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O que essa criançada quer para um futuro melhor?
Ligado a entidades que propagam o auxílio 
ao próximo e à cultura, quinteto planeja 
um mundo sem o uso de drogas, com mais 
respeito, solidariedade, amor e felicidade

Crianças coloriram a palavra destaque da entrevista
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Elas podem ser pe-
quenas no tamanho, 
mas são gigantes no 

pensamento. Cada vez mais 
cedo, as crianças mostram 
independência, autonomia, 
visão de mundo. E muito está 
relacionado com a tecnolo-
gia, com aquilo que informa e 
entretém. Na palma na mão, 
viajam pelas mais diferentes 
aventuras, conhecem lugares 
nunca visitados e constroem, 
pouco a pouco, sua base de 
conhecimento. Conhecimen-
to esse que aplicam no dia a 
dia para contribuir na busca 
de uma cidade, de um estado 
e de um país melhor.

Mas como fazer isso? Pen-
sando no futuro. Assim, o 
Jornal Arauto propôs um 
desafio a cinco crianças, de 
idades entre 8 e 10 anos. O 
primeiro deles foi juntar essa 
galera, no mesmo dia e no 
mesmo local, para conversar 
e fazer fotos. Não foi fácil, so-
bretudo pelos compromissos 

que elas já têm. São ativida-
des escolares, esportivas, cul-
turais, sociais e muito mais. 
Agenda cheia! Feito isso e 
ouvido o quinteto, hora de 
escrever as palavras que se 
destacaram na entrevista – 
palavras estas que denotam 
o que elas pensam para o fu-
turo. Entre as que surgiram, 
respeito, solidariedade, feli-
cidade, amor e não às drogas.

Poliana de Lara Boeira, 
uma das entrevistadas, foi 
quem escreveu em todas as 
folhas, mas cada um – Este-
vão Von Saltiel Haas, Larissa 
Cardoso de Azevedo, Bruno 
Taborda Chagas e Victor 
Ebrin - deu a sua cara para a 
folha, pintando do jeito que 
achava melhor. O resultado 
está na imagem ao lado, 
captada em um momento de 
muita diversão. É assim que 
são essas crianças e como 
deveria ser o mundo para 
todas elas. No 12 de outubro, 
abrace-as.

Quando o assunto é cuidados com o meio ambiente, Bruno tira 
de letra. Lobinho, ramo infantil do movimento Escoteiro, ele diz 
que as pessoas precisam ter mais zelo com as plantas, 
com as árvores e com a natureza como um 
todo. “Se tem uma planta caída, va-

mos lá e levantamos. Se tem que 
colocar uma escora, coloca-

mos”, detalha.

Se tem Campanha do Agaslho, o Estevão 
marca presença. Se tem ação de Natal, 
de Páscoa, ele também está lá, sempre 
para ajudar quem mais precisa. E diz se 
sentir muito bem. Ligado ao Rotary Kids 
há quatro anos, já foi presidente e um 
incentivador dos demais membros. 
“Me sinto bem em poder ajudar, em 
dar chocolate na Páscoa, presentes no 
Natal”, conta ele, que diz esperar um 
futuro de mais amor, um futuro em 
que todos se ajudam. 

Bota, bombacha, camisa e lenço. A 
vestimenta identifica: guri do sul. Isso 

mesmo, aos 9 anos, Victor perpetua a 
história gaúcha ao dançar pelo CTG 

Candeeiro da Amizade, de Vera Cruz. 
Faz o que gosta e diz incentivar os 

colegas. “É uma boa atividade para 
quem não participa de nada”, frisa 

ele, que busca por um país com mais  
amizade, com mais respeito aos mais 
velhos. “Se hoje o Brasil tivesse mais 

respeito, seria muito melhor”, acredita. 

Simpatia e beleza não faltam para Larissa. 
Solidariedade também não. Aliás, essa é uma 

de suas “marcas”. Aos 8 anos, já desenvolve 
projetos para ajudar quem mais precisa. Entre 

os exemplos, uma campanha que vai premiar 
aqueles que compram brindes da Liga Feminina 

de Combate ao Câncer de Vera Cruz. A ideia foi da 
pequena junto com a mãe, Ilvânia. Larissa, que também 

é cantora, pretende usar o talento da voz para garantir 
doações. “Se alguém me convidar para cantar em algum 
lugar, quero arrecadar alimentos e repassar para a Liga”, diz 

ela, que pretende nunca deixar de auxiliar pessoas com câncer. 
“Mesmo eu não sendo mais Glamour, vou ajudar”, diz.

Ela gosta de ajudar as pessoas, fazer o bem sem 
olhar a quem, como diz o lema do Rotary Club. 

Aos 10 anos, Poliana preside o Rotary Kids Vera 
Cruz, que tem atualmente 12 membros, e conta 

algumas das iniciativas que participa. “Guardamos 
tampinhas para depois comprar cadeiras de rodas. 

Ajudamos as crianças, com presentes na Páscoa e no 
Natal”, conta ela, que busca incentivar também colegas e 

amigos a praticarem a solidariedade. Para o futuro, diz querer 
ver a felicidade no rosto das pessoas. “Muita gente não tem 

comida e quero sempre ajudar, nem que seja com pouco”, projeta. 
“Vou continuar doando roupas, sapatos, brinquedos”, arremata 

Poliana, que acredita também que a fé deve ser cultivada por todos.
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BRUNO TABORDA CHAGAS 
9 ANOS, LIGADO AO MOVIMENTO ESCOTEIRONÃO ÀS DROGAS /

Para ser feliz, ainda, espera um mundo com mais harmonia e sem o 
uso de drogas. Aliás, lembra dos ensinamentos do chefe escoteiro, 

de que o consumo de entorpecente não é algo legal. “Ele nos 
conta histórias e as histórias são sempre ruins”, 

diz ele, firme no propósito de querer ficar 
bem longe das drogas e motivado a 

ajudar as pessoas também a isso.


