
Os mais vividos costu-
mam dizer que quando 
florescem os ipês, adeus 
inverno. Apesar de pre-
visões geladas para esta 
semana, até mesmo com 
geada em alguns lugares, 
para quem adora o clima 
primaveril, sempre é um 
alento: já tem ipê dando 
sopa por aí. Na Praça José 
Bonifácio, são as flores em 
cor-de-rosa que colorem 
a copa das árvores. Aliás, 
basta uma voltinha para 
enxergar mais indícios da 
Primavera que logo vem. 

Azaleias e orquídeas nas 
árvores também disputam 
olhares - e, claro, rendem 
registros. 
Mas para seguir ao pé da 
letra o que diz a tradição, 
é quando o ipê amarelo dá 
as caras que o frio vai em-
bora. Na praça principal 
dos vera-cruzenses, ainda 
não floresceu, mas esta 
jornalista já contemplou 
flores amarelinhas na beira 
da estrada geral em Vale 
do Sol. Resta saber se os 
saberes populares ainda 
funcionam.

Toda semana deveria ser, 
na verdade, de ações e 
comportamentos cívicos, 
mas é nesta, que antecede 
o 7 de setembro, que as 
atividades costumam aflo-
rar. Na manhã de ontem, 
segunda-feira, teve início 
solenemente a Semana da 
Pátria em Vera Cruz, com a 
chegada do Fogo Simbó-
lico conduzido pelo Grupo 
Escoteiro Vera Cruz. Até 7 
de setembro, escolas e en-
tidades que participam da 
Feira e da Mostra, estarão 
envolvidas nos Momentos 
Cívicos realizados no has-

teamento e arriamento das 
bandeiras. A homenagem 
nacional neste ano é para 
a Bandeira do Brasil. No 
Estado, o Parque Histórico 
Marechal Manoel Luís Oso-
rio é o homenageado. E no 
município o tema sugerido 
para atividades são os 60 
anos de Vera Cruz, porém 
a escola poderá apresentar 
trabalhos e projetos rea-
lizados ao longo do ano. 
Diariamente, os momentos 
cívicos com as escolas e o 
hasteamento ocorrem às 8 
horas e o arriamento às 16 
horas.
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Fim do inverno?

Semana de civismo

Falta pouco para terminar 
o prazo de descontos em 
juros e multas do Regulari-
ze Cidadão, em santa Cruz. 
Quem ainda não pagou 
suas dívidas com a Prefei-
tura tem até o dia 30 deste 
mês para quitá-las com 
50% de desconto. Depois 
do dia 30 ainda vai ser 
possível pagar as dívidas, 
mas sem os benefícios do 
programa.

seguindo Convenção Cole-
tiva de Trabalho, as empre-
sas do comércio varejista 
de gêneros alimentícios 
(hipermercados, super-
mercados, minimercados, 
armazéns, etc), estão auto-
rizadas a abrir os seus es-
tabelecimentos com o uso 
de mão de obra laboral no 
dia 7 de setembro, sábado, 
feriado da independência 
do Brasil. No Vale do rio 
Pardo, a autorização vale 
com o horário de domingo.

Regularize
Cidadão

Mercados 
no feriado
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