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Fercan 2013 encerra com grande evento
Foto: Gisele Vizzotto/Ascom/SDR-SMO

São Miguel do Oeste
etapa ﬁnal do 2º Festival Estudantil Regional da Canção (Fercan),
realizada nesta sextafeira, 15, no Parque Rineu
Gransotto de São Miguel
do Oeste, durante a Feira
Agropecuária, Comercial e
Industrial (Faismo 2013),
encantou ao público que
prestigiou o evento.
Foram 25 apresentações
com os ﬁnalistas dos sete
municípios que compõem
a Secretaria de Desenvolvimento Regional de São
Miguel do Oeste.
O repertório foi bem
variado: de músicas nativistas ao pop rock. Os estudantes disputaram o pri-
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meiro lugar nas categorias: Infantil, de até 10 anos;
Infanto-Juvenil, de 11 a 13
anos; Juvenil, de 14 a 16 e
Livre, de 17 anos ou mais.
Os vencedores receberam
um violão, troféu e uma
viagem para o Beto Carrero World. As escolas dos
ganhadores também receberam um violão e troféu.
Com 173 pontos, a estudante Laura Lunardi, do
Colégio CVE de São
Miguel do Oeste, conquistou o primeiro lugar da
categoria infantil. Ela
encantou o público com a
música “Inesquecível”. Na
infanto-juvenil, a vencedora foi Luciana Pagel
Brum Massa, também do

Colégio CVE. Ela somou
170 pontos com a música
“Pra sempre vou te amar”.
Julia Gabriela Balbinot,
do Colégio Cenecista Santos Dumond de Descanso,
fez 173,5 pontos com a
música “Rancho Fundo” e
é a vencedora da categoria
juvenil. Na livre, o vencedor foi o estudante do La
Salle Peperi de São Miguel
do Oeste, Gabriel Juvenardi Rodrigues, que
somou 172 pontos cantando “Tempo perdido”.
O secretário Regional,
Volmir Giumbelli, lembra
que o Fercan só foi possível por meio do empenho e
esforço de todas as escolas. “A motivação que os

professores deram aos alunos foi fundamental para
que os talentos fossem despertados. Esse é o objetivo
do Fercan: trazer os alunos para a música e estimular que participassem
do evento”.
A ﬁnal do Festival, contou com a colaboração de
sete jurados: Jemima
Pacoal dos Reis de Descanso; Egídio Eckert de
Barra Bonita; Beto Ruschel de São Miguel do Oeste; Carine Nascimento Colli de Bandeirante; Djhoni
Roger de Araújo de Belmonte; Letícia Sanzovo
Scalko de Guaraciaba e
Jorge Schimitt de Paraíso.

