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Fim de semana para 
curtir a Herveifest
Festa será neste 
sábado e domingo 
no Parque Municipal 
Osmar Claas. Shows, 
entrada e outras 
atrações são gratuitas
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Já tem programação para 
este fim de semana? Que 
tal aproveitar a Hervei-

fest, que retorna depois de seis 
anos e promete envolver cerca 
de 15 mil pessoas no Parque 
Municipal Osmar Claas, em 
Linha Cristina, no interior de 
Herveiras? O melhor da festa 
é que a entrada, a cidade dos 
brinquedos, o estacionamento 
e os shows são sem cobrança 
de ingresso. “É uma festa que 
esperamos integrar toda a 
região e não deixar morrer a 
tradição da Herveifest”, frisa 
a secretária de Educação, 
Desporto e Cultura, Lidiane 
Padilha Goeritz, que ultima 
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DIAS mais claros, mais longos e mais quentes sinali-
zam a primavera que começou esta semana. É a estação 
das flores, da reprodução de aves e abelhas. Significa, 
por isso, a primeira estação, (“primo”, do Latim, essa 
me lembrou do “Ludus Primus” dos tempos de ginásio), 
anunciando o verão que vem em seguida, mais tarde 
outono e inverno, pela ordem. Esta sequência não obe-
dece ao calendário gregoriano. A transição entre as 
estações é definida pelas datas e orientação solar.  Os 
ipês, contudo, ainda parecem tímidos, talvez por causa 
da temperatura que está um pouco acima do normal. 
Mas isso também é apenas uma conjectura, sem juízo 
técnico, porque de tempo e futebol todo tupiniquim 
entende um pouco. O inverno que se despediu alternou 
dias glaciais e outros de um mormaço desértico. Para 
os provincianos das coxilhas de São Pedro não chega 
a ser novidade, porque não raro, vivem-se as quatro 
estações num só dia. Bem-vinda a primeira e mais bela 
das estações.  

PORÉM, o inverno também deixou suas marcas. As 
estradas, por exemplo, muitas delas estão a necessitar 
de urgentes reparos. Não apenas as municipais, mas 
também as estaduais que cortam a região. Sendo bem 
bairrista, a ERS-409, por exemplo, está com rachadu-
ras desde a ponte sobre o rio Pardinho até a altura do 
antigo curtume. Essas fissuras já vinham sendo aler-
tadas aqui desde 2010, quando ainda eram discretas. 
São antigas, portanto, mas não tiveram a atenção e 
o reparo no tempo adequado. Com um trânsito cada 
vez mais pesado e constante, a tendência é de que a 
situação possa piorar. A 409 agora está municipalizada, 
devidamente chancelada pela Assembleia Legislativa. 
Após os trâmites formais, o Município terá que alocar 
os recursos para a sua manutenção. Quanto a isso o 
prefeito Guido Hoff está tomando as providências, eis 
que foi um batalhador perseverante pela municipaliza-
ção. Melhorias virão, com certeza.

OUTRAS demandas na 409 deverão ser projetadas 
com o devido tempo. Em direção ao Rincão da Serra, 
um caminhódromo foi solicitado pelos moradores. Justi-
ficam que não há acostamento e o trânsito de pedestres 
é intenso e inseguro. Muitos acidentes já aconteceram. 
Como a estrada também se confunde com ruas na 
área urbana, algumas intervenções serão necessárias. 
Aliás, essa concomitância da estrada com as ruas vem 
de priscas eras, e até hoje ainda não se sabe o que 
veio antes: a estrada ou o arruamento da “Villa”. Por 
isso, permanece a incógnita de quem projetou aquela 
intersecção entre a 409, ou rua Roberto Gruendling, e 
as ruas Cláudio Manoel e Martim Francisco, atualmente 
considerado o ponto mais perigoso e conflagrado no 
tráfego da cidade. A Prefeitura deverá também regu-
lamentar as construções na faixa de domínio, que até 
então vinha recebendo óbices por parte do Estado, 
impedindo investimentos da iniciativa privada. 

COMO visto, os desafios da “Villa” são sempre maio-
res. Não é diferente de outros municípios: encargos vão 
acumulando e recursos vão minguando. Nos municípios, 
onde tudo acontece, não há dinheiro suficiente para 
atender aos pedidos dos seus cidadãos. Os prefeitos 
precisam resolver tudo pra “ontem”. Em troca da riqueza 
que geram, as comunidades recebem apenas esmolas 
do “Primo Rico”, não sem antes passar por alguma Ex-
celência na condição de corretor de recursos públicos. 
Quem é calejado no assunto sabe que não se pode 
sempre contar com a “boa vontade” de Brasília. Neste 
particular, o prefeito Guido Hoff e seu secretariado tem 
sido diligentes na busca de uma política que favoreça 
o empreendedorismo, sempre com norte a geração 
de emprego e renda. Para o ministro Paulo Guedes, o 
“Posto Ipiranga”, a retomada do crescimento começa 
a mostrar sinais.  Modestos, é verdade, mas positivos. 
Vera Cruz, nos seus 60 anos, está fazendo a sua parte.

PROGRAMAÇÃO
28 de setembro, sábado
13 horas - Abertura dos estandes e praça de alimentação
14 horas - Encontro de grupos de 3ª Idade, Sociedades 
de Damas e Bolão, com Banda Atitude.
19 horas - Abertura oficial da Herveifest 2019
21 horas - Show com Sétimo Sentido
23 horas - Show com Novos Gaúchos
1 horas - Show com DJ Djeff

29 de setembro, domingo 
9 horas - Abertura do parque
9h30min - Abertura dos estandes e praça de alimentação
10h30min - Show com Elton Saldanha
14 horas - Show com Fandangaço
16 horas - Show com San Marino
18 horas - Apresentação do grupo de danças Os pam-
peanos
18h30min - Show com João Luiz Corrêa
22 - Fechamento do parque
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os preparativos nesta semana.
A abertura da festa, que 

contará com praça de ali-
mentação, destaque para o 
comércio de Herveiras e de 
cidades próximas, bem como 
variadas atrações, entre elas a 
exposição de blindados do 7º 
BIB, será às 13 horas de sába-

do. Mas, a solenidade ocorre 
apenas à noite, a partir das 19 
horas. Durante o dia, entre 
a programação, o encontro 
de grupos da Terceira Idade 
(veja a programação na íntegra 
no quadro acima). 

Entre as atrações musicais 
mais aguardadas, projeta 
Lidiane, estão o DJ Djeff, que 
vai envolver o público jovem, 
e o show de encerramento, 
na noite de domingo, dia 29, 
com João Luiz Corrêa, para 
agradar aqueles com apreço 
à cultura do Rio Grande do 
Sul. “Um bagual corcovea-
dor”, com certeza, estará no 
repertório.
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