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Programe-se: em 
2019, menos feriadões
Neste ano, apenas três possibilidades de esticar as folgas. Mas atenção, 
duas - Carnaval e Colono e Motorista - valem apenas para algumas cidades
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AGENDA

Não é feriado, mas data engraçada

Próximo feriado, mas não em todo o Brasil, é o de Carnaval

OS FERIADOS
Março
5 - TERÇA-FEIRA
Carnaval (ponto facultativo)

Abril
19 - SEXTA-FEIRA
Paixão de Cristo

21 - DOMINGO
Tiradentes e Páscoa

Maio
1º - QUARTA-FEIRA
Dia do Trabalho

Junho
20 - QUINTA-FEIRA
Corpus Christi

Julho
25 - QUINTA-FEIRA
Colono e Motorista

Setembro
7 - SÁBADO
Independência do Brasil

20 - SEXTA-FEIRA
Revolução Farroupilha

Outubro
12 - SÁBADO
Nossa Senhora Aparecida

Novembro
2 - SÁBADO
Finados

15 - SEXTA-FEIRA
Proclamação da República

Dezembro
25 - QUARTA-FEIRA
Natal

O novo ano começou na 
terça-feira. Junto com ele, o 
planejamento dos próximos 
12 meses e aquela espiada 
no calendário para saber 
quando serão os tradicionais 
feriadões. E se você gosta de 
descanso, saiba que o 2019 
será de menos folgas do que 
o ano que encerrou. Ao todo, 
são 12 feriados. Desses, cinco 
serão em fins de semana. 

Os feriados de Indepen-
dência do Brasil, Nossa Se-
nhora Aparecida e Finados 
cairão em sábado, dia em 
que muitos já não trabalham. 
Tiradentes será no domingo, 
junto com a Páscoa. Sexta-fei-
ra Santa, como tradicional, é 
na sexta que antecede a Pás-
coa e feriado em todo o Brasil. 
Corpus Christi também cai 
sempre em quinta-feira e será 
celebrado este ano em 20 de 
junho. Dos demais feriados 
nacionais, Dia do Trabalho e 
Natal serão em quarta-feira 
e Proclamação da República 
em sexta, o que não deve ge-
rar feriadão. No Rio Grande 
do Sul, o feriado de Revo-
lução Farroupilha, em 20 de 
setembro, também será em 
sexta-feira.

Em 2019 deve haver apenas 
três feriadões. Em 5 de março 
tem Carnaval. No entanto, em 
Vera Cruz é ponto faculta-
tivo, assim como em muitas 
cidades. Em 25 de julho, uma 
quinta-feira, será lembrado o 
dia do Colono e Motorista. Na 
Capital das Gincanas e em di-
versos outros municípios da 
região é feriado. Quem quiser 
viajar, terá, possivelmente, a 
sexta-feira, dia 26, de folga. 

Para estes dois feriados é 
preciso atenção, pois eles são 
municipais. O único feria-
dão em nível federal será o 
de Corpus Christi, em 20 de 
junho. Muitos devem folgar 
também na sexta-feira, dia 21.

PONTOS FACULTATIVOS
O Município de Vera Cruz 

ainda não definiu os pontos 

facultativos para 2019. No 
ano passado, na véspera de 
Natal e de Ano Novo, pós-
feriado de Corpus Christi, 
pós-feriado de Revolução 
Farroupilha, pós-feriado de 
Proclamação da República e 
na segunda e terça-feira de 
Carnaval não teve expediente 
na Prefeitura. 

Tem dia para quase tudo. 
De fruta, de verdura, de santo, 
de parente. E tem alguns que 
chamam a atenção pelo inusi-
tado. Sabia que tem o dia da 
Tia Solteirona? Pois é: a data é 
lembrada em 25 de setembro. 
Também tem o Dia Mundial 

da Nutella. E esse já está bem 
próximo: 5 de fevereiro. Confi-
ra mais algumas datas pitores-
cas: 14 de março, dia do PI; 22 
de abril, dia da Tontura; 23 de 
abril, dia Nacional do Choro; 
25 de maio, dia da Toalha; 25 
de junho, dia do Quilo; 22 de 

setembro, dia da Banana; 11 de 
outubro, dia Mundial do Ovo; 
13 de outubro, dia Nacional do 
Dinheiro; 15 de outubro, dia 
Mundial de Lavar as Mãos; 
21 de novembro, dia das Sau-
dações; e 28 de dezembro, dia 
dos Santos Inocentes.

INÍCIO de ano, fim de festa. Agora, ao trabalho. O Brasil 
está sob nova direção e tem muito que fazer pela frente. 
O começo de 2019 é de um significado diferente, eis que 
assinala a chegada de um novo governo em Brasília e nos 
estados. A posse presidencial de Jair Messias Bolsonaro 
representa uma ruptura sobre a política tradicional, e que, 
portanto, está cercado da maior expectativa sobre o que re-
serva o futuro do Brasil. Já no parlatório do Planalto, Michelle 
Bolsonaro quebrou o protocolo e fez um discurso em Libras, 
que é a linguagem brasileira de sinais, simbolizando que 
irá implantar ações de apoio às classes menos assistidas. A 
chegada de Bolsonaro à Presidência começou a se desenhar 
em 2013, quando o povo foi às ruas, mas nada mudou. Passou 
pela Lava Jato, um processo de depuração ética combatida de 
todas as formas pelos políticos envolvidos. Como o deboche 
continuava, o povo resolveu fazer nas urnas a mudança que 
precisava ser feita. 

ATENDER esta expectativa popular não será uma tarefa 
fácil, principalmente sabendo do temperamento impulsivo 
e às vezes polêmico de Bolsonaro. No entanto, ele herda de 
Michel Temer um país em melhores condições daquele que 
fora deixado por Dilma Rousseff por ocasião do seu impeach-
ment. Ainda assim, sobra uma conta negativa de 13 milhões 
de desempregados. O padrão de vida das famílias declinou, 
as políticas de assistência aos serviços públicos deixam a 
desejar, a violência está em todos os recônditos do País, o 
crime organizado cresce e toma conta de bairros, a corrup-
ção ronda a politicalha. De bom, é que a economia dá sinais 
positivos de recuperação, a inflação continua baixa, embora 
os juros ainda estejam estratosféricos. O desequilíbrio fiscal 
assombra, mas o novo Presidente afirma que só vai gastar o 
que for arrecadado. Tudo leva tempo porque precisa de uma 
quebra de paradigmas. Terá que ter muita compreensão do 
povo brasileiro.

NA POSSE, causou surpresa a todos, agradável, diga-se, 
a receptividade popular ao general Hamilton Mourão, o 
vice de Bolsonaro. Como o Presidente, ele também é dado 
a declarações contundentes, talvez uma característica dos 
militares. Durante a campanha, jornalistas da mídia esquer-
dista tentaram de todas as formas desqualificar Mourão. Não 
conseguiram, porque ele tem cultura, formação superior, fala 
pelo menos três idiomas fluentemente, tem conhecimentos 
de economia, direito, administração e política. Com um 
semblante severo, Mourão é educado (coisa que alguns jor-
nalistas não são) e acessível. Nos convites para palestras que 
aceitou na pré-campanha, foi sempre aplaudido e elogiado. 
No parlatório, citado por Bolsonaro, ouviu seu nome acla-
mado pelas milhares de pessoas presentes na Praça dos Três 
Poderes. Mourão reitera que não será um vice decorativo. Ele 
terá uma linha direta de diálogo com Bolsonaro e sua equipe.

AQUI, na nossa Província de São Pedro, não é muito 
diferente a situação do governador Eduardo Leite, mas ele 
recebe os cofres do Piratini em situação melhor do que José 
Ivo Sartori herdou do governo Tarso Genro, que gastou além 
da conta e deixou a fatura para seu sucessor pagar. Diga-se, 
Sartori não teria assumido todo o desgaste político se não 
fosse por extrema necessidade. Já o novo governador, em seu 
discurso, enfatizou que é hora de romper com os confrontos 
inúteis e históricos. Disse que as dificuldades do Erário de-
vem ser suportadas por todos, num claro recado às demais 
instituições. Determinou ao secretariado um rigoroso corte 
de gastos. A prioridade é normalizar o pagamento da folha 
do funcionalismo. Há uma perspectiva promissora de que o 
Estado poderá ter boa receptividade junto ao Planalto, por-
que três políticos gaúchos integram os Ministérios, inclusive 
o vice Hamilton Mourão. Mas, terão que primeiro passar no 
“Posto Ipiranga”.


