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O civismo que vai além do 7 de setembro
O que é ser patriota? O Nosso Jornal instigou algumas lideranças da comunidade e da região para falar sobre o assunto e a contar de que forma exercem a cidadania no seu dia a dia
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Iro Schünke
Presidente do SindiTabaco e 
diretor-presidente do 
Instituto Crescer Legal

É senso comum que ser 
patriota é defender o País 
e torcer para que ande no 
rumo certo, com ordem e 
progresso. É também prezar 
os símbolos nacionais como 
a bandeira e o hino nacional. 
Ao obedecermos às leis já 
fazemos a nossa parte, mas é 

possível fazer mais, apoiando 
ações que dão oportunidade 
às futuras gerações para que 
tenham um melhor desenvol-
vimento e, com isso, torna-
rem-se cidadãos melhores. É 
o caso prático do nosso Ins-
tituto Crescer Legal, fundado 
por pessoas que acreditam 
em um futuro melhor para 
nossos meninos e meninas 
no campo. São ações que 
tornam o nosso Brasil melhor 
e maior. 
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tria para lembrarmos e não 
deixarmos adormecer isso 
e, embora seja praticamente 
impossível, tentar fazer com 
que as pessoas lembrem de 
que acima do poder e das 
pessoas que estão no poder, 
existe um bem e um interes-
se público maior, que é da 
nação como um todo. O 7 
de setembro serve para nos 
lembrar que somos pessoas 
e que precisamos pensar no 
bem comum e amar o que 
fizemos enquando liderança 
e pessoas. Sermos exemplo 
de boas práticas para que 
possamos cobrar aqueles que 
não praticam o bem.

Marilise Iser
Presidente do Compata e da 
Liga Feminina de Combate ao 
Câncer de Vera Cruz

Me sinto patriota quando 
realizo trabalhos voluntários, 
como a Liga. Com a entidade, 
consigo ajudar tantas pessoas 
doentes, dando apoio, cari-
nho e fazendo com que elas 
se sintam melhor. Sinto que 
estou fazendo o bem para a 
minha Pátria ao atender essas 

pessoas e os animais tam-
bém. Fui presidente de ONG 
e trabalho até hoje na causa, 
atualmente como presidente 
do Compata. Realizo esses 
trabalhos com carinho, com 
vontade de fazer sempre o 
melhor e voluntariamente. 
Quando alguém me procu-
ra, eu tento atender sempre, 
mesmo que esteja além do 
meu alcance. Não tem hora 
para quando as pessoas e os 
animais precisam. 

Carmen Lúcia de Lima Helfer
Reitora da Universidade de 
Santa Cruz do Sul (Unisc)

Para mim, o ato de ser pa-
triota está relacionado ao 
respeito pela pátria e por 
seus símbolos. Envolve o 
apoio a tudo que traz bem
-estar e desenvolvimento 
ao país e a seu povo. Já o 
civismo se relaciona à dedi-
cação pelo interesse públi-
co e ao bem comum. São 

atitudes e comportamentos 
do cidadão que demons-
tram interesse pelo bem-es-
tar da convivência coletiva. 
Como cidadã, procuro tra-
tar a todas as pessoas com 
respeito e educação, estar 
ciente dos acontecimentos 
que envolvem o nosso país, 
cumprir as minhas obri-
gações sociais, valorizar a 
pátria e compreender as 
diferenças em sociedade.
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Christian Augusto dos 
Santos Cravo
Comandante do 7º Batalhão de 
Infantaria Blindado (BIB), de 
Santa Cruz do Sul

Na minha opinião, ser patrio-
ta é ter amor pelo país onde 
se nasceu ou onde se vive. 
Dessa forma, o civismo é 
respeitar as leis, regras e cos-
tumes que regem a socieda-
de; e procurando respeitar, 
e divulgar, as leis, regras e 

normas citadas anteriormen-
te. Penso que podemos ser 
melhores cidadãos buscando 
entender que nosso direito 
termina onde começa o dos 
outros, procurando preser-
var os patrimônios público e 
privado, buscando estudar 
a história do nosso país e da 
nossa cidade e cultuando 
nossos antepassados, além 
de respeitar cada pessoa 
como indivíduo e como for-
madora de opinião. 

Ao cantar o Hino Nacional 
e o Hino da Independên-
cia do Brasil, as crianças 

sabem que é preciso mostrar res-
peito, deixar os braços ao lado do 
corpo e acompanhar a letra. Essa 
postura, demonstrada pelos alu-
nos da Escola José Bonifácio, de 
Vera Cruz, durante a hora cívica 
e que se repete em tantos outros 
educandários, é aprendida pelos 
pequenos geralmente na escola. 
É nas instituições de ensino que 
eles passam a compreender o 
espírito de pertencimento da 
pátria e estudam a história do 
país, trabalho que se intensifica 
principalmente na Semana da 
Pátria e culmina no dia 7 de 
setembro, quando é celebrada a 
Independência do Brasil. 

Para a professora Patrícia 
Schmitt Lersch, é importante 
trabalhar o civismo e o amor 
pelo país com os alunos. “Eles 
são os cidadãos do amanhã e 
fazemos questão que eles saibam 
que suas atitudes vão nos levar 
a um país melhor. E para isso, 
devem começar amando o lugar 
de onde vêm”, explica. Entre as 
atividades realizadas na escola, 
as crianças fizeram a releitura 
da bandeira do Brasil. Quando 
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Para celebrar a Semana da Pátria, alunos pintaram a bandeira

perguntadas sobre as cores es-
tampadas no símbolo, a resposta 
saiu rapidamente: “verde, ama-
relo, azul e branco”. Também se 
viu durante  uma apresentação, 
os pedidos dos alunos por um 
país melhor, construído através 
do amor, da amizade, do cuidado 
com a natureza e da paz. É para 
que eles nunca esqueçam desses 
valores e não deixem de ter espe-

rança por um Brasil melhor, que 
esses ensinamentos são reforça-
dos todos os anos em setembro. 

Apesar de não serem mais 
crianças, lideranças da região 
continuam a acreditar nas boas 
práticas para que mudanças sig-
nificativas aconteçam. Por isso, 
Nosso Jornal quis saber o que é 
civismo e o que é ser patriota 
através das atitudes do dia a dia.  

Nicole Weber
Advogada e vice-presidente 
do Conselho Municipal de Di-
reitos das Mulheres de Santa 
Cruz do Sul
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Ser patriota nos dias de hoje 
é bastante diverso da con-
cepção ultrapassada apro-
priada pela ditadura - aquele 
patriotismo que beira ao 
fanatismo e ao nacionalismo. 
O patrtiota de hoje precisa 
ser pensante, questionador, 
humanizado, e de fato parti-
cipar das mudanças que ve-
nham a conduzir o país para 
um patamar de vida melhor.
Os símbolos nacionais são 
importantes para nos man-
termos cientes de nossas 
lutas, nossa história e nossa 
formação enquanto nação. 
Todavia, com a globalização, 
as migrações em evidência 

e as novas demandas intra 
e extra nacionais, passamos 
a perceber que muitos pro-
blemas (como ambientais, 
guerras, miséria, violências 
de gênero) de fora, trans-
bordam em nossas barreiras 
nacionais, e nos damos conta 
de que linhas fictícias nos 
separam apenas. Logo, no 
meu modo de ser patriota, 
num país construído pratica-
mente por imigrantes, se não 
respeitarmos outras pessoas 
apenas por distinção de 
nacionalidade, idioma, classe, 
raça, o patritotismo deixa de 
ser uma virtude, tornando-se 
o oposto disso.

Acredito na composição de 
um civismo saudável e cole-
tivo com mais participação 
cidadã, na luta conjunta pela 
educação e politização de 
todos, pela inclusão, pela 
conscientização ambien-
tal e sustentável, respeito 
às desigualdades, diálogo 
aberto sobre questões so-
ciais importantes localizadas 
de nossa nação (como por 
exemplo violência de gênero, 
miséria, tráfico de drogas), 
isso é democracia, e somente 
assim, envolvendo-se com 
propriedade e objetivos que 
podemos exercer “ordem e 
progresso”.

Lucas Rubinger
Empresário e presidente 
da Associação Comercial e 
Industrial de Santa Cruz do 
Sul (ACI)

Nosso trabalho dentro da ACI 
vai muito além do interesse 
pessoal. Nos dedicamos a 
outras empresas, de diversos 
setores e quando falamos de 
civismo, no meu entendimen-
to, estamos falando de um 
interesse maior. É todo esse 
conjunto, são todas essas 
áreas que estão debaixo 
desse “guarda-chuva” e que 
enquanto diretoria temos que 
defender e trabalhar pelo 
interesse maior. Quando fala-
mos disso como Associação 
Comercial acaba extrapolan-
do essa esfera empresarial 
e muitas vezes defendendo 
interesses que são públicos, 

que fazem parte do civismo 
da ACI. Já tivemos pautas 
como apoio contra a cor-
rupção, manifestações que 
movimentaram o Ministério 
Público pedindo a denún-
cia do contrato da Corsan 
em Santa Cruz. Ou seja, são 
coisas que a entidade enten-
de que sendo do interesse 
do associado e também do 
interesse da comunidade, 
acaba sendo necessário se 
manifestar. Aí entra o patrio-
tismo, pois quando falamos 
nisso, falamos de pessoas 
que se orgulham do seu país, 
da sua bandeira, do time que 
representa seu país na Copa 

do Mundo. Esse orgulho, 
essa devoção a tudo que o 
país oferece também passa 
pela entidade. Quando pas-
samos a ter orgulho do que 
fazemos, pelo civismo, pelo 
interesse público, passamos 
a ter orgulho da nossa enti-
dade, dos nossos represen-
tantes, do resultado que isso 
gera, entendo que existe um 
patriotismo. Hoje, vejo pouco 
disso no Brasil e nas pessoas, 
por uma divisão política par-
tidária. Alguns são patriotas 
quando o seu partido está à 
frente do poder. Esse é um 
momento importante quando 
falamos da Semana da Pá-


