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A Funerária .San�a Cruz, agora sob �ova dir�ão Somos uma agência funerária que atuavem com o intuito de cada vez mais humanIZar ..,•

a perda do ente querido, pois a sua política e efetua todo o tipo de serviços funeranos:
en�ontra-�e inserida no.s princípios d� trabalho, • translado'
na Inovaçao e no respeito pelos falecidos e sua '

•

famílias independentemente das suas • tanatopraXla;
convicçõ�� religiosas, políticas ou s�ci�is. • reconstituição.A Funerana Santa Cruz tem como pnnclpal ,

I objetivo dedicar-se ao bem estar da • órnamentações naturais e artificiais;
I famílias proporcionando tranqüilidade neste �
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os cabos eleitorais farão o esforço de
conquistar e convencer os eleitores a

votar em seus candidatos. Fase difícil,
estratégica e que produz os verdadei
ros resultados de uma eleição.

Em Alfredo Wagner. os apoiado- .

res. cabos eleitorais e simpatizantes
destes ou daqueles candidatos já es

tão tr.abalhando. Alguns candidatos
. são desconhecidos ou pouco conheci
dos e tem pouca chance. Outros pelo-

contrário, tem história e já.passeram
. diversas vezes pelo município deixan
do verbas e ajuda.

O Jornal Alfredo Wagner se colo
cou a disposiçao dos diretórios dos
partidos políticos aqui instalados!

-

mas -até o .rnomento foi procurado
só por um partido. Nossos emails e

telefones estão a disposição para. os
contatos:

Os candidatos apoiados pelo Pre�
feito Formiga tem muita chance de
obter grande votação. A Administração
Pública tem refletindo positivamente
no panorama municipal, consolidando
assim a próxima disputa eleitoral.

Na reunião realizada no União

Clube pelo Deputado Federal Pauli
nho Bornhausen com a presença do

. Prefeito formiga, do Vice-Prefeito
D�niel Cansian, do Prefeito de Vidal
Ramos, do candidato Cesar Souza

-Iunior, entre outros, ficou patente
a importância da coligação entre os

partidos para a eleição de Raimun
do Colombo. Essa coligação terá
um efeito benéfico para o Estado
e para nosso município, seja quem
for eleito para a Presidência da Re

pública. A importância de uma coli-

PALAVRA DO PREFEITO

COLUNISTA
MAURO DEMARCHI

gação estadual como a uniu PSDB, história, de sociologia, de cultura.
DEM, PMDB reflete na atenção, que Q jornal Alfredo Wagner em.'

o Governo nacional dará para nosso ...

' seu segundo número foi tema nas
Estado e nosso Município. Paulinho conversas e discussões gerando cri-
Bornhausen (Foto) mostrou ser um tícas e elogi0s. Como um dosorqa-
artículador entendido e que sabe nizadores e produtores deste Jornql
engaja.r seus colegas. agradeço as criticas e os elogios. Es-

Nossa coluna destina-se a expres- tamos levando cada uma delas em

sar uma opinião sobre o momento consideração para melhorarmos ain-
em que Alfredo Wagner atravessa no da mais o Jornal Alfredo Wagner.
momento em que o jornal é publica- Agradecemos especialmente aos

do. No momento falamos de política, nossos patrocinadores. Seu apoio é pri-
mas poderemos tratar também de mordial para a continuidade do Jornal.

VICE PREFEITO DANIEL CANSIAM

Estamos dando continuidade aos

projetos e trabalhos iniciados pelo
nosso prefeito Formiga, licenciado por
motivo de saúde.

O clima seco está facilitando o

trabalho de recuperação e drena
gem das estradas e a construção da
ponte de acesso a comunidade de
São Wendolino.

Precisamos aproveitar esse pe
ríodo seco, por isso, optamos pelo
funcionamento do setor de obras
também durante os finais de sema

na e feriado.

(48) 3276-1060
Heremo Luz, 10

'._ S.I. 3 lO Centro
AlfredoWagner • se

Apesar do clima seco facilitar o

trabalho e o deslocamento de maqui
nário, existe uma grande preocupação
com os agricultores do município.

O plantio da cebola, principal fon
te de renda dos produtores rurais, já
havia sofrido um atraso devido ao ex

cesso de chuvas ocorrido nos meses

anteriores. Agora ocorre o inverso. O
déficit hídrico afeta o desenvolvimen
to inicial da cebola.

As previsões metereológicas, in
dicam que o período seco vai persis
tir, devido a influência do fenômeno

"Ia Nina". Se o fenômeno persistir
durante o período de bulbificação,
poderá haver uma redução drástica
na produtividade, comprometendo o

resultado da safra, o que terá reflexo
em outros setores.

Técnicas de plantio que preser
vam a palhada sobre o solo, associado
ao uso da irrigação, podem amenizar
o problema.

Gostaria também de aproveitar
esse espaço para informar que a ci

rurgia do nosso prefeito formiga foi
.

realizada com sucesso.

Muitas pessoas nos procuram
preocupadas para saber notícias, de
monstrando o imenso carinho que o

povo alfredense tem pelo Formiga.
Em breve teremos novamente

esse grande lider comandando com

seu carisma, competência e dinâmica
o município de Alfredo Wagner.

Encerro agradecendo aos alfre
derses o apoio que tivemos nesse

período, o qual assumimos o cargo
de líder do Poder Executivo, aprovei
tando para deixar um grande abraço
a todos.

EXPEDIENTE
JORNAL DE

ALFREDO WAGNER

PlANEJAR EVENTOS E EDITORAÇÃO
JORNALISTICA LTDA ME

CONSELHEIRO MAFRA 425
ED. JAQUELlNE II SALA 107/108
CENTRO - FLORIANÓPOLIS - SC
CEI' 8801 0-1 01 - TEL. 3034-

3664/9902-5028
CNPJ. 09.581.842/0001-59-

INSCR.MUN.444.746-8

DIRETOR EXECUTIVO

GIOVANE DE FREITAS

(48) 9902-5028

DEPARTAMENTO COMERCIAL

MARCOS L. VITORIO

(48) 8822-7365

ASSESSORIA JURíDICA
DR. RONALDO GARCIA

REPORTAGEM/REDAÇÃO'
MAURO DEMARCHI
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ALFREDO WAGNER: OS
ENCANTOS DE NOSSA, TERRA

A cidade de Alfredo Wagner por
estar localizada na faixa de transição
entre o litoral e o planalto catarinense,
é considerada uma região privilegiada,
dando acesso a vários outros municí

pios, Muitos que passam por aqui, não
imaginam quanta beleza a natureza se

encarregou de espalhar em nossa terra,
No decorrer do tempo, muitos desses
locais foram sendo explorados e estão
sendo cada vez mais visitados,

Nosso turismo se baseia em rural,
ecológico, religioso e histórico, sendo
que todos têm seu valor histórico, sua
lenda e superstição,

Assim, a cada edição buscaremos
falar um pouco mais de cada região de
nosso município, a fim de proporcionar
aos leitores maior conhecimento sobre
os encantos que nossa fauna e flora pos
suem, despertando ainda mais o interes
se de todos por nossas belas paisagens,

Um desses locais que iluminam os

olhos de quem se rende aos encan

tos natureza, é uma cordilheira, que
se estende desde o Rio Grande do Sul
até a Serra Geral, e que faz parte de
um magnífico espetáculo da natureza:
o Campo dos Padres, cujo nome foi
dado em alusão aos padres jesuítas

Academia de Letras do Brasil,
seccional Alfredo Wagner se reu

nenaSemanadaPá�a
A Presidente da Academia de

Letras do Brasil, municipal Alfredo
Wagner, Bertolina Maffei, irá reu

nir os Acadêmicos que participam
da seccional de Alfredo Wagner da
ALB, Na pauta da reunião está a

diplomação dos Academicos a lei
tura da biografia de seus patronos
e o lancamento de iniciativas da
seccionál de Alfredo Wagner para
a comemoracão dos 50 anos de
ernancbaçãodo município,

que, vindos das missões, refugiaram
se nos campos desta serra,

Em Alfredo Wagner, a montanha
se situa entre as localidades de Santo

Anjo, Santa bárbara e Pedra Branca,
A região é provida de inúmeras

lendas, majestosas esculturas geo
lógicas e, cercada pela imponência
de montanhas, escarpas e chapadas,
além dos cânions e das belas cachoei
ras que compõe todo o cenário,

Contudo, quem se aventura a che
gar até seus picos mais altos, poderá

desfrutar de um maravilhoso cenário
do litoral sul de Santa Catarina,

IMPORTANTE
Nosso objetivo é divulgar as belezas

nas quais nosso município possui, onde
nem sempre se tem a consciência da to
tal importância que elas trazem para nos

sa cidade, Ressaltamos assim, que não
temos a intenção de destacar nenhum
local individuatmente, mas sim como um

todo, em que apenas se somam maravi
lhosos cenários de nossa terra,

, - .
I

CURSO IASICO DE DANÇA GAUCHA
No dia 21 ,ne Agosto, na localidade de

Catuira, formaram-se os alunos do Curso
Básico de Dança Gaúcha, ministrado pelo
professor Gilson José Schmitz, de Rancho

,

Queimado, O curso aconteceu de maio a

agosto no Restaurante Pesque-Pague de Al
fredo Wagner. Os formandos receberam os

certificados de participação e apresentaram
os vários estilos de dança que aprenderam
no decorrer do curso, Para os interessados
no próximo ano o curso será realizado nova
mente por volta de março ou abril de 2011,
quem quiser pode começar a se inscrever
com a Maria no Pesque Pague,

Quem é

Marcos Vieira é advogado, foi dirigente
de empresas públicas e privadas, secretário
de Estado da Administracão no Governo
Luiz Henrique da Silveira 'e deputado es

tadual eleito em 2006 com 35,072 votos,
Destacou-se pela sua atuação durante o

primeiro mandato por ter sido relator de
projetos importantes para a sociedade. É
presidente da Comissão de Finanças e Tri
butação e vice-presidente da Comissão de
Constituição e justiça do Poder Legislativo,
O deputado Marcos Vieira faz parte da co

ligação DEM/PMDB/PSDB/PTB/PTC/PSLj
PRP/PSC-PSDB e concorre ao segundo
mandato com o número 45699,

OBESIDADE INFANTIL

.

Na edição passada falamos
sobre a alimentacão infantil
saudável. Hoje iremos abordar
a obesidade infantil e suas prin
cipais conseqüêncías.

Nos dias atuais a obesidade
infantil vem crescendo assusta
doramente em todas as classes
e níveis sociais, Atitudes para
prevenir este grave problema
de saúde, significa diminuir,.de
uma forma racional e menos

onerosa a incidência de doen
ças crônico-degenerativas que
poderão atingir estes indivídu
os, alguns ainda na infância. En-
-tão, quanto mais tempo o indi
víduo se mantém obeso, maior
é a chance das complicações
ocorrerem, assim como mais
precocemente.

Vários fatores influenciam o

comportamento alimentar das
crianças, entre �Ies destacam
se a família e suas caracterís
tlcas peculiares, atitudes de
pais e amigos, valores sociais

. e culturais, mídia, alimentos rá
pidos, conhecimentos de nutri

ção, manias alimentares, além
de fatores inerentes a cada in
divíduo como: imagem corpo
ral, auto-estima, necessidades
e características psicológicas,
valores e experiências pessoais,
preferências alimentares, saúde
e desenvolvimento psicológico,

A obesidade normalmente
se origina do desequitíbrio en

tre ingestão e gasto calórico e

do sedentarismo, normalmente
presente em crianças que ficam
muito tempo assistindo televi
são, vídeo games e em compu
tadores, devendo ser controla
da' com orientação alimentar,
especialmente mudanças de
hábitos, estabelecimento de
horários e implantação de uma

atividade física. de rotina, já a

obesidade ocasionada por per
turbacões na saúde das criancas
deve 'ser identificada a doenca
básica e tratá-Ia.

'

Uma atitude positiva, já na

primeira infância, é não forçar

as crianças a

comer, mas

estabele-
cer limites COLUNISTA
a p r o p r i a dos

NELISnas escolhas,
permitin-
do que optem, dentre alimen
tos saudáveis, a quantidade
e a qualidade que elas dese
jam ingerir, Nesta faixa etária,
criancas obesas devem manter
o peso ou ganhar pouco peso
para não comprometer seu de
senvolvimento, restabelecendo,
aos poucos, o peso adequado
para altura,

O ganho de peso na crian
ça é acompanhado por aumen
to de estatura e aceleracão da
idade óssea. No entanto, de
pois, o ganho de peso continua,
e a estatura e a idade óssea se

mantêm constantes. A puber
dade pode ocorrer mais cedo, o

que acarreta altura final dimi
nuída, devido ao fechamento
mais precoce das cartilagens de
crescimento, Além disso, exis
te uma chance maior da obe
sidade na infância aumentar
o probabilidade de obesidade
na vida adulta e os fatores de
risco associados, somado aos

fatores psicológicos envolvi
dos, como: discriminação social
e isolamento, afastamento de
atividades sociais, dificuldade
de expressar seus sentimentos,
Porém, a magreza na infância,
por si só, não é um fator pro
tetor para a ocorrência de obe
sidade na vida adulta, pois os

hábitos alimentares saudáveis
adquiridos na infância, pode
rão contribuir de forma decisiva
neste processo.

Saber o que é necessário
para emagrecer não apresenta
maiores dificuldades após al
gum tempo de prática, Querer,
dever e poder emagrecer são

questões imensamente mais

complexas e exigem grande in
vestimento emocional, intelec
tual e físico,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ram lembrados também. A His
tória avançou e nos trouxe a Fa
mília Real Portuguesa e toda a

corte. O brado "Independência
ou morte!" ecoou pelas ruas re

lembrando a todos que foi pre
ciso lutar para conquistarmos
nossa hberdadel O Treze de
Maio e a Lei Aurea foram lem
brandos numa cena que ficará
marcada na memória coletiva:
A Princesa Isabel, representada
por uma linda menina, assinou
diante de todos a lei que liber
tava os escravos. A República
apareceu logo depois com seus

militares para enviar o Impera
dor ao exilio e impor o regime
republicano. A Constituição veio
em seguida e a ditadura trouxe
um pelotão todo amordaçado
impossibilitado de se expressar.
A organização dos estados tam
bém representou um belo espe
táculo azul e branco com todas as

bandeiras dos Estados brasileiros.
Em seguida veio a representação
da Paixão Nacional: o futebol, o

samba e o carnaval. Destaque
especial teve o pelotão da APAE

que desfilou com sua diretoria,
professores e alunos. Uma se

nhora que completou recente
mente 100 anos também fez
questão de desfilar.

Um belo espetáculo que
reuniu a população num só ide
al: a comemoração da Indepen
dência. Os Organizadores estão
de Parabéns e merecem todo
nosso aplauso. A equipe do jor
nal Alfredo Wagner também lá
esteve fazendo a cobertura fo
tográfica do evento.

EVENTOS DA QUINZENA
10/09/2010
Academia de Letras do Brasil, seccional Alfredo Wagner: - 19:00 hs -

Biblioteca Pública Municipal - Convidados

11/09/2010
III Encontro de Corais de (atuíra: -14:00 hs - Local: Gfnásio de Esportes
da (atuíra. Público

11/09/2010
1° Costelaço da APAE: -14:00 hs - Local: Bispo Lounge Bar. Público Festa des(ontraida entre amigos e fundonários da Seaetaria da

Edu(açào. Nossos votos de feliàdades em Festa Aniversário Albertina

. _....

DESFILE DE 7 DE SETEMBRO MOBILIZA POPULACAO DE ALFREDO WAGNER.

�

r,

ALBERTINA

Todo ano se realiza o des
file de 7 de setembro na rua

principal da cidade de Alfredo
Wagner. Este ano não foi dife
rente e como nos anos ante
riores a população acorreu em

peso para ver seus filhos des
filarem. A Escola de Educação
Básica Silva jardim ficou encar

regada de organizar o desfile
deste ano. Direção, professores
e alunos prepararam uma aula
de história que arrancou aplau
sos e sorrisos do povo que as

sistia atento. O Prefeito em Ex
cercício, Daniel Cansian, abriu a

solenidade enaltecendo a data
e o significado para todos nós.
A Diretora da EEB Silva jardim,
Elisiane Werlich Schimidts afir
mou que apesar de muitas con

quistas, era preciso lembrar que
as desigualdades sociais ainda
existem e precisam ser resol
vidas e que a Independência
foi um passo, muito importan
te, para o desenvolvimento da
identidade do Brasil. A Fanfar
ra composta de alunos, pais e

voluntários marcou o compasso
dos pelotões que marcharam
pela Rua Anitápolis e o desfile
começou. A nossa História foi
se desenrolando aos olhos de
todos narrada pelo prof. julia
no N. Wagner e representada
pelos pelotões que desfilavam.
Vimos o Tratado de Tordesilhas.
Ouvimos o grito de "terra a

vista" da esquadra de Cabral e
vimos a curiosidade dos indios
que saiam da floresta para en

contrar os protugueses recém
chegados. Os Bandeirantes fo-

BRUNA DANIELA EDGAR T'YSE

Cassiane
Nome: Cassiane Aparecida da Silveira
Data nascimento: 21/05/1996
Idade: 14 anos

Altura: 1,66
Peso:S8kg
Naturalidade: Alfredo Wagner
Pai: João Alfredo da Silveira
Mãe: Elizabeth Marques da Silveira
Profissão: Estudante

.

Hobby: Estudar
Filme: PS Eu Te Amo
Livro: Amanhecer de Stephenie Meyer
Projeto de Vida: Fazer Faculdade de Medi
cina em Cuba

AUTOESCOLA

AutoEscola
Santa Catarina
(48) 3276-1399
cfcsantacatarina@yahoo.com.br

ALFREDOWAGNER-Se

AutoEscola
Urubici

(49) 3278-4030

"010 Qrtl"etl
De: Marilene e Greyce

Fones: (48) 3276·1334/8813·8471/8814·0023
Ulfta 1oto'llalia í "1ft :JIIsla"l, 4a 1114.

n,elfp""do para ti el",,;II_
Rua: Anitápolis, 355 - Centro - Alfredo Wagner - se
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COLUNISTA
PEDRO'JAYME DOS SANTOS

A SEGURANCA PÚBLICA
E A IMPORTÃNCIA DAS
GUARDAS MUNICIPAIS

DE FREITAS

investigação policial, do inquérito
policial, para levar os delinqüentes
ás barras da justíça.

Entendem-se pelas matérias

poUciais e entrevistas diversas
que o povo sabiamente, com toda
razão, pretere a prevenção ao cri

me, por isso clama pela sua Polí
cia ostensiva, preventiva, pela sua

Polícfa uniformizada para frear a

velocidade do crime e da violência,
contudo, dado ao fato de que, cujo
policiamento requer de um grande
contingente em todos 05 Estados,
em todas as cidades, infelizmente
isso não ocorre a contento, pois
com o sucateamento que os Go
vernos fizeram com as Instituições
Policiais ao longo dos anos, não
evoluindo para acompanhar o cres

cimento populacional e marginal
conseqüentemente, é praticamen-

.. te, para não dizer impossível, que
os Estados sozinhos possam arcar

com tais responsabilidades repara
doras, por isso não há como os Mu

nicípios deixarem de concorrer com

as suas parcelas de responsabilida
des em busca da solução adequada
para essa problemática e, em assim

sendo, por obvio, as Guardas Muni

cipais tem a bola da vez.

Englobando o país em que as

pessoas clamam por uma segurança
pública mais justa e eficiente, está
dentre os agentes institucionais
incumbidos dessa árdua rnissão.,»
figura das Guardas Municipais como
boa opçãO de somação na tentativa
de resgatar a confiança do povo nos

seus órgãos de proteção para uma

conseqüente melhora nesta proble
mática área social.

Com o recrudescimento da vio
lência e o aumento estúpido da
criminalidade em todo· canto do
país e, pelo fato das Polícias não
estarem sendo suficientes o bas
tante para conter o surto da mar

ginelidade, precisamos além do
apoio irrestrito da população, das
ações relacionadas às Guardas Mu

nicipais neste importante mister
de bem proteger a sociedade.

A sociedade brasileira é sabe
dora que a Instituição Policial Militar
tem as suas ações voltadas primor
dialmente para a prevenção em vir
tude de ser uma força fardada, uni
formizada, enquanto que a Polícia
Civil, a Polícia judiciária é incumbida
'da repressão ao crime, ou seja, é

responsável por construir o alicer
ce do Processo Criminal através da

l
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SERRA VOLTA A CRI·
llCAR POLíllCA ECONÔ.
MICA DO GOVERNO

Para o candidato, política do atual
governo é. baseada em "um tripé de
distorcões"

AÓ discursar nesta quinta-feira
para representantes de indústrias de
base de São Paulo, o candidato do
PSDB à Presidência da República, José
Serra, disse que é preciso mudar a

política econômica mantida pelo atual
governo, baseada, segundo ele, em

"um tripé de distorções",' com juros
muito altos, alta carga tributária e

muitos gastos governamentais.
- Essa é a tarefa do novo gover

no: livrar o Brasil da condição de ter
a maior carga tributária de impostos
do mundo em desenvolvimento, o

menor investimento governamental
do mundo de economias mais de
senvolvidas e a maior taxa de juros
real do mundo. São três campeona
tos que, para mim, não dão o menor

orgulho. temos que ganhar a Copa
do Mundo, mas não o campeonato
de juros mais altos, investimentos
mais baixos e impostos mais altos
- afirmou.

DILMA PROMEIE
POLÍnCA DE ASSISriN.

elaAGESTANTES
Petista anunciou a Rede Cegonha,

baseada no tratamento preventivo a par
tir da gravidez

A candidata do PT à Presidência da
República, Dilma Rousseff, apresentou
nesta sexta-feira, em Brasília, uma po
lítica de assistência à crianca - desde a

gestação, parto e até o atendimento nos

seus primeiros anos de vida.
Em entrevista cotetiva no seu es

critório de campanha, no Lago Sul ela
anunciou a Rede Cegonha, baseada no

tratamento preventivo da mulher a partir
da gravidez, com todos os exames ne

cessários a ela e ao bebê.
- O atendimento será feito por meio

de clínicas da mulher. já temos clínicas
da mulher em alguns estados. Depois
é a questão fundamental do parto, ter
maternidade de baixo risco e de alto ris
co. E, na sequência, no tratamento dos
primeiros meses da criança é a estrutura
de UTls neonatais com hospitais de refe
rência da criança', explicou a candidata,
lembrando que vai ser avó e esse é um

compromisso fundamental que assume

com as mulheres.

MARINA SILVA DIZ
QUE A POLítiCA PERDEU
O ELO COM A SOCIEDADE

Candidata discursou após visita ao

centro cultural do projeto AfroReggae
A candidata do PV à Presidência da

República, Marina Silva, disse nesta sexta
feira que a política brasileira perdeu o elo
com a sociedade e que precisa se inspirar
para envolvê-Ia no processo de participa
ção política. A afirmação foi feita durante
visita ao centro cultural do projeto Afro
Reggae, na comunidade de Vigário Geral,
zona norte do Rio de janeiro, onde ela as

sistiu a apresentações de dança e música
de moradores de comunidades carentes.
- A política brasileira precisa, cada vez

mais, de inspiração. Precisa se inspirar na
arte, na ciência, na cultura, para que possa
se renovar. A política, infelizmente, tem
virado lugar-comum. O elo da política com
a sociedade está sendo perdido - afirmou
Marina, dizendo-se inspirada pelo projeto
AfroReggae. Ao comentar os dados da
Pesquisa Nacional de Saneamento do Ins
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), criticou as políticas do setor dos
últimos 16 anos, que, segundo ela, con
seguiram resultados menores do que as

necessidades da população.

.

m.Vlo DE DOCUMENTOS
Agnaldo Alexandre informa que perdeu sua Carteira de

Identidade N° 218418/SC em 29/07/2010.
J

1

t

f
P A R C E' R I A S

ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS

Contato: (48) 9136·3200

Agente
Autorizado
•-�, Excursões)

Qj;UfÍ51UO Parcel�mos:
. e " em ate 5x

'

e Residêncials'
por assinatura" TV

í

AGORA TUDO EM AtÉ.6X NOS CARTÓES!
( )
Rua 25 de Maio, ..59 .. Centro
Cap' 88450-000 .. Alfredo Wagner

_.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



r
9 DE SETEMBRO DE 2010

<:

APAE REALIZA SEMANA NACIONAL DO EXCEPCIONAL
CQm o apoio do Lions.Club, da Secre-

. para os. alunos da APAE que visitaram
tdrja-da EducàcCTO e Ela APÃE comemoroU: o Múseu Arqueol'ógico da lomba Alta
se a Semana Nácional do Éxcepcional. e a Fazenda Carnplriho de propriedade

Em Alfredo Wagner a semana co- 'dâp[esidente do Lions Club. Participa-
meçou com um culto ecumênico na ram também "de uma .anmada tarde
Igreja Evangélica de Confissão lutera- dançante com o Grupo da Terceira
na, presidido pelo Pastor Sergio. Alu- Idade de Alfredo Wagner.
nos e a equipe que trabalha na APAE O trabalho Que realiza a APAE vai
da Catuíra foi chamada à frente para além d(l carinho e dedicação para com

que a assembléia os abençoasse.
.

a pessoa portadora de deficiência. A
O Pastor Sergio, em suàs palavras APAEoferece uma estrutura física pró-

exaltou o trabalho e a dedicação dos pra para seus alunos e profissionais
funcíonarios da APAE. O Padré Marina treinados para melhor atentimento.
Loffi, também presente, rnaniíestoue ".Quem.a�indà não conhece as insta-
importância de se conhecer 9,P�,ssoi)1 lações da..AP�E, visite uma e colabore
que trabalha com os àlun0s:;.;";'�:· "

.

" 'd.e algu,má'fórma. cpm deste trabalho
A semana foi .cheia de ati·vidades·' ":.bén�mêritQ.: .. .:

BISPO LOUNGE BAR

Governador do Lions Club visita AlfredoWagner

O Lions Club de Alfredo Wagner do
Sr. Governador da entidade CL PDG Celito
Schlickmann em 15/08/2010. A visita
do Governador visa unir as entidades do

Lions Club e estreitar as amizades entre
os diversos escalões internos. Celito Schi
lickmann nasceu em 5. Ludgero - se. Ao

pesquisar seu nome no Google encontra-

mos o blog do Lions. http://noticiasdo
distrito.blogspot.com/2009 /08/cur
rkulo-dc-dcelito.hfml onde podemos
ler a biografia de um homem atuante,

coerente com seus pensamentos e

com extensa folha de ações e serviços
prestados à comunidade. Sua visita a

nossa cidade muito nos honrou.

CORAIS PAlmelMM
DE ENCONlRO DA

. UGA ALTO URUGUAI
OS Corais Bom jesus, da Matriz Católica e

Santa Thereza, da Catuíra, regidos por juliano
Wagner participaram do 3050 Festival do 550
Ano promovido pela Liga Cultural Artística
Alto Uruguai. A Liga fundada há 50 anos, sob
a denominação de LIGA DE CANTORES DO
ALTO URUGUAI, com a finalidade de; cultivar
e aperfeiçoar a vida cultural entre si e outros,
através de cantos, músicas, festividades cul
turais e cívicas, teatro e outras formas mais.
As atividades da Liga tiveram início na cida
de de Erechim, Rio Grande do Sul quando
jakob Maser organizou o Primeiro Encontro
de Corais (assim denominados na época).
A Liga não é subvencionada por qualquer
órgão público, sua manutenção é feita num

esforco da diretoria e dos associados. Até
aqui á luta foi muito árdua e dificnima, mas
graças à visão, ao esforço, dedicação e abne
gação dos amantes do canto coral, estamos
comemorando meio século. Comecou com

4 corais das cidades de Peritiba, Entre Rios,
Erechim e Getúlio Vargas. Hoje são mais de
cinco mil cantores em 140 corais ativos e

organizados em 4 classes: Infanto e juvenil,
Folclórica, Livre (pode fazer uso de acompa
nhamento, teatro etc..) e as classes de coro

misto a capella, A1, A2 A3, 81, 82 as quais
concorrem entre si. Anualmente a Liga pro
move entre seus associados 9 festivais, com
abrangência no Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul.

�.�

�Qp��'G;�@8[} ��CillElQ
MECÂNICA ..AUJO ELÉlRICA

BORRACHARIA
LAVAÇÃO .. RESTAURÀNTE
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER

LEI N°. 802/2010.
ALTERA A LEI N. 721/2007 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Daniel Cansian, Prefeito Municipal em Exercício de Alfredo Wagnér, Estado de Santa
Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber a todos os ha
bitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores votou e ele sancionou a

seguinte,

L E I:
Art. 1 ° Considerando que nos últimos anos o Município de Alfredo Wagner vem en

contrando dificuldades de permanência do Profissional de Saúde na ESF, mormente o

Médico da Saúde da Família; considerando orientações técnicas do Ministério Público do
Trabalho determinando a proibição permanente de terceírizados. considerando que as

diversas contratações, mesmo em caráter emergencial não vem evitando períodos de
falta de atendimento a população; considerando que os vencimentos médios da região
para o cargo de Médico da Saúde da Família estão bem superiores ao praticado em Al
fredo Wagner, sendo que sucessivos concursos públicos realizados não vem suprimindo o

problema; é que se resolve alterar a Lei n. 721/2.007 em seu art. 80, caput e acrescer a

este o parágrafo único com a seguinte redação:
Parágrafo único. O cargo de Médico de Saúde da Família, previsto no art. 40 desta lei,

fica autorizado à concessão de 50% (cinquenta por cento) de gratificação sobre o venci
mento base, com o mesmo objetivo do caput deste artigo, devendo o detentor do cargo
exercer exclusivamente às Estratégias de Saúde da Família.

Art. 20. Os atuais ocupantes dos cargos, seja por provimento efetivo ou os contratados
temporariamente em todas as formas são afetados em todos os efeitos por essa Lei.

Art. 30. Revogam�se as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.

Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner, 25 de agosto de 2.010.

Daniel Cansian
Prefeito Municipal em Exercício

A construção da nova ponte de acesso à s.Wendolino
Engenheiro presta esclarecimentos sobre

nova Ponte de S. Wendolino.
A construção da nova ponte de acesso à

S. Wendolino gerou muita expectativa entre
os moradores e um desconforto em opositores
da Administração do Prefeito Formiga.

Em vista disso, boatos circulam com alar
mes sem sentido e disparatados.

A Redação do Jornal Alfredo Wagner foi
conferir como estava a construção da ponte
e conversou com Mario Orofino, o Engenheiro

<s-:
responsável pela obra.

JA: Eng. Mario, fale sobre a nova ponte de
S. Wendolino.

MO: A construção pretende substituir a

ponte existente, que tem seu tabuleiro e pista
de rolamento em madeira, em estado bas
tante degradado. Além disso, a ponte atual é
muito baixa em relação ao nível das águas,
comprometendo a segurança da travessia, ou

mesmo impossibilitando em épocas de cheias

\
.�

do rio.

JA: Em termos técnicos, como será a nova

ponte?
MO: Será uma ponte com capacidade para

30 toneladas, própria para rodovias vicinais e

usuais em todo o país. Como parâmetro para a

elaboração do projeto leva-se em conta tam
bém o que prescrevem as normas NBR 7187
- Projeto e execução de pontes de concreto
armado e protendido e NBR 6118 - Projeto e

execução de obras de concreto armado.
JA: Qual foi seu projeto para a nova ponte

de So wendollnor
MO: Propomos a demolição das cabecei

ras existentes, a construção de duas novas

cabeceiras e alas, dois novos apoios cen

trais formando três vãos de 10,00 metros,
e a substituição do tabuleiro de madeira por
outro novo em concreto, com a utilização de
placas pré-fabricadas de concreto protendi
do. Essa construção está sendo feita ao lado

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE ALfREDO WAGNER'

,
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LEI N�'90_3/2010
AUTORIZA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A BATTISTELLA RESTAURANTE E LANCHONETE

LTDA - ME E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Daniel Cansian, Prefeito Municipal em Exercício de Alfredo Wagner, Estado de

Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber a todos

os habitantes deste Muriicípio, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele

sanciona a seguinte

L E I:

Art. 10- Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo a devolver RS 10.000,00

(dez mil reais) a empresa Battistella Restaurante e Lanchonete Uda. - ME CNPJ 1)0.

03.570987/0001-78 referente à conclusão ao Processo Administrativo do Executivo

Municipal n°. 031/2010, que integralmente em anexo.

Art. 2°-As despesas decorrentes da presente Lei correrão pelo orçamento vigente.
Art. 30- Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições

em contrário.

Art. 40 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner, 25 de agosto de 2009.

Daniel Cansian

Prefeito Municipal em Exercício

da ponte atual.
JA: Algumas pessoas comentam que a

nova ponte não aguentará o tráfego. O que
você me diz disso?

MO: Um absurdo I As novas cabeceiras e

alas serão constitui das por elementos es

truturais de atuação por gravidade, ou seja,
muros de contenção, para suporte dos aterros
das vias de acesso ao tabuleiro da ponte e

ao mesmo tempo proteção destes
aterros contra a ação das águas do
rio. Os maciços de concreto cicló
pico são recomendados para esse

tipo de elemento estrutural, já lar
gamente utilizado desde os tem

pos das construções romanas da
antiguidade, pois, por suas dimen
ções robustas e características geo
métricas não sofrem flexões sob a

ação das cargas atuantes e por isso
não requerem armadura.

JA: Então é totalmente sem fundamento o

boato que andam espalhando por aí?
.

MO: (risos) absolutamente sem funda
mentol Para que a verba fosse liberada o pro
jeto da nova ponte foi verificado pela Defesa
Civil e pela Klabin que está custeando a mão
de obra. Fiscalizo a execução do projeto, bem
como a Prejeitura Municipal acompanha toda
a construção.

CONVERTA SUAS FITAS V
EMDVD

fONE:(48). 88
MAURQ DEMARtHI

Gravações
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Filmagem de Eventos
Fotografia
Recuperação e impressão de fotos antigas ,

Recuperação de dados em HO e Micro 50

Email: maurodemarchi@gmail.c.om
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