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. Homenageia aos

Agricultores e Motoristas
pela passagem de seu dia.
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EDITORIAL REDAÇÃO

A IMPORTÂNCIA DO'jORNAL NA SOCIEDADE
Afinal, qual é a função dessa pro

fissão tão emblemática que traz à so

ciedade luz aos problemas do mundo
e revelam um outro que encanta e

transforma ações? Imaginem um mun

do onde só houvesse cegos, que conhe
cessem o exterior pelo que tocam e não

pelo que vêem. É mais ou menos assim
o mundo sem jornalismo.

Não que as pessoas não sejam per
ceptivas às informações expostas, mas

o jornal, ou melhor, àqueles que estão

por trás deles, ajudam a formar opiniões

,.,

OPINIAO

sobre o contexto atual em que vivemos.
Glaíse Palma, jornalista, descreve "é ti
rar do escuro o que ninguém vê para
poder transformar o meio.

É se preparar e adquirir ferramentas
para alterar o mundo que o circunda".

O jornalismo deve. e pode mudar
uma nação. É através de suas apura
ções que são descobertas crises, es

cândalos; que abrem CPI,s; que promo
vem a justiça.

Tanto que, é considerado o Quarto
Poder - uma célula bastante poderosa

na sociedade.
Em alguns países como a China, o

jornalismo é controlado rigorosamente.
Tal qual, aqui no Brasil, instalaram a

ditadura. Censuraram os jornais, canais,
revistas; enírarern em redações, apre
enderam exemplares, mataram Jorna
listas como Vladmir Herzog. ,

Mas a tal democracia a sua liberda
de de expressão sobreviveu.

Acompanharam as Diretas Já ao Im

peachment, e a ascensão de um meta

lúrgico de esquerda à assumir o poder

É importante o jornal, porque
através dos motivos a população se

comove, se revolta, se desperta em

relação aos problemas enfrentados
pelo mundo.

Quem nunca se esquecerá da cena

do World Trade Center vindo a baixo,
numa transmissão ao vivo em todo o

planeta em 2001'
O jornal, sim, é o canal para se

descobrir o mundo novo e histórias de
pessoas tantásncas que ralam, suam e

vivem nesse país tão complexo.

COLUNISTA MAURO DEMARCHI

A partir do próximo número vamos

iniciar a sessão política local e Opinião
do Jornal Alfredo Wagner. O panorama
político alfredense é muito rico. Grandes
nomes da política estadual e nacional
passam pela Capital Catarinense das
Nascentes. Jorge Bornhause, Ideli Salva
ti, Luiz Henrique, Rogerio Peninha, Jorgi-

nho Melo, Marcos Vieira e tantos outros

já pararam por aqui para deixar sua

contribuição ou pedir um voto. Poucas
destas visitas ficaram registradas para a

História do municfpio pois só agora te
mos nosso jornal.

Convocamos, então, a todos os

presidentes, secretários e afiliados

,

NOTICIAS REGIONAIS

de Partidos Politicos com sede em Al
fredo Wagner a comunicar a redação
desta coluna a passagem de figuras
ilustres, reuniões ou quaisquer outros
fatos relativos ao próprio partido,
para que seja publicado nas páginas
deste Jornal. Telefone para contato

(48) 8802�1S78 ou pelo email mau-

. dodemarchi@gmail.com
Desejamos manter uma coluna

apartidária onde todos encontrem um

local para informar ao leitor sobre seus

eventos políticos. Discuções, criticas, aru
sações não serão publicadas nesta colu
na, mas poderão entrar como matéria

paga e em sessão especial.

ALDOR' CAXAMBÚ

SANTO AMARO DA
IMPERATRIZ

A programação na semana do
aniversário da cidade foi um sucesso,
a prefeitura preparou uma serie de
atividades e contou com o apoio e

(48) 3276-1060
HerciUQ luz! 10
Sala 3 .. Centro

, Alfredo Wagner ... se

participação dos munícipes, que jun
tos comemoraram seus 52 anos de
emancipação política.

Parabéns: À Santo Amaro da
Imperatriz, Capjtal Catarinense das
Águas Termais.

RANCHO QUEIMADO
Importantes obras vêm sendo

realizadas na sede do município, a

modificação da Praça fará com que
• Rancho Queimado fique mais bonito e

aconchegante do que já é. No acesso

principal da cidade, o "portal" passa
rá por uma revitalização, e o trecho
do portal até a praça receberá novas

lajotas.
Segundo o Prefeito Mério, "Ape-

sar das lajotas serem a metade do
preço do asfalto, manterá o charme
e encanto da cidade". A obra terá um

custo de meio milhão de reais.
No momento em que nossa equi

pe chegava à cidade, presenciamos

(48) 48

o socorro de uma senhora de 66

anos, que passou mal após ter inge
rido medicamento que continha uma

substância que lhes causava alergia,
imediatamente uma ambulância .do
SAMU fez. os primeiros socorros e

posteriormente encaminhada para o

Hospital Regional pelo helicóptero da
PRF. Graças ao pronto atendimento, o

quadro não se agravou.
.

Dona Nilza M. Chwanbach, já está
em casa e passa bem.

ÁGUAS MORNAS
No último dia 02/07 Dr. Manoel

Dias participou de uma reunião do
PDT e contou com muitas lideranças
do partido da região, oficializando
sua cándidatura a vice-governador de
Ângela Amim (PP), em discurso' jun
tamente com o Dr. Luis Viegas (PDT)
candidato a üep. Estadual, citou Ani
tápolis como exemplo de um povo

guerreiro e batalhador.
O evento aconteceu em Águas

Mornas, no sitio do Sgl. Pawlick Co'
mandante da PM do município de
Anitápolis.

ALFREDO WAGNER
Falta pouco, a rede "JA" de jor

nalismo estará lançando o Jornal Al
fredo Wagner, as expectativas são

grandes ...

ELEiÇÕES 2010
Foi data a largada, os candida

tos deram inicio a sua campanha,
nós como eleitores temos o dever
e a obrigação de analisar bem todos
os candidatos, pesquise o passado
de cada um, não negocie seu voto,
valorize esta arma importante que
temos em nossas mãos e que faz

.rnuíta diferença quando usada cons

cientemente.

.
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Em busca de uma

alimentacão saudável
�

I

'I

A sabedoria popular diz que
"você é o que come" .. E não poderia
ser mais verdadeiro. A comida que
ingerimos tem um grande impacto
na nossa saúde e bem-estar. Uma

alimentação saudável deve ser va

riada, equilibrada e em quantidades
adequadas, isto é, devemos ingerir
diversos tipos de alimentos todos os

dias e nas quantidades certas, para
recebermos as calorias e nutrientes

indispensáveis à boa saúde.
Manter-se saudável normalmente

implica, não apenas uma mudança de
hábitos alimentares, implica também em

mudanças no estilo de vida. Nas últimas
décadas o sedentarismo, isto é, a falta de
exercícios físicos, bem como o consumo

de maiores quantidades de alimentos
industrializados, processados, refinados,
ricos em sal, gorduras e açúcares, alta
mente calóricos, pouco valor nutricional
e, muitas vezes, contaminados, tem

produzido inúmeros efeitos maléficos
à saúde. Atualmente, observa-se que o

aumento do sobrepeso e obesidade tem
se mostrado associado, até mesmo em

crianças e adolescentes, à maioria das
Doenças Crônicas Não Transmissíveis,
como; infarto do miocárdio, derrame ce

rebral, eterosderose, diabetes, hiperten
são arterial e alguns tipos de cânc�r, as

quais figuram como as primeiras causas

de mortalidade nos países desenvolvidos
.

e em desenvolvimento.
É possível, sim, alimentar-se mo

deradamente, de maneira equilibrada

e saudável, aumentando a ingestão de
fibras, vitaminas e minerais, sem abrir
mão dos prazeres da boa mesa. Para

isso, procure fracionar a alimentação
em quatro a seis refeições por dia em

menores quantidades, não ficando, des
sa forma, mais do que 3 a 4 horas sem

se alimentar , evitando sobrecarregar o

organismo, o que faz com que os nu

trientes sejam aproveitados com mais
eficiência. Procure, também, combinar
alimentos de cores e texturas diferentes.
Inclua alimentos integrais em seu cardá-

_ pio, pois além de conter fibras promo
vem a sensação de saciedade por mais

tempo. Beba muita água, pelo menos 2
litros distribuídos durante o dia, fora das
refeições. Isto fará com que seu orga
nismo transporte os nutrientes, elimine
toxinas, se mantenha hidratado, lubrifi
cado, aquecido e reponha energia, entre
inúmeras outras utilidades. Antes de
praticar exercícios consuma elrnentos ri
cos em carboidratos como pães, cereais
e massas, de ,preferência integrais. Mo

deração e equilíbrio na alimentação são
as chaves para se manter saudável.

Seu organismo transporte os nu

trientes, elimine toxinas, se mantenha
hidratado, lubrificado, aquecido e re

ponha energia, entre inúmeras outras
-

utilidades. Antes de praticar exercícios
consuma alimentos ricos em carboi-

. dratos como pães, cereais e massas,
de preferência integrais. Moderação e

equilíbrio na alimentação são as cha
ves para se manter saudável.

P A R C E _R, I A S

ACESSÓRIOS .AUTQ_MOTIVOS

Contato:

História de Sucesso
o Sistema Cresol de Cooperativas

de Crédito Rural com Interação Soli
dária é fruto da luta dos agricultores
familiares por acesso ao crédito e por
uma vida digna e sustentável no cam

po. As cooperativas nasceram das ex

periências do Fundo de Crédito Rota
tivo (FCR). Esse fundo, financiado pela
cooperação internacional (MISEREOR),
foi criado na década de 80 e início des
anos 90, no Sudoeste do Paraná, por
um conselho de entidades populares
da região. Na mesma época, na re-

gião Centro-Oeste, pequenos inves-·
timentos também eram financiados
pela ACT, hoje TRIAS, para grupos de
agricultores familiares.

Dessa experiência com o crédito
rotativo e com o propósito de ampliar
o raio de ação do crédito surge em

1996 as primeiras Cooperativas Cre

sol, sendo três no Sudoeste do estado
do Paraná (Dois Vizinhos, Marmeleiro
e Capanema) e duas no Centro-Oés
te (Pinhão e Laranjeiras do Sul). Na
mesma época do nascimento do Sis-

tema úesol. foi criado pelo Governo
Federal o PRONAF - Programa Nacio
nal de Fortalecimento da Agricultura
Familiar, importante ferramenta para
estruturação. das cooperativas e das
famílias agricultoras.

A criação das primeiras cooperatl
vas Cresol e o crescimento registrado
logo nos primeiros anos de funciona
mento até os dias de hoje, eviden
ciam a força da Agricultura Familiar,
até então excluída do sistema finan
ceiro tradicional.

·L•...�� .
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Festa da Família
reune centenas
de pessoas.
Foi um sucesso a

Festa da Família
realizada pela
direção, professores
e alunos da Escola
Reunida Balcino

.

M. Wagner. As

apresentações
organizadas para
homenagear as

mães, os pais e as

avós dos alunos
e professores
encantou a todos.

SOCIAL 25 DE JULHO DE 2010

FESTA DA FAMíLIA

PETI PROMOVE FESTAJU�INA PARA SEUS ALUNOS

SERVIDORES MUNICIPAIS REALIZAM FESTAJULlNA

O PETI é o programa federal de erradicação de trabalho infantil que oferece às crianças um ambiente de aprendizado e diversão e às suas famílias uma remuneração para evitar que as crianças freqüentem
maus ambientes ou se dediquem a trabalhos impróprios para a idade. Reunidas no Parque de Exposições, onde o PETI tem suas instalações, as crianças puderam se divertir com as brincadeiras próprias
das festas juninas, como casamento caipira, quadrilha, e comer doces típicos. "foi uma festinha simples, mas muito animada" afirmou Marciani Maciel, Secretária da Assistência Social.

Os funcionários públicos municipais
realizaram animada festa no Parque
de Exposições. Danças, casamento

caipira, música, pinhão, quentão e

outros doces animaram os mais de
250 participantes. A chuva impediu a .

queima da fogueira mas não apagou
o espírito de alegria dos participantes.
As crianças se divertiram com o touro
maluco e os adultos se divertiram muito
com o irreverente casamento caipira.
Formiga agradeceu muito a todos pela
presença e desejou uma ótima festa. O
Presidente da Câmara de Vereadores,
João Constante, em sessão na segunda
feira afirmou aos vereadores que foi uma

festa maravilhosa, com muita harmonia
e coleguismo. "Quem não foi, perdeu,
mas pode ir no ano que vem, ·pedi ao

Prefeito que faça outras festas destas"
afirmou o Vereador João Constante.

·e:
Rua: HercfUo Luz, 35 - Centro

.

Aífredo Wagner - se'
CAPitAlOM WCDffa

3276..1294
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LlONS PROMOVE NOITE ITAlO"GERMANI(A
o Lions Club de Alfredo Wagner promoveu

I jantar beneficiente para angariar fundos
" para a APAE. A noitefoi.dedicada à culinária
: italiana e germânica, numa maravilhosa

mistura de sabores e cores. A tradicional
polenta dividiu espaço com massas, carnes

e pratos típicos alemães. O Grupo de Danças
Quebra-dentes' que se dedica a resgatar

danças típicas elernãs apresentou vários
números. Na ultima apresentação cada um

dos componentes do Grupo convidou um

dos presentes para acompanhar a dança.

NOME: Cristiana Neuhaus
Garota Verão, ALFREDO WAG
NER 2009
Rainha éstudantil, Silva Jar
dim 2009

PROFISSÃO: Estudante;

CIDADE: Alfredo Wagner e São

José.

FUTURO: Estudar' odontologia,
me formar e com isso ser in
teiramente independente.

SONHO: Conseguir passar na

_�f'}Rl��_� federal;

HOBBY: Ficar com os amigos,
ver un bom filme, ler um

bom livro e malhar.

DIA A DIA: Atualmente estou

.cursando semi-extensivo.
Também, pratico aufas de
dança, bose, localizada, jump
e step.

TRABALHA COM: Não tenho
um trabalho fixo, porém, faço
alguns desfiles e catálogos
para marcas, entretanto, gos
to de deixar bem claro que
considero isso mais como um

passa tempo, pois nunca dei
xei de priorizar qualquer coisa

importante por conseqüência
desses trabalhos.

LIVRO: Gosto muito de livros
-------------- biográficos, como, os de Chi

co Xavier e Getúlio Vargas.
Porém, li um drama de Kha
led Hosseini, maravilhoso, O

Caçador de Pipas. Esse livro,
sem dúvida recomendaria
pra qualquer pessoa.

PRATO: Sou bem eclética, ape
sar de ser vegetariana. Gosto
de quase tudo, mas posso
considerar dois pratos princi
pais, pizza marguerita e sushi
vegetariano;
MÚSICA: A Modem Myth - 30
seconds to mars;

FILME: À espera de um mila-
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GtOVANE
A maioria absoluta dos de-

�putados catarinenses recusou

o veto do Governo do Estado
ao Projeto de Lei 389/09, de
autoria do deputado estadual

. Marcos Vieira (PSDB), que insti
tui em Santa Catarina o Plantão
Gramatical da Língua Portugue

.

sa. Em menos de 30 dias a lei
será publicada no Diário Oficial.

A Assembleia Legislativa aprovou "Essa é uma proposta que
na sessão desta terça-feira (06/07), vem auxiliar todos os catarinen-
Indicação do deputado Renato Hinnig ses que, independentemente
(PMDB), dirigida ao Governador do da escolaridade, com certeza Já
Estado e ao Secretário da Fazenda, tiveram dúvidas sobre alguma
solicitando esforços em regime de ur- regra gramatical, concordância
gência, na busca de soluções para os. problemas qerados verbal e nominal e que pode-
à classe empresarial e contábil, advindos da aplicação rão. a partir da efetivação desse
maciça do Regime de Substituição Tributária. - -

projeto, contar com o apoio dos
O deputado justifica o pedido, considerando que as profissionais da Educação para ti-

empresas tiveram pouco tempo para' se adaptar e imple- rar as suas dúvidas e usufruir do
menta r os sistemas, desde a reqularnentação do ingresso nosso idioma da melhor maneira
de novos produtos no Regime de Substituição Tributária, possível", afirma Marcos Vieira.
instituída em 15 de abril deste ano, na cobranca do ICMS O Plantão Gramatical, ou Te-

(Imposto sobre Circulação de Mercadorias) e ó início da' legramálica, será um serviço de
vigência, no dia 10 de maio. ,atendimento por telefone de for-

A mudança afeta diretamente os contabilistas, tra- ma rápida e eficiente para o es-

zendo dificuldades operacionais mensalmente, na apura- clarecimento de dúvidas comuns

ção das vendas e cálculo do valor do imposto devido. "A da população sobre ortografia,
Substituição Tributária teve um grande impacto na com- concordância e regência, entre

posição dos custos de diversos produtos, espedalmente outras questões. O Plantão dará
os que eram comercializados por empresas operantes do a palavra final sobre perguntas
Simples Nacional", destaca Renato Hinnig. envolvendo o uso do nosso idio-

Com a articulação do deputado, através da Comissão de ma, com um atendimento perso-
Economia, a Alesc realizou no mês de maio uma Audiência nalizado e de caráter educativo.
Pública, reunindo empresários e contadores, -expondo para a O atendimenio será prestado
Secretaria

-

da Fazenda os problemas ·advindos da implanta- gratuitamente por uma equipe
ção do Regime. Em reunião da Comissão, que aconteceu no composta de atendentes e profes-
mês de junho, o Secretário da Fazenda informou que está sores de Língua Portuguesa, inte-

empenhado na busca de soluções para a contemporização grantes do quadro do Magistério
das dificuldades, que afetam 12 setores da economia catari- Estadual. O Plantão funcionará sob
nense, através da Substituição Tributária. "Não podemos ficar a responsabilidade da Secretaria
só na discussão e promessas. Esperamos que o governador de Educação, que poderá firmar
se sensibilize com mais este apelo e altere as questões que convênio com instituições públicas

'possam favorecer as empresas", disse Hinnig. e privadas para esta finalidade.

DE FREITAS COLUNISTA
PEDRO JAYME DOS SANTOS

HINMI. REAFIRMA
PEDIDO PARA A FADMDA
CORRIGIR DISTORÇÕES DA

- ,

SUBSTITUIÇAO TRIBUTARIA

A IMPORTÂNCIA
DO CONSELHO

COMUNITÁRIO DE

SEGURANÇA (CONSEG)

r

"O servico deverá contar com

um número'telefônico exclusivo,
de forma a garantir o anonima
to do usuário. As despesas com

a execução desta lei correrão à
conta de dotações orçamentárias
da Secretaria de Estado da Edu
cação", explica Vieira.

Serviço semelhante já funcio
na com sucesso há 29 anos em

Fortaleza (CE), onde uma equipe
de profissionais atende diariamen
te das 8h às 18h. O plantão daque
la capital recebe, em média, 150

ligações diárias. Em Curitiba, Bra
sília Jundiaí (SP) e Londrina (PR),
o Poder Público também gerencia
sistemas de teleatendimento com

a mesma finalidade.
"Trata-se de uma iniciativa

voltada para um público amplo, de -

todas as cidades e classes sociais,
com vistas ao aprimoramento cul
tural da população. Conhecer bem

L

o idioma é fundamental para o ci
dadão, �eja na vida escolar ou no

trabalho. 'POr isso, o Estado deverá
prestar um atendimento perso
nalizado e de caráter educativo",
finaliza Marcos Vieira,

Em contorrnidade com

o Decreto 2.136 de 12 de
março de 2001, a Secretaria
de Estado da Segurança Pú
blica e Defesa do Cidadão,
institui em nossa cidade
em março 2004 O CONSEG
- Conselho Comunitário de
Segurança de Alfredo Wag
ner, o CONSEG é um órgão
composto por um grupo de
pessoas do município. ou do
bairro que visa discutir e

planejar medidas para me

lhorar os problemas da lo
calidade relacionados com

segurança pública, permite
. que sejam feitas críticas e

sugestões ao trabalho da
polícia civil, militar, ou ou

tros órgãos incumbidos de
manter a segurança pública.
Também por intermédio do
CONSEG, realizam-se cam

panhas e eventos educati
vos para tornar a localidade
mais segura e por conseqü-

. ência melhorar a qualidade
de vida da

-

população.
Os membros do CONSEG

se reúnem uma vez por mês
e a referida reunião é públi
ca, pode e devem contar
com a participação da po
pulação, meios de comuni

cação, líderes comunitários,
religiosos, clubes de serviço
e associações,

Nesse contexto a par
ticipação nas reuniões do

CONSEG e uma proximidade
maior com o planejamento
da atuação da polícia são
muito importantes, pois re

presentam a efetiva imple
mentação no que dispõe o

.

artigo 144 da Constituição
Federal de 1988 onde prevê
que a Segurança Pública é
um dever do Estado, direito
e responsabilidade de todos,
é exercida para a preserva
ção da ordem pública e da
incolumidade das pessoas
e do patrimônio, ou seja: o

combate a violência em ge
rai não é missão exclusiva
do poder público, mas uma

luta que depende da mobili
zação de todos. É uma guer
ra ampla que não exclui ne

nhum grupo social e, dessa
forma, o CONSEG - Conselho
Comunitário de Segurança
de Alfredo Wagner vem cor

roborar o desencadeamento
desse esforço comum junto
ás autoridades e perante a

sociedade, Neste sentido,
seguindo um cronograma
apartir de janeiro/2010 está
sendo divulgado em todos
os recantos do município de
Alfredo Wagner o' projeto
SEGURANÇA SOLIDÁRIA, se

guindo a filosofia da Polícia
Comunitária. Assumir a nossa

responsabilidade é um ato de
coragem e cidadania. (Por:
Pedro Jayme dos santos)

UCEMCIAMENTO AMBIENrAL

Para garantir o empreendimento da OSX, em Bíguaçu, uma nova

reunião - a segunda de três programadas - éom membros do Conse
ca (Conselho Consultivo da Estação Ecológica de Carijós) está agendada
para esta terça-feira, dia 29, no Cesusc, a partir das 18h30min com as

presenças de Paulo Monteiro, diretor de Sustentabilidade do Grupo EBX,
Professor Wesley Collyer, especialista em Portos e Direito Marítimo, que
falará sobre o tema água de lastro, além de representantes do Instituto

Chico Mendes para Conservação da Biodiversidade (ICMBio). O encontro
faz parte de um esforço por parte da administração da OSX em apre- .

sentar soluções que atendam as exigências da autarquia federal, que
considerou que o estaleiro não é viável no município, Wesley Collyer,
que possui um artigo sobre água de lastro, publicado na revista jurídica
da Presidência da República, com Paulo Monteiro, responsável pelos li
cenciamentos ambientais do grupo EBX, em áreas delicadas.

t
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ANUNCIE AQUI!
S;EU PRODUTO É VALORIZADO
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E VENDE MUITO MAIS
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o Campeonato Municipal de Alfredo Wagner
o Campeonato Municipal de Al

fredo Wagner Segunda Taça Beppler
reuniu 300 atletas inscritos e divididos
em vinte e oito equipes e duração de
dois meses e meio. As Finais foram no

Ginásio Municipal Rogerão e classifi
cou as seguintes equipes:

Categoria Adulto Livre:
1 o Chapeação Catuira
20 Fumachu
3D Cruzeiro
4ó Clínica

3D Picadas
40 Escolinha Tio Zé

Categoria Veterano
1 o Despachante Celso
20 Asa Branca
3D João Werlich
40 Santa Bárbara

No mês passado a CME de Futsal
Masculin.ü de Alfredo Wagner parti
cipou da 6a etapa classificatória dos
joquinhos na cidade de Agrônomica,
ficando na 4a colocação.

Neste mês de julho foi a ves da
CME de Futsal Masculino Adulto par
ticipar da 6a etapa classificatória para
o JASC na cidade de Salete e também
terminou em 40 lugar.

Em agosto Alfredo Wagner vai
sediar a 6a etapa classificatória da
OLESC, o evento irá contar com a

participação de dez municípios das
regionais de Iaío. Rio do Sul e Itupo
ranga. A data prevista para o even

to é nos dias 13 a 18 de agosto do
corrente ano. Desde já convidamos a

todos para prestigiar o evento ..

Categoria Feminino
1 o Pinguirito
20 Feminino Zaia

\
\

\
Sua �'

empresa t
em

de.taque'

Dá 40 Anos Mobiliando Soa rasa.
mi [lI!} "
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COLUNISTA EDEGAR NEUHAUS • SECRETARIO DO TURISMO. II Encontro Catarinense de Escritores
de Alfredo Wagner e Região

ALFREDO WAGNER - HISTÓRIAPROGRAMAÇÃO
\ DIA 30/07 - A PARTIR DAS 9:00 ho

ras CREDENCIAMENTO E ABERTURA
DA FEIRA DE LIVROS E DE ARTES EM
GERAL.

DIA 31/07
9:00 - VISITA AOS PONTOS TURíSTICOS

E HISTÓRICOS DA CIDADE (transporte
oferecido pela Prefeitura Municipal)

O município de Alfredo Wagner
localila-se na Serra Geral, faixa de tran

sição entre o litoral e o planalto cata

rinense, possuindo um ecossistema de
transição, caracterizando-se por sua be
leza natural e exuberante, que com suas.

singulares paisagens, encantam a todos
que a visitam e que nela habitam.

Este é um dos motivos que faz
desta cidade parada obrigatória para
muitos, que encontram aqui o lugar
perfeito para interagir com a nature

za, proporcionando a todos o prazer
de desfrutar de tantas belezas e diver
sidades que ela possui.

Com o título de Capital Catarinense
das Nascentes, da Lei Estadual 13.165
de 02 dé novembro de 2004, o rnu

'nicípio possui importantes mananciais,
que formam incontáveis nascentes, ca

choeiras e rios. Assim, com suas águas
límpidas. e geladas, Alfredo Wagner
abrigá a' mais alta nascente da Bacia
do Itajaí, l700m., no Monte Lajeado.

Por sua vez, a fauna e a flora da
região também se destacam, abrigan-,
do inúmeras espécies em seus vastos'
campos de vegetação.

Somente na ReseNa Rio das Furnas
em São Leonardo; estima-se qúe habitam
170 espécies de aves, mas este número já
foi questionado por biólogos que estiveram
no local, pois segundo eles, pela preserva-

14 horas: Abertura Oficial do Encon
tro

- Saudação aos presentes. pela Es
critora Bertolina Maffei - Presiden
te da ALB/SC Municipal de Alfredo
Wagner
- Palavra do Prefeito Municipal de
Alfredo Wagner, Nivaldo Wesller
- saudação aos presentes pelo Professor
Miguel João Simão - Presidente da ALB/
SC
- Palavra do Dr Mário Roberto Lopes
Carabajal - Presidente da Academia
de Letras do Brasil

12:00 - ALMOÇO

14:00 - DIPLOMAÇÃO.E POSSE

- DIPLOMAÇÃO de novos PRESIDEN

TES DA ALB/SC
,

- Apresentação Artística

- ENTREGA DE DIPLOMAS AOS "AMI

GOS DA CULTURA" LITERÁRIA E ARTIS�

nCA DO ESTADO

- POSSE DOS MEMBROS DA ACADE

MIA DE LETRAS E ARTES DE ALFREDO

WAGNER- SC

ção.e pela diversidade da região da reser-

.
va, supõe-se quehajêi pelo menos o dobro.
Comparando com o número de espécies
de aves registradas em Santa Cêitarina, que
chega a 650 espécies diferen.tes, podemos
afirmar que o município-e privilegiado com

'c

os encantos da natureza.
.

A cidade apresenta aos seus mu

nícipes e visitantes diversos pontos
turísticos 'que se baseiam em turismo
rural, ecolóqko. religioso e histórico.

Entre seus principais pontos turísticos
está o Museu de Arqueologia, o Recanto
da Arte, a Calçada de Pedra: o Campo dos
Padres, grwtas, cavernas, cachoeira� e sítios

arqueológicos; espalhados por diversas
propriedades rurais Fotos: RePlÇjto, Riuaro

Apresentação artística
14:30-16:00 PALESTRAS

- Escritor e Filósofo FíDIAS TELLES
O papel existencial do escritor num

mundo em turbulências
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- Palestra com o Escritor e Poeta
WILLIAM WOLLlNGER BRENUVIDA
Projeto mosaicos de rua

16 horas - coffe breack
1�:15 - APRESENTAÇÕES CULTURAIS
16:30 - 17:20 PALESTRAS

- Apresentação Artística

17:00 horas - ENCERRAMENTO

- Escritor Mauro Demarchi - organi
zador do evento

- Escritor e Professor Miguel João Si

mão -Presidente da ALB/SC e orga

nizador do evento

- Dr. Mário Carabajal - Presidente da

.Academia de Letras do Brasil

- Escritora DALVINA DE JESUS SIQUEI
RA
Como ser valorizado no mundo lite
rário quando não se escreve para a

elite - do anonimato para o mundo

, .

Corais de Alfredo Wagner se apresentam em Rio do Súl

- Poeta RAMIRO VIElRA NETO
Poesias se escrevem com a alma
18:00 - DIPLOMAÇÃO E PO�SE

- ENTREGA DE DIPLOMAS AOS
/I

AMI
GOS DA CULTURA" lITERÁRIA E ARTIS
TICA DE ALFREDO WAGNER

- Hino do Município.de Alfredo Wag

ner cantadopelos Corais Presentes

O Coral São Francisco de Sales do Rio Engano e o Coral Bom Jesus da Matrh católica, de Alfredo Wagner foram convidados
para cantar na missa dedicada a S. João Batista na festa do Santo padroeiro da Catedral de Rio do Sul. A Missa foi celebrada
por Dom José Balestieri e concelebrada pelo Padre Fernando Augusto Meira.
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