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Sábado é dia de 
celebrar com Teresafest
Missa festiva inicia às 18 horas, na Igreja Matriz. Na sequência, carreata e bênção 
dos veículos em frente à Praça José Bonifácio. Para encerrar, haverá jantar-baile
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dia de bênção

Participam do evento religioso representantes de núcleos e comunidades, bem como fiéis em geral

matrículas para 2019 iniciam na segunda-feira
rede estadual

A Teresafest chega à sua 
24ª edição neste sábado, dia 
27. A peregrinação de San-
ta Teresa culmina em uma 
missa festiva, com a junção 
dos representantes dos 22 nú-
cleos e comunidades  de Vera 
Cruz. A missa está prevista 
para as 18 horas, na Igreja 
Matriz, e irá realçar a presen-
ça dos missionários, além da 
bênção das capelinhas que 
são o elo entre a igreja e a co-
munidade, segundo o padre 
Dionísio Kist.

Apesar da celebração ocor-

rer no sábado, a programação 
da Teresafest inicia nesta 
sexta-feira, dia 26, com a 
comercialização de cucas. 
“Estamos retomando uma 
tradição antiga, depois de 
alguns anos ficarmos sem”, 
frisa o padre Dionísio. As 
cucas serão preparadas pelas 
senhoras das pastorais sociais 
da comunidade.

CarreaTa e BÊnÇÃO
Após a missa festiva ocor-

re a carreata pelas ruas da 
cidade, com a bênção dos 
veículos em frente à Praça 
José Bonifácio. O Padre 
Dionísio convida toda a 
comunidade a se fazer pre-

sente, bem como empresas 
que possuem ônibus e ca-
minhões.

Para encerrar os festejos, 
às 20h30min a comunidade 
está convidada a participar 
do jantar-baile, no salão de 
festas. São esperadas cerca 
de 500 pessoas.  A animação 
do jantar ficará por conta 
da Banda Nova Geração e 
no cardápio será servido 
carne de porco, gado e ga-
leto, arroz, massa, molho e 
saladas. Os ingressos para o 
jantar, em número limitado, 
custam R$ 28 para adultos e 
R$ 15 para crianças de seis 
a 12 anos.

As matrículas, rematrícu-
las, transferências e inscrições 
de alunos para o ano letivo de 
2019 da rede estadual iniciam 
a partir de segunda-feira, dia 
29, e se estendem até o dia 25 
de novembro.

Para os alunos com pelo 
menos 75% de frequência 
escolar, a rematrícula é au-
tomática. Para os estudantes 
com menos de 18 anos e com 

frequência inferior a 75%, a 
rematrícula deverá ser efe-
tuada pelos seus responsá-
veis diretamente nas escolas.

Já os alunos dos primeiros 
anos devem se inscrever 
no site da Secretaria de 
Educação: www.educacao.
rs.gov.br, na aba “serviços 
e informações”, clicando no 
item “Matrícula na Escola 
Pública”. 

As inscrições ocorrem 
entre os dias 29 de outubro 
e 25 de novembro e entre 
os dias 7 e 18 de janeiro. As 
matrículas para os inscritos 
dos primeiros anos aconte-
cem entre os dias 2 e 18 de 
janeiro e 28 de janeiro e 8 de 
fevereiro. As transferências 
também ocorrerão nas esco-
las pretendidas no período 
de 7 a 18 de janeiro de 2019.

PouCas horas separam o Brasil de ir novamente às urnas 
para cumprir com o segundo turno das eleições de 2018. 
Será eleito o próximo Presidente da República, e em muitos 
estados, os novos governadores. Em vista da importância 
deste pleito, é o momento do eleitor, ainda indeciso ou 
indiferente, de assumir uma posição, definindo o seu voto. 
Não convém, para uma boa política, manter-se neutro ou 
abster-se. Respeite-se, contudo, eis que nenhuma proposta 
os representa, e a democracia permite estas opções. Como a 
maioria dos eleitores está longe de envolvimentos diretos 
com os antagonismos das campanhas nas últimas semanas, 
a prudência recomenda um voto consciente e racional. No 
primeiro turno o eleitor fez a sua parte e por vontade in-
declinável promoveu a maior renovação política no Poder 
Legislativo desde os tempos democráticos. Está agora con-
vocado a definir, com equilíbrio e soberania, os nomes para 
os cargos executivos.

CoM os presidenciáveis definidos no primeiro turno, 
sucederam-se dias de muita apreensão nas campanhas, 
de lado a lado. Pela frente não está vindo uma eleição 
tradicional, como poderia se supor. O que a diferencia dos 
pleitos anteriores é que as redes sociais desbancaram os 
marqueteiros de telinha. Por oportuno, lembra-se que na 
pré-campanha, os partidos negociavam por fortunas os seus 
espaços televisivos como se da maior visibilidade dependes-
se a vitória na eleição. Ledo engano. Ignoraram as mídias di-
gitais, muito mais ágeis, instantâneas e de alcance direto na 
mão do eleitor. Reconheça-se que houveram abusos com as 
tais “fake news”, um modismo alienígena para denominar a 
“mentira”. Nem mesmo as instituições oficiais de inteligência 
foram capazes de antever este fenômeno e prevenirem-se 
contra os excessos, perniciosos ou não. Com erros e acertos, 
o ativismo por meio das redes sociais veio para ficar. 

desde que sopram os ventos desta nova democracia, 
sem sombra de dúvidas, os candidatos que concorrem ao 
Planalto representam dois lados distintos da nossa política. 
A direita mostra seu crescimento apostando naquele que 
está disposto a desmontar o “mekanismo” que há décadas 
tomou o poder. Não vai ser fácil. As urnas já fizeram uma 
boa limpeza prévia. Porém, ainda tem muita gente pronta 
para solapar e avançar no Erário. Estes vendilhões da Pátria 
farão de tudo para preservar o “status quo”. De outro lado, 
a esquerda tentando retomar o poder que teve em mãos 
por mais de uma década. Mas cometeu erros sérios, traiu 
o discurso da ética deixando a corrupção apoderar-se da 
máquina estatal, apoiou ditaduras sanguinárias, errou na 
condução da economia que resultou em crise com milhões 
de famílias desempregadas. Na sua soberba não fez a “mea 
culpa”. Ao contrário de pedir desculpas ao povo brasileiro, 
prefere atacar as instituições e se vitimizar.

no fim de semana o eleitor tem um compromisso com a 
cidadania. Caberá a ele decidir pela melhor proposta. A se-
mana vai iniciar com um novo presidente eleito. O resultado 
da eleição representará a vontade soberana dos eleitores 
brasileiros. A alternância de poder acontecerá e é própria das 
sociedades contemporâneas democráticas. Seja quem for, 
será preciso lembrar a oportuna promessa de manutenção 
dos valores do estado de direito, isso porque não se pode 
negar que este pleito ficará marcado, infelizmente, pela crise 
e radicalização. É um aprendizado que a democracia nos 
impõe. Assim, será preciso manter a calma e a prudência. A 
hora é de desarmar os espíritos. As incitações beligerantes, 
raivosas e intolerantes precisam dar lugar à moderação, ao 
diálogo e à conciliação. Os brasileiros, indistintamente, estão 
conclamados a trabalhar por uma Nação justa, com Ordem 
e Progresso. É o que proclama a nossa única e soberana 
Bandeira verde-amarela. 


