
Programação intensa 
para festejar 60 anos
Sábado é de baile do 
município. Na semana 
que vem tem sessão 
solene, encontro da 
melhor idade e 
seminário a artesãos

Encontro da Melhor Idade reúne diversos grupos de fora
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As redes sociais são um dos maiores movimentos 
da geração atual e se tornaram praticamente uma 
extensão do corpo humano, vinculadas aos hábitos, 
costumes e ao cotidiano das pessoas. As redes sociais 
viraram diários on-line. 

Muitas das ações rotineiras se tornaram interliga-
das com a realidade das redes sociais, fazendo com 
que tudo virasse alvo de registro ou compartilhamen-
to. Mas, mesmo com todos os seus benefícios, quando 
se analisa o nível de dependência que muitas pessoas 
passaram a ter pelas redes sociais e o quanto isso 
passou a interferir nas relações interpessoais, apro-
ximando os distantes e afastando os mais próximos, 
começa a aparecer o lado real.

Uma série de pesquisas tem mostrado os males 
causados pelo uso excessivo das redes sociais. O pró-
prio Facebook comparou-se a um bolo, dizendo que 
“doce demais pode fazer mal”. Seria isso um aviso?

Determinados pela facilidade de interação, muitas 
pessoas encontram, nas redes sociais, saídas para 
vencerem problemas como a timidez e para se so-
cializarem com pessoas. Ferramentas como o Face-
book, Instagram, WhatsApp, Twitter, Skype, LinkedIn, 
YouTube, Zoom, Telegram, Google+, dentre outras, 
acabaram encorajando as pessoas a se arriscarem 
mais a interagir com os outros.

Em geral, as telas das redes sociais mostram pes-
soas felizes, viajando, realizando feitos memoráveis, 
alcançando momentos especiais e por aí vai. É um 
leque de conquistas e satisfações com pessoas ale-
gres e realizadoras. 

Recentes estudos mostram que o consumo pas-
sivo dos posts das amizades nas redes sociais está 
fortemente relacionado a sentimentos de solidão e 
depressão. As pessoas se sentem frustradas ao ro-
larem as telas das redes sociais e se depararem com 
pessoas felizes e alcançando coisas grandiosas. É uma 
espécie de tortura mental.

Como resistir ao instinto humano de tentar se igua-
lar ou se superar ao que as amizades publicam nas 
redes sociais? É difícil. Devemos ter sempre em mente 
que, nas redes sociais, as pessoas supervalorizam as 
suas histórias, exageram e muitas vezes, camufl am a 
dureza do dia a dia. As difi culdades e as más notícias 
quase nunca aparecem. 

É inegável que as redes sociais geram inclusão, 
compartilham conhecimento, ajudam a democracia, 
aproximam pessoas e derrubam barreiras de todos os 
tipos. Os benefícios são imensos, e não são somente 
para as pessoas, mas também para as empresas. É 
preciso fi car atento ao seu uso correto e da forma 
como elas ocupam a vida de cada um. 

Existe uma tendência enorme da vida virtual e ima-
ginária na web ocupar uma parte preciosa da nossa 
vida real. É aí que mora o perigo. Saber discernir entre 
os dois mundos é fundamental.
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A Gincana Munic i -
pal abriu os festejos 
de 60 anos de Vera 

Cruz. Após a disputa, os 
preparativos se voltam ao 
Baile do Município, onde é 
divulgado o resultado da 
competição. O evento está 
marcado para este sábado, 
dia 8, no Clube Vera Cruz. 
Para aqueles que só pre-
tendem ir ao baile, ainda é 
possível adquiri-lo na hora. 
Estarão disponíveis cerca 
de 400 unidades, no valor 
de R$ 25. O evento inicia às 
20 horas e a animação fi cará 
por conta das bandas Nova 
Dimensão e Flor da Serra. A 
equipe vencedora da gincana 
deste ano deverá ser conheci-
da durante a madrugada de 
domingo, dia 9. 

SESSÃO SOLENE
Dando sequência à progra-

mação, a Semana do Municí-
pio começa com homenagem. 
Na segunda-feira, dia 10,  
haverá sessão solene, a partir 
das 19 horas, no Clube Vera 
Cruz. O diretor executivo do 
Grupo Arauto, Luís Carlos 
Dhiel, receberá o título de 
Cidadão Vera-Cruzense. Sai-

ba mais sobre a história do 
homenageado nas páginas 10 
e 11 desta edição. 

TERCEIRA IDADE
O tradicional Encontro 

Regional da Melhor Idade 
também acontece na próxima 
semana. Será na terça-feira, 
dia 11, no Clube Vera Cruz, 
a partir das 10 horas. Estão 
sendo esperadas ao longo do 
dia entre 300 e 400 pessoas, 
de diversos municípios da 
região. Serão mais de 10 
grupos vindos de fora. Após 
a recepção dos visitantes, 
haverá almoço. Cerca de  200 
pessoas são esperadas. À tar-
de tem baile, com animação 
da banda Acordes de Ouro.

ARTESÃOS EM FOCO
Já na quarta-feira, dia 12,  

acontece o Seminário Re-
gional de Artesãos em Foco, 
no Clube Vera Cruz, com 
início às 9 horas. O evento 
pretende discutir a profi s-
são de artesão, estimular a 

formação de grupos de pro-
dução, impulsionar a comer-
cialização e contribuir para 
a qualifi cação, atualização e 
valorização do artesão e de 
sua produção. As inscrições 
para o seminário podem ser 
realizadas gratuitamente no 
site da FGTAS.

Além de palestras e di-
nâmica em grupo, haverá 
exposição de artesanato, ofi -
cinas tais como: de pintura 
de porongo, bucha vegetal, 
palha de milho, fibra de 
bananeira, biscuit com pro-
dutos rurais, pasta brilho 
(limpeza de inox e alumí-
nio), desinfetante caseiro, 
artesanato em palha de 
trigo, artesanato com fi bra 
de lã de ovelha e fl ores de 
tecido. O evento é promo-
vido pela FGTAS, através 
da Agência FGTAS/SINE 
de Vera Cruz, em parceria 
com a Prefeitura, Emater/
RS-Ascar e Afubra.


