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Uma Santa Cruz para 
todos conhecerem

Candeeiro é campeão na dança pela força B

Através de projeto, 
que inicia em agosto, 
pessoas de baixa 
renda vão ser levadas 
para visitar pontos 
turísticos da cidade

Parque da Santa Cruz será um dos pontos visitados
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Santa Cruz do Sul é 
conhecida por sediar a 
Oktoberfest, mas tam-

bém por suas belezas e seus 
pontos turísticos. No entanto, 
alguns santa-cruzenses não 
conhecem esses locais, seja 
pela dificuldade de locomo-
ção ou pela falta de acesso, 
devido às condições sociais. 
Após identificar essa deman-
da, a Secretaria de Comunica-
ção, em parceira com outras 
secretarias, como Educação e 
Turismo, trabalha no projeto 
“Conhecendo a sua cidade”, 
que vai levar a população para 
fazer um tour pelo município. 

De acordo com o secretá-
rio de Comunicação, Régis 
de Oliveira Júnior, o projeto 
visa atender crianças, jovens 
e adultos de vários bairros 
de Santa Cruz. “Queremos 
levá-los para um tour pela 
cidade para que conheçam o 
Lago Dourado, o Parque da 
Gruta, o Parque da Santa Cruz 
e outros pontos”, conta. 

Além disso, o objetivo prin-
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NO último fim de semana tudo saiu conforme 
programado na Feira da Produção. Menos o sol, é 
claro. A chuva fina e umidade num primeiro momento 
inibiram a movimentação no parque. Mas o domingo 
à tarde foi de “casa cheia”, como fala a gíria popular. 
Certamente esperavam os expositores um melhor 
retorno comercial. Nem por isso perderam o otimis-
mo, e conforme as opiniões colhidas pelo articulista, 
a Feira está consolidada. Certamente haverá uma 
reunião de avaliação para projetar a próxima edição. 
De parte dos visitantes, o comentário mais insisten-
te apelava pela pavimentação do parque, eis que 
a brita embaraçava o passeio, principalmente para 
quem tem dificuldades de locomoção. Aliás, isso já 
foi comentado aqui há muito tempo, sugerindo-se 
que houvesse um paisagismo da área com a definição 
dos passeios. Fica, pois, revalidada a sugestão, a ser 
avaliada e quem sabe, oportunamente colocar mãos 
à obra. O público agradece.

TAMBÉM foi dito aqui, em alguma edição passada, 
que a educação é a base de tudo em um país que quer 
o desenvolvimento. Na ocasião foi citada a Coréia 
do Sul como exemplo. Duas nações, Coreias do Sul e 
Norte envolvidas em uma guerra fratricida no início 
dos anos 50, separando irmãos e famílias. Findo o 
conflito, sem dinheiro para obras de reconstrução, 
milhares de vidas adultas perdidas, idosos e mutilados 
para sustentar, o governo da Coreia do Sul investiu 
tudo na educação de base. De lá em diante, escolas 
são avaliadas anualmente, de forma não punitiva, mas 
com intuito de recompensar o mérito daquelas com 
melhor desempenho. Da mesma forma, professores 
também são examinados, sem obrigatoriamente rece-
ber recompensa, enquanto os de baixo desempenho 
recebem acompanhamento para evoluir. A Coréia do 
Sul de hoje está ao lado de China e Japão, entre as 
nações mais desenvolvidas. Que digam seus carros 
e eletrônicos vendidos mundo afora.

NO BRASIL, não há dúvida que o baixo nível da 
educação está na origem dos nossos maiores proble-
mas. A bandeira estampa “ordem e progresso”, mas 
não temos nem uma coisa nem outra. Nos indicadores 
socioeconômicos, os vizinhos Chile e Paraguai estão 
nos ganhando há muito tempo. Eles avançam e fica-
mos aqui discutindo ideologias de gênero, fake news, 
pesquisas populares duvidosas, quem mandou matar 
Bolsonaro, os imbróglios do coitado do Neymar Jr, 
e por aí vai. Quanta energia perdida. Somos um país 
com devaneios e deslumbres faraônicos que nenhuma 
outra nação ousaria. Campeões em sustentar a maior 
casta de privilegiados com recursos públicos, sem 
dar satisfação aos mais de 13 milhões de desempre-
gados. Enquanto isso, milhares de escolas de base 
reclamam investimentos em melhorias na estrutura 
e incentivos para formação e aperfeiçoamento dos 
docentes. Até quando a realeza de Brasília continuará 
nos subjugando?
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cipal da iniciativa é assistir 
pessoas de baixa renda. Se-
gundo o secretário, muitas 
vezes, devido às condições 
sociais, elas acabam não co-
nhecendo as belezas do muni-
cípio. “Não há linha de ônibus 
para alguns dos pontos turís-
ticos, a exemplo dos Parques 
da Gruta e da Santa Cruz e, 
por isso, essas pessoas não 
conseguem se deslocar até lá”, 
afirma Régis.

DEFINIÇÕES
Conforme planejamento, 

o projeto deve iniciar em 

agosto deste ano. “Já estamos 
na parte final. Trabalhamos, 
agora, para apresentá-lo à 
população em breve, e criar 
um cronograma de visitas 
mensais em vários pontos da 
cidade”, explica. 

Segundo Régis, a forma 
como os santa-cruzenses vão 
poder se inscrever e participar 
do projeto ainda está sendo 
definida. “Estamos estudan-
do o modelo final pelo qual 
vamos inscrever ou convidar 
as pessoas a participarem do 
projeto”, completa. 

O CTG Candeeiro da Ami-
zade, de Vera Cruz, trouxe 
boas notícias de Campo Bom, 
no último fim de semana, após 
participar do 21º Sarau de 
Arte Gaúcha, realizado pelo 
CTG M’Bororé. A Invernada 
Adulta conquistou o título de 
campeã na Força B, na dança.

Segundo o responsável 
técnico, Alex Von Martin, o 
“rodeio” artístico tradicional é 
semelhante ao Enart. Ao todo, 
42 grupos se apresentaram 
no domingo, dia 9. Ainda 
segundo Martin, o evento tem 

o maior número de concorren-
tes e conta com um sorteio de 
danças. Disputado, o Sarau do 
M’Bororé tem, inclusive, lista 
de espera para inscrição. “De-
vido ao espaço ser pequeno é 
considerado ‘la bombonera’ 
da dança”, conta. 

Alex revela que em virtude 
da grandiosidade que o even-
to representa, todos os grupos 
querem dançar neste rodeio 
artístico. “Essa é a primeira 
vez que o Candeeiro partici-
pa e estamos muito felizes”, 
comemora. A segunda colo-

cação é do CTG Os Gaudérios 
e o terceiro lugar do CTG 
Caiboaté. Já na força A, o CTG 
Tiarayú, o CPF Piá do Sul e o 
Aldeia dos Anjos subiram no 
pódio.

Alex, ao lado de Bruna 
Kohl, adianta que este será um 
ano de conquistas, devido ao 
o trabalho que os integrantes 
do Candeeiro vêm desem-
penhando para a busca de 
novos títulos. No fim do mês, 
a Invernada irá para a fase 
regional do Enart, em Encru-
zilhada do Sul.
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