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A esperança cristã

A

comemoração dos defuntos nos oferece excelente
oportunidade para uma meditação profunda sobre o
signiﬁcado da morte e as lições daí decorrentes. Faz bem
aos homens uma visita ao cemitério ou permanecer no
silêncio de uma igreja, abrindo o coração a Deus, que passou pela morte ignominiosa da cruciﬁcação e daí fez surgir a glória da Ressurreição.
Há várias pistas que nos podem orientar nessas ocasiões de reﬂexão. Uma entre elas é a precariedade da vida
humana. Em cada sepultura estão os restos mortais dos
que percorreram, como nós o fazemos nestes dias, os
caminhos da vida. Qual o seu valor após a chegada, muitas vezes inesperada, do chamado de Deus? Se isso ocorresse no instante deste exame proposto, estaria eu contente? Poderia dizer que aproveitei bem da permanência
tão fugaz nesta terra, na preparação de uma eternidade?
Diante da quantidade dos jazigos que guardam os restos
mortais dos antepassados, qual o valor da existência
humana, a importância de aproveitar uma passagem
para que termine em uma eternidade feliz? Como é
comum esquecer o momento presente para realizar as
mudanças exigidas por uma inteligência iluminada pela
fé cristã!
A discrepância entre a utopia e a realidade explica a
inquietação que vai crescendo hoje. A crise se agrava. A
pobreza aumenta. A droga anda solta. As desigualdades
se escancaram cada vez mais.
Assim como no dia de Finados expressamos o desejo
de aliviar o purgatório dos nossos entes queridos, na verdade, deveríamos também nos preocupar com a situação
das multidões que já estão suportando um pesado purgatório, que mais parece um injusto inferno resultante da
maneira como está organizado este mundo. A promessa
de um céu futuro deveria suscitar a força de concretizar
um mundo mais coerente com nossa esperança.
A intuição da tradição cristã, espelhada nos sentimentos populares, nos indica, em todo o caso, que nosso
compromisso é mais com os Finados do que com os Santos. A fé cristã nos adverte, isto é, que a urgência primeira
é viver agora os valores que sonhamos para o futuro céu
onde esperamos chegar.
Em outras palavras, o compromisso com o mundo
presente é sinal de coerência com a esperança no mundo
futuro.
O Dia de Finados se traz tantas recordações tristes, é
rico de lições fundamentais à nossa existência terrena e
eterna. Sem dúvida, ele pode ser sintetizado como sendo
um dia que fala de maneira extraordinária da esperança
que não se baseia nos homens, mas que nasce de Deus e a
Ele nos conduz.
No mundo secularizado em que vivemos, onde constantemente a obra de Cristo, a Igreja, é atacada e, de
modo particular, caluniada, faz-se mister viver em profundidade a esperança que nos enche de paz e tranqüilidade.
No Dia de Finados, saudosos de nossos mortos, ouvimos o apóstolo Paulo (Cor 5,1.8-9): “Sabemos, com efeito, que se a nossa morada terrestre, esta tenda, foi destruída, teremos no céu um edifício, obra de Deus, morada
eterna, não feita por mão humanas (...). Sim, estamos cheios de conﬁança. E preferimos deixar a mansão deste
corpo para ir morar junto do Senhor. Por isso, também
esforçamo-nos por agradar-lhe, quer permaneçamos em
nossa mansão, quer a deixemos”.

GERAL

São Miguel do Oeste - Quarta-feira, 06/11/2013 - Edição 682

Acismo participa de treinamento sobre o Sigaem
São Miguel do Oeste
Associação Comercial
e Industrial de São
Miguel do Oeste (Acismo),
esteve participando nos
dias 29 e 30 de outubro, em
Chapecó, de um treinamento oferecido pela Federação das Associações
Empresariais de Santa
Catarina – Facisc. Representando a entidade, estiveram presentes a vicepresidente administrativa,
Carla Assenheimer, e a
auxiliar administrativa e
ﬁnanceiro, Daniele Caneppele.
O objetivo do treina-

A

mento foi abordar todas as namentos sempre acres- do sistema, melhorando a
funções do Sistema Inte- centam e colaboram para o gestão da entidade”, ﬁnaligrado de Gestão para Asso- entendimento de utilização za.
Foto: Divulgação/AE Maravilha
ciação Empresarial (Sigaem). O Sigaem é um software especíﬁco para atender às necessidades das
ACIs, que compreende os
módulos administrativo,
ﬁnanceiro, mercado e institucional, possibilitando à
associação que administre
todas as suas áreas a partir
de um único programa.
Conforme a vicepresidente, Carla Assenheimer, o treinamento contribuiu para esclarecimentos
sobre o sistema. “Esses trei-

“SPC só a CDL tem ”
Diante das diversas informações desencontradas que vem sendo
repassadas aos empresários catarinenses, quanto às informações
disponibilizadas pelos bancos de dados, para utilização nas suas análises de
crédito, cabe-nos esclarecer:
Existem hoje no mercado brasileiro, três bureaux de crédito (SPC –
Serviço de Proteção ao Crédito, Serasa e BVS – Boa Vista Serviços). O SPC e
a Serasa, parceiros conveniados, detém informações de 100% do território
nacional, por força desse convênio. A abrangência da BVS restringe-se ao
estado de São Paulo, parte dos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e do Rio
de Janeiro.
Atualmente o SPC é o maior banco de dados da América Latina, com
disponibilidade de acesso por vários meios e com garantia de informações
ágeis e completas. Disponibiliza resposta e informações de qualquer CPF ou
CNPJ do território nacional em menos de 1 segundo. Essa agilidade e riqueza
de dados contidos nas consultas oferece segurança aos lojistas na hora de
conceder crédito, o que propicia resultados e soluções para as empresas e
consumidores.
Neste cenário, vale destacar que em Santa Catarina, 95% da informações
de pessoa física (CPF), estão dentro do SPC, que é do associado da CDL.
Outro ponto muito importante: o SPC, só a CDL tem. Ainda, a grande
diferença da CDL (SPC) para esses outros bancos de dados é de que esses são
meras empresas comerciais, enquanto a
CDL tem como objetivos principais o
associativismo e a defesa dos interesses dos
empresários catarinenses. Ao fazer parte da
CDL, o associado integra uma rede onde a
união e a força do comércio local visa o
desenvolvimento do município e da região.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTA HELENA
EDITAL DE LICITAÇÃO N°
43/2013 – CHAMAMENTO PÚBLICO
N° 03/2013
OBJETO: O presente Chamamento Público consiste no
cadastramento de grupos formais e informais de
agricultores familiares para aquisição de gêneros
alimentícios da agricultura familiar, destinados para a
alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de
Ensino do Município de Santa Helena.
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: Até as
10h00min do dia 09 de Dezembro de 2013
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 10h30min do dia
09 de Dezembro de 2013, na Prefeitura Municipal de
Santa Helena, situada na Rua Dom Feliciano, 476, Santa
Helena – SC. Retirada do Edital no mesmo endereço
acima e informações pelo fone (49) 3633 0009.
Santa Helena (SC), 05 de Novembro de 2013.
GILBERTO GIORDANO
Prefeito Municipal

Agenda

Paróquia Nossa Senhora de Fátima
Secretaria da Paróquia: Rua do Comercio, 671, Centro - Guaraciaba - SC.
•05/11 - Encontro com os ministros atuantes e novos da
matriz – sala anexa 19h30
•05/11 - Visita na comunidade de Liso Baixo – 20h30
•06/11 - Encontro da Região Pastoral em Guaraciaba
•07/11 - Encontro com as Equipes de Liturgia e Cantos da
Matriz – 19h30
•08/11 - Atendimento e benção o dia todo.
•08/11 - Encontro para pais do Novo Grupo de
Catecumenato Grupo 2013 da matriz 19h30
•09/11 - Encontro para os acompanhantes do Novo Grupo de
Catecumenato Grupo 2013 14h
•09/11 - Visita na comunidade de Indiozinho 9h30
•09/11 - Visita na comunidade de Guatapará Alto – 15h

•09/11 - Visita na comunidade do Bairro Santa Terezinha às
17h
•09/11 - Matriz às 19h30
•10/11 - Matriz às 8h30
•12/11 - Celebração penitencial com a Primeira Eucaristia da
Matriz – 19h30
•13/11 - Encontro com os dizimistas e ministros do batismo
da paróquia às 13h30 na sala anexa.
“O Senhor é ﬁel, ele vos conﬁrmará e guardará do
mal. O Senhor nos dá a certeza de que vós estais
seguindo e sempre seguireis as nossas instruções.
Que o Senhor dirija os vossos corações ao amor de
Deus e a ﬁrme esperança em Cristo” (2 Ts 2, 3-5)

