
Nada mais genuíno do que 
o sentimento que aflora de 
uma criança. Agora mul-
tiplica por três. E canaliza 
esta força em boas ações. 
O resultado é transforma-
dor, inspirador. Serve de 
exemplo e mostra como 
a cidadania funciona - ou 
pelo menos deveria fun-
cionar sempre - na prática. 
No último sábado, dia 24, 
logo após almoço, Helena 
Cunha foi até a casa da 
Valentina Müller com uma 
luva e uma sacola plástica, 
convidando-a para limpar a 
rua. Empolgadas, as ami-
gas trataram de ir recrutar 
mais uma vizinha, a Marina 

Waechter, para ajudar. O 
resultado? Em uma quadra 
da rua Wilma Pauli, o trio 
recolheu três sacolas cheias 
de lixo, entre tocos de 
cigarro, plástico  e litrões. O 
engajamento e a repercus-
são foram tamanhos que a 
ação deve se repetir, com a 
ajuda dos pais, pelo bairro, 
adianta a mãe da Valentina, 
Deise Borges. Nas redes 
sociais, após a publicação 
feita pelo jornalista Lucas 
Dalfrancis, “das cenas sim-
ples que enchem o coração 
de esperança”, inúmeras 
manifestações da comuni-
dade. O mundo ainda tem 
jeito.

Bem-vindo! Santa Cruz do 
Sul já respira o clima da 
Festa da Alegria nesta se-
mana. Isso porque ocorre 
neste domingo, dia 1º de 
setembro, a Escolha das 
Soberanas da 35ª Oktober-
fest. 
O evento, que ocorre no 
Ginásio Poliesportivo a 
partir das 19 horas, come-
çou a ganhar formato com 
a montagem da estrutura 
da passarela. Os trabalhos 
iniciaram na manhã desta 
segunda-feira e se esten-
dem até o grande dia.
Quem quiser prestigiar 

a escolha, pode adquirir 
ingressos com as candida-
tas, ao valor de R$ 10, ou 
na hora.  As 14 candidatas 
sobem à passarela monta-
da para um lindo espetácu-
lo, inspirado na história de 
35 anos deste importante 
concurso, que culmina 
no trio de soberanas que 
tem a missão de divulgar 
e recepcionar os visitantes 
do evento, substituindo a 
rainha da 34ª Oktoberfest, 
Ana Julia Metz, e as prin-
cesas Alline Luiza Bellina e 
Bruna Gabriela Cruz. Pro-
mete ser um espetáculo.
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Cidadania que é exemplo

Willkommen

O Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) come-
çou a pagar nesta segun-
da-feira, dia 26, a primeira 
parcela do 13º salários dos 
aposentados e pensionistas. 
A data de pagamento varia 
de acordo com o número 
final do benefício. O dinhei-
ro será depositado com a 
folha mensal de agosto. A 
antecipação vai beneficiar 
aqueles que, durante o ano, 
tenham recebido auxílio-
doença, auxílio-acidente, 
aposentadoria, auxílio-re-
clusão ou pensão por 
morte e demais benefícios 
administrados pelo INSS 
que também façam jus ao 
abono anual. A parcela dos 
50% restantes será paga no 
fim do ano. Terão direito à 
primeira parcela do abono 
anual cerca de 30 milhões 
de benefícios. Não haverá 
desconto de Imposto de 
Renda na primeira parcela, 
que será cobrado apenas 
em novembro e dezembro, 
quando for depositada a 
segunda parte do abono.

13º dos 
aposentados
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