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Domingo é de Volks Fest 
e FelizCidade na Praça
Exposição de Fuscas e derivados da linha Volkswagen, bem como de outras marcas 
acontece das 8 às 18 horas e deve reunir participantes de diversas cidades do Estado 
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NO FINAL DE SEMANA

Evento deve reunir mais de 150 veículos em frente a Praça José Bonifácio

Os admiradores de Fusca 
e derivados da linha Volks-
wagen terão a oportunidade 
neste domingo, dia 4 de no-
vembro, de conferir de perti-
nho cerca de 150 veículos, que 
estarão expostos na rua Cláu-
dio Manoel, na 4ª edição do 
Volks Fest. Além de Fuscas, 
o público vai poder conferir 
modelos de Brasília, Variant, 
TL, Kombi, SP2, Karmanguia, 
Puma, Bugui, dentre outros 
derivados, bem como carros 
antigos de outras marcas.

Neste ano, o evento terá 
uma novidade: a presença 
dos mini Fuscas, uma atração 
que promete atrair crianças e 
adultos, aposta Hilário Dum-

mer, um dos organizadores 
do evento. Para um passeio 
no mini Fusca será cobrado 
um valor simbólico.

 O Volks Fest inicia às 8 
horas e se estende até as 18 
horas. As inscrições têm o cus-
to de R$ 30 mais um quilo de 
alimento não perecível, que 
será doado para uma entida-
de carente ou R$ 35 (kit com 
troféu de participação mais 
camiseta do evento).  Também 
haverá premiação para carros 
destaques do evento, sorteio 
de brindes para os inscritos, 
exposição de peças (pulgas), 
dentre outras atrações.

CArreATA
Para que o público já entre 

no clima do Volks Fest, a 
comissão organizadora está 
preparando para sábado, dia 

Público poderá andar no mini fusca
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3 de novembro, uma carrea-
ta pelas principais ruas da 
cidade. “Convidamos todos 
que possuem carros desta 
linha que participem às 17 
horas, com saída de frente do 
Quiosque da Praça”, convida 
Dummer.

Na 4ª edição, Hilário Dum-
mer adianta que são espera-
dos visitantes e participantes 
de Passo Fundo, Novo Ham-
burgo, Portão, São Sebastião 
do Caí, Lajeado,Venâncio 
Aires, Caxias do Sul, Marau, 
Encantado, Nova Petrópolis, 
Soledade, Gravataí, Porto 
Alegre, dentre outras cidades.  
O evento é organizado pelo 
Verafusca Clube com apoio 
da Prefeitura de Vera Cruz.

FeLizCiDADe
Além do Volks Fest, do-

mingo será dia de presti-
giar mais uma edição do 
FelizCidade na Praça. Ha-
verá praça de alimentação, 
ervateira,  brinquedos para 
crianças, além da exposição 
de artesanato e gastronomia, 
como de costume. Conforme 
o secretário de Cultura e Tu-
rismo, Marcelo Henrique de 
Carvalho, não haverá atração 
no palco livre em virtude da 
música que estará tocando 
no Volksfest e contemplará 
ambos os eventos.

PASSOU, enfim, o período eleitoral. É hora da desacele-
ração. Embora curto tempo para campanha, foram semanas 
difíceis, porque escancarou a intolerância, não só entre os 
candidatos adversários, mas também da sociedade como um 
todo. Revelou, sobretudo, a animosidade disseminada nas 
redes sociais, eis que a grande maioria de certa forma buscou 
fazer prevalecer a sua preferência, daí usando argumentos 
muitas vezes inverossímeis, chegando a ofensas gratuitas 
em muitos casos. A democracia tupiniquim passou por uma 
dura prova porque não tem uma resposta convincente e se-
gura diante das novas formas de comunicação provindas de 
uma profunda mudança social. O veredito das urnas revela 
o protesto do cidadão em razão de frustrações acumuladas 
por décadas de submissão a uma política tradicional, des-
gastada e exaurida por si mesma. Tantos foram os erros da 
politicalha, que não raras manifestações estavam pedindo 
uma intervenção militar.

De via indireta, a eleição de Jair Messias Bolsonaro, um 
capitão reformado do Exército, deputado federal, atende a 
essas aspirações, mas amparado pela legalidade constitu-
cional e pela soberania do voto democrático da maioria dos 
brasileiros. Ele representa uma terceira via política, batendo 
de frente com o viés das ideologias que dominaram os de-
sígnios da Pátria nos últimos tempos, sempre atendendo a 
interesses fisiológicos pela manutenção do poder em Brasília 
em detrimento às verdadeiras demandas de atendimento 
ao cidadão. Foi por isso ferrenhamente combatido pelo co-
ronelismo político, os ”medalhões” que por décadas estão 
orbitando nos palácios da nobreza. Um novo ciclo político 
pode estar se iniciando, sem os velhos vícios populistas e elei-
toreiros. É o que esperam os que depositaram sua confiança 
em Bolsonaro. Entretanto, no jargão militar pode-se dizer 
que o novo presidente terá pela frente um campo minado e 
cheio de armadilhas.

COm declarações convictas e ações muitas vezes polêmi-
cas, trouxe para ser seu vice o general da reserva Hamilton 
Mourão, igualmente de posturas discutíveis. Razões de lado, 
milhões de eleitores sintonizaram-se com esta chapa militar. 
Boa parte do empresariado também aderiu à campanha, al-
guns até de forma explícita. O mercado financeiro já começa-
va a sinalizar reações positivas. A jornada cívica de Bolsonaro 
provou que não é preciso lançar mão daqueles generosos 
cifrões do inominável Fundo Partidário, dinheiro tungado do 
bolso do cidadão. Não tinha estrutura partidária nos estados, 
não usou marqueteiro de luxo regiamente pago, não teve e 
não negociou com os partidos o tempo na televisão. Valeu-se 
de uma ampla mídia digital que se multiplicou rapidamente 
em milhões de apoiadores nas redes sociais. Essa mesma 
criatividade se espera a partir de janeiro, para encaminhar a 
solução dos graves problemas estruturais do País. 

POr enquanto, é hora de baixar o tom e usar o poder de 
moderação das palavras. Os inflamados ânimos exaltados de 
palanque devem dar lugar à pacificação, desarmar os espí-
ritos. Isso vale para os eleitos e para os vencidos. Impõe-se 
manter o equilíbrio, saber dialogar em situações controver-
sas, entender que cada qual tem direito a sua opinião ou uma 
postura diferenciada. Um Congresso Nacional foi renovado, 
novos governadores foram eleitos, novas assembleias e uma 
nova via política representa a vontade maior do eleitorado. 
Por isso, agora, passada a eleição, as pessoas, as famílias 
desejam que suas vidas sejam retomadas sem sobressaltos. 
Aos políticos, vencedores e vencidos, caberá demonstrar 
grandeza e respeito ao Estado Democrático de Direito, res-
peitar as individualidades e as suas convicções, a diversidade 
cultural de uma Nação continental e preservar as instituições. 
O Brasil que queremos é uma obra de todos os brasileiros, 
indistintamente.


