
Desde cedo, um
incentivo à leitura
Programação aberta 
na manhã de quarta-
feira se estende até o 
feriado deste sábado, 
na Praça
José Bonifácio
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A23ª Feira do Livro de 
Vera Cruz ainda não 
estava aberta oficial-

mente, mas as nove bancas   já 
se enchiam de crianças ávidas 
por livros na manhã desta 
quarta-feira. A professora 
Patricia Petry acompanhava 
alunos de quatro e cinco anos, 
da pré-escola da EMEF José 
Pedro Pauli, com a missão 
de ajudar nas compras. Mal 
haviam colocado o pé na 
estrutura montada na Praça 
José Bonifácio e as crianças 
se encheram de sacolas com 
as aquisições garantidas com 
a mesada dos pais. Ainda que 
o evento seja para todos os 
públicos, é para a criançada 
que a feira é pensada. Não à 
toa que junto dela está a Mos-
tra de Teatro, o que garante 
a circulação constante das 
escolas pela praça.

Na abertura oficial, o patro-
no deste ano, fundador e colu-
nista do jornal Arauto, Álvaro 
Werner, estava visivelmente 
emocionado com a lembrança 
de seu nome para a homena-
gem no ano em que Vera Cruz 
celebra o 60º aniversário. “Em 
1970, quando ingressei na Pre-
feitura, Vera Cruz não tinha 
nenhuma rua calçada e os pos-

carolina almeida

a prática de atividades 
físicas é fundamental para 
melhorar a qualidade de 
vida. no entanto, deve 
estar aliada a uma dieta 
balanceada, combinada a 
uma rotina de exercícios fí-
sicos, o que resulta em um 
organismo saudável e, ain-
da, previne doenças. Para 
falar sobre a importância 
da educação física e das 
atividades para manter-se 
bem além da boa forma, 
o arauto Saúde desta se-
mana entrevistou a educadora física Fernanda Borges.

os educadores físicos contam com grandes aliados, 
os médicos. “Geralmente os pacientes chegam até nós 
quando o médico indica que tem que fazer uma ati-
vidade física e aí esse paciente nos apresenta as suas 
necessidades”, conta. Fernanda reforça a importância 
da atividade física desde cedo para que as pessoas 
possam chegar à vida adulta e à maturidade ativa sau-
dáveis e com melhor qualidade de vida. “Uma criança 
que gosta de fazer uma atividade física, na educação 
física da escola, por exemplo, vai ser um adulto que vai 
gostar também de atividade física e incluirá isso na sua 
rotina”, acredita.

no entanto, não basta praticar exercícios para ga-
rantir uma vida saudável. É preciso ter cuidado na ali-
mentação. “a questão alimentar também é importante. 
Temos no SeSc bastante crianças que estão acima do 
peso e que estão fazendo atividades conosco”, comenta. 
“essa caminhada de criança a adolescente, até adulto 
precisa ser acompanhada, tanto na alimentação quanto 
na atividade física”, frisa.

mas para iniciar uma atividade física é preciso alguns 
cuidados? Se a pessoa não tem nenhuma restrição, 
como dores na coluna ou nos joelhos, que são verificadas 
na avaliação física, não há nenhum cuidado específico. 
“Vamos iniciar com o mais básico nos exercícios, como 
uma esteira, uma bicicleta e depois vamos inserir a mus-
culação. na musculação vamos inserir cargas mais leves 
inicialmente, até a pessoa se adaptar”, completa. a edu-
cadora física também reforça que hoje não há um tempo 
para a prática de exercícios. “a organização mundial da 
Saúde (omS) fala em 30 minutos para ir na academia 
e fazer o treino”, explica. “no entanto, se a pessoa tem 
10 minutos é o tempo que vamos organizar o treino. 
ele será adequado”, sublinha. a organização também 
diz que o recomendado é que se tenha 150 minutos na 
semana para fazer atividade física. ou seja, ter de 20 a 
30 minutos diários. “mas se você tem 10 minutos, fará 
70 minutos intensos e ajudará”, avalia. o exercício físico 
está além da qualidade de vida. ele auxilia a amenizar 
dores, como das articulações, pois fortalece e alonga. 
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Barbeador era de nestor

AnTIGUIDADES nA FEIRA
nem só de bancas de livros 
vive a feira. lucas Flávio 
Gressler trouxe peças de ma-
deira do seu ateliê e diversas 
antiguidades para venda. 
algumas, de família. nada 
mais, nada menos do que 
do primeiro prefeito de Vera 
cruz, nestor Frederico Henn, 
como é o caso dos aparelhos 
de barbear. Têm canecões de 
chope da Fenaf, engradado 
da celina, moldes para pró-
tese de dente de ouro e uma 
porção de curiosidades para 
colecionadores. moldes para dente de ouro

Patrono Álvaro Werner foi entrevistado por alunos

antes da abertura, crianças já se enchiam de sacolas

tes ficavam no meio da rua, a 
iluminação era com lâmpadas 
incandescentes”, resumiu ele, 
dizendo também que é do tem-
po em que a leitura era quase 
como uma obrigação dentre 
as tarefas escolares e a partir 
da rotina de ir à biblioteca, o 
gosto pela leitura se forma-
va. No primeiro dia, Werner 
foi entrevistado por alunos 
de 4º e 5º anos da Escola São 
Sebastião, que demonstraram 
curiosidade sobre a vida e os 
trabalhos do patrono.

O prefeito Guido Hoff 

ecoou as palavras do patrono, 
elogiando seu comprome-
timento e responsabilidade 
em suas ações ao longo da 
carreira, que o credenciam 
como patrono, e frisou que o 
evento é uma oportunidade de 
incentivar o gosto pela leitura. 
“A feira é uma fonte de energia 
inesgotável. Eu preciso ler”, 
instigou o público.

Além dos nove livreiros 
atendendo na estrutura da 
feira, também tem venda de 
brinquedos, artesanato, anti-
guidades e lanches. 
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