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Missão impossível:
Entender o Brasileiro!

M

eses atrás, multidões ocupavam as ruas clamando por um Brasil melhor comandado e
instituições respeitadas. O movimento atordoou a
classe política brasileira e impressionou o mundo.
A situação prenunciava um país diferente, novo e
depurado de corruptos e maus administradores.
O Governo e o Congresso Nacional apressaram-se e aprovaram vários projetos de interesse
popular numa clara reação por ver suas cômodas
posições ameaçadas. No entanto, passados alguns
meses, estes mesmos congressistas mantiveram
um “colega” em seu mandato mesmo estando preso. Isto para citar apenas um exemplo. Fato que,
sozinho, já seria motivo para encher as ruas no dia
Sete de Setembro, dia adequado para a reﬂexão
sobre soberania e orgulho pátrio.
Nos desﬁles em alusão à Independência pelo
Brasil, não vimos povo nem voz, nem bandeiras ou
cartazes que identiﬁcassem claramente as exigências de algumas semanas atrás. O que todos viram,
notadamente no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília: bandos de pessoas, desligadas, desinteressadas e desmotivadas, com gritos em vez de rugidos.
E quase todos, nas ruas, perguntando uns aos
outros: o que estamos fazendo aqui? Pareciam
turistas da hipocrisia, admirando o próprio silêncio, dissipadas e desligadas as vozes retumbantes
e emocionantes, que ressoaram pelo Brasil inteiro.
Enquanto na região, os desﬁles foram comuns
e vistos por públicos apenas razoáveis. As entidades desﬁlam mais pela oportunidade da vitrine e,
assim, serem vistas e conhecidas. Com exceção feita às instituições militares, que ainda impressionam pela imponência de suas tropas e equipamentos, as escolas desﬁlam pelotões de alunos,
que lá estão, mais pelos incentivos em forma de
futuros passeios, notas e dever escolar, que pelo
amor e senso patriótico. Os verdadeiros valores
cívicos ﬁcaram guardados nos baús do comodismo e a população vê nos desﬁles um show pouco
atraente para ser apreciado das desconfortáveis
calçadas de nossas cidades.
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Paróquia São José abre inscrições
para casamento comunitário
São José do Cedro
e acordo com Padre
François Cusseau,
pároco local, o objetivo da
celebração coletiva de
matrimônio é oportunizar
aos casais que moram juntos e querem regularizar a
sua situação, bem como
àqueles que até hoje não
casaram por falta de condições ﬁnanceiras.
Segundo François, a
celebração do casamento
coletivo está marcada para
o dia 13 de outubro, às 19
horas, na Igreja Matriz
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São José.
As inscrições devem
ser realizadas no máximo
até 14 de setembro, na
secretaria paroquial.
Dez casais já conﬁrmaram inscrições para o casamento comunitário.
Nesta mesma data será
realizada a formação para
os noivos.
A paróquia se responsabilizará pela decoração
da Igreja para a celebração
coletiva do matrimônio.
Não haverá custos para os
casais, antecipa o padre.

Prefeitura capacita empresários sobre
vendas ao Setor Público
Mais de 30 empresários participaram da capacitação e
receberam um Guia sobre compra pública
Foto: Susana/Ascom/P-Tun

Até a próxima!

Tunápolis
om o objetivo de
demonstrar a sistemática que as Micro e
Pequenas Empresas de
Tunápolis necessitam adotar para habilitar as vendas à municipalidade, o
Setor de Compras da Prefeitura realizou na quartafeira, dia 04, um curso de
capacitação intitulado “Como vender para a Prefeitura”.
De acordo com o Vice
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Prefeito e Agente de
Desenvolvimento, Volmir
Pedro Lawisch, a meta é
disponibilizar os benefícios que a Lei Geral das
Micro e Pequenas Empresas, implantada no município neste ano, aos pequenos negócios locais. “Queremos literalmente abrir
as portas da Prefeitura
Municipal às empresas do
nosso município, orientando-as para que possam
vender com mais intensi-
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dade para o Setor Público
de maneira correta e eﬁcaz”, destaca.
Representantes de
mais de 30 empresários
participaram da capacitação e receberam um Guia
Prático com explanações
de todos os trâmites de
uma compra pública, disponibilizando mais uma
ferramenta para a geração
de empregos, renda e o
consequente desenvolvimento da classe empresa-
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rial.
Outra ação pública que
vem aquecendo a economia local é a segunda edição do Programa Pró
Empresa, que, somente
neste ano, já habilitou 58
empreendimentos para
contraírem empréstimos
junto ao Banco Sicoob Creditapiranga, Agência de
Tunápolis, na ordem de
R$ 717.481,30, sendo que
o município subsidia o
valor total dos juros.
Entregador
Neudi Rizzo
Irani Karlisk
Jair Senger
Adelair Senger
Aimar Dalmonte
Giovane Larante
Adjori/SC
Mari Demossi
Guilherme Batistel
Camilli

Telefone
3622-0796
8427-5237
3623-0292
3623-0292
3633-0123
3632-1092
(48) 3029-7001
9122-4075
3645-0492
8428-2982

Circulação em (quantidade): Bandeirante (70); Belmonte (150); Chapecó (30); Descanso
(550); Florianópolis (160); Guaraciaba (450); Iporã do Oeste (230); Itapiranga (100); Paraíso
(150); Romelândia (50); Santa Helena (320); São José do Cedro (20); São Miguel do Oeste
(1620) e Tunápolis (100).

