convi-
vência entre o virtual 
e o físico pode acon-
tecer tranquilamente. 

ROBERTA PEREIRA
gerente do SESC

EM VERA CRUZ

04/09, QUARTA-FEIRA
8h30min – Abertura das bancas
9h30min – Encontro com as escritoras Rosane Castro e 
Léla Mayer (Infantil e anos iniciais)
10h30min – Apresentação Cultural de escolas municipais 
de Santa Cruz do Sul.
14h – Encontro com as escritoras Rosane Castro e
Léla Mayer (infantil e anos iniciais)
15h – Apresentação Cultural de escolas municipais de 
Santa Cruz do Sul
15h – Oficina de HQ – Realização SESI
(Local: Colégio Marista São Luís)
16h – Performance literária com o “Pirata dos Sete Mares” 
– Grupo Vivandeiros da Alegria
19h – Abertura Oficial da 32ª Feira do
Livro de Santa Cruz do Sul
19h30min – Apresentação da Orquestra da Unisc

05/09, QUINTA-FEIRA
8h30min – Abertura das bancas
9h30min – Narração de histórias Abrapracabra, de Fer-
nando Vilela e Lobinho Bom, de Nadia Shireen – Realiza-
ção SESI – (Local: palco principal)
10h – Apresentação Cultural de escolas municipais de 
Santa Cruz do Sul (Local: palco principal)
10h – Oficina de HQ – Realização SESI
(Local: Colégio Marista São Luís)
11h – Animação cultural com o grupo
Vivandeiros da Alegria
14h – Narração de histórias: Abrapracabra, de Fernando 
Vilela e Lobinho Bom, de Nadia Shireen – Realização 
SESI (Local: palco principal)
14h30min – Encontro com a “Personalidade Incentivado-
ra da Leitura – Sonia Dettenborn Luz”
15h – Apresentação Cultural de escolas municipais de 
Santa Cruz do Sul (Local: Palco Principal)
15h – Oficina de HQ  – Realização SESI
(Local: Colégio Marista São Luís)
18h30min – Lançamento do Livro de Poemas –
Projeto dos 5º anos do Colégio Mauá.

EM SANTA CRUZpela Unisc e Prefeitura de San-
ta Cruz, e tem como patrono o 
escritor Leonardo Brasiliense.

Já em Vera Cruz, as Se-
cretarias de Educação e de 
Cultura, Turismo, Esportes e 
Lazer incluíram no cronogra-
ma a 23ª Feira do Livro e a 27ª 
Mostra de Teatro na Semana 
da Pátria. A feira vai até o dia 
7, sábado, na Praça José Bo-
nifácio, e valoriza os 60 anos 
de Vera Cruz. Como tradição 
em homenagear uma perso-
nalidade local, neste ano o 
patrono é o colunista e funda-
dor do Jornal Arauto, Álvaro 
Werner. Além dele, outros 
escritores, jornalistas e pa-
tronos de edições anteriores 
da Feira também participam 
da programação. Já a Mostra 
de Teatro terá envolvimento 
de 22 escolas, com mais de 
370 alunos atores e quase 50 
professores orientadores de 
24 peças teatrais encenadas 
por alunos da pré-escola ao 
ensino médio. Quer saber o 
que vai ter nestes dois pri-
meiros dias de programação? 
Confere aí e participe!

Em rede, Feira de Santa Cruz 
conecta todos os públicos

| Bebeteca – Espaço SESC/Xalingo Brinquedos – 
Acervo da Biblioteca do SESC para leitura e con-
sultas. Material para desenho, brinquedos e jogos 
educativos da Xalingo.
| Espaço Biblioteca Pública Elisa Gil Borowski – Ba-
te-papo, narração de histórias, atividades literárias.
| Espaço UNISC – Alunos do curso de Comunica-
ção Social fazendo a cobertura jornalística da Feira 
do Livro.
| Espaço Unimed – Atividades lúdicas e educativas
| 4ª Mostra Regional de Projetos – “Educar para o 
protagonismo sustentável” – Realização: 6ª CRE

ATIVIDADES PARALELAS
| Oficinas de HQ, Narração de histórias –
Realização: Sesi
| Oficinas educativas – Realização: Unimed
| Intervenção Cultural com o grupo de
Teatro (Ins)Pirados
| Mala da Leitura e Programa Ler é Bom Demais – 
Realização: Secretaria Municipal de Educação
| Programação do grupo “Bah! Quadrinhos”.

O QUE MAIS TEM?

Literatura e teatro se 
entrelaçam em Vera Cruz

Dentro da Semana da Pá-
tria, Vera Cruz aproveita a 
circulação de pessoas pela 
Praça José Bonifácio, especial-
mente o público escolar, para 
movimentar seus eventos 
que valorizam a educação e 
a cultura. A Feira do Livro se 
entrelaça com 
a Mostra de 
Teatro e, com 
isso ,  garan-
tia de público 
constante no 
evento que ini-
cia nesta quar-
ta-feira e vai 
até o feriado 
de 7 de setem-
bro. 

T a m b é m 
motiva a realização do Feliz-
Cidade na Praça, com bancas 
de alimentação, artesanato 
e decoração temática, valo-
rizando os 60 anos de Vera 
Cruz e, para as crianças, os 
personagens que tornam a 
feira este momento lúdico e 
convidativo. “O livro é um 
instrumento que atende a 
todos os públicos e agrada 

aos mais diferentes gostos. É 
o ponto alto do nosso evento”, 
garante o secretário muni-
cipal de Cultura, Marcelo 
Henrique de Carvalho. 

Serão nove bancas de li-
vreiros com títulos que visam 
agradar a todas as idades, 

mas não é segredo 
que o foco infantil 
sempre é presen-
te, com o incenti-
vo à formação de 
novos leitores. As 
rodas de conver-
sa e contação de 
histórias também 
prometem ser des-
tacadas, comenta 
o titular da pasta. 
Ele considera fun-

damental resgatar a história 
- considerando os 60 anos de 
Vera Cruz festejados em 2019 
- cativando o interesse da co-
munidade pelo que se passou. 
E para as novas gerações, que 
os livros e as apresentações 
teatrais cativem as famílias 
para irem até a praça, em dias 
de integração, arte e muitas 
histórias para compartilhar.

“

”

O livro é um instru-
mento que atende 
a todos os públicos 
e agrada aos mais 

diferentes gostos. É o 
ponto alto do nosso 

evento.

MARCELO CARVALHO
secretário de Cultura


