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Sábado para dizer o 
“sim” perante o juiz 
3ª edição da Ronda da Cidadania realizou casamento coletivo no civil. Evento 
também disponibilizou serviços de forma gratuita para comunidade carente
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PARA OS VERA-CRUZENSES

Após 14 anos juntos, Vera e Adilson realizam o sonho de casar

OPOrTUnidade

Janete aproveitou a tarde de sábado para cortar o cabelo

Membros do Rotary Club emoldurados pelos oito casais

Há 14 anos juntos e com 
uma filha de 11 anos, o casal 
Vera Lúcia da Silva Rosa e 
Adilson da Rosa, ambos de 
42 anos, viveu um momento 
especial na manhã do último 
sábado, dia 16, quando afir-
mou perante o juiz de paz 
os votos de amor e união no 
casamento civil. O enlace foi 
possível graças a 3ª edição da 
Ronda da Cidadania, promo-
vida pelo Rotary Club Vera 
Cruz. O casamento coletivo 
comunitário, realizado pela 
manhã no ginásio do Clube 
Vera Cruz, contou com a par-
ticipação de oito casais.

Moradores da Travessa 
Becker, interior de Vera Cruz, 
Vera e Adilson se dizem rea-
lizados com a união. “É mais 
uma prova de amor”, sublinha 
o casal, que reforçou a pai-
xão que sente quando a filha 
Cauana veio ao mundo. Vera 
sempre sonhou em se casar, 
mas não esperava que esse dia 

chegaria até que Adilson viu 
no jornal e tomou a iniciativa 
de pedir a mão da amada. Ner-
vosos, ambos eram só alegria 
na presença de familiares.

Para André de Lima e Lu-
ciana Santos de Deus, o ca-
samento no civil era o com-
plemento que faltava. “Este 
momento vai ficar marcado 
para toda a vida”, diz Luciana, 
emocionada. O casal, morador 
de Linha Henrique D’Ávila, já 
tem um filho, o pequeno Théo, 
de um ano e cinco meses, fruto 
de muito amor. “Hoje estou 

ainda mais feliz”, acrescenta.
O casamento coletivo é 

uma forma de tornar rea-
lidade o sonho de muitas 
mulheres em se casar, mos-
trando que não é preciso ter 
condições financeiras. Basta 
ter amor.  E para deixar as 
noivas ainda mais bonitas, a 
Hadassa Fashion Hair fez os 
penteados sem custo.

Após a assinatura perante 
o juiz e testemunhas, os re-
cém-casados puderam cortar 
o tradicional bolo e brindar 
com champanhe.

O evento promovido pelo 
Rotary, em parceria com o 
Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Sul, Cartório de 
Registros Públicos de Vera 
Cruz, Prefeitura e Grupo 
Arauto teve sequência 
durante a tarde, quando 
diversos serviços foram 
disponibilizados de forma 
gratuita para a comunidade 
vera-cruzense. Teve corte de 
cabelo, confecção de cartei-
ra de trabalho, adoção de 
animais, exposição de blin-
dados do 7º BIB, , escola de 
trânsito da Kopp, pintura de 
rosto realizado pelo Interact, 
dentre outros serviços. Para 
a safrista Janete da Silveira, 
de 42 anos, foi uma oportu-
nidade para cortar o cabelo 
e buscar informações sobre 
o atendimento odontológico 
da Unisc. “É um momento 
para buscar informações e 
desfrutar dos serviços já que 
o dinheiro é sempre contadi-
nho”, comenta ela.
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CAMINHAR
Gosto de pensar, hoje, em meio aos atropelos da vida 

pouco afeita aos outros, que uma forma de resistência seria 
caminharmos para a desinstitucionalização das práticas, 
caminharmos no sentido inverso à lógica neoliberal. Que ao 
invés de corrermos para legalizar e padronizar alternativas 
de vida e subsistência, que as mesmas pudessem coexistir 
sem necessidade de serem capturadas por normas, leis. Na 
medida em que a alternativa transforma-se em figura legal, 
tem uma “peronsalidade” jurídica, quem sabe até moral, dei-
xa de oferecer resistência. Tenho acreditado que deveríamos 
dar visibilidade às diferenças, mas que as mesmas não sejam 
trazidas para o campo de uma politização das diferenças, 
tornando pouco provável um coletivo para além das multi-
plicidades culturais e sociais. Compartilho da ideia de uma 
heteronomia sem servidão, pois a verdadeira política deve 
estar para além das afirmações de identidades individuais ou 
coletivas, devendo inscrever-se em estruturas sociais amplas 
e antipredicativas de reconhecimento (Vladimir Safatle).

O capitalismo tem uma moral perversa de responsabilizar 
as pessoas pelos fracassos e sucessos, negando que no jogo 
jogado, cada um parte de determinado ponto. E sem nos 
darmos conta, não apenas repetimos como corroboramos 
a moral capitalista, pois diante de dificuldades, incertezas e 
perigos, queremos ficar livres das responsabilidades alheias 
e que cada um se vire por conta própria. Não apenas isso, so-
mos constantemente sugados por desejos, demandas, jeitos 
e discursos produzidos por “ninguém”, e o mais perverso é 
que nos tornamos reféns de desejos que não são próprios e 
para os quais não há necessidade de imposição.

O ser humano é um ser no mundo lançado, com outros, 
e quanto mais cedo ele se dá conta de que está originaria-
mente lançado na sua mundanidade, mais cedo ele pode 
recuperar a escolha e assumir o cuidado em seu autêntico 
sentido, implicando-se pela própria vida e pela vida de 
outros. O ser humano está aberto para o fato do nascimento 
(Hannah  Arendt), portanto, temos que cuidar daquele que 
vem e permitir que o mundo possa acolher as vidas inéditas 
que chegam, a todo momento. 

Podemos ter motivos para desacreditar do ser humano, 
mas nenhuma alternativa que negue o outro, nas suas mais 
diversas possibilidades, pode representar um caminho sério 
e comprometido, sempre é e terá cara cretina, para dizer o 
mínimo dos discursos fascistas que arrastam os desavisados 
(ou nem tanto).


