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Este ano, a Semana da Pá-
tria tem como tema nacional 
a Bandeira do Brasil. Em 
nível de Estado, o “Parque 
Nacional Histórico Marechal 
Maniel Luiz Osório”. Já os 
municípios tiveram livre es-
colha. Em Vera Cruz, o tema 
sugerido são os 60 anos de 
Vera Cruz, porém, a escola 
poderá apresentar trabalhos 
e projetos realizados ao longo 

do ano. Na Capital das Ginca-
nas a novidade é o incremento 
na programação, com a inser-
ção da 23ª Feira do Livro e 27ª 
Mostra de Teatro.

Em Vera Cruz, a abertura 
da Semana da Pátria ocorre 
na segunda-feira, dia 2 de se-
tembro, a partir das 9h15min, 
com a chegada do Fogo Sim-
bólico da Pátria, na Praça 
José Bonifácio. Até o dia 7 de 

setembro, escolas e entidades 
que participam da Feira e 
da Mostra, estarão envolvi-
das nos Momentos Cívicos 
realizados no hasteamento e 
arriamento das bandeiras. O 
desfile cívico está marcado 
para as 14 horas do dia 7, em 
frente a Praça José Bonifácio.

SANTA CRUZ
Em Santa Cruz, a cerimônia 

de abertura da Semana da 

Pátria ocorre no domingo, dia 
1º de setembro, no Shopping 
Santa Cruz, às 10 horas e 
tem como tema municipal os 
símbolos cívicos da cidade: 
o hino, brasão e a bandeira. 
Também irá homenagear a 
cidadã Elisa Gil Borowsky. 
O desfile cívico ocorre no dia 
7, a partir das 9 horas, na rua 
Ernesto Alves, junto à Praça 
Siegfried Heuser.

Municípios se preparam para a Semana da Pátria
vERA CRUZ E SANTA CRUZ

Chamada contra o suicídio
Centro de Valorização 
da Vida busca 
voluntários que 
possam atender 
ligações do 188 para 
ajuda a mudar destinos

Naira frisa que ajudar quem precisa não tem preço
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“O telefone não para de 
tocar.” A frase é de Nai-
ra Zanette, porta-voz 

do Centro de Valorização da 
Vida (CVV) de Santa Cruz do 
Sul, órgão responsável pelo 
atendimento de ligações de 
apoio emocional e prevenção 
ao suicídio. O número de cha-
madas recebidas no 188, de 
todos os estados brasileiros, 
impressiona os 13 voluntários 
que atuam no CVV em Santa 
Cruz, única franquia no Vale 
do Rio Pardo. 

A falta de voluntários im-
pede que mais ligações sejam 
atendidas. De acordo com 
Naira, na última seleção de 
voluntários, dos 60 inscritos 
apenas 30 realizaram o trei-

luIzA ADORNA

Quem não tiver interesse em ser voluntário, mas 
quiser ajudar, pode contribuir de outras formas com 
o órgão. Atualmente, o CVV sobrevive de doações 
e, muitas vezes, do esforço financeiro dos próprios 
voluntários. Para doar, a conta bancária é na Caixa 
Econômica Federal. Agência: 0500 Conta: 2684-0 
Operação: 013 CNPJ:.07.708.503/0001-65, em nome 
da Associação Amigos da Vida. 
Mais informações sobre o serviço podem ser obtidas 
diretamente com os voluntários, das 9h às 12h no dia 
14 de setembro, na Praça Getúlio Vargas. No local, o 
CVV realizará uma roda de conversa sobre o Setem-
bro Amarelo, campanha de prevenção ao suicídio.

CoMo AJUdAR

Polícia Civil vai 
paralisar nesta 
sexta-feira

ESTAdo

Como forma de protes-
tar contra a insegurança 
da população, a morte de 
policiais, o atraso de salá-
rios e o possível aumento 
da alíquota de contribui-
ção para a previdência, a 
Polícia Civil de todo o Rio 
Grande do Sul irá paralisar 
as atividades nesta sexta-
feira. Em Santa Cruz, cerca 
de 60 policiais irão cruzar 
os braços das 8h às 18h. 
Os profissionais irão para 
a delegacia, mas apenas 
atenderão ocorrências de 
maior gravidade. 

GALINHADA
O grupo de mulheres 
rurais Mãos Ativas con-
vida para a galinhada 
marcada para o dia 1º de 
setembro, domingo, na 
SER Nacional, em Ponte 
Andréas. O valor é de R$ 
15 (adulto) e de R$ 8 (de 
seis a 11 anos).  

GALINHADA
A Emater de Vera Cruz 
informa que segunda-
feira, dia 2, haverá reu-
nião no grupo de linha 
Capão, às 14 horas, no 
Esporte e lazer Tio Ma-
rio. Na terça-feira, haverá 
reunião no Grupo de 
linha Henrique D’Ávila, 
a partir das 14 horas, 
no E.C. Juventude. Na 
quarta-feira, dia 4, ha-
verá reunião no Grupo 
de Mulheres Rurais de 
linha Dona Josefa, às 14 
horas, na Associação dos 
moradores.

EXPOSIÇÃO
Neste sábado e domin-
go, dias 31 de agosto e 1º 
de setembro, ocorrem a 
48ª Exposição Regional 
de Orquídeas Cattleya 
Intermedia e 14ª Festa 
das Flores. Cerca de 300 
exemplares de diversas 
variedades de orquídeas 
vão estar em exposição 
no Parque da Oktober-
fest, em Santa Cruz. Ha-
verá venda de plantas, 
artesanato, roupas e pro-
dutos de agroindústrias.

AviSoS

Quando Naira escuta essa 
frase, entende porque está 
há sete anos no centro. “Aju-
dar quem precisa não tem 
preço. Nem sempre conse-
guimos salvar vidas, mas 
precisamos aprender a ou-
vir o outro e compreender a 
sua dor. As pessoas querem 
carinho, atenção e alguém 
que se coloque no lugar. 
Aqui, nunca vamos te dizer 
que é frescura. Depressão 

nunca é frescura”, destaca. 
Embora seja doloroso 

conhecer tantas angústias, 
a contadora acredita que 
ser voluntária do CVV é se 
autoconhecer. “Você apren-
de a cuidar de ti e também 
dos outros. Aprende a não 
julgar, a prestar atenção 
em quem está ao seu lado 
e a ouvir, mesmo que seja 
apenas um choro”, relata a 
voluntária. 

namento. No fim, apenas oito 
se juntaram aos veteranos do 
centro. Porém, Naira não os 
culpa. Afinal, um dos precei-
tos do órgão diz que o CVV 
é para todos, mas nem todos 
são para o CVV. Naira pede 
o apoio da comunidade, para 
ajudar a preencher as lacunas “Por conta desta ligação, 

eu não me suicidei”

da escala de horários. Os prin-
cipais turnos em aberto são os 
do fim de semana, sextas-fei-
ras e das noites em geral, mo-
mentos que, segundo Naira, 
há muitas ligações por conta 
do sentimento de solidão. 

Quem quiser participar pode 
deixar o contato na recepção 
do Corpo de Bombeiros, que 
cede espaço ao órgão, pela pá-
gina do CVV ou pelo e-mail: 
secretaria.santacruzdosul@
cvv.org.br. 


