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polis, Aguas Mornas, Angelina, Rancho Queimado, São Bonifácio, Santo Amaro, São Pedro de Ancantara e Florianópolis

A Funerária Santa Cruz, agora sob nova direção Somos uma agência funerária que atua
vem com o intuito de cada vez mais humanizar e efetua todo o tipo de serviços funerários'
a perda do ente querido, pois a sua política t I d •

•

encontra-se inserida nos princípios de trabalhol .

- rans a o,.
na inovação e no respeito pelos falecidos e sua - tanatopraXla;
famílias independentemente das suas - reconstituição;
convicçõ�� religiosas, politicas ou s�ci�is, • ornamentações naturais e artificiais;
A �unerana S�nta Cruz tem como principal • serviços de cemitério.objetivo dedlcar·se ao bem estar da
famílias proporcionando tranqüilidade neste ft.elA ALFREDO hlmomento tão delicado de nossas vidas. �\t.."..�
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(48) 3276-2291 �

(48) 8861-0274
(49) 9926-7495 Cobrimos qualquer orçamento.
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ENTREVISTA
COLUNISTA

MAURO DEMARCHI

JA ENTREylSTA CO� ALBERTINA M�RQUES
.

ROVER SECRETARIA DE EDUCACAO
;»

Na semana passada foi comemora- ta que ajudou a formar o nosso Estado.
do em todo o Brasil o dia do Professor. jA Os motoristas participaram de um Curso
Entrevista faz hoje uma homenagem aos de especialização em transporte escolar
professores entrevistando a Secretária da .. e coletivo que foi ministrado a todos os

Educação, Albertina Marques Rover. motoristas da Secretaria da Educação e da
jornal Alfredo Wagner: Quais são os Secrataria da Saúde. Os motoristas tercei-

desafios que a Secretaria da Educação e rizados farão o curso em Novembro. Hou-
Desportos encontra junto aos professo- ve também um passeio com os funcioná-
res e alunos? rios da Secretaria da Educação,bolsistas e

Albertina Marques Rover: Os de- encarregadas dos serviços gerais a Nova
safios são muitos, mas terminaremos Trento para uma visita à comunidade de
o ano com muitas ações e atividades Vigolo onde viveu a Madre Paulina. Foi
realizadas. Toda equipe envolvida na um passeio de muito conteúdo espiritual
Educação participou de alguma ativida- e apreciado por todos.
de própria para seu setor ou abrangendo
todos os setores.

JA: poderia citar algumas des
tas atividades?

AMR: Foram muitas, entre cursos,
atualizações, passeios. Os professores
fizeram uma visita histórica que foi um
verdadeiro passeio. Foram visitar as for
talezas da Ilha de Florianópolis e aprender
um pouco da história de luta e conquis-

JA: A Secretaria da Edu(a�ão e

Desportos organizou ainda outras
atividades públi(as, poderia nos

descrever quais foram?
AMR: Em stembro tivemos os jo

gos da Integração da Semana da Pátria.
Os alunos da 5a a 8a séries do Passo da
Limeira percorreram com a tocha do
fogo símbolico as comunidades de Pi

cadas, Queimados, Rio Engano, Catuira

PALAVU DO PREFEITO

e um desfile no centro da cidade com

a fanfarra do alunos do Colégio Silva
jardim tento o encerramento no Ginásio
Rogerão. O meio ambiente também não
foi esquecido. A Secretaria da Educação
e Desportos organizou no dia da Árvore
a distribuição de 200 Mudas de arvores

aos alunos para ajudar a reflorestar nos
sas matas que estão desprotegidas. Ain
da estão para chegar mais 1.800 mudas
de arvores para ser doadas para quem
quiser. Esta é uma parceria do LlONS
CLUBE que recebeu a doação de 2.000
mudas da UNIDAVI.

JA: Houve também a (ampanha
do Transito, (omo foi ela?

AMR: Os alunos da rede municipal e
estadual de ensino de 1° ao 4° ano tive
ram palestras do Policial amigo da criança
como é conhecido o PM Valdir Carvalho so

bre a Campanha Nacional do Transito com

o tema: Cinto de segurança e Cadeirinha,
conscientizando-OS do uso destes instru
mentos de proteção. Os alunos do CMEI

Angela Amin receberam a informação de
modo divertido com participação especial
dos personagens dos contos de Fadas que
também colaboraram nesta conscientiza

ção. Em parceria com o LlONS CLUBE, Po
licia Militar, Secretaria de Educação e apoio
do CONSEG foi distribuido panfletos numa

manifestação que contou com a Fanfarra
composta de alunos do Colégio Silva jardim
que puxaram a passeata de encerramento
desta maravilhosa campanha.

JA: Pode nos falar um pouco da
parceria (om o Lions e cem a APAE?

AMR: Tem sido uma parceria muito
boa. Os associados do Lions tem dedi
cado muito esforço nas atividades em

pró da APAE que, por sua vez, tem um

trabalho meritório em favor dos alunos
excepcionais. No dia 11 de setembro foi
realizada a 1a costelada da APAE, um

grande evento realizado com apoio de
muitos patrocinadores de Alfredo Wag
ner e da Palhoça, o resultado foi acima
do esperado.

PREFEITO FORMIGA

Retomo minhas atividades na Pre
feitura Municipal após um período de
tratamento medico. Não foi fácil ficar
parado, mas me submeti ao tratamento
e hoje posso dizer que Graças a Deus
estou bem. Quero agradecer aos Secre
tários Municipais que juntamente com

o meu amigo Daniel Cansian, então

(48) 3276-1060 I
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prefeito em exercício, levaram avante a

administração do município. Logo pode
remos reunir a população para entregar
a nova ponte sobre o Itajaí na comuni
dade de S. wendolino que beneficiará
a população daquela região e o novo

posto de Saúde construído e reformado.
Os resultados das eleições foram

- -----�--

muito animadores. Raimundo Colom
bo, Paulo Bauer e Cesar Souza junior
foram eleitos com excelente votação e

isso refletirá positivamente na aprova
ção de recursos para Alfredo Wagner.

Comemoramos na sexta-feira, 15
de outubro, o dia do Professor. Quero
aqui deixar minha mensagem de gra-

tidão a todos os professores e profes
soras que ajudaram e ajudam a erguer
este município, ensinando e -dando
exemplo de cidadania.

Quero agradecer especialmente a

Nossa Senhora Aparecida por minha
recuperação e pedir a Ela que abênçõe
a todos e cada um de nós.
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EDUCAÇÃO EM QUESTÃO

Escrevo estas notas no dia dedicado ao Profes
sor. Não precisamos dizer o quanto é merecida a

lembrança deste dia e o quanto deveríamos valorizar
aqueles que nos ensinaram, ensinam nossos filhos e

ensinarão nossos netos e bisnetos. Luiz Carlos Prates,
num artigo recentemente publicado no DC, comen
ta com muito critério o absurdo de um jogador ou
artista ganhar milhares de reais e um professor tão
pouco I Concordo com ele e julgo que deveríamos re

pensar como se distribui esse dinheiro ... Formadores
de opinião, formadores de várias gerações, os profes
sores não deveriam ficar à míngua de um salário de
subsistência, mas serem bem remunerados.

Passo a palavra ao jovem professor Reginaldo
Silveira. Ele nos enviou o artigo para a publicação no

número passado. Como no dia 15 comemoramos o

dia dos Professores, achamos por bem publicar nesta
edição. Prof. Reginaldo, suas palavras são contunden
tes, sérias e verdadeiras. O jornal Alfredo Wagner
está aberto. às suas contribuições e de todos os seus
colegas. Esperamos poder contribuir de alguma for
ma para a valorização e reconhecimento tantas ve

zes negado aos nossos professores:Vamos então ao

texto do Prof. Reginaldo da Escola de Educação Basica
Silva jardim:

EM EDUtAÇÃOSE EOGE
COMPROMETIMENTO
Sou professor de Geografia da Rede Estadual de

Ensino de Santa Catarina há quase dez anos e, já te
nho decepções com as PROMESSAS e, não·propostas
feitas pelos candidatos em todos os pleitos eleitorais
que venho acompanhando. Se a metade de tudo
o que é prometido ou "proposto" fosse realmente

o pâncreas é o órgão responsável pela produção de
um hormônio conhecido como insulina, que tem a função
de permitir que a glicose penetre nas células do organis
mo onde é utilizada como combustível para produção de
energia. A glicose é proveniente da digestão de carboidra
tos presente nos alimentos que contenham amido, como
pães, massas, batatas, alimentos e bebidas açucaradas, ou
do fígado, órgão que produz e transporta glicose para a

corrente sanguínea.
Na diabetes o sangue apresenta glicose em ex

cesso, seja por falta ou deficiência de insulina. Há, pelo me
nos, dois tipos desta doença: o diabetes Tipo 1 e o Tipo 2.

O diabetes Tipo 1 aparece como resultado de uma
destruição das células beta, produtoras de insulina pelo
próprio organismo. Ela ocorre normalmente em crianças e
jovens e necessita de uso de insulina para o seu controle,
além de dieta adequada e exercícios físicos.

No diabetes Mellitus tipo 2 o principal fator de risco

.. :._�.ossas crianç�?_ no. Jornal,," <-;.,;;:- _,.� • ., �' .....� _wr... ,::.'''''.� �-'C

cumprido pelo governante
depois de eleito, nem eu

ou qualquer outro profissio
nal em Educação estaria in
satisfeito com sua jornada
de trabalho.

As pessoas atrás de
uma mesa, em uma sala
climatizada, criam me

canismos para tornar as

aulas criativas e atraentes. Isso eu também sei

fazer, a diferença é que faço isso em uma sala
não climatizada com em média 3S-alunos com

particularidades, saberes e dificuldades individu
ais. Nessa mesma sala existem alunos dedicados
e indisciplinados, de realidades sociais e econô
micas diversas. Alunos esses, que tenho por di
reito e dever levar o conhecimento e, para isso

preciso usar das mais variadas metodologias.
Meu salário é de professor, mas ainda não sei

por que também não recebo como psicólogo, psico
-pedagogo, entre outros. Também não entendo por
que não recebo nem um presentinho pelo papel de
pai que muitas vezes exerço, ou ainda por que nem

um circo me contratou, pois muitas vezes sou feito
de palhaço por alunos ou propostas políticas.

Não preciso de motivação, não estou desmo
tivado, preciso que a valorização profissional tanto
mencionada em inúmeros textos que já li em muita
folha de papel chamada proposta de governo, con
tinue vindo em forma de papel, mas um papel cha
mado dinheiro.

COLUNISTA
REGINALDO
SILVEIRA

Professor: Reginaldo Silveira

DIABETES MELLlTUS
é a obesidade e a história familiar. Nestes casos, a produ
ção de insulina pode estar ou não normal, porém ela não

promove a entrada de glicose necessária para dentro das
çélulas, aumentando também as concentrações da glicose
na cclrrente sanguínea. Esta é uma anomalia chamada de
"resistência insulínica". Sua incidência é maior em adultos,
geralmente após os 40 anos de idade e é o tipo mais fre
qüente, cerca de 8 a 1 O vezes mais comum que o tipo 1 e

pode responder ao tratamento com dieta e exercício físico.
Níveis altos de glicose no sangue causam vários

sintomas, como infecções freqüentes, alterações visuais,
dificuldade de cicatrização de feridas, formigamento dos
pés, etc

A diabetes pode também aparecer durante
a gravidez, chamada Diabetes gestacional, ela ocorre

em cerca de 2% a 5% de todas as gravidezes, sobretu
do se a mulher tiver mais de trinta anos, obter elevado
ganho de peso durante a gestação, se já teve filhos

COLUNISTA ElaAl NEU".US .,
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OS ENCANTOS DE NOSSA TERRA
A Capital Catarinense das Nascentes, situada no

Vale Europeu e com o topônimo de Alfredo Wag
ner, tem em sua composição, diversos cenários que
permitem aos que por aqui transitam a maravilhosa
sensação de ar puro e bem estar. Assim sendo, mais
um "Encélnto de Nossa Terra" será protagonista nesta
edicão.

>

A respeito deste lugar, tudo teve início em 1986,
ano em que Alfredo Wagner comemorava seu jubileu
de Prata, seus 25 anos de emancipação política e ad
ministrativa. Foi nesse clima, quando a cidade estava
em festa, que foi inaugurado o Parque Municipal Go
vernador Kleinubing.

Com vista panorâmica da cidade e da Serra Geral,
estã'5ltuaclõ'após o trevo de Alfredo Wagner, a 2 km
do centro urbano da cidade, com uma área total de
quase 24 hectares.

.
. .

Com ampla área verde, abriga exuberantes pai
sagens naturais, onde o sol cintila em suas mais di
versas formas, na qual a natureza se encarrega de
esculpi-Ias as passar do tempo. Dessa forma, se torna
lugar ideal para quem quer passar bons momentos
em contato com a natureza.

Entretanto, o loéal se revela agitado nos fins de
semana, pois é nesse período em que as pessoas
aproveitam para se divertir e desfrutar do local, pro
movendo bailes, casamentos, aniversários, campeo
natos, entre muitas outras opções de lazer.

Em toda sua extensão, os visitantes se deparam
com churrascaria - tendo ao seu lado a tradicional la
goa do Parque - amplo salão de festas, pista de Moto-

pesando mais de 4 kg ao nascer, se possuir história
anterior de morte fetal ou neonatal, se durante a gra
videz ocorrer hipertensão ou pré-eclampsia ou possuir
parentes próximos com diabetes. Ela é temporária e

completamente tratável, mas, se não tratada, pode
causar danos à saúde do feto e/ou da mãe, incluindo
peso elevado do bebê ao nascer, malformações fetais
e doença cardíaca congênita. Cerca de 20% a 50% das
mulheres com diabetes gestacional desenvolvem dia
betes tipo 2 mais tardiamente na vida. O diabético,
assim como toda pessoa sadia deve manter o peso
corporal adequado e a glicose sanguínea o mais próxi
mo do normal. Para isso, deve seguir uma dieta equi
librada, ou seja, fracionada em OS a 06 refeições ao

dia e que forneça os nutrientes necessários ao bom
funcionamento do organismo, isto é, que contenha
verduras e legumes crus, frutas com casca e baga
ço, aveia, farelos de trigos e cereais, feijão, lentilha,

Cross, cancha de laço, galpão de leilão, área de lazer e
camping (com capacidade para abrigar aproximada
mente mil barracas).

O Parque Municipal atualmente é cenário de
muitas festas importantes de nossa cidade, como a

Festa do Colono, a Feijoada do Barracão, além do tra
dicional Baile do Chopp.

IMPORTANTE: Nosso objetivo é divulgar as bele
zas nas quais nosso município possui, onde nem sem

pre se tem a consciência da total importância que elas
trazem para nossa cidade. Ressaltamos assim, que
não temos a intenção de destacar nenhum local indi
vidualmente, mas sim como um todo, em que ape
nas se somam maravilhosos cenários de nossa terra.

FOTO: RENATO RIZZARO

pão integral, arroz integral,
carnes magras, temperos
naturais e pouco sal à mesa.

Os alimentos integrais, den
tre outros efeitos benéficos,
retardam o esvaziamento

gástrico e a passagem de gli- COLUNIStA
cose derivada da digestão do NELISamido para o sangue, além
de dificultar a absorção de
lipídios e colesterol a nível de intestino. É indispensá
vel também, não deixar de fazer nenhuma refeição,
usar alimentos assados, cozidos ou grelhados, evitar
frituras, mastigar bem os alimentos, usar produtos die
téticos com cautela e sob orientação, ler atentamente
os rótulos dos produtos industrializados, verificando se

contém açúcar (sacarose, glicose) e beber pelo menos

dois litros de água por dia.

SOMENTE.NOS PATROCINAD�RES DO .JORNAL, VOCÊ CONCORRE AO APARELHO DE DVD EM QUALQUER COMPRA OU SERViÇOS

; CONVERTA SUAS FITAS V
EMDVD

Rua HerciUo Luz.,. "'f49 � Cen-f"ro
Al�....e'CloW�....
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JOSÉ OLÍVIOVANDERU JORGE CLAUDIR GIOVANA CAMlLA BRUNOS. fIIEIUS

Hoje vai ser uma festa, bolo e guaraná, muito
doce para você. É o seu aniversário, vamos

festejar, vamos festejar e os amigos receber...
Parabéns a aniversariente
Alessandra Cechetto Arruda

I CAMPEONATO MUNICIPAL DE LACO DE ALFREDO WAGNER
::I

A abertura oficial do I Cam

peonato Municipal de Laços de
Alfredo Wagner foi realizada
no Parque de Exposições, reu

nindo várias equipes e mais de
60 cavaleiros. Organizado por
Nazareno Nanon, Gracilio Mon

tbeller, Walmor Neto e Gilson
Feuzer. O evento recebeu apoio
do comércio e da Prefeitura.
A fina garoa que caiu sobre o

Parque, naquele dia, não' es
pantou os cavaleiros que se

guiram a ordem das inscrições
e mantiveram o ritmo das cor

ridas. As bombachas, esporas,
e laços remetiam a uma época

em que os cavalos eram muito
mais necessários e estavam in
seridos no dia-a-dia dos povos.
A volta de atrações como esta
é um passo importante para o

resgate da nossa herança histó
rica pois o município nasceu dos
tropeiros que aqui passavam e

durante muito tempo foi pon
to de parada para os rebanhos
que subiam ou desciam a serra.

A segunda Etapa foi na Cancha
de António Montbeller, nas De
moras e foi realizada com todo
exito e participação das equipes
inscritas.

Nestes torneios é bonito ver

a interação entre cavaleiro e

cavalo. O animal entende de tal
forma o peão, que sabe o que
deve fazer bastando apenas al
guns movimentos do seu dono.

As próximas etapas serão
realizadas nas seguintes datas
e locais: domingo dia 24 deou
tubro na Cancha de Nazareno

Nanou, também nas Demoras.
"Venha assistir ao Campeona
to Municipal de Laço com sua

família, convidou Nazareno

Nanon, pois ao resgatar a tra

dição dos torneios de laço, res
gatamos também o respeito e o

amor à família".

····w·,············� .. .'
.

... � .

1· � .. � '1> .. ..

. � ,...,. � "

, . .'� ��.��

CTG SÃO JORGE
Por mais árdua que seja
a luta, por mais distante

que um ideal se

apresente, por mais
difícil que seja a

caminhada, existe
sempre uma maneira

de vencer.

O tradicionalismo gaúcho, com

provas de laço, cavalgadas e ainda
modalidades esportivas realizadas
com cavalos crioulos, são alguns
dos eventos que vem ocorrendo
com freqüência em Alfredo Wag
ner. Além do CTG São Jorge, um dos
pioneiros no Estado de Santa Cata
rina, fundado a mais de 30 anos,
tem também o CTG Independentes
do Barracão, vários Piquetes filia
dos a eles.

Ainda temos um enorme con

tingente de cavaleiros, amazonas

que fazem parte de grupos que rea

lizam cavalgadas. A maioria das ca

valgadas ocorrem em Comunidades
Religiosas que atraem participantes
de outros municípios e até de ou

tros Estados. Damos destaque para
a maior Cavalgada do Brasil pela
natureza "Diacavalo ao Pinguirito"
que reuniu na sua 14a edição - ano

de 2010, mai2 de 3.100 cavaleiros.

Dia 24/10 - Cancha de Laço
Nanon

Dia 07/11 - éancha de Laço
Alceu Pelanca - Rio Adaga

Dia 05/12 - Grande Final no

Parque de Exposições.
Ocorrendo Chuva, será transfe

rido para o domingo próximo.
O P Cavalgada Piquete São

Cristóvão - Sítio do Vô Aldo, 501-
dadinho. Dia 16/10 com café da
manhã nos fundos da Oficina São
Cristóvão - A. W.

O 1 a Cavalgada Natalino - Alto
Limeira dia 23/10 com café da ma

nhã no Salão do Nelson - Passo da
Limeira, AW.

O Provas Campeiras para ca

valos Crioulos: dias 30 e 31/10 na

Cancha de Laço Antonio Montibeller
- Demoras. Somente para cavalos
crioulos marcados e resenhados.
Provas: paleteada, aparte de man

gueira, baiar, figura e andadura.

Natália de Pinho
Parabéns a formanda
em Tecnólogo em

Cosmetologia e

Estética

Idade: 15 anos

Profissão: Estudante
Hobby: ler e ouvir músicas
Filme: Roubando Vidas
livro: Crepúsculo
Música :Alergico-Anahí
Sonho: Ser uma pessoa realizada e muito,mais
muito feliz
Futuro: Concluir os estudos recentes,para ini
ciar uma nova fase,a faculdade que até o mo

mento pretendo curssar Design
Dia-a-Dia:meu dia-a-dia é bem calmo,costumo
fazer alguns exercícios pela manhã,a tarde vou

para escola,e a noite aproveito a família(que é
o mais importante),estudo um poco,curto meus
robs e descansso.

Pato qreyce

ocorreu no dia 26 de setembro, no

Parque de Exposições Governador
Kleunibing e as próximas edições
serão:

Dia 10/10 - Cancha de Laço An
tonio Montibeller - Demoras

Eventos no Município:
O Está em andamento o 1°

Campeonato Municipal de Laço,
com a participação de 13 Equipes
com OS laçadores cada, todos re

sidentes no município. A abertura

SOMENTE NOS PATROCINADORES DO JORNÁL, VOCÊ éONCORRE AO APARELHO 'DE" DVD EM QUALQUER COMPRA OU SERViÇOS'
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SERRA ACUSA INSTITUTO DE "MAQUIAR
RESULTADOS" A FAVOR DE DILMA

o candidato do PSDB à Presidên
cia da República, José Serra, fez crí
ticas na tarde desta terça-feira (19)
ao instituto de pesquisa Vox Populi.
Nesta terça, o instituto divulgou uma

sondagem em que a rival do tucano,
a petista Dilma Rousseff, lidera com

51 % das intenções de voto, contra
39% do ex-governador de São Paulo.

"A pesquisa do Vox Populi nós

A candidata do PT à Presidência,
Dilma Rousseff, tem 51 % das inten

ções de voto, contra 39% de seu ad
versário, José Serra (PSDB), segundo
pesquisa Vox Populi divulgada nesta

terça-feira pelo portallG.
De acordo com o Vox Populi, 4%

dos entrevistados se declararam inde
cisos e 6% disseram que votariam em

branco ou nulo.
Na pesquisa anterior do instituto,

realizada nos dias 10 e 11 de outu-

não levamos em consideração porque
sabemos que é um instituto de com

provada falta de credibilidade, que
maquiou os resultados durante todo o

primeiro turno", afirmou Serra.
Mais cedo, em coletiva à imprensa,

o presidente do PSDB, Sérgio Guerra,
classificou a pesquisa de "sem-vergo
nha". Ele acusou o instituto de trabalhar
para o governo e para o PT. "É uma ação

irresponsável e leviana de uma institui
ção que não tem neutralidade", afirmou.

José Serra disse ainda que, se

eleito, trabalhará com todos os gover
nos estaduais e municipais do país,
independente de "partidos políticos".
"Eu não olho carteirinha partidária",
afirmou o tucano, que foi ao Rio de
Janeiro e se encontrou com o deputa
do federal Fernando Gabeira (PV).

o verde manifestou publicamen
te, nesta semana, seu apoio ao candi
dato do PSDB. "Nessa altura da minha
história política, não dá para ficar neu
tro nas eleições", justificou Gabeira,
que disse não temer nenhuma espé
cie de represália de seu partido.

A assessoria do Vox Populi disse
que não havia ninguém disponível
para comentar as acusações.

.

VOX PO�_ULl APONTA.DILMA COM 510/0; SERRA TEM 390/0
bro, Dilma tinha 48%, cO[ltra'40% de
Serra. Os indecisos somavam 6% e os

votos brancos e nulos, 6%.
Se considerados somente os vo

tos válidos --que excluem os brancos,
nulos e indecisos-- Dilma tem 57%,
contra 43% de Serra. Na sondagem
anterior, a petista aparecia com 54%
dos válidos, ante 46% do tucano.

O levantamento do Vox Populi ana
lisou ainda o voto religioso. Conforme o

instituto, Serra tem 44% das intenções

de voto entre o eleitorado evangélico,
ante 42% de Dilma. Entre os entrevis
tados que se declararam ateus, Dilma
tem 49%, ante 36% de Serra.

Dilma também aparece à frente de
Serra entre os eleitores que se disseram
católicos praticantes (54% contra 37%)
e não praticantes (55% contra 37%).

O voto religioso foi apontado como

um dos fatores que impediram a vitó
ria de Dilma já no primeiro turno da
eleição presidencial em 3 de outubro.

PRÓ SERRA: REUNIÃO AGITA TRABALHOS DA COLlGACÃO
�

Integrantes da coligação "As pes
soas em primeiro lugar", que elegeu
Raimundo Colombo governador de
Santa Catarina em primeiro turno,
estiveram reunidos na manhã des
sa quarta-feira (13) em Florianópolis
para a mobilização pró-eleição de José
Serra à Presidência da República.

"Peço a todos que dêem priorida
de absoluta a eleição de José Serra. É
isso que precisamos fazer até o dia 31
de outubro. Não podemos descansar
porque essa é a nossa missão maior
nesse momento. Vamos fazer o que
for preciso para termos Serra como

presidente da República", disse Rai
mundo Colombo no evento.

A manifestação de apoio a Serra
veio de quase a totalidade dos líde
res eleitos e não eleitos, suplentes e

demais integrantes dos nove partidos
da coligação. "Temos que trabalhar
com bandeira branca, sem fazer con
flitos e intrigas, fazendo uma corrente

pelo 45, número do nosso candidato
à Presidência", argumentou Paulo
Bauer sobre a união dos partidos DEM,
PMDB, PPS, PTB, PSC, PSL, PRP, PTC e

PSOB, que formaram a coligação vito-

riosa, além das siglas que já acenaram

sua adesão a candidatura de Serra.
O municipalista Marcos Vieira, re

eleito deputado estadual, aproveitou
o encontro para recordar o sofrimento
dos pequenos municípios catarinen
ses ao verem reduzida a sua fatia no

Fundo de Participação dos Municípios
(FPM). "Gostaria de puxar pela me

mória os transtornos causados pelo
Governo Federal aos municípios com

menos de 20 mil habitantes. Com a

redução do IPI para benefício das em
presas automobilísticas, as agroindús-

trias catarinenses foram prejudicadas,
baixando ainda mais a arrecadação
dessas pequenas cidades que pos
suem parte de sua receita oriunda do
FPM", afirmou Vieira.

Para ele, a discriminação do atual
Governo Federal ao estado é visível
e injusta. "Temos de sobra argumen
tos sobre a política desse governo. O
nosso estado está há oito anos sendo
colocado de escanteio. Arrecadamos
RS 14 bilhões de impostos e o nosso

retorno foi o investimento de RS 2 bi
lhões por parte do governo", finalizou.

O motivo seria uma rejeição dessa
classe do eleitorado à suposta posição
de Dilma favorável à descriminaliza
ção do aborto. Pressionada por se

tores religiosos, Dilma assinou uma

carta na semana passada se compro
metendo a não alterar a legislação
existente sobre o aborto.

segundo o Vox Populi, 89% dos
entrevistados declararam estarem de
cididos sobre em quem votarão no dia
31 de outubro, enquanto 9% afirma-

.'
.

ram que ainda podem trocar de can

didato. A consolidação é maior entre
os eleitores de Dilma, 93%, enquanto
entre os de Serra 89% estão decididos.

A pesquisa, realizada entre os

dias 15 e 17 de outubro, tem margem
de erro de 1,8 ponto percentual para
mais ou para menos. O instituto ouviu
3.000 pessoas para o levantamento.

A pesquisa foi registrada no TSE

(Tribunal Superior Eleitoral) sob o nú
mero 36193/2010.

www.marcosvieira.adv.br
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GATOJA

Wilhan E. de Souza
Profissão: Estudante
Cidade: Alfredo Wagner
Futuro: Ser Musico
Sonho: Ter sucesso na minha escolha
Hobby: Tocar violão e contrabaixo
Dia a Dia: Estudo e ajudo minha mãe na loja
Musica: A sua maneira - Capital Inicial
Filme: O procurado

ORQUESTRA LUTERANA EM
ALFREDO WAGNER

Formada por músicos da comuni
dade Luterana de Campinas S. José,
a orquestra se apresentou no último

domingo dia 17 na Igreja Evangélica
Luterana de Alfredo Wagner, encan

tando e comovendo a todos. A igreja
lotada não coube todos os que de
sejavam assistir à apresentação. Um
telão foi montado no salão paroquial
permitindo que todos pudessem as

sistir ao concerto.
O evento proporcionou um encon

tro ecumênico pois foi aberto a todos in

dependente de religião, e permitiu uma

excelente integração entre as comuni
dades luteranas de Alfredo Wagner

O Maestro Jairo e Rudnei
Schwambach ressaltaram que o tra
balho que estão fazendo também é

possível aqui em Alfredo Wagner
Basta perseverança, empenho, que,
com o tempo, se chega aos melhores
padrões internacionais.

O Pastor Sergio afirma "a música
e o esporte são os melhores antidotas
para quem deseja uma vida sem al
coai e sem drogas, pois favorece uma

vida saudável em todos os sentidos.

CO
NIVALDO
IARDI

BAILE DE DEBUTANTES
DA TERCEIRA IDADE DE
ALFREDO WAGNER

A Secretari.a da Assistência
Social em parceria com outras

secretarias organizou o com

brilho e charme o Segundo
Baile de Debutantes da Tercei
ra Idade de Alfredo Wagner.
Marciani Maciel, incansável
Secretária e Renata Vandren
sen estão de parabéns, pois
transformaram aquela noite
num conto de fadas para as

debutantes.
O prefeito Formiga e sua

esposa recepcionaram as Se
nhoras Debutantes e à medi
da que procediam ao desfile,
Renata Vandrensen e Marciani

Maciel, liam as biografias. A

graça e o encanto se aliaram
à respeitabilidade para coroar

cada senhora, apresentando
uma vida rica de amor, dedi
cação e serviços. O reconheci
mento de seus parentes e ami

gos foi mais que merecido.

PRODUCÃO
SUSTENTAVEL
DE CARNE SERÁ
CADA VEZ MAIS

EXIGIDA
A produção sustentável de car

ne, que gere menos danos ao meio
ambiente, terá uma cobrança cada
vez maior dos consumidores, tanto no

mercado externo quanto no ambiente
doméstico dos principais países pro
dutores. Este foi o tema central das
discussões que marcaram o XVIII Con

gresso Mundial da Carne, realizado na

semana passada em Buenos Aires, na
Argentina. Neste cenário, o presiden
te do Fórum Nacional Permanente de
Pecuária de Corte da Confederacão da'
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA),
Antenor Nogueira, avalia que o Brasil,
segundo produtor e principal expor
tador mundial, terá plenas condições
de assumir papel protagonista para
suprir a demanda nos próximos anos.

Segundo ele, o País já vem atendendo
a esta exigência sem desmatar novas
áreas e adotando práticas como a

integração lavoura-pecuária e o ma

nejo de pastagens, que contribuíram

para redução da emissão de gases
poluentes pelo rebanho bovino, nos

últimos anos. "Enquanto há países
que reduziram sua produção ou que
não dispõem de mais áreas, nós te
mos capacidade de aumentar nossa

produção sem derrubar uma árvore
sequer. Prova disso é que o desmata
mento e a emissão de gases nocivos
ao meio ambiente vêm caindo, en

quanto a produção de carne cresceu

nos últimos anos. Tudo está baseado
em argumentos científicos e não em

informacões de ONGs ambienta lis
tas", justifica Nogueira, que esteve
no evento. Desta forma, reforça, o

País consegue responder a demanda
internacional, pois é o principal expor
tador mundial, e suprir o mercado in

terno, que consome mais de 80% da
produção de carne. Antenor Noguei
ra ressalta, no entanto, que além de
continuar produzindo de forma sus

tentável, o país precisa resolver ques
tões sanitárias, como a erradicação da
febre aftosa. "Há estados importantes
do Norte e do Nordeste que precisam
ser incluídos neste cenário de expor
tação para responder ao aquecimento
da demanda", enfatiza.
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FORMIGA RETOMA ATIVIDADES NA PREFEITURA

I IApós um mês de tratamento mé

dico, o Prefeito Formiga retoma suas

atividades na administração pública
atendendo os munícipes e ouvindo
suas reinvidicações.

Foi importante a participação de

Formiga e grande sua influência na

campanha eleitoral que levou a vitó
ria Raimundo Colombo, Paulo Bauer
e Cesar Souza Junior. Já na primeira
semana de atendimento Formiga re

cebeu os alunos da 3" Série do ensino
fundamental da Escola reunida Bal
cino Matias Wagner e a professora
Andréia W. Sequinel para uma aula
de geografia. Os alunos fizeram várias

perguntas ao Prefeito Formiga sobre o

seu trabalho na administração e con

taram a ele o que fariam se fossem

prefeitospor um dia. O encontro ani
mado com as crianças foi ocasião de
uma promessa: "Voces me visitaram

hoje aqui, mas podem esperar que vou
retribuir a visita na escola.de vocês".

_E.prometeu um presente para os dois
melhores alunos (um menino e uma

menina) no final do ano.

O PLANO MUNICIPAL DE SA
NEAMENTO está sendo elaborado

pela Secretaria da Agricultura eMeio

ambiente, orientados pela empresa
ECOEFICIÊNCIA que desenvolve
consultorias e projetos de Engenha
ria Sanitária e Ambiental.

Toda a sociedade, inclusive as

Secretarias Municipais e as Enti-

A Secretaria de Infraestrutura recupe
rou inteiramente o madeirame da ponte
que liga a comunidade do Rio Lessa à SR
282. A ponte, avariada quando passava so

bre ela um caminhão, estava com o viga
mento todo comprometido. Todas as vigas
e as tábuas da plataforma foram trocadas.

Na comunidade de Picadas, a ponte
da Estrada Geral próxima a antiga roda

.

d'água foi recuperada. O vigamento
encontrava-se apodrecido colocando
em risco os transeuntes. As vigas foram
trocadas e recuperada a ponte.

Na comunidade de Invernadinha
também foi recuperada a estrada que
foi parcialmente destruida por uma

enxurrada. Novos tubos foram coloca
dos no local e o transito restabelecido.

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
dades do Município, é convidada a

participar da elaboração do Plano.
E sem esta participação não haverá

repasse da verba.
O Plano procura dotar oMunicí

pio de uma adequada estrutura para
a gestão dos serviços nas questões de
água, drenagem pluvial, esgoto e re

síduos sólidos ( lixo ), Além disso, o

rão da seguinte maneira: Em Água
e Esgoto R$ 19.217.425,99; Em Re
siduos Sólidos como coleta de lixo
seletivo, Centro de triagem etc, um·

valor de R$ 1.652.566,54. Em Dre

nagem urbana e rural um valor de
R$ 1.381.033,71. Estes valores serão

atualizados conforme o aumento ou

não das despesas.

Plano deverá se transformar em pro
jeto de Lei, e aprovado e sancionado

pelo prefeito para que o credencia
mento seja efetivado e o Município
obtenha os recursos Federais con

forme o DECRETO 7.217110,
O Plano deve ser aplicado em 20

anos com ações imediatas, e de cur

to, médio e longo prazo.

O Plano foi dividido por etapas:
Levantamento; Análise; Prognóstico;
Propostas; Projeto de lei; Aprovação
das Leis. Estas etapas se dão através
de: Estudos, reuniões e Audiências
Públicas. Etapas que deverão ser se

guidas para que o Município se en

quadre e tenha direito aos recursos,

Os valores das implantações se-

RECUPERADAS PONTES DO RIO LESSA E PICADAS
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