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Pe. Egídio Balbinot Prefeito visita propriedade e abre oﬁcialmente
Egídio Balbinot temporada da fruticultura
Por:

N

balbinotegidio@gmail.com

Frutos do Ano da Fé

o próximo dia 24 de novembro, Domingo de Cristo
Rei, será celebrado o encerramento do Ano da Fé. Em
muitas igrejas, mais uma vez, as comunidades farão a solene renovação da proﬁssão da fé.
Há, nesse ato, uma força testemunhal muito expressiva: de fato, não cremos apenas de modo individual e subjetivo, mas em comunidade, juntamente com muitos outros,
que professam a mesma fé. A Igreja é uma grande comunidade de fé, formada de inúmeras comunidades menores e,
ﬁnalmente, de pessoas, que crêem pessoalmente e vivem a
comunhão de fé com grande comunidade eclesial.
Não cremos sozinhos, mas com a Igreja toda; e cremos
como a Igreja crê - a Igreja que vive hoje neste mundo e
também a Igreja celeste! São incalculáveis aqueles que viveram esta mesma fé e já nos precederam na “casa do Pai”.
Eles são nossos irmãos na fé, testemunhas e exemplos de
fé, que continuam a nos ajudar a prosseguir e perseverar
no caminho da fé. Estamos, pois em boa companhia e bem
amparados!
O Ano da Fé foi uma bênção, pois nos ajudou a tomar
consciência renovada da preciosidade da fé da Igreja e da
importância de professá-la com convicção e alegria. O Ano
da Fé termina, mas a vivência da fé continua; temos agora
o nosso compromisso de testemunhar a fé com intensidade e de traduzir q fé em frutos de vida cristã. Não basta ter
iniciado bem o caminho: é preciso perseverar nele, para
alcançar a meta da nossa fé: a vida eterna e a comunhão
plena com Deus.
Primeiros frutos da fé deveriam ser a gratidão e alegria.
A fé é um dom precioso, recebido de Deus, e que requer a
nossa resposta diária através das atitudes de fé. A fé leva a
viver em contínua sintonia e comunhão com Deus e a ter as
luzes de Deus (“lumen ﬁdei”), para iluminar todas as circunstâncias da vida. A fé ajuda a discernir para fazer as
escolhas certas. Viver a fé é viver unidos a Deus; é viver
“por Cristo, com Cristo e em Cristo”, para usar a expressão
de São Paulo.
Outra consequência do Ano da Fé deverá ser o cultivo
da fé. Podemos imaginar a fé como uma planta, que precisa
ser cultivada para viver, ﬂorescer e produzir frutos. A fé
precisa ser alimentada no encontro pessoal frequente com
Deus na oração. Sem oração, a fé enfraquece e morre,
como a planta, que não recebe água. Alimento essencial da
fé é também a Palavra de Deus, acolhida quer na Liturgia,
quer em outras ocasiões, como também na leitura pessoal
e orante da Sagrada Escritura.
Para crescer e amadurecer, a fé precisa ser esclarecida
mediante o estudo; de fato, nossa fé também se expressa
em conteúdos e aﬁrmações; não é mero sentimento, mas
também aﬁrmação e convicção. Para ter uma compreensão melhor da fé da nossa Igreja, é importante ler e conhecer o Catecismo da Igreja Católica; ele é a explicação que a
própria Igreja dá oﬁcialmente sobre os motivos e as bases
da nossa fé, sobre seus conteúdos, sobre como a fé é celebrada na Liturgia e nos Sacramentos, sobre as consequências da fé para sua vida, mediante a observância dos mandamentos e sobre como a fé é traduzida no testemunho e
na vivência diária.
Finalmente, a fé verdadeira produz frutos, que são as
“obras da fé”, sem as quais ela seria estéril: “a fé, sem obras,
é morta em sim mesma”, aﬁrma São Tiago. Frutos da fé são
as boas obras da justiça, caridade e solidariedade, que revelam a fecundidade e autenticidade da fé. São ainda as virtudes humanas e cristãs, que traduzem o jeito de viver de
quem está em sintonia com Deus. É também a prática sincera e perseverante da religião, expressão da adoração e do
louvor de Deus.
Cardeal Odilo P. Scherer

Descanso
prefeito Hélio Daltoé
esteve na semana passada visitando a propriedade da família Zili, para
acompanhar as cultivares
da fruticultura. O prefeito
disse que como esta propriedade é modelo e tem
cerca de 100 espécies de
frutas em pesquisa foi oportuno abrir oﬁcialmente a
temporada de comercialização de pêssego, Uva e
outras frutas.
Neste ano entre os mais
de 20 produtores de pêssego de Descanso deverá ser
colhida mais de 500 toneladas do produto. O prefeito Hélio enfatiza que Descanso é conhecido nacionalmente pela produção
de frutas, portando, devemos cada vez mais vender
essa imagem, valorizando
assim os produtores e
incentivando ainda o crescimento da produção, argu-

O

mentou. Em conversa com
a Família de Agenor Zilli,
nossa reportagem buscou
informações interessantes. O Pêssego denominado “Zilli” que foi introduzido na propriedade em parceria com a Epagri hoje é
uma das marcas mais apreciadas. O pêssego Zilli tem
duas colorações que só existem em dois países, Estados Unidos e Brasil e justamente essa mutação ocorreu aqui em nossa propriedade disse Agenor Zilli,
quando poderia ter acontecido em qualquer outro
lugar do mundo. Somente
na propriedade Zili, 54
espécies de pêssego estão
sendo colhidas e deverá
ﬁcar em torno de 20 toneladas. O produtor explica
que o clima atrapalhou neste ano onde a expectativa
era de ser produzida mais
de 30 toneladas. Mesmo
assim a família está satis-

feita, pois os parreirais
estão muito bonitos e a
expectativa da uva é de 80
toneladas neste ano. Os
dois ﬁlhos, Fernando e
Fabiano que acompanham
sempre o pai a mãe, o avô e
a tia nos trabalhos da propriedade também comentam que depois de muito
esforço e determinação, a
propriedade agora é rentável e absorve todo o sustento da família inteira.
“Sabemos que precisamos
investir alto todo o ano,
mas vale a pena” dizem
eles.

Outro fator importante
da propriedade é que tudo
o que é produzido no ramo
da fruticultura é dentro
dos mais altos padrões de
qualidade. No local hoje
também existem cultivares de ameixa, pera e
maças que estão em fase de
p e s q u i s a c o m a E p agri/Embrapa. Recentemente o produtor Agenor
Zilli esteve na Efapi em
Chapecó onde explicou
todo o processo de produção de frutas bem como
surgiu à espécie de pêssego
Zilli.
Foto: Mauro/Ascom/P-Des

Saúde terá recursos para equipamentos
A
Guaraciaba
prefeitura de Guaraciaba recebeu, na
semana passada, a conﬁrmação de liberação de
emenda parlamentar ao
Orçamento Geral da União
(OGU), no valor de R$ 150
mil, para aquisição de equipamentos para o setor de
Saúde. A emenda é do
Senador Casildo Maldaner.
Segundo o viceprefeito, Vandecir Dorigon, a conﬁrmação foi
publicada no Diário Oﬁcial
da União, ainda no dia 11.

Agora a prefeitura realizará a licitação para a aquisição dos de 137 equipamentos. Na lista estão previstos
autoclaves, cadeiras odontológicas completas, computadores e destiladores.
Outros investimentos
Dorigon informa ainda
que no dia 28 será lançado
o edital para contratação
de empresa para execução
de reforma geral da Unidade Centra de Saúde e
ampliação da unidade da
comunidade de Ouro Verde. Nestas duas obras, a
estimativa é de que sejam

investidos R$ 126.750,00
na obra de Ouro Verde e
R$ 349.130,00 na Unidade Central. Esses valores
são procedentes do Ministério da Saúde, depois de o
município ter cadastrado
as solicitações em abril deste ano. “Com esses investi-

mentos, a população terá
mais comodidade, agilidade e modernidade no atendimento. Da mesma forma, os proﬁssionais terão
um ambiente adequado e
equipado para a execução
dos trabalhos”, aﬁrmou
Dorigon.

Vencedores do Concurso de Redação serão conhecidos no dia 23
Paraíso
Comissão Organizadora do Segundo Concurso de Redação do município de Paraíso, promovido pelas indústrias Dipães
e Mar Nativo, com o apoio
do Sicoob São Miguel, da
secretaria de Educação de
Paraíso, da Fiesc, IEL,
Sesi, Senai e da Agência

A

IAF, realizou, nesta semana, a escolha das redações
ﬁnalistas dos concursos.
Foram escolhidos os terceiros, segundos e primeiros
lugares, de 11 categorias,
entre os cerca de 800 alunos das redes municipal e
estadual de ensino.
Para chegar a fase ﬁnal,
cerca de 100 redações

foram escolhidas pelos professores e diretores das
escolas. Depois, a Comissão Organizadora selecionou as melhores redações,
que serão apresentadas no
dia 23 de novembro, às
14h, no Clube Cruzeiro.
Cada aluno vencedor fará a
leitura do texto.

Premiação
Os vencedores de cada
categoria do Ensino Fundamental receberão uma
bicicleta, enquanto os
segundos e terceiros colocados receberão troféus.
Já os vencedores das três
categorias do Ensino
Médio receberão um
tablet.

