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PALAVRA DO LEITOR ARTIGOS

Na coluna Palavra do Leitor, os textos devem ter, no máximo, 500 caracteres, podendo 
ser sintetizados. Os artigos, no máximo, 2 mil caracteres, com espaço. Os artigos e 
cartas publicados com assinatura neste jornal são de responsabilidade dos autores e 
não traduzem a opinião do jornal. A sua divulgação, dentro da possibilidade do espaço 
disponível, obedece ao propósito de estimular o debate de interesse da sociedade e o 
de refletir as diversas tendências.  

Em relação à matéria Sartori recorre ao STF para barrar os 
reajustes do Judiciário, MP, TCE, Legislativo e Defensoria Pública 
(Jornal do Comércio, 22/07/2016), parabéns ao governador pela 
coragem e sinceridade com que tem conduzido a sua administra-
ção - embora eu ache péssimo o parcelamento dos salários... (Ste-
la Salton, Passo Fundo/RS)

Vândalos
Estes moços que depredaram a escola pública em Porto Alegre 

deveriam ser chamados a responsabilidade e fazer a reforma dos 
estragos. Teriam que trabalhar até deixar a escola em ordem. Se-
ria uma forma de educá-los, ver o quanto dá trabalho refazer. Uma 
medida que a Justiça deveria tomar e servir como modelo. Uma 
semaninha de trabalho. (Carlos Alberto Schneider, Porto Alegre)

Pires de Miranda
Sobre o comentário a respeito do Paris 6 - A maior atração: 

gente na calçada (coluna Gastronomia, Carlos Pires de Miranda, 
caderno Viver, Jornal do Comércio, 22/07/2016), mal chegaram e 
chegaram muito mal... Impressionante o descaso com o público. 
Uma visão errônea de mercado. (Ricardo Braescher, Porto Alegre)

Hélio Nascimento
O comentário “Anjos e demônios”, do colunista Hélio Nasci-

mento sobre o filme Agnus Dei (caderno Viver, Jornal do Comér-
cio, 22/07/2016), possui a estatura da película: excelente. (Djalmo 
Souza, Porto Alegre)

Mulheres negras
Muitas pessoas não sabem que o 25 de julho é o Dia da Mulher 

Afro Latina e Caribenha e o Dia Nacional da Mulher Negra. Ser mu-
lher em nossa sociedade já nos exige uma percepção e luta imensa, 
imagine ser uma mulher negra. Quando quer ocupar espaços de 
promoção e de decisão, não é nada fácil. As mulheres negras rece-
bem os salários mais baixos, desempenham em sua maioria ativi-
dades de menor escalão. Mas mesmo assim não desistem, mostram 
que podem sim, que conseguem, são capazes! Façamos uma refle-
xão, olhemos ao nosso redor, para aquela nossa colega de trabalho 
negra, nossa vizinha negra, nossa amiga negra, aquela mulher que 
sonha, que luta e que busca os seus direitos. Por isso, lhe prestemos 
nossa homenagem, hoje e sempre. (Elisete Alves Moretto)

Salário-mínimo
O reajuste do salário-mínimo para R$ 946,00 em 2017 propos-

to pelo governo é uma vergonha. Diminui mordomias dos depu-
tados e dá um reajuste melhor... E esse aumento para o funciona-
lismo federal? (Lourdes Julieta Moreno Sant’Anna, São Paulo/SP)

Nossos Jogos Olímpicos

Porto Alegre precisa de médico veterinário

Invasão não é legal, não!

Quem já se envolveu na atração de visitantes 
para a sua comunidade pode orgulhar-se de ter con-
tribuído para esta notável indústria que é o turismo. 
São muitas as motivações – simpósios de profissio-
nais, comemorações religiosas, os encontros de fa-
mílias ou de imigrantes, competições esportivas, 
reuniões voltadas à problemática regional, até os 
reencontros de colegas de escola e de trabalho.

O turismo é a resposta positiva aos esforços 
realizados, ou seja, a efetiva chegada de visitantes, 
atraídos por negócios, estudos, confraternizações, 
paisagens... Merece ser valorizada tal participação, 
por pequena que possa ser ou parecer. Onde os visi-
tantes aportam sempre consomem, movimentando 
diretamente hotéis, restaurantes, cafés, lojas, com 
repercussão positiva na comunidade toda. É um 
serviço relevante a atração de turistas!

Nenhum esforço que se possa fazer é compa-
rável à magnitude dos Jogos Olímpicos. Promovi-
das desde a antiguidade, as Olimpíadas tiveram 
sua versão moderna iniciada em Atenas (1896), 

evocando a origem grega, garantindo o caráter 
universal. Nestes 120 anos, até chegar ao Brasil, 
sempre se aperfeiçoariam, e seriam instrumentos 
da paz, além de crescentes em número de atletas 
e assistentes.

Estamos diante do maior espetáculo da Terra; 
seus protagonistas vão chegar de todas as direções, 
e precisamos recebê-los com nosso melhor sorriso. 
Não adianta querer parecer original e, como papa-
gaio, ficar a repetir que o Brasil não poderia pro-
mover o evento. No mundo inteiro, todos gostariam 
de atraí-lo; muitos nunca o conseguirão. Não é na 
“hora H” que vamos recuar. Os visitantes, agora 
chegando pelo amor à confraternização e ao espor-
te, para torcer pelos seus conterrâneos, e receber a 
acolhida fraterna dos brasileiros, amanhã voltarão 
por terem sido bem recebidos, e trarão dinheiro, de 
que o Brasil tanto está precisando!

Vale repetir: nenhuma outra promoção, de 
qualquer modalidade, se equivale a uma edição 
dos Jogos Olímpicos no País.

Engenheiro civil

Temos, em Porto Alegre, uma realidade grave e 
incompreensível. Nossa população está vulnerável 
quando o assunto é o consumo de alimentos de ori-
gem animal produzido na cidade. Temos 42 agroin-
dústrias produzindo e manipulando alimentos de 
origem animal como carnes, embutidos, mel e pes-
cado e apenas um médico veterinário em atividade 
regular neste momento para fiscalizá-las.

O minimamente satisfatório seria um fiscal para 
cada oito empresas. Levantei este tema durante reu-
nião na Câmara de Vereadores e recebi uma grave 
informação de que Porto Alegre ficou sem nenhum 
médico veterinário na função entre os meses de ju-
lho de 2015 e fevereiro de 2016. Oito meses com pro-
dutos sendo comercializados, e nenhum profissional 
habilitado para checar sua qualidade e inocuidade.

Os alimentos produzidos nestes 42 estabeleci-
mentos devem ser vendidos exclusivamente em 
Porto Alegre, por força do enquadramento sanitário 

das empresas. O profissional habilitado tecnicamen-
te para garantir que ele saia da indústria em condi-
ções de consumo é o médico veterinário.

A situação que vivenciamos hoje na capital gaú-
cha é insustentável. A prefeitura precisa agir am-
pliando o quadro de médicos veterinários com a 
máxima urgência. Dados recentes da Organização 
Mundial da Saúde apontam que 70% das doenças 
em humanos tiveram origem animal e que mais de 
meio bilhão de pessoas no mundo adoece anualmen-
te por ingerir alimentos contaminados. Estes dados 
demonstram a importância de possuirmos um ro-
busto serviço de inspeção e fiscalização de alimen-
tos, principalmente os de origem animal. Estamos 
falando de saúde, um dever do Estado. Sendo as-
sim, as legislações de nosso País definem que quem 
deve fazer esta atividade são médicos veterinários 
do quadro do Estado, neste caso do município.

 
Presidente do Conselho Regional  

de Medicina Veterinária/RS

Se o Estado nunca recebe quem nunca fez 
qualquer tipo de invasão, como pode ou haverá 
de receber quem invade prédios públicos ou im-
pede a circulação sentando em grupo do meio de 
logradouros públicos ou incendiando pneus? Sim, 
pois não se trata de ocupação. A ocupação é fei-
ta pelo órgão, organismo, departamento, ou qual-
quer dependência afetada a uma certa e determi-
nada destinação pelo próprio Estado, enquanto 
município, estado-membro ou União.

Por isso, nenhum particular, seja a que títu-
lo for, tem o direito de ocupá-los para alavancar 
seus interesses ou reivindicações, por mais lídi-
mas que sejam ou possam vir a ser. E isso por-
que os prédios públicos são destinados ao uso do 
público em geral e por essa razão não podem ser 
impedidos de acesso ou de funcionamento atra-
vés de quaisquer meios, especialmente meios es-
púrios ou ilegais, como é o caso de invasão para 
forçar isso ou aquilo. Inclusive para ser ouvido 

pessoalmente pela autoridade a que esteja vincu-
lado o interesse que objetiva ver satisfeito. E não 
adianta alguém não gostar de ouvir essa verdade, 
pois invasão é ato que não possui previsão legal 
para qualquer fim. Ao contrário, a lei prevê que 
qualquer invasão pode e deve ser rechaçada até 
mesmo administrativamente, independentemen-
te de poder ser rechaçada também mediante auto-
rização judicial, até com requisição de uso da for-
ça pública. Assim mesmo, do mesmo modo que 
o particular pode, mediante desforço próprio, re-
chaçar a invasão da sua propriedade, conforme a 
previsão legal. Nesse compasso, torna-se impera-
tivo reperguntar: se o Estado nunca recebeu ou re-
cebe o cidadão que nunca fez qualquer tipo de in-
vasão, como poderia ou haverá de receber quem 
invade prédios públicos, impedindo o seu acesso 
e funcionamento, ou impede a circulação de pes-
soas, veículos e bens incendiando pneus ou sen-
tando em grupo do meio de logradouros públicos?

 
Jurista, escritor e jornalista

Reajustes

Waldir Alves Ramos

Rodrigo Lorenzoni

Nadir Silveira Dias

AGORA COM CREMATÓRIO PRÓPRIO
Uma alternativa nova e de qualidade para ser pesquisada.
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