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Boca no Trombone Investimento de R$ 265 mil em pavimentação
Por: Euclides Staub - staub@oimagem.com.br

Apartheid
em Cuba? Pode.

Foto: The Hufﬁngton Post
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Nenhum homem é totalmente bom,
nem totalmente ruim.

a semana passada, morreu Nelson Mandela, o homem
que lutou e venceu a luta contra o racismo na África do
Sul, país onde foi realizado o primeiro transplante do coração. Martirizado por ter passado quase 30 anos na prisão e
ter vencido a luta contra o apartheid implantado pelos
ingleses, todos os seu pecados foram esquecidos.
Entre os pecados esquecidos esta a sua amizade e admiração por ditadores comunistas. É interessante notar que a
admiração mútua não foi algo preso no passado, na época
em que Mandela ainda acreditava na luta armada contra o
regime do apartheid. Em 1991, quando visitou Cuba, essa
proximidade ﬁcou evidente. Foi reverenciado na ilhapresídio caribenha, e teceu elogios ao tirano local. Fidel foi,
inclusive, convidado de honra em 1994, quando Mandela se
tornou presidente.
“O que Fidel tem feito por nós é difícil de descrever com
palavras”, disse Mandela. “Em primeiro lugar, na luta contra o apartheid, ele não hesitou em dar-nos toda a sua ajuda
e agora que somos livres, temos muitos médicos cubanos a
trabalhar aqui”, completou.
Resta perguntar: e o apartheid cubano? O apartheid em
Cuba existente até hoje. De toda a cúpula do poder, menos
de 1% é formada por negros. Já das prisões, algo como 80%
é de negros! Isso ninguém fala na imprensa. Por que?
Informações que vasam do campo de concentração dos
Castro informam que lá há duas classes de “cidadãos”: a
daqueles próximos do poder, e a dos súditos sem direito
algum. O leitor sabia que certas comidas são proibidas para
os cubanos comuns? Ou que eles não podem entrar nas
melhores praias, como Varadero, reservadas para os turistas?
Na Argentina, comenta-se sobre as perseguições que os
homossexuais e roqueiros sofreram por décadas em Cuba.
O próprio neto de Che Guevara teve de fugir, pois guitarra e
cabelos longos não eram tolerados na ilha. Che Guevara,
aliás, acreditava que gays tinham de ser “curados” em campos de trabalho forçado, e muitos foram parar justamente
em locais assim.
Silêncio constrangedor da imprensa. A turma dos direitos humanos não liga para esse apartheid em pleno século
21? É isso que me incomoda: louvemos os méritos de Mandela, pois eles existem. Mas saibamos dosar isso com mais
realismo e cautela.
Ninguém que elogia tanto um esquerdopata como Fidel
Castro pode virar santo. Mandela foi muito importante
para colocar um ﬁm no nefasto regime de apartheid da
África do Sul. Mas quero saber de tantos que estão hoje
endeusando o homem: e o apartheid cubano, ainda existente, não será combatido?

Tunápolis
ma parceria formada
entre o Deputado
Pedro Uczai (PT), o
Governo de Tunápolis e
líderes políticos municipais resultou em um
importante investimento
no perímetro urbano: a
pavimentação asfáltica de
um dos principais acessos
ao município.
A pavimentação contempla um trecho da Rua
Caaró e a Rua Santa Cruz,
até as imediações do Cemitério Municipal, a qual é
considerada o principal
acesso à comunidade de
São Pedro para o escoamento da produção aos
municípios de Itapiranga
e São João do Oeste.
Foi investido o montante de R$ 265 mil, destes, R$ 245.850,00 resultaram da emenda parlamentar do Deputado
Pedro Uczai, representado pelo líder do PT no
município, Flávio Wendling, e o ex-assessor, Van-

U

duir Deters. A contrapartida do município foi de
R$ 19.150,00 e a empresa
vencedora do processo licitatório foi a Gaia Rodovias
Ltda, de Maravilha.
De acordo com o Prefeito, Enoí Scherer, ao longo
dos mais de 4.900m² de
asfalto serão construídos
1.500m² de passeios e
duas lombadas (quebramola), uma próxima ao
acesso do Frigoríﬁco
Flach e outra na junção
das Ruas São Pedro e Santa Cruz. “Tendo em vista
que a estrada é um trecho
lançante e que os motoristas trafegam em alta velocidade, nos preocupamos
com a segurança e visibilidade dos condutores e
pedestres”, enfatiza.
Conforme Vanduir
Deters, em 2012 o partido
solicitou o recurso junto
ao deputado, o qual foi conﬁrmado no ﬁnal do mesmo ano. “Como conheço a
situação sei das diﬁculdades que os parlamentares

têm para atender os municípios, por isso, ﬁcamos
cobrando o tempo todo
para que fossemos contemplados. O asfalto nas
duas ruas e as calçadas vão
trazer mais conforto e
segurança e quem ganha é
o cidadão”, ressalta
Deters.
Scherer realçou a
importância da união dos
partidos na busca por
recursos ao município. “A
obra somente foi viável
graças a este recurso e gra-

ças a união entre partidos
que tanto buscamos em
prol do município. Estou
disposto a fazer de tudo
para que continue desta
forma, mesmo que essa
união tenha gerado críticas, mas são minorias e
por isso não devem ser consideradas, tendo em vista
os grande benefícios que
isso traz ao município. E
essa felicidade quero dividir com todos que estão
apoiando e colaborando”,
ﬁnaliza Scherer.
Foto: Paulo Simch/Divulgação/P-Tun

Sócios da Coomilp recebem capacitação em gado leiteiro
Tunápolis
ncerrou nesta semana a jornada de capacitações em Bovinocultura
de Leite realizada pela
equipe municipal da Epagri de Tunápolis, em parceria com a Cooperativa
dos Produtores Rurais da
Microbacia do Lajeado
Perau (Coomilp) e Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente.
Cinco reuniões técnica
com demonstração de
métodos foram realizadas
e contou com a participação dos associados da cooperativa. Foram trabalhados temas relacionados à
implantação e manejo de
pastagens e tratamentos
ﬁtoterápicos alternativos
para bovinos de leite. Com
atividades práticas os téc-
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nicos demonstraram aos
participantes receitas de
tratamentos para controle
de endo, ecto-parasitas e
ordenha higiênica, além
de métodos para calcular o
número e tamanho de
piquetes e planejamento
forrageiro para elaboração da dieta animal. Os cinco encontros foram realizados no período de Outubro a Dezembro em cinco
propriedades - Darci Brixius, Linha São José; Milton Strell, Linha Bonita;
Flávio Spohr, Linha Raigão Baixo; Enio Rochemback, Linha São Jorge e;
Pedro Kerkhoff, Sede -, e
contou com a participação
de mais de 60 agricultores, oriundos de todas as
comunidades do município. Conforme o Extensio-

nista Rural Engenheiro
Agrônomo, Célio Air
Mikulski, estas ações são
uma continuidade dos trabalhos de assistência técnica e extensão rural
(ATER) que já vem sendo
realizado com a cooperati-

va desde sua fundação.
Para o próximo ano,
segundo ele, estão programados capacitações de Criação e Manejo de Terceiras e Novilhas além de
ações sociais e ambientais.
Foto: Flavia Maria de Oliveira/Epagri

