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CULTURA

AG Rápidas
*** Moradora do bairro Boehmerwald
entrou em contato com o jornal para
elogiar a atuação da Prefeitura de São
Bento do Sul em relação ao transporte
escolar.
*** Segundo Maria Ribeiro di França,
até pouco tempo os alunos que moram
nesta região da cidade não tinham este
benefício, agora disponível aos estudantes.
*** Entre os dias 18 a 22 de novembro
será realizado o mutirão carcerário da
região de Mafra, evento do Conselho
Nacional da Justiça. Objetivo é a reanálise
dos processos.
*** Entre os detentos que poderão ser
beneficiados, muitos são de São Bento do
Sul, Rio Negrinho e Campo Alegre.
*** Recanto Paraíso da Serra comunica
que recebeu grande quantidade de peixes, entre eles tilápias, carpas e bagres
(cat fish).
*** Atendendo todos os dias de semana.
Sábados e domingos, com piscinas, passeio a cavalo, pedalinhos e pesque pague.
*** Maiores informações pelos fones:
9176-3062 e 8484-1348.
*** Nesta terça-feira, a Sorvete e Hotdog,
em frente ao Lojão Beber, acordou sem seu
botijão de gás.
*** O local foi invadido durante a madrugada e o botijão, cheio, roubado. “Ficou
apenas o caninho”, lamenta o proprietário
Sérgio Gonçalves da Luz.
*** Essa é a segunda vez nesse ano que
isso ocorre. No ano passado, a loja foi
invadida três vezes.
*** De 21 a 24 de novembro tem mais
uma edição da Feistock – Feira de Móveis e Decorações – na Promosul.
*** Venda direta ao consumidor com até
70% de desconto. Aberto das 10 às 20
horas. Esta será a 19ª edição do evento.
*** Uma tempestade de granizo que caiu
por volta de 10 minutos da tarde de segunda-feira, causou uma série de prejuízos no
município de Irineópolis.
*** Os estragos se concentraram na área
urbana da cidade, onde a estimativa inicial
é de que cerca de 300 residências tiveram
volume significativo de prejuízos.
*** Na área rural, as culturas mais prejudicadas pela chuva de granizo foram o
trigo e a cebola, com perdas significativas.
*** O prefeito Juliano Pozzi, decretou situação de emergência no município na tarde
de ontem. Foram distribuídos cerca de três
mil metros quadrados de lona.
*** Em Campo Alegre, o forte vento
de segunda-feira causou estragos em
diversos pontos da cidade. O vendaval
começou por volta das 16h. Ninguém
ficou ferido.
*** Em Fragosos, uma casa foi toda
destelhada. Também teve queda de
postes nas comunidades de Saltinho e
Corredeiras.
*** O vendaval ainda derrubou árvores
e fez menores estragos atingindo toda a
população.
*** Segundo a coordenadora da Defesa
Civil, Denise Rocha, os ventos chegaram
a 70 Km/h e houve danos em vários
bairros.
*** É neste sábado o tradicional Encanto
a Gente promovido pela família Buchmann.

AG

contracapa

*** Muita gastronomia, música ao vivo e
muita alegria. Início 20 horas. Convites e
reservas pelo fone 3633-1511.

Feira do Livro abre
com autor paulista
Segundo dia conta com atrações culturais locais na Praça Getúlio Vargas
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a manhã de ontem, o público
foi encantado
por um barbante. Com o pedaço vermelho
de fio em mãos, o escritor
Cesar Obeid encenou pequenas histórias, improvisou cordéis, chamou a
plateia para a interação.
Assim foi lançada a Feira
Municipal do Livro, em
meio aos risos dos alunos
e adultos que prestigiaram
a fala do autor paulistano.
Durante duas horas,
Cesar envolveu o público
no universo literário de uma
maneira inusitada. Dinâmico, o autor falou sobre seu
percurso na literatura, seu
processo de escrita e incentivou a leitura em si. Citando seu exemplo pessoal, falou sobre a importância dos
livros. “Quando eu quero
minha filha longe de mim,
eu ligo a televisão. Se quero

Com público lotando as cadeiras, primeiro dia do evento teve oficina com barbante

ela perto, lemos um livro”,
contou. “O livro é mais difícil, temos que aprender a ler
para ele ser bom. É preciso
um treino muito grande para
a leitura”, completou ele,
acrescentando que quem lê
perde preconceitos, aprende
outras realidades, outros
modos de vida. “No fundo,
todos nós somos ávidos por
boas histórias”, afirma.
O carisma do autor não
passou despercebido ante
o público. Todos acompanharam tanto sua fala
quanto o momento final da
conversa, quando Cesar distribuiu barbantes e ensinou
como confeccionar figuras
de barbante com as mãos.
“Ele é muito dinâmico e
é um artista, não é apenas

um comunicador”, afirmou
a gestora da escola Aracy
Hansen, Sandra Lepeck. “É
mágica a habilidade dele em
construir rimas e interagir”,
acrescentou ela.
A interação marcou, de
fato, toda a fala do escritor.
Começando as rimas, ele deixava que o próprio público
as completasse. “Aqui eles
estavam muito atentos, foi
uma plateia muito presente”,
elogiou ele ao fim do evento.
Para Cesar, a atividade com
o barbante chama atenção e
permite que os alunos levem
algo a mais, além da poesia,

após a fala. “O barbante é
simples e barato, dá para
brincar com a família. Acho
que é uma forma de matarmos a saudade de nós mesmos”, sintetiza ele.
Hoje, o evento segue
com diversas atrações locais. Quem prestigiar a
Feira poderá acompanhar
as apresentações de escolas,
as contações de história e
até uma oficina de dança.
A Feira do Livro segue até
o sábado. Até a sexta-feira,
o horário de visitação é das
8h30 às 20h30. No sábado,
o horário será das 9h às 16h.

Programação desta quarta-feira:
09h15 – Contação de história – Um homem com a
cabeça de papelão – Cia. Caravana do Sonhar – 14 anos
– Tenda Cultural
10h15 – Poesia ao Pé da Lua (SESC) - Pátio
10h30 – Apresentação da Oficina de dança – EBM
Dalmir Pedro Cubas - Pátio
10h40 – Contação de História – EBM Lúcia Tschoeke
– Tenda Cultural
11h00 – Apresentação da Oficina de dança – EBM
Lúcia Tschoeke - Pátio
13h45 – Contação de histórias – Kamishibai – Cia.
Caravana do Sonhar – Tenda Cultural
15h00 – Contação de histórias – Kamishibai - Cia.
Caravana do Sonhar – Tenda Cultural
16h00 – Apresentação da Banda Marcial– EBM Adélia
Lutz - Pátio
16h30 – Apresentação da Oficina de Dança – EBM
Adélia Lutz - Pátio
18h30 – Apresentação Banda Sinfônica – Escola de
Música Donaldo Ritzmann – Pátio
19h00 – Apresentação Leandro Panneitz – Pátio
19h15 – Performance Literária – Cia. Caravana do
Sonhar – Pátio

