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A partir de hoje, cartas 
podem ser adotadas
Vera Cruz e Santa Cruz participam do Papai Noel dos Correios. Padrinhos 
que querem presentear crianças devem se dirigir a uma agência da empresa
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PARA FAZER O BEM

No interior de Vera Cruz, mais solidariedade

A exemplo de outros anos, Secretarias de Educação selecionam escolas a serem contempladas

AGÊNCIAS

Lançada no início deste 
mês, a Campanha Papai Noel 
dos Correios possibilita a 
adoção de cartinhas e o aten-
dimento de pedidos de pre-
sentes de crianças carentes. 
Assim como na edição do 
ano passado, as agências dos 
Correios de Vera Cruz e Santa 
Cruz estão engajadas na ação. 
O período de adoção das car-
tas vai de 23 de novembro a 7 
de dezembro. O presente deve 
ser entregue pelo padrinho, 
embrulhado em papel pardo 
e identificado com o número 
da carta, na agência dos Cor-
reios durante este intervalo de 
tempo. No caso de ser mais de 
um presente para uma mesma 
carta, deve-se fazer um único 
pacote.

A forma de adoção pelos 
padrinhos é feita da mesma 

maneira em todo o Brasil. As 
cartas enviadas pelas crianças 
são lidas e selecionadas. Em 
seguida, disponibilizadas nas 
unidades da empresa. Os Cor-
reios não fazem a distribuição 
diretamente à população, em 
suas residências. As cartas do 
Papai Noel dos Correios ficam 
disponíveis apenas nos locais 
indicados. Em Vera Cruz e 
Santa Cruz, por exemplo, na 
agência dos Correios (veja 
endereço no quadro). Os pre-
sentes devem ser levados até 

estes locais. Não é permitida 
a entrega direta do presente. 
O objetivo, frisa os Correios, 
é preservar a localização da 
criança, seguindo recomen-
dação do Ministério Público 
Federal.

A exemplo do ano passado, 
as Secretarias de Educação de 
Vera Cruz e de Santa Cruz do 
Sul indicaram duas escolas 
cada uma para participar da 
ação. O nome dos educandá-
rios não foi informado pelos 
Correios.

VERA CRUZ
Rua Roberto Gruendling, 231, sala 1
Funcionamento: das 9 às 17 horas
Telefone: (51) 3718-1144

SANTA CRUZ DO SUL
Rua Venâncio Aires, 683
Funcionamento: das 9 às 17h30min
Telefone: (51) 3713-3492

O Grupo de Jovens de Fer-
raz planeja novamente fazer 
um Natal solidário, levando 
presentes e o Papai Noel às 
famílias carentes da locali-
dade. Para isso, precisa da 

contribuição de empresas e 
de parceiros. Quem quiser 
ajudar a encher o saco do bom 
velhinho pode fazer doação de 
valores e de brinquedos. Eles 
podem ser entregues ao Pastor 

Carlos Wendland e ao Diego 
Wagner, integrante do grupo 
de jovens. A distribuição dos 
presentes e de muitos sorrisos 
será no dia 23 de dezembro, no 
tradicional Dia Feliz.

FAZ um bom lapso de tempo, tanto que não é possível 
precisar a data exatamente, foi aqui comentado da ne-
cessidade de uma intervenção no trânsito naquele ponto 
conflagrado da intersecção das ruas Roberto Gruendling, 
Martim Francisco e Cláudio Manoel. O espaço ali existe 
desde antes mesmo da emancipação, quando havia menos 
de uma centena de carros emplacados na Villa Theresa. 
Lembra-se que ainda tinha, então, no início da Cláudio 
Manoel, uma torre com um transformador que fornecia a 
energia elétrica para a Villa. Tempos de antanho a parte, 
a cidade cresceu, multiplicaram-se os loteamentos for-
mando novos bairros, com residências, comércio variado 
e serviços. E, é claro, automóveis, muitos automóveis, 
além de coletivos, caminhões, motocicletas e veículos de 
todos os tipos de porte e uso. Em certas horas do dia não 
é possível encontrar lugar para estacionar. São problemas 
que exigem paciência e bom senso.

FOI na oportunidade sugerida a criação de vias alterna-
tivas para desafogar o tráfego na rua Roberto Gruendling, 
principalmente quem vem de Santa Cruz, do Bom Jesus e 
da região Leste. A opinião era de acessar a rua João Ortiz 
até encontrar e ingressar na av. Nestor Frederico Henn. Essa 
nova opção iria garantir o acesso ao lado Norte e Oeste 
da cidade. A segunda possibilidade seria de acessar à es-
querda no semáforo junto com a rua Rodolfo Wazlawick 
e logo em seguida ingressando pela rua Alvarenga. Assim 
acessaria a rua Tiradentes, daí em direção ao lado Sul, e 
chegando à rua Carlos Wild, uma via asfaltada que conduz 
também ao lado Oeste. São alternativas de mobilidade ur-
bana que exigem investimentos da municipalidade, como 
melhor estrutura do leito e asfaltamento destas ruas para 
suportar um maior volume de tráfego e peso dos veículos. 
O caminho inverso é também viável e evitaria o trânsito 
pelo ponto problemático.

COM efeito, o que se observa é que a maioria dos con-
dutores prefere transitar pela rua Roberto Gruendling e 
Cláudio Manoel, pelo conforto que o asfalto proporciona. 
Como disse certa oportunidade um prefeito da região “todo 
mundo gosta de andar por ruas asfaltadas”. É uma verdade. 
No nosso caso, muitos motoristas vindos do lado Leste vão 
até o semáforo da rua Cláudio Manoel para ingressar à es-
querda na rua Tiradentes e dirigir-se ao lado Sul da cidade. 
Aliás, segundo consta, houve uma equipe na administração 
anterior que fez um estudo sobre a mobilidade urbana, e 
apontaria as intervenções necessárias. O articulista não 
tem conhecimento do trabalho final, e assim pode que as 
sugestões ora aventadas não sejam nenhuma novidade. 
Ademais, é sempre bom estar preparado para aceitar 
opiniões contrárias, porque toda mudança de hábito, por 
menor que seja, é recebida com desconforto. 

POR ora, enquanto as mudanças não se operam, 
recomenda-se cautela e bom senso no trânsito. Manter 
a educação e a calma é fundamental para paz e a segu-
rança entre condutores, pedestres e todo tipo de usuário 
de meio de transporte. Muitos dos acidentes de trânsito, 
sejam de maior ou menor gravidade, decorrem da falta de 
educação e respeito. A prática de bons hábitos ao volante 
pode evitar acidentes e preservar vidas. Se quisermos um 
bom trânsito, temos que começar por nós mesmos. Quem 
nunca cometeu uma infração, ainda que leve, inocente 
ou até mesmo que passou despercebida? Cada um tem 
que assumir a responsabilidade, praticar boas normas e 
condutas. Cooperação, solidariedade e comprometimento 
constituem os princípios determinantes da transformação 
do comportamento no trânsito. Lembre-se sempre que 
cortesia e gentileza geram cortesia e gentileza. Isso vale 
também para o trânsito.


