
Semana é dedicada à saudade 

Viagem Segura de Finados terá reforço de fiscalização

Antes mesmo do feriado, seja na organização do cemitério ou na compra de flores, Finados motiva reflexão
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Nelcy aproveitou a terça para limpar túmulo dos pais, no cemitério do centro

Carolina almeida
redacao@jornalarauto.com.br
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HOMENAGEM A QUEM SE FOI

GERAL 08ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 2 DE NOVEMBRO DE 2018

Vera comprou flores e mantém ritual de homenagear falecidos

A sexta-feira, feriado pelo 
Dia de Finados, é dedicada 
a homenagear aqueles que 
já faleceram. Ainda que haja 
uma data especial, em que 
as visitas aos cemitérios são 
concentradas, ao longo da 
semana a movimentação se 
torna intensa. Uma tradição 
que se observa na limpeza e 
organização de túmulos, as-
sim como na compra de flores 
para a decoração. Isso porque 
o momento representa sauda-
de. Para a vera-cruzense Nel-
cy Fischborn, o ritual ocorreu 
ao longo da semana, mesmo 
sob o sol escaldante do fim 
da manhã de terça-feira. Ela 
limpou e organizou o túmulo 
do pai, Ernesto Fischborn, e 
da mãe, Geovaldina, onde 
também estão enterrados 
dois irmãos. “Eles merecem 
pelo menos essa atenção uma 
vez ao ano, se não mais vezes. 
Foram eles que nos deram a 
vida e ensinaram a viver”, 
frisa Nelcy, homenageando 
seus familiares.

Para ela, é importante 

manter vivo este ritual, ten-
do um momento de reflexão, 
de lembranças e de saudade.  
Nelcy recordou da infância 
e das lições que tivera com 
o pai, dos cuidados com os 
animais no campo e das ex-
periências que trouxe para 
a vida.

Levar flores para enfeitar 
as lápides faz parte deste 
ritual de homenagear quem 
partiu. Vera Wegner, mora-
dora do bairro Cipriano de 
Oliveira, costuma aproveitar 
as vésperas de Finados para 
escolher as flores e renovar 
a decoração junto ao túmu-
lo dos pais, sepultados no 
Cemitério Municipal. “É um 
momento de saudade e de 
homenagem. É um dia tradi-
cional e ainda que se faça em 
outros do ano, não dá para 
passar em branco”, reforça 
ela, que perdeu o pai há mais 
de 20 anos e a mãe há cerca 

de oito anos.
ComÉrCio
Nas lojas e nos supermer-

cados, a venda de flores, 
principalmente as artificiais, 
movimentou esta semana. 
Com valores que variam 
entre R$ 1,99 e R$ 30, conta 
o lojista Teodoro Schneider, 
a variedade de flores atrai 
o consumidor. E ainda que 

muitos tenham deixado para 
a véspera, há quem tenha se 
antecipado, há mais de uma 
semana, porque aproveita 
os finais de semana para 
percorrer os cemitérios em 
outras cidades, prestando 
a homenagem a familiares 
e entes queridos que foram 
sepultados em outros muni-
cípios e localidades.

Nesta sexta-feira, dia 2, às 
8h30min, culto em Her-
val São João, Cemitério; 
9h45min, culto em Formosa, 
Cemitério; 17h, culto em 
Linha Cinco, Cemitério.
A Igreja Matriz Santa Teresa 
realiza às 9 horas celebra-
ções com bênção nos cemité-
rios das comunidades pelos 
Ministros e 9h30min bênção 
do Cemitério Municipal, com 
o Diácono. Mais detalhes da 
programação na página 12.

· VaGaS do Sine
A agência do Sistema Na-
cional de Empregos (SINE), 
de Vera Cruz, informa as 
vagas de trabalho dispo-
níveis: atendente (sem 
experiência); auxiliar de 
limpeza(PCD); auxiliar de 
produção (PCD); serralhei-
ro (experiência e ensino 
fundamental completo); 
auxiliar de cozinha (para 
região metropolitana); 
garçom/ garçonete (para 
região metropolitana); 
auxiliar de produção safra 
2019 – JTI/ Souza Cruz. A 
agência fica na rua Ipiran-
ga, 648, no centro de Vera 
Cr uz. Mais infor mações 
pelo telefone (51) 3718-
4040.

· CanTa Vera CrUZ
As inscrições para o Canta 
Vera Cruz foram prorroga-
das até o dia 12 de novem-
bro. Elas devem ser feitas 
na Secretaria Municipal de 
Cultura, Turismo, Esportes 
e Lazer, na rua Jacob Sch-
neider, 111. A participação 
é gratuita. A 13ª edição do 
Canta Vera Cruz será, neste 
ano, dentro da programa-
ção da Feira do Livro, no dia 
15 de novembro, às 14 ho-
ras, na Praça José Bonifácio.

· denTiSTa
A marcação de consultas 
com dentistas, prevista para 
ontem, foi transferida para 
a próxima segunda-feira, 
dia 5 de novembro, em 
virtude de dois fatores: 
os consultórios do Centro 
Odontológico estão sendo 
transferidos para o Posto 
de Saúde Central e Espaço 
Mamãe Criança; e pelo tem-
poral, já que a Secretaria de 
Saúde ficou sem energia 
elétrica e, por consequên-
cia, sem comunicação.

· iFSUl
O Polo Vera Cruz do Insti-
tuto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia Sul
-rio-grandense (IFSul) está 
com inscrições abertas para 
os cursos técnicos em EAD 
gratuitos para Administra-
ção, Contabilidade, Serviços 
Públicos e Gestão em Meio 
Ambiente. As inscrições 
podem ser feitas até o dia 
6 de novembro, das 19  às 
21 horas, na Escola João 
Carlos Rech, na rua Cândido 
de Medeiros, 401, no bairro 
Araçá.

aGenda

As forças de segurança pú-
blica estarão mobilizadas para 
que o feriado de Finados seja 
tranquilo no trânsito. A 95ª 
edição da Viagem Segura se 
estenderá por quatro dias, da 
meia-noite de quinta-feira, dia 
1º de novembro, até a meia-
noite de domingo, dia 4.

A análise dos acidentes 
fatais ocorridos nos feriados 

de Finados entre 2007 e 2017 
aponta que a média de mortes 
foi de 5,89 por dia, menor, 
portanto, do que a média 
geral dos finais de semana, 
que é de 7,25 mortes por dia, 
mas acima da média dos dias 
de semana, que é de 4,31 por 
dia no mesmo período. Isso 
representa que, no feriadão, 
uma pessoa perde a vida no 

trânsito gaúcho a cada quatro 
horas.

noS FinadoS
Analisando globalmente, 

nos feriados de Finados do 
período de 2007 a 2017, perce-
be-se que, dos 218 óbitos regis-
trados, 112 ocorreram nos dias 
intermediários (descontados o 
de saída para o feriadão e o de 
retorno) e nos turnos da noite 

e da madrugada, quando 
ocorreram 128 dos 218 óbi-
tos. O Detran-RS recomenda, 
assim, cuidado redobrado 
nestes dias e horários.

Estão mobilizados na ope-
ração: Polícia Rodoviária Fe-
deral, Detran-RS, Polícia Civil, 
Brigada Militar e Comando 
Rodoviário da Brigada Mi-
litar.


