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LEITURA EM MOVIMENTO

Feira do Livro inicia hoje em FW
Espetáculos, apresentações, o cinas e bate-papos com escritores acontecerão na praça da matriz
Letícia Waldow
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á está quase tudo pronto para
Frederico Westphalen “viver”
a 35ª Feira do Livro. Inicia na
manhã desta quarta-feira, 4, e
segue até sexta-feira, 6, a feira
que irá contar com diversas atividades no Largo Vitalino Cerutti, no Centro do município, entre
elas, a comercialização de livros
com preços reduzidos, espetáculos, apresentações artísticas,
o cinas, recitais e bate-papos
com autores de livros. O evento
é realizado pela administração
municipal, com o patrocínio de
empresas locais e da Secretaria
Estadual de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.
De acordo com a secretária
de Educação de FW, Eracilda
Assumpção, esta edição tem
como patrono o escritor de livros
infanto-juvenis, Pedro Bandeira,
e como tema “Leitura em movimento”. “O objetivo é discutir o
contexto da tecnologia em favor
do saber e da leitura, por meio
da leitura colaborativa junto às
mídias digitais”, a rmou.
A abertura o cial ocorre às 8
horas e, logo após, a programação segue com intervenção artístico-cultural com o artista frederiquense Danilo André Gregory e
bate-papo com o escritor Pedro
Bandeira.
Entre os destaques da programação estão os encontros com
escritores, como a autora Letícia
Wierzchowski, de Porto Alegre,
que cou conhecida nacionalmente após a sua obra “A casa das

19h20min, com a presença dos
envolvidos na produção do material e convidados.
O público poderá contar também com acesso a uma série de
recursos tecnológicos, como demonstração de leitores de tela

Con ra a programação completa!

A 35ª Feira do Livro tem como tema “Leitura em movimento” e terá
diversas atividades voltadas para o público infantil até a sexta-feira, 6

sete mulheres” ser adaptada e
reproduzida como minissérie pela
Rede Globo. Além disso, os escritores frederiquenses Rudimar
Rosa dos Santos, Mikaela Gaelzer, Paulo Ricardo Borges Vebre e
Silmara Ramos estarão lançando
seus livros durante a feira.
Câmara dos Escritores terá
atividades de integração
A Câmara dos Escritores do
Alto Uruguai irá realizar ações especiais durante a programação.
A atividade irá consistir em momentos de integração entre escritores da região que compõem a
câmara e o público. As ações irão
ser realizadas na manhã de quinta-feira, 5, a partir das 9h30min,
e na sexta-feira, 6, a partir das
8h30min.
Segundo o presidente da Câ-

mara dos Escritores, Cassiano
Silveira, são esperados diversos
autores de municípios como
Palmeira das Missões, Cristal
do Sul, Seberi, Caiçara, Pinhal,
Rodeio Bonito, além dos escritores frederiquenses. “Essa é uma
das nossas iniciativas, que visam
dar mais visibilidade aos autores
regionais, e que haja uma proximidade maior entre o autor e seu
público”, a rma Silveira.
URI/FW fará ações
durante o evento
Professores, acadêmicos e
técnicos-administrativos da URI/
FW estarão divulgando os cursos e ações da universidade em
um estande na feira. Além disso, a Revista Institucional – URI
Notícias Especial 25 anos, será
lançada na quinta-feira, 5, às

Quarta-feira, 4
8 horas - Abertura o cial da 35ª Feira do Livro; 8h30min - Intervenção
artístico-cultural com Danilo André
Gregory; 9 horas - Encontro e bate-papo com o escritor Pedro Bandeira;
9h30min - Intervenção artístico-cultural com Danilo André Gregory; 10
horas - Encontro e bate-papo com o
escritor Pedro Bandeira; 13h30min
- Intervenção artístico-cultural com
Danilo André Gregory; 14 horas - Espetáculo: Contos Encantados, com
Lúcio Alves; 15 horas - Encontro
e bate-papo com o escritor Pedro
Bandeira; 18 horas - O cina: Contação de Histórias (no auditório da
Escola Cardeal Roncalli); 19 horas
- Intervenção artístico-cultural, com
Danilo André Gregory; 19h30min Encontro e bate-papo com o escritor
Pedro Bandeira; 20 horas - Espetáculo “Imaginação”, com Lúcio Alves;
20h45min - Show com a banda
Alkalina.
Quinta-feira, 5
8 horas - Intervenção artístico-cultural com Danilo André Gregory;
9h30min - Encontro e bate-papo
com escritores locais; 13h30min Intervenção artístico-cultural com

Sexta-feira, 6
8 horas - Intervenção artístico-cultural com Danilo André Gregory;
8h15min - Apresentação cultural:
Orquestra de Tambores – Projeto
Valorizar, da Câmara dos Escritores
de FW; 8h30min - Programação
com escritores locais: Sarau Poético; 10 horas - Atividade lúdico-pedagógica com a escritora Léia
Cassol; 13h30min - Intervenção
artístico-cultural com Danilo André
Gregory; 14 horas - Atividade lúdico-pedagógica, com a escritora
Léia Cassol; 15 horas - Teatro Jardim dos Cataventos, com a peça
Jardim dos Cataventos; 19h30min
- Intervenção artístico-cultural, com
Danilo André Gregory; 21 horas Show de encerramento com o grupo
Sexteto Tempero Brasil
Adriano Dal Chiavon

Mais de 100 pessoas
são homenageadas
ntegrando a série de comemorações dos 25 anos da URI/FW,
a universidade realizou na sexta-feira, 29 de setembro, um evento para enaltecer o trabalho de
quem fez e faz parte da história
da instituição de ensino no município. Intitulada de URI Memórias, a solenidade homenageou
cerca de 150 personalidades,
das quais mais de 100 receberam pessoalmente um diploma
de honra ao mérito durante a
cerimônia realizada no salão de
atos da URI/FW.
Autoridades civis locais,
como prefeitos e vereadores;
acadêmicas, como diretores,
reitores e coordenadores de
cursos; religiosas; além de professores, estudantes, técnicos,

Danilo André Gregory; 15 horas
- Teatro de Bonecos: Fantomania
– Contos da Floresta; 18 horas O cina: Produção Textual (no auditório da Escola Cardeal Roncalli);
19 horas - Show: Escola Musikatinga-FW; 19h30min - Encontro e
bate-papo com a escritora Letícia
Wierzchowski; 20h15min – Recital-show, com o escritor Luiz Coronel.

MAIS FOTOS

URI MEMÓRIAS
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para pessoas com de ciência visual, audiolivros em dispositivos
móveis, holograma de personagens de histórias infantis, entre
outros. A ação será realizada
pelo curso de Ciências da Computação.

presidentes das fundações e
representante dos motoristas,
foram os homenageados da noite. O evento também contou com
apresentação do Coral da URI/
FW e coquetel servido ao término da homenagem no salão social da OAB-subseção de FW.
– Esse foi um dos momentos
mais bonitos que já vivi nos 27
anos que estou na universidade.
Já passei por muitas funções e
cargos na URI, e ter a oportunidade de promover essa homenagem, reunindo pessoas que
contribuíram tanto para a nossa
instituição, foi uma ocasião de
reconhecimento, agradecimento
e de muita emoção – avaliou a
diretora-geral da URI/FW, Silvia
Regina Canan.

Mais de 100 pessoas receberam pessoalmente o diploma de honra ao mérito pelos serviços prestados em prol da URI/FW

Livro que conta a história da URI/FW é lançado
Durante o URI Memórias foi realizado o lançamento o cial do livro
“URI 25 anos: Universidade Regional, Comunitária e Integrada”. A obra
retrata em cerca de 300 páginas a
história do campus frederiquense da
URI, desde o surgimento da Fesau,
até os dias atuais, com ênfase no reconhecimento da URI como universidade. Organizada pela diretora-geral,

Silvia Regina Canan, e pela professora Ophélia Sumpta Paetzold Buzatto,
a obra também compila depoimentos, fotos e arquivos históricos.
– O nosso livro possui no primeiro
capítulo um apanhado geral da Fesau, no segundo o relato do caminho
traçado para a URI se tornar universidade e a partir do terceiro capítulo
se contempla os 25 anos no campus.

Porém, claro que muita coisa se deixou de fora, por isso solicitamos internamente, que todos que pegassem
o livro se procurassem, que encontrassem um familiar, um amigo e que
anotassem se algo ou alguém cou
de fora do livro. Essas anotações servirão de base para outras edições da
obra – informou a professora Ophélia
Sumpta Paetzold Buzatto.

