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O sonho de princesa 
prestes a se realizar
Laura Vargas da Silva, Gabriela da Rosa Rocha e Laia Taniguchi Keller poderão come-
morar neste sábado, dia 1º de dezembro, os 15 anos, graças à ação “I Have a Dream”
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INICIATIVA DO INTERACT CLUB

De 2015 até o ano passado, 20 garotas tiveram o desejo atendido e debutaram durante baile

“
Nós sabemos que toda a me-
nina, ou pelo menos a maio-
ria delas, têm este sonho de 
realizar uma festa que faz a 
passagem da infância para 
a adolescência. É um marco 
super importante.”

LAURA DE VARgAs
Presidente do Interact Club

Comemorar os 15 anos 
é um dos momentos mais 
esperados na vida de muitas 
meninas. Quem não sonhou 
com um baile de debutante? 
Com a valsa? Com o vestido 
de princesa? Para as meninas 
que têm condições de viven-
ciar este momento, é a reali-
zação de um sonho. Porém, 
algumas são impossibilita-
das de tornar realidade este 
momento, pois não possuem 
condições financeiras. Pen-
sando nisso, o Interact Club 
Vera Cruz realiza mais uma 
edição do “I Have a Dream”, 
que na tradução diz “Eu te-
nho um sonho”.

Este é o quarto ano que a 
entidade organiza a ação em 
prol de meninas carentes, que 
sonham em ter uma festa de 
15 anos. O evento acontece 
neste sábado, dia 1º de de-
zembro, a partir das 20 horas, 
no ginásio do bairro Bom Je-
sus. Neste ano, três meninas  
terão a oportunidade de ter 
um verdadeiro dia de prin-
cesa, com direito a salão de 
beleza (cabelo, maquiagem, 
pedicure e manicure) e ves-
tido - tudo sem custo para as 
debutantes graças à colabora-

doras que decidiram ajudar.
Mas para que pudessem 

realizar este sonho, as meni-
nas precisaram enviar uma 
cartinha explicando o motivo 
pelo qual mereciam receber 
a festa de 15 anos. Desde 
2015, quando ocorreu a pri-
meira edição, até agora já 
foi realizado o sonho de 20 
meninas. Em 2018, Gabriela 
da Rosa Rocha, Laia Tanigu-
chi Keller (ambas de Vale do 
Sol) e Laura Vargas da Silva, 
de Vera Cruz, conseguiram 
sensibilizar os interactianos. 

“Para nós, do Interact, 
é super gratificante poder 
realizar este baile, ver  o 
sorriso e toda a emoção que 
as meninas ficam é a melhor 
coisa que poderíamos receber 
em troca”, reflete a presiden-
te da entidade, Laura dos 
Santos de Vargas “E é por 

este motivo que persistimos 
neste projeto”, acrescenta. 
“Nós sabemos que toda a 
menina, ou pelo menos a 
maioria delas, têm este sonho 
de realizar uma festa que faz 
a passagem da infância para 
a adolescência. É um marco 
super importante”, completa.

O BAILE
A festa, preparada com 

muito carinho para as três 
jovens, será no estilo dos anos 
anteriores, quando membros 
do Interact dão abertura ao 
evento, com breve fala, e na 
sequência acontece a entrada 
das meninas. Acompanha-
das, elas vão dançar a valsa 
e, após, fazem fotos com 
familiares e amigos.

Diferente do ano passado, 
o cardápio desta edição terá 
jantar e não coquetel. Já estão 
confirmadas cerca de 100 
pessoas para a janta, entre 
familiares, amigos e pessoas 
da comunidade que tem 
interesse em acompanhar a 
festa. Quem  não adquiriu 
seu ingresso, ainda dá tempo. 
Eles estão disponíveis com 
membros do Interact Club 
no valor de R$ 15 (adulto) e 
R$ 8 (crianças de 8 a 11 anos). 
Após a janta, Gabriela, Laia 
e Laura poderão se divertir 
com a tão esperada “balada”.

EsTA semana o presidente eleito Jair Bolsonaro teve uma 
mostra do tamanho das dificuldades que o seu governo 
vai enfrentar depois da posse. O presidente Michel Temer 
sancionou o reajuste salarial para os ministros do Supremo 
Tribunal Federal, e por decorrência, em cascata, ao restante 
das elites das instituições palacianas. Não fez efeito o apelo 
da equipe econômica do novo governo para que o Congresso 
não aprovasse o aumento e que o Planalto não o sancionasse. 
Na prática, tudo é resultado de um conchavo entre os presi-
dentes dos três poderes com os seus interesses predominan-
tes resguardados. O corporativismo da nobreza em Brasília 
ainda resiste e não vai abrir mão dos seus privilégios. O país 
vive um momento de extrema gravidade, e, portanto, esta 
dita “reposição inflacionária” é injustificável considerando a 
situação de penúria em que vivem a maior parte das famílias 
brasileiras, que se encontram desempregadas.

DE fato, o alto comando dos poderes republicanos sim-
plesmente ignorou a privação da população tupiniquim, 
alegando uma irônica necessidade de reposição de perdas, 
quando na realidade Suas Excelências já são donos de con-
tracheques polpudos que pouquíssimos brasileiros conse-
guem alcançar, além de outras regalias debitadas na conta 
do contribuinte. Para sacramentar o escarnio, negociou-se 
compensar o reajuste com a revogação do pagamento do 
auxílio-moradia dos magistrados e procuradores para im-
pactar menos as contas públicas. Ora, convenhamos, o que 
ainda mais se pode esperar da aristocracia da República? 
Este episódio só piorou a fotografia dos três poderes. Para 
o grande público ficou claro como se comportam quando 
se trata de defender seus privilégios. Como bem disse Jair 
Bolsonaro, bem ao seu estilo, direto e sem meias palavras, 
a conta deste arranjo vai ser paga pelo povo, inclusive os 
desempregados. Mais uma vez. Até quando?

ONDE buscar o dinheiro? O presidente eleito tem dito e 
repetido que não irá criar ou aumentar impostos, eis que o 
brasileiro suporta uma das mais altas cargas tributárias do 
Planeta. A nova equipe econômica não desconhece a situação 
cambaleante dos cofres do Grande Erário com reservas fiscais 
no limite, e que por isso será preciso impor com urgência, 
um severo plano de contingenciamento de gastos e acelerar 
as privatizações. É bem vista esta medida de privatização 
de estatais, eis que num primeiro momento diminuem o 
tamanho do estado brasileiro. Entretanto, que seja feito 
por meio de operações em condições justas quanto ao seu 
valor, e que o pagamento seja efetivamente em dinheiro e 
não em créditos “podres” de difícil liquidação. Será preciso 
também dar urgência em ações internacionais para repatriar 
os cifrões depositados pelos corruptos nos paraísos fiscais. 
O povo brasileiro espera por isso, porque é um dinheiro que 
lhe pertence.  

AQUI, nas coxilhas da Província de São Pedro, a situação 
não é diferente. Passadas as bravatas de palanque, não tem 
passe de mágica capaz de encher os cofres do Piratini. Desde 
a eleição, a Assembleia não tem votado um único projeto. 
A proposta que prorroga a manutenção das atuais alíquotas 
do ICMS permanece em “stand by”, e possivelmente será 
votada na semana natalina. O governador eleito insiste em 
não repactuar o plano de recuperação fiscal acertado por 
Sartori com a União. O efeito direto nesta negativa indica 
um agravamento da crise do Estado, uma insolvência ainda 
maior para os próximos quatro anos. Eduardo Leite negocia 
com os deputados a aprovação da manutenção do ICMS e 
tenta barrar os reajustes das carreiras do Judiciário, Legis-
lativo, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria. 
Por sua vez, os legisladores também cobram a divulgação 
dos nomes da equipe do novo governo. Situação delicada 
e transição difícil.


