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A Funerária ALFREDO WAGNER, vem com o intuito de cada vez mais humanizar
a perda do ente querido, pois a sua política encontra-se inserida nos principios de
trabalho, na inovação e no repseito pelos falecidos e suas famílias independentemente
das suas convicções religiosas, politicas ou sociais.
A Funerária ALFREDOWAGNER tem como principal objetivo dedIcar-se ao bem estar
da família proporcionando tranquilidade neste momento tão delicado de nossas vidas.
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COLUNISTA
MAURO DEMARCHI
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EDUCA AO E POLITICA
Minha opinião sobre a educação no Brasil, em todos

os níveis, é taxativa: deixa muito a desejar. Inúmeros pen
sadores políticos afirmam que o ensino no Brasil vai mal.
E por que7

A educação tem várias fases. A primeira, ingênua e

brincalhona, é a que começa na creche, onde o aprendi
zado é feito brincando. Daí para o ensino fundamental a
coisa muda; é preciso aprender. Todos os instintos infan
tis de aprendizado e descobrimento estão à flor da pele
e prontos para receber os primeiros incentivos. A criança
começa a descobrir que seus garranchos se transformam

.

em letras e ela pode externar seu pensamento em sinais

gráficos. É a melhor fase da educação: a das descobertas.
O Ensino secundário, pelo contrário, não trabalha mais com
estas características. Trabalha com o desenvolvimento. A
descoberta do abecedário, a descoberta dos números, pas-
sará para o desenvolvimento da palavra e das contas. Em damentalistas assimilada em grupos radicais de esquerda.
torno delas conhecimentos como história, geografia, moral Informações absurdas passam a circular em todas as

e cívica serão desenvolvidos. O Ensino universitário é a fase escolas como se fossem históricas (em meu último artigo
.do aprimoramento. Os conhecimentos adquiridos anterior- tratei sobre algumas destas informações) e repetidas, re-
mente deverão ser aprimorados e especificados. Uns farão petidas, viram fatos.
medicina, outros engenharia, outros ciências humanas, etc. O efeito negativo não se restringe a este aspecto. Tem

As quatro fases da Educação deveriam estar interrela- outro e muito pior.
ocnedos possibilitando um aprendizado agradável, amplo Professores ou educadores que pensam diferente das

-

e profícuo do Jardim da Infância ao Universitário. diretrizes e "verdades" fabricadas, sentem-se imobilizados,
Mas não é o-que ocorre no Brasil. � - enges�adose impedidos de se manitestar,,·-Dôí-Ó desânimo
O Ministério da Educação e Cultura ao sistematizar o na classe, o desinteresse, a apatia em desenvolver um en-

ensino através de diretrizes, transfere aos assessores de sino que seja realmente dinâmico e positivo.
gabinete a responsabilidade de dizer o que o professor O ensino universitário é o mais afetado.
deve ou não ensinar aos seus alunos. Tais acessares (es- A universidade deveria ser o ponto de partida para
colhidos, em geral, por indicações políticas) alheios à rea- grandes vôos da inteligência. O aluno que chegou até ali,
lidade enfrentada pelos professores; fundamentalistas de deveria ter condições de explorar todo o seu potencial de
carteirinha, transferem a visão política da luta de classes conhecimento, desenvolvimento e aprimoramento. Entre-
para as diretrizes que deverão ser seguidas por todos os tanto, o que ocorre7 Um nivelamento a partir de conceitos

profissionais de ensino no Brasil. preconcebidos, muitas vezes impostos por gurus tidos e

A educação que deveria ser agradável, cheia de des- retidos como sumidades.
cobertas, com amplo desenvolvimento e excelente conhe- Um pequeno exemplo disso são os famigerados TCC.

cimento, vira uma decoreba inútil, repleta de teorias fun- Terror de qualquer estudante universitário.

,
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PALAVU DO PREFEITO

Nos trabalhos de conclusão de curso, o aluno não pode
exprimir o que acumulou durante anos de aprendizado e

muito menos expressar sua própria idéia. Ele é obrigado
pela Instituição de ensino a copiar e repetir a parlapatança
de autores que o orientador considera essenciais para o

aprendizado. Ou seja, em linguagem mais moderna: Con
trol C - Control V, copiar e colar, alinhavando os textos com

algumas figuras de retórica. E se não seguir esta linha corre

o risco de tirar nota baixa e não ter média para a formatura.
Ou seja, o nivelamento se dá pela cabeça do orienta

dor e da mesa que analisará o trabalho do estudante. Por
que razão eles exigem que se repita o que outros autores
dsseremr Simples, de tanto repetir, eles decoraram tais

questões. Muitos deles dão aulas em outras universidades.
Se os trabalhos fossem livres e permitidos aos alunos mos
trar o que aprenderam, eles teriam que ler milhares de
trabalhos diferentes, o obrigando a uma coisa que não es

tão acostumados: a pensar. Acostumados a repetir, seriam
obrigados a pensar. Eis o problema do ensino universitário
e, por consequência, do ensino geral no Brasil.

Existem exceções, mas elas se limitam a ações indivi
duais de professores em busca de dinamismo no ensino:
Notamos isso aqui em nossa' cidade. A Educação e o ensi
no em Alfredo Wagner estão de parabéns. Tanto na rede
municipal quanto na escola estadual os professores, embo
ra seguindo as diretrizes s muitas vezes repetindo chavões,
estão sempre em busca de alternativas para dar aos alunos
o gosto pelo aprendizado. Inúmeras são as iniciativas como
inúmeros tem sido os benefícios. O apoio que a Secretária
da Educação, Albertina M. Rover, tem dado à Academia
de Letras do Brasil/SC Municipal Alfredo Wagner, bem de
monstra o interesse da administração pública com relação
ao ensino de qualidade.

Ações como essas tanto de professores quanto de
educadores tem méritos, mas por si sós não mudarão a

realidade do ensino no Brasil. É preciso que haja um mo

vimento de intelectuais em todos os níveis para mudar a
educação no Brasil.

PREFEITO FORMIGA

Governar para todos significa dar a atenção ne

cessária ao conjunto da sociedade, sem distinção de'
área, gênero, classe social, faixa etária etc. Governar

para todos é abrir mão das diferenças políticas e par
tidárias em benefício da coletividade. É administrar
com transparência e seriedade para promover o bem
comum. Assim tem sido a nossa jornada nestes dois
anos de mandato e será nosso plano de governo ao

longo dos próximos dois anos.

A Capital Catarinense das Nascentes que todos
estamos construindo busca em primeiro lugar a me

lhoria da qualidade de vida da população. E não exis
te qualidade de vida sem investimentos públicos em

saúde. Neste sentido estamos investindo na melho
ria do atendimento médico e na construção da nova

unidade do Posto de Saúde do Centro.

A saúde, afinal, é o bem mais precioso, o pa
trimônio maior de cada um. A prevenção, o trata
mento e a recuperação de doenças exige atenção e

cuidados, exige especialistas, exige remédios, muitas
vezes bem caros. Temos procurado atender a todos,
na medida do que dispõe o Orçamento Municipal e
muitas vezes, ultrapassando o que é destinado por lei
ao setor da Saúde.
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DICAS PARA AUXILIAR NA
REDUCÃO DE PESO

:.

COLUNISTAS
IZABEL E IVAN ANDERSEN

no máximo
duas vezes por
semana, dando
preferência para
frango sem pele
ou peixes ma

gros;
· Substitua os doces da sobremesa por

frutas, de preferência inteiras, com casca,
pois contém fibras;

· Evite álcool, refrigerantes e bebidas
doces. Prefira bebidas com poucas calorias
como sucos naturais, diluídos e sem adição
de açúcar. Ou melhor ainda: simplesmente
tomar água;

· Tome, pelo menos, 2 litros de água
ao dia, mas não junto com as refeições: 30
minutos antes ou 1 hora após cada refeição;

· Evite gorduras e frituras, procure assar,
cozinhar ou grelhar os alimentos, retirando a

gordura das carnes e a pele da galinha;
· Dê preferência aos óleos vegetais e

as margarinas light. Evite comprar alimentos
prontos que contenham gordura animal e
vegetal hidrogenada, famosas Trans. Leia os

rótulos;
· Prefira leite e derivados desnatado e

coma queijos brancos;
· Substitua alimentos refinados por inte

grais, eles são mais nutritivos e aumentam
a saciedade, pois contém fibras, como por
exemplo arroz, pão e macarrão integrais e

aveia em flocos grossos;
· Nunca alimente-se vendo televisão,

assim você não perde a noção da quantida
de ingerida;

· Procure praticar uma atividade física
prazerosa, pelo menos três vezes por sema
na. "Lembre-se, você é o que você comei
Você não será saudável se não optar por ali
mentos saudáveis".

Com a chegada do verão, a preocupa
ção com a forma física ganha atenção espe
cial, porém emagrecer não é tarefa muito
fácil, exige persistência e dedicação. Segue
abaixo algumas dicas de como tornar essa

tarefa mais efetiva:· Tenha em mente uma

meta que possa ser alcançada. Não tente

perder peso muito rapidamente, pois dessa
forma você não criará hábitos alimentares
saudáveis, melhor maneira de atingir e

manter o peso ideal;
· Faça pelo menos cinco refeições ao

dia: desjejum, lanche da manhã, almoço,
lanche da tarde e jantar e quando for possível
faça a ceia. Escolha sempre uma alimenta
ção variada e equilibrada, rica em vegetais
e frutas, que são fontes de fibras, minerais
e vitaminas;

· Procure não pular refeições, isso evita
rá que você tenha muito apetite na próxima
refeição;

· Faça intervalos de no máximo quatro
horas entre as refeições;

· Nas principais refeições, almoço e jan
tar, coma primeiro as hortaliças, assim você
aumenta a saciedaoe e diminui os pratos
quentes. Uma maneira de não abusar nas

quantidades e deixar em cima da mesa ape
nas as saladas e levante-se da mesa assim

que terminar a refeição para não repetir;
· Tempere as saladas com um fio de

óleo de oliva(l colher de sopa), ele ajuda
eliminar o colesterol ruim e auxilia na perda
da gordura abdominal;

• Na ceia, coma alimentos leves como

frutas ou gelatina light;
· Mastigue bem os alimentos, pelo me

nos trinta vezes cada gartada, assim você vai
se sentir satisfeito mais rápido e irá saborear
melhor os alimentos;

· Não abuse da carne vermelha, coma

POR ONDE ANDA O ADRIANO? COLUNISTA
NUTRICIONISTA
NELIS

o cavalo alargou o sentido do hori
zonte, da guerra, da festa, dos rodeios,
das cavalgadas, do sonho de ir mais

longe, da liberdade ....
Adriano, cavalo crioulo premiado

em Uruguaiana - RS, trazido para Lages
pelo criador de cavalos crioulos Laélio
Bianchini e adquirido pela Prefeitura
Municipal de Alfredo Wagner em 1986,
quando ocorreu a inauguração do Par

que de Exposições e o Jubileu de Prata
do município. Na oportunidade a Pre
feitura Municipal adquiriu também um

jumento e um touro, com o objetivo
de melhorar e oportunizar os criado
res com raçadores de qualidade, para
eqüinos, muares e bovinos.

O garanhão Adriano destacou
-se em sua produção, filhos e netos

(citamos: Adriano- filho proprietário
Patrão Antonio Montibeller, Xuxa-filha
proprietário Claudir Kretzer e Sol-neta
proprietário Henrique A. Kretzer, entre
tantos outros) na maioria com pela
gem igual ao pai - gatiado claro/ papa,
predominando características como

bondade, mansidão, beleza, ·deixando
até hoje lembranças boas aos criou
listas, tradicionalistas, participantes de
rodeios, que jamais um garanhão dei
xou tantos filhos de tão boa qualidade
nas redondezas.

Adriano foi vendido anos depois,
em Leilão no Parque de Exposições de
Bom Retiro por valor insignificante, an
dou por aí, deixou mais algumas crias,
e desde então não temos mais notícias
deste reprodutor. Pergunta-se: Ainda
estará vivo o garanhão Adriano?

Escrevemos esta matéria para
lembrar e refletirmos, que se ti
vessem dado continuidade a esta

iniciativa, hoje poderíamos ter um

plantel de cavalos super valorizados
em nosso município e região. Isso
ocorreu no Jubileu de Prata, há 2S
anos atrás, e quem sabe ano que
vem, quando comemoraremos o Ju
bileu de Ouro, possa ressurgir a Festa
do Barracão, as Feiras de gado e as

demais atividades em nosso Parque
de Exposições e quem sabe um outro
"Adriano" para incentivar os nossos

criadores e tradicionalistas.

PEDAlACO NATALINO
�

No sorriso de cada criança se reflete a

magia e a beleza do Natal. Que esse espírito
possa tocar a Todos.

A Prefeitura Municipal, Lions Club, CDL
e as Comunidades Católica e Evangélica,
promovem o 10 Pedalaço em família, res

gatando a importância de unir as famílias e

amigos para festejar o Natal.
Convide seus familiares e venha partici-

par deste belo momento.
Dia 17 de dezembro às 20:00 hs com

saída da Casa do Papai Noel (Coquinho) no
Estreito, passando pela Rua Hercílio Luz e

chegando na Casa do Turismo no trevo pre
parada especialmente para este Natal. Has
verá sorteio de duas bicicletas, uma infantil
e outra adulta. Faça sua Inscrição na Secreta
ria da Educaçãoi e participe do sorteio.

FALECIMENTO

A cidade arnanheceu de luto no dia 24 de novembro. A jovem Sarnantha de apenas
2S anos, sofreu um acidente em Bocaina que lhe arrancou a vida. O Jornal Alfredo Wagner
deseja manifestar a seus Pais, João Tucano e Cecília, os pesames pelo trágico aconteci
mento. Nesse momento não encontramos palavras para consolar aos pais, parentes e

amigos pela dor da perda. Que Deus a receba em sua Mmada e seja a consolação dos
corações entristecidos.
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NOTíCIAS DA EEB SILVIA JARDIM

GUERRA AS SACOLlNHAS PLÁTlCAS
Por Carol Pereira

A professora de Língua Portugue
sa das sas Séries, Edna Maria Pavei de
Souza, elaborou uma aula referente

ao tema "Guerra ás sacolinhas" reti
rado da revista superinteressante. Na

ocasião, a mesma sugeriu á turma que
fossem empresários por um dia e lan
çassem no mercado uma nova sacola,

que fosse biodegradável e retornáveL
A turma da sa Série 2 mostrou capaci
dade e criatividade. Nossa escola real
mente tem alunos que fazem a diferen
ça. Parabéns a eles.

30 ANOS DE SERViÇOS PRESTADOS

Mensagem da Secretaria da Educa
ção aos servidores Dalzira dos Santos e

Nazareno Dias.
"Com os nosso cumprimentos esta

mos encaminhando a v.sa o certificado

Como em todo bimestre ocorre, os alunos

destaque receberam certificados. Este bimestre
os certificados foram entregues em sala de aula.
Os Alunos destaques do terceiro bimestre são:
1° Série 1 - Carine Schweitzer de Souza, João
Marcelo Alves, Luiz Felipe KlQumann, Maria An

tania Mariotti Chiquetti, Murilo Mauini Mariam,
Sandrine de Lima Heiderscheidt
la Série 2 - Sabrina Weingartner, Lara Schweit
zer, Hellen Loise da Silva, Hadassa Fabres,
Cinthia Luisa da Silva, Caina Schaffer de Souza,
Caillane Monique da Silva, Aron Eduardo Tristão.
2a Série 1 - Sara lung Santos, Luiza Gamba Alves
da silva, Thainara de Souza Batista, jssera Chini,
Julia Sebold, Anita Magalhães BolI, Alicia Veroni,
ca Maciel Scheidt, Vinicius Valsoni Silva da Rosa.
4a Série 1 - João Vitor de Souza, Bruna Apareci
da Beppler Welter, Flávio Guilherme dos Santos,

de MENÇÂO HONROSA, pelos 30(trinta)
anos de serviços prestados ao Estado de
Santa Catarina, como servidor Público.

Aproveitamos a oportunidade para
agradecer vosso empenho na missão

ALUNOS DESTAQUE 30 BIMESTRE

Luane Karoline Boll, Igor Bruda Pereira, André
Luiz Hislesheim, Eduardo José Maria.
sa Série 1 - Raquellung Santos
sa Série 2 - Gabrielle Silveira da Silva
sa Série 3 - Carlos Alberto Figueiredo
sa Série 4 - Emanoele Ariane Schaffer Lois,
Schirlei aparecida -Sâuer dos Santos - Par

ticipação
sa Série 5 - Ariane Maiara Kanul Schaffer
6a Série 2 - Lais Daniela Passig da Silva
6a Série 3 - Maria Eduarda Onofre, Carlos Rober
to Prust, Sharon alice Weber Albino.
6a Série 4 - Leticia Schutz
7a Série 2 - Viviane Schutz
7a Série 3 - Thiago José Maria, Monica Horst,
Monique Horst

7a Série 4 - Bruna Carolina de Souza.

8a Série 1 - Janaina de Moraes, Matheus Bep-

executada nestes 30 anos de serviços
prestados ao Estado de Santa Catarina e

desejamos momentos de recompensas
e felicidades."

Parabénsll

pler do Amarante, Victor Schweitzer Bergmann.
8a Série 2 - Luiza Schweitzer, Tainá Stenhauser.
8a Série 3 - paloma Marian
8a Série 4 - Alice Maria da Silva, Karine Haschel.
Ensino Médio
3° Ano 3 - Fernanda dos Santos, Jussara Fagun
des.
3° Ano 2 - Douglas Mariotti, Luiz Eduardo Wam

bommel.
2° Ano 4 - Amanda Freiberger, Paloma Chini,
Mayra Schweitzer.
2° Ano 3 - Ronaldo dos Santos, Romário de
Macedo
2a Ano 2 - alessandra Santos, Bruna Hamilton
1 ° Ano 3 - Angela Neuhaus, Patricia Ramos
1° Ano 4 - Renan Schutz, Manuella Mariani, Re
nata Kloppel
1° Ano 5 - Angélica França

03 DE DEZEMBRO DE 2010

ALUNOS APRENDEM A ENVIAR
CARTAS PELO CORREIO

ESCOLA BÁSICA PASSO DA LIMEIRA COMEMORA 10 ANOS
A direção, professores e alunos da

Escola Básica Passo da Limeira tive
ram uma semana toda especial para
comemorar o aniversário da fundação
da escola. Cada dia da semana foi co
memorado de uma forma especial: dia
da beleza, dia da música, do cinema,
de palestras e dia do balão. No seba
do dia '13, reuniram-se pais, alunosm
juncionários, autoridades e convidados

para uma tarde com muitas atrações,
como apresentações culturais, par
quinho, sorteio de brindes. Ex-alunos
vieram animar a festa com seus ins
trumentos musicais. Em seguida foram
cortados dez bolos correspondentes
aos dez anos de existência da escola e

saboreado pelos presentes. A diretora
Jane Sirlei Huntemann da Silva falou
aos presentes do objetivo da festa,

lembrando qqe a Escola é a segunda
casa de nossos filhos e que é de suma

importância a presença da família na

escola e que o objetivo da festa foi
inteiramente alcançado: relembrar a

história da Escola e integrar pais, alu
nos, professores e diretores. Agrade
ceu também o apoio de todos os que
ajudaram direta ou indiretamente para
o sucesso do evento.

A modernidade dos emails ainda
não aboliu o recurso milenar e tradi
cional do uso de correspondências
entre as pessoas. Neste sentido foi
maravilhoso encontrar no Agência dos
Correios de Alfredo Wagner uma ani
mada turminha de alunos do 3° ano da
Escola Reunida Balcino Matias Wagner,
cada qual com um envelope em mãos

para ser despachado para um padrinho
ou madrinha ou alguma outra pessoa.

Maria Celeste (9 anos) perguntada
pelo Jornal Alfredo Wagner respondeu
que achou "interessante, muito bom
e divertido" especialmente o sorvete

que tomaram logo após entregar as

cartas ao paciente funcionário dos Cor
reios. Atitudes como estas, que fogem
um pouco do esquema, mas inserem
os alunos na vida real, demonstram o

quanto nossos professores procuram
fazer o melhor para seus alunos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ALFREDO WAGNER RECEBE REFORCO
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PARA A POLICIA CIVIL
ALFREDO WAGNER RECEBE TURISTAS
Um trabalho paciente e metódico

levado a cabo por empresários alfre
denses tem mostrado resultados positi
vos, atraindo turistas para o município,
emprego e renda para várias famílias.
Alfredo Wagner tem uma nítida voca

ção para o turismo que só agora está
sendo despertado. Universidades já
passaram por aqui tentando erguer um
polo turistico, mas é a iniciativa particu
lar que está fazendo o município ficar
conhecido no Estado. Iniciativas como o

Acampamento Evangélico no Carnaval
que reuniu mais de mil pessoas de vá
rias cidades, o Encontro de Escritores em

julho que atraiu pessoas de 5 Estados e

mais de 30 cidades catarinenses, tem da Arte, do Coquinho e agora também
divulgado o município. Empresários al- com a comunidade de São Leonardo,
fredenses, em especial a dinâmica Gise- oferece atrações para um turista de
le Schuller, tem organizado roteiros para qualidade, que gostam da receptivda-
visitas e programações. Todos os dias de, falam o passeio e voltam trazendo
um ou dois onibus de turistas chegam mais pessoas. Em São Leonardo, os tu-
ao Pesque-Pague e de lá partem para ristas encontram uma comunidade or-

um roteiro que tem atraido cada vez ganizada, assistem o Grupo de danças
mais gente. As parcerias com o Recanto alemãs ZannemBrecchem, vão a roça

A polícia civil de Alfredo Wagner
teve reforçado seu contingente com a

chegada do escrivão Rodrigo. Formado
pela Academia da Polícia Civil, Rodrigo
veio para o município recentemente e

está se ambientando. A divisão dos tra-

colher cebola, podem adquirir produtos
naturais e doces elaborados segundo a

culinária alemã.
Eis aí a solução para conter a fuga

de jovens para as cidades maiores em

busca de emprego. Fixá-lo no campo
para receber um turismo de qualidade,
que forneça renda e estabilidade para
suas famílias.

ACADEMIA DE LETRAS DE ALFREDO WAGNER RESGATA
HISTÓRIA DE PERSONAGENS ALFREDENSES

A Academia de Letras do Brasil/SC
Municipal Alfredo Wagner está prepa
rando uma coletânea com as biografias
dos patronos escolhidos por seus aca

dêmicos. O objetivo é resgatar a história
e os feitos de pessoas que ajudaram
a construir o município. Pessoas como

LULUZINHA
COMEMORA
20 ANOS DE

SOLIDARIEDADE
O Lions Club comemorou 20 anos

de Luluzinha no dia 13 de novembro.
O Encontro reune só mulheres para um

momento de diversão e solidariedade.
O evento organizado pelo Lions Clube
de Alfredo Wagner tem como objetivo
arrecadar fundos para a festa de Natal
das Crianças carentes de nossa cidade.
Este ano a confraternização com as

crianças carentes será no dia 4 de de
zembro às 14:00hs no salão da Igreja
Luterana no centro. Faça sua inscrição
na Eunice Modas com a Emília

José Dell'Antónia, Ratão, Padre Afon
so, José de Campos, Alfredo Henrique
Wagner e muitos outros terão suas

biografias publicadas, num gesto de re

conhecimento e gratidão. A Academia
de Letras do Brasil/SC Municipal Alfredo
Wagner está funcionando provisoria-

mente no prédio da Secretaria da Edu
cação e tem suas reuniões realizadas
nas últimas terças-feiras de cada mês
as 19:00 hs. Os alfredenses que foram
convidados para integrar a Academia
poderão participar das reuniões, inclu
sive levando convidados.

balhos na delegacia civil permitiu ao In

vestigador Leo mais agilidade, uma vez

que ele era obrigado a exercer as duas
funções. O Jornal Alfredo Wagner dese
ja as boas vindas ao escrivão Rodrigo e

sucesso em seu trabalho.

ACIDENTE NA SC 302

No km 351 da se 302, em Alfre
do Wagner, no mesmo local onde em

março/2010 morreram tres oficiais
da PRE, voltaram a ocorrer novos

acidentes. Após uma grande reta em

frente ao pesque-pague o rnotoris
I ta desprevinido enfrenta uma curva

acentuada para a esquerda. Confor
me a velocidade em que trafegar o

veículo torna-se difícil a manobra.
"Constantemente acontece acidentes
naquele local, eu mesmo já atendi
seis", informa Pedro Jayme dos San

tos, presidente do Conseg e morador
nas proximidades. A sinalização de
veria ser aumentada, guard-rails de
veriam ser instalados e o traçado da
estrada deveria ser repensado.

ETAPA DA COPA SERRA LITORAL EM ALFREDO WAGNER
Dia 13 e 14 de Novembro foi realizada a 7a. Etapa
Copa Serra Litoral de Velocross em Alfredo Wagner.
Os realizadores do evento Caroxa e Marcos
.agradecem a todos que compareceram ao evento,
aos patrocinadores e ao .Nei e Poka por toda

manutenção feita para a pista.
Caroxa ficou em terceiro lugar na competição,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INÊSIIUHAUS LlONITA SEMANN WCI SCMlml MARIA DI LURDES QUENDRA

Na brilhante ideia de mais uma opção para a cidade,
os Empresários Paulo Ricardo Kuster e Antonio Kuster,
inauguraram no dia 12 de novembro de 2010 o novo

point da cidade de Alfredo Wagner.
Um ambiente aconchegante com música ao vivo,
ótimo serviço de bar e cozinha. Venha e confira.

Pretende no futuro: Ser Pscicóloga
Sonho de conquista: Ser bem sucedida

mentel

Dia-Dia:YlVer intensamente cada minuto.

Prato preferido: Camarão e Massas

Livro:O futuro da Humanidade, Autor: Augusto Cury
Filme: O Óleo de Lorenzo

Música:Hey, Soul Sister- Train
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Jquer ser a Gata ou Gato do Jornal JA? Entre em contato com Foto 6Ieyc.e

�ONlENiTE '_'OS PATROCINADORES DO "ORNAL, VOCÊ CONCOR�E, AO APARELHO DE DVD ENl QUALQUER CONlPRA OU SERVIÇO.S

.•..

De: Marílene, Greyce eVitória

"Umafotografia é um instante da vida

recuperado para� eternidade."
. Revelação Digital com qualidade na hora

E-mai.l:fotogreyce@ig.com.br
Pones:(48)3276-1334/8813-8471/8814�0023

Rua: Anttapolis, 355 - Centro - A!fYecloWagner - SC
Rua Hercílio Luz, 40
Cen'tro - AI'fredo VVagner

/
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COLUNISTA

KLAIBSON RIBEIRO BORGES

,

SÓ DAMOS VALOR A LIBERDADE,
DEPOIS QUE A PERDEMOS

Não sei quem disse essa frase,
mas vai ser mais ou menos assim.
Vamos tratar da Lei do Senador Aze
redo, de MG, também conhecida
como AI-5 digital. Para o leitor me
lhor entender, vamos do princípio.

A maior invenção do Século
XX, o computador e junto de seu

subproduto, a internet, trouxeram
milhares de benefícios à milhões
de pessoas ao redor do mundo,
seja num caixa de supermercado,
seja na confecção de um livro ou

controle de estoque. E por sua vez

a internet proporcionou aquilo que
os cientistas já haviam previsto a

muitos anos atrás, algo chamado
de "auto-estrada" da informação,
ou seja, pode se encontrar tudo
sobre qualquer coisa.

Assim como os carros no início
do século e posteriormente o avião,
foram uma grande revolução, en

curtando distâncias e aproximando
pessoas, esses meios também tem

pontos negativos como o engarrafa
mento, a poluição no caso dos car

ros e guerras no caso dos aviões.
A mesma coisa estão tentando

.i.
, I

fazer com a internet brasileira, a in
ternet nos trouxe grandes benefícios
e conseqüentemente vieram alguns
problemas como a cópia ilegal de
músicas, filmes e livros pela rede.
Tem um Senador chamado Eduardo
Azeredo que desde de 2005, está
tentando aprovar uma lei contra cri
mes cibernéticos, abrangendo mui
tas questões e inclusive o download
de músicas, ou seja, quem for pego
com música que baixou da internet
sem pagar por ela poderia ser preso
segundo o projeto de lei por contri
buir com a pirataria e a ilegalidade.

Claro que essa lei está sendo es

timulada pelas grandes gravadoras
e estúdios, que dizem "perder" uma
fortuna na internet. Recentemente,
foi realizada uma pesquisa na inter
net sobre esse assunto, por que ra

zão quem faz download gratuito não

compra o conteúdo de qravadoras?
Foram várias respostas, mas as mais
comuns eram:

Preço elevado do filme ou CD;
Não comprariam um produto

sem conhecê-lo, por isso fazem do
wnload;

Prazo de duração de uma música
muito menor que alguns anos atrás;

Estamos vendo que ultimamen-
te as gravadoras estão muito comer- \

ciais e não estão preocupadas com

a qualidade das músicas e os consu

midores respondem da mesma for
ma, baixando somente "aquela mú
sica que gostam no CD" e deixando
as outras de lado.

O mais preocupante não é isso,
os provedores de internet, terão que
armazenar durante 3 anos, todos os

sites que a pessoa acessou e todo o

conteúdo que a pessoa baixou. Isso
será um absurdo para os provedores
e pior ainda para os usuários, pois se

uma pessoa mal intencionada "inva
de" o provedor e rouba os dados de
uma pessoa específica (acredito que
isso já ocorra, mas não seja divulga
do) poderá prejudicar determinado
usuário.

Para terminar, temos que ficar
atentos sobre essa lei e convido à
todos a participar do abaixo assina
do online contra essa lei, digitem no

Google Abaixo assinado contra Lei
Azeredo e será o primeiro link.

que t a pr!,!staf
Informações requeridas pelos Vef€aeores. "Te lei que esta há mais de 60 dias

aguardando para ser analisado I1ilS (omissões Técnicas, por falta de informações".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PAPAI NOEL NOS CORREIOS

li
ti
h

um dos organizadores, queremos lançar �1'a taça "Cinquentenário" em comemo- jl
ração ao jubileu de ouro do município. �lEste campeonato será realizado em ljvárias comunidades favorecendo uma

integração entre todos". No domingo 1
durante as laçadas serão filmadasc�/
para um filme sobre o CTG São Jorge, ).1
um dos mais antigos do Estado, Partici- �I
pe, assista e torça pela sua equipe. ,I

ií
1
I

�

aço de AlfredoWagner

PRIMEIRO MUNICIPAL CAMPEONATO
DE LACO DE ALFREDO WAGNER

�

Está chegando a sua última etapa
o 1° Campeonado Municipal de Laço de
Alfredo Wagner. Organizado por empre
sários alfredenses para reunir o entu
siasta pelo esporte e divulgar a modali
dade, o Campeonato chega ao final com
a disputa pelo primeiro lugar,O Jornal Al
fredo Wagner deseja sorte aos competi
dores e sucesso aos vencedores. "Para o

ano que vem, informa Nazareno Nanon,

As agências dos Correios em todo
Brasil recebem nas vésperas do Natal
rníhares de correspondências endereça
das ao Papai Noel. Crianças de todas as

idades escrevem ao bom velhinho pe
dindo presentes ou manifestando seus

desejos. Em Alfredo Wagner a agência

dos Correios destinaram uma urna es

pecial para receber estas cartas. Até o

dia 20 de dezembro estará à disposição
dos clientes que desejem mandar sua

mensagem ao Papai Noel. As cartas se

rão destinadas à agência central em Flo
rianópolis e parte destinada à Prefeitura

Municipal. Na medida do possível os

pedidos serão atendidos. Você, empre
sário, aposentado, comerciante, que de
seja colaborar e se tornar o Papai Noel
de uma destas crianças, pode procurar o
funcionário responsável pelos Correios e

atender uma das cartas.

!

t,

ESTADO DE SANTA CATARINA
'.

MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER

LEI N°. 809/2010

RECONHECE DE UTILIDADE PÚBLICAAS ASSOCIAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Nivaldo Wessler, Prefeito do Município de Alfredo Wagner, Estado de Santa Catarina, faz
saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e ele

sancionou a seguinte,

LE I:

Art. 10 - Ficam reconhecidas em todos os seus efeitos e declaradas

como de Utilidade Pública as Associações adiante relacionadas:

/"

I - CLUBE DE MÃES DE ALFREDO WAGNER EM AÇÂO - CNPJ

06.188.381/0001-60;

II - GRUPO DA 3" IDADE RENASCER, CNPJ 05.843.126/0001-41.

Art. 20 - Às Associações referidas no artigo 10 serão concedidos os benefícios legais
pertinentes às suas condições de Entidades Filantrópicas sem fins lucrativos.

Art. 30 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 40 - Ficam revogadas as disposições em contrltrio.

Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner, 23 de novembro de 2010.

NivaldoWessler

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER

LEI N°. 810/2.010.

AUTORIZA A FIRMAR TERMO DE CONVÊNIO.

Nivaldo Wessler, Prefeito do Município de Alfredo Wagner, Estado de Santa

Catarina, faz saber a todos os habl�ntes deste Município que a Câmara de Vereadores

aprovou e ele sancionou a seguinte,

LEI:

Art. 10 Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo a firmar Convênio visando

o repasse financeiro no presente exercício financeiro para custeio das despesas das
átividades das entidades:

I-ASSOCIAÇÃO CORAL HARMONIA COM DEUS -ACHD, CNPJ n.12.261.570/0001-14, no
valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais).

Art. 20 As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta do

orçamento: 06.01.2.027-3.3.50.43.00 - serviços de terceiros de pessoas jurídicas.

Art. 30 A prestação de contas dos valores recebidos dar-se-á na forma da

Legislação vigente.

Art. 40 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as '

disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner, 23 de novembro de 2.010.

NivaldoWessler

Prefeito Municipal
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POLITICA REGIONAL 03 DE DEZEMBRO DE 2010

GIOVANE DE FREITAS GATOJA

A Bancada do Partido Progressista
reagiu, ontem, à declaração do depu
tado federal Mauro Mariani (PMDB)
de que acredita na possibilidade da

\, -v reedição do "Arenão" em Santa Cata

rina, uma vez que ocorre a reaproxi
mação do DEM e o PP. "O gesto es

taria sendo estimulado por Raimundo
Colombo". A declaração foi veiculada
pelo jornal A Notícia na coluna "Canal
aberto". O texto da coluna destaca
que, "para quem não lembra: o "Are
não" foi criado para dar sustentação à
ditadura militar".

Falando em nome do partido, o

deputado progressista Kennedy Nu
nes usou a tribuna da Assembléia le

gislativa para alertar que "não existe
nada designado com relação a essa

aproximação. Sempre estivemos jun
tos com o DEM em vários municípios,

DEM E PP A CAMINHO DA FUSÃO EM SC

e com outros parti
dos", disse Kennedy,
citando inclusive o

PMDB e o PT em al
gumas cidades. "Mas
nós temos a condição
da liberdade', acres

centou, deixando cla
ro que os filiados é

que decidem os rumos do PP.
Para Kennedy, Mauro Mariani "deve

ser o ventríloquo de alguém", lembran
do que nesse tipo de mensagem via

imprensa, "sempre tem o remetente e

o destinatário", e sugeriu que o "reme
tente" deve ter sido o ex-governador luís
Henrique da Silveira. Embora reeleito à
Câmara Federal, Mariani não conseguiu
emplacar como prefeito de joinville, o

que tanto foi apregoado. "O povo de
joinville tem o filtro muito grande, sabe

quem é e quem não é",
provocou o parlamentar.

Kennedy disse ain
da estranhar a preocu
pação de Mariani em

associar o PP à época
da ditadura militar:
"Não temos ninguém
que tenha sido funcio

nário do DOPS. Quando se fala em di
tadura militar, é bom lembrar que luís
Henrique é quem trabalhou no DOPS",
enfatizou Kennedy. DOPS era a sigla
para a famigerada Delegacia de Or
dem Política e Social da ditadura militar,
em cujos porões houve muitas prisões
políticas e denúncias de tortura. O ex

-governador foi funcionário do DOPS
em Santa Catarina por oito anos, sendo
considerado funcionário exemplar.

O deputado questiona se a decla-

ração de Mariani esconderia outras

intenções, como o seu "pavor" com

possíveis irregularidades em licita
ções e outros atos quando comandou
o Deinfra (Transportes).

Em aparte, o vice-líder do PP e pre
sidente da Executiva Estadual, deputado
joares Ponticelli, observou que Mariani
"vai ter que anular uma pilha de convê
nios e de cheques sem fundo" antes de
dar declarações, afirmando que a gestão
de Mariani "foi uma farra de convênios
sem consequência". já o líder do PP, de
putado Silvio Dreveck, acusou Mariani de
esquecer o Planalto Norte Catarinense

depois que se aventurou em ser prefeito
de joinville (mudou de base eleitoral e
não consegui se eleger nesta cidade).
Mariani, segundo'Silvio, simplesmente
esqueceu das obras prioritárias do Norte,
como a chamada Rodovia dos Móveis.

pp INICIA ROTEIRO PELO ESTADO DEPUTADOS RECEBEM O TROFÉU DESTAQUES SC
Na quinta-feira (25/10) a direção do pp

estadual inicia uma séfie de reuniões regia
rnis, serdo que a primeira será realizada em
ltajaí.� o Ilesidente da Executiva Esta
rual do PP, depukK:Io joares Ponticelli, o roteiro
se esterOOá até Il1éJÇO de 2011. O objetivo é
OJVÍr as bases, definira atl.Jaç(Xl do partido para
o Ilóximo cme 1lepar3f as eleições de 2012.

Ponticelli, eleito para mais um mandato na As
sembléia Legislativa, dobrou sua votação em

Tubarão e chegou próximo aos 50 mil votos
em todo o estado. O parlamentar foi o primei
ro a ter sua conta a ser aprovada pelo pleno

.

do Tribunal Regional Eleitoral, sem nenhuma
restrição. 'Já estou apto a receber o meu diplo
ma", concluiu Ponticelli.

Entregue na noite desta terça-feira,
dia 30, o troféu Destaques Santa Catari

na, promovido pela Fábrica de Talentos,
agraciou 25 personalidades catarinenses.
Nesta que é a sétima edição do prêmio,
foram homenageados com o troféu qua
tro deputados estaduais: Gelson Merisio

(DEM), presidente da Assembleia legis-

lativa; jorginho Mello (PSDB), primeiro
vice-presidente; Onofre Agostini (DEM)
e Gilmar Knaesel (PSDB). O deputado
federal Edinho Bez (PMDBjSC) também
foi contemplado. Uma festa especial de
premiação ocorreu no auditório Antonie
ta de Barros, no Palácio Barriga Verde, a
partir das 21 horas.

SOLENIDADES COMEMORATIVAS AOS 10 ANOS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DEPUTADO dCIO
A agenda de comemorações alusi

vas aos 10 anos da Escola do legislativo
Deputado licio Mauro da Silveira, previs
tas para quarta-feira (1°), incluiu impor
tantes solenidades. A primeira delas foi
o o descerramento de placa oficial na

sede da instituição. No Palácio Barriga
Verde, foi realizado sessão especial no

auditório Antonieta de Barros, onde tam
bém aconteceu a palestra do professor
Eugenio Mussak, seguida de lançamen
to literário, no hall da Casa. Eternizar o

nome de um deputado voltado às cau

sas da. Educação foi o objetivo do pre
sidente da Escola do legislativo, joares
Ponticelli (PP), ao propor um Projeto de
Resolução emprestando o nome do co

lega, Lício Mauro da Silveira, morto pre-

maturamente em Qu_tubro deste ano, à
.

Escola do legislativo. A ideia foi acatada
por unanimidade entre os parlamentares
e concretizada ontem, às 17h, com o

descerramento-da placa oficiàl,na sede
da instituição, Rua'Silva jardim� Prainha.
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Cidade - Alfredo wagner
Pretende no futuro - sucesso profissionalmente
Sonho de conquista - Formar em faculdade
Di<HIia - estudo, namoro e trabalho
Prato preferido- Lasanha e Pizza
livro- O alquimista(autor- Paulo Coelho)
Filme- Par perfeito
Musica - Fugidinha Michel Teló

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

: \

SICO,
Vimlt« ,,(mle,ir as novas l11stalaçi}es

: no lJJltigo Besc emAlfredo W(�gfU!r

(48)3276..2274

Código: 4140-200-0356

FO.'E* (48) 881fi,..407S'" • (48) 881."1.-3307
Rua Anitápoliay 332·
CENTRO., ALFREDOWAGNER
Emaikmoadr.castaIhe�

,:'
... ��r���;�1';�ª99,?O

Código: 4131-200-0249

Robusta e resistente

J

Tecnologia lá em cima.Preços bem rasteirinhos.
.

FS80
.•. , _-

'
- .. - ..• , .• -.-.- .. , ...•. -.- .. , .

Baixa vibração
f

Você I t t t '1' t- A
. .

't Toda a linha de roçadeiras com preços especiais: até 28% de desconto.
nunca evou an a ecno ogla por ao pouco. provei e.

WWW.stlhl.çom.br Concessionária: =.
BENTOILARlO MAQUINAS AGRICOLAS.

.

•.• '.. '.. �010giaafaVorda""luffi�4.®
Rua do Comércio, 695 - Barracão - Alfredo Wagner (48) 3276 1169sTIHt:.

t.!5.S COI"!"!: f?s-po.n.saol��da-da
Pt"eser\," p g nêltl..,fez.:a
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COLUNISTA EDEGAR NEUHAUS • SECRDARIO DO TURISMO

OS ENCANTOS DE NOSSA TERRA
A curiosidade para se saber um pouco mais

sobre as histórias de cada lugar e as origens de

seus respectivos nomes, tomam conta daqueles
que se dizem amantes da natureza. Conhecer
um lugar diferente, que traz belíssimas paisa
gens e contornam montanhas e vales faz des

pertar em qualquer um o interesse pelo lugar.
A sensação de harmonia total com os inte

grantes que compõe o cenário, colocando em

destaque os animais libertos de qualquer toque
humano e das águas transparentes que fazem bro

tar vidas, nos mostra que ainda existem locais que
nos fazem refletir a grandiosidade e a imponência
da natureza; e que hoje infelizmente em algumas
ocasiões se faz notar vítima, nas mãos de quem
não tem consciência dos danos que causam à ela.

Na edição de hoje, "Alfredo Wagner - Os

Encantos de Nossa Terra", será mencionado
dois locais, nos quais estão interligados paisa
gisticamente e historicamente.

Na divisa dos municípios de Alfredo Wagner

e Bom Retiro, encontra-se uma grande pedra si

tuada no alto de um morro e que se caracteriza

por sua beleza naturaL Esculpido pelo tempo, o

"Morro do Costão do Frade" foi batizado com

este nome pelos colonizadores da região, por
fazer lembrar a silhueta de um frade.

Nas encostas' desta serra, situada sob

os Morros do Costão do Frade, Costãozinho

e Guarda velha, nas localidades de mesmo

nome, está localizada a "Calçada de Pedra".

Tudo começa no fim do século XVIII, em 1789

quando o Governo providenciou o calçamento
do local, pois no sopé destas montanhas, num
local sombrio, de umidade típica das costas da
serra e repleto de nascentes, o tráfego tornava

-se cada vez mais crítico, sendo que as carro

ças atolavam, retardando significativamente a

longa viagem que ligava Lages à Florianópolis.
Para a construção dessa estrada, foram de

signados os escravos da época. Nesta construção
foram utilizadas pedras pesadas trazidas de longe,

que eram puxadas pelos escravos sobre couros de

boi. O resultado foram seis quilômetros de estrada

calçada, com largura média de dois metros. Nos

dias de hoje, na Calçada de Pedra, há trechos nos

quais a v�getação já esconde a calçada e, em

outros, particulares tiraram algumas pedras para

construções próprias, mas, mesmo assim, em al

guns trechos pode-se acompanhá-Ia em bom esta

do de conservação. Há também no local uma gruta
natural escavada pela natureza num paredão de

pedra nas encostas do Morro do Costão do Frade

que se tornou ponto de peregrinação de fiéis.

IMPORTANTE: Nosso olJjetivo é divulgar as be
lezas nas quais nosso município possui, onde nem

sempre se tem a consciência da total importância
que elas trazem para nossa cidade. Ressaltamos

assim, que não temos a intenção de destacar ne

nhum local individualmente, mas sim como um

todo, em que apenas se somam maravilhosos

cenários de nossa terra.FOTO: RENATO RIZZARO -

RESERVA RIO DAS FURNAS

JORNAL DE ALFREDO WAGNER VISITA: RECANTO DA ARTE

(asa do Papai Noel

1 -

Coquinho na lojinha do Recanto da Arte

Coquinho sempre recebe as visitas com muita atenção

Domingo de manhã, após a missa na ca

pelinha do Estreito, fomos visitar o Recanto

da Arte. Todos conhecem o Evalídio Kreusch,
mais conhecido como Coquinho e a Casa do

Papai NoeL Alí, todo ano o Coquinho e família
enfeitam a casa e o jardim para receber cen

tenas de pessoas que visitam e se encantam

Presépio na Casa do Papai Noel

com o maravilhoso lugar. A inauguração da

Casa do Papai Noel este ano será no dia 4 de

dezembro, às 20:00hs. A família do Coquinho
vai apresentar músicas de Terno de Reis e o

Papai Noel vai distribuir balas para as crianças
presentes. "Neste período natalino as visitas

ocorrem diariamente. O melhor benefício que

�. 1
1-,
Fone: (48) 3276·:t442

Rua H roíUQ LuZ;. 149 .. Contr
Alfredo Wagner

�Ib��.� �q�Iil!l
MECÂNICA - AUTO ELÉTRICA
BORRACHARIA - LAVAÇÃO

RESTAURANTE

a gente recebe é a alegria de crianças e adul

tos vendo o presépio vivo, as maquetes, as

luzes de natal. Isso deixa a gente muito feliz"

comentou Coquinho. A visitação de grupos ou .

turistas durante o ano deve ser programada
com antecedência para não interromper os

serviços do artesão.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACÃO E DESPORTO PROMOVE

,::tIl

CURSO PARA SEUS MOTORISTAS

I -

No mês de junho toda a rede muni
cipal de educação e saúde participaram
de um curso que forma condutores de
transportes escolares e coletivos espe
cificos para pacientes, com o objetivo
de contribuir na prevenção e melhoria
da qualidade de vida; principalmente

- na formação de pessoas responsáveis
na construção de caminhos melhores e

mais seguros. Os motoristas terceiriza-

«los. que tem as mesmas responsabi
lidades e obrigações no atendimento
de nossos alunos, também realizaram
o curso. Este curso veio também contri
buir para um melhoramento no serviço
de transporte coletivo oferecido pela
Prefeitura a alunos e pacientes.
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\ BUSCANDO NOVOS CONHECIMENTOS

Nos dias 08/09 e 10 deste mês
a secretária de Educação acompa
nhada da Diretora da Escola Balcino
Matias Wagner estiveram na cidade
Curitiba a convite da Editora POSI

TIVO, para o ENCONTRO APRENDE
BRASIL 2010 conhecendo o Sistema
de Ensino E A IMPORTANCIA DAS

ALIANÇAS E ESTRATÉGIAS com foco

na educação.que fazem a diferença
na educação em varias cidades es

palhadas pelo Brasil. Tiveram todos
os suportes juntamente com mais

alguns municipios de todos os es

tados brasileiros. Agora estudam a

possibilidade de trazer o sistema de
ensino Positivo para a educação de
nosso munícipio.

A Prefeitura Municipal de AW

juntamente com o Lions Clube, COL
e Entidades Religiosas prepararam o

NATAL DAS LUZES de 2010.

NOITE DAS LUZES - 18 DE DEZEMBRO

i ;1
Em reuniões com o Prefeito e

lideranças, foi organizado um Dia

Especial para os Alfredenses e visi
tantes desta vez com uma novida
de. Tudo será montado embaixo do
Viaduto da BR 282 onde está a Casa
do Turismo.

14:00 hs - Abertura dos brinque
dos do Parquinho montado em fren
te à Casa do Turismo para crianças e

adolescentes.
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17 :00 hs - Apresentações Musi
cais de cantores locais.

20: 15 hs - Benção ecumenica a

todos participantes.

20:30 hs - Apresentações de
Corais da cidade cantando músicas
natalinas.

22:00 hs - Queima de fogos

SOMENTE NOS PATROCINADORES DO .JORNAL,
VOCÊ CONCORRE AO APARELHO DE DVD EM

QUALQUER COMPRA OU SERViÇOS

AUTOESCOLA

AutoEscola
Santa Catarina

(48) ª276-1399
ctcsantacatarina@yahoo.com.br

ALFREDOWAGNER-Se

AutoEscola
Urubici

(49) 3278-4030
cfc:urubici@yahoo.com..br

URUBICI-SC

)

I
Aqui você sempre encontra uma boa negociação
ara fazer a sua Carteira de Habilita ão - Visite-nos

COMPETÊNCIA RAPIDEZ HONESTIDADE

FINAL DE ANO COM FESTA E COMEMORACÕES
::>

A Prefeitura IMunicipal comemo
ra o final de mais um ano de tra
balho com seus funcionários no dia
23 de dezembro com um culto ecu

mênico às 10:30 e em seguida um

delicioso churrasco. Desejando que

a mensagem de fé e esperança do
,

Natal renove nossas forças para con

tinuar lutando sempre por um mun

do melhor, esperamos contar com a

presença de todos os funcionários
para esta confraternização.

À.Secfetpria Municipal da Educação
juntaniepte com a' Escola Básica'

Passo da Limeirac
•

tem a honra de convidar para a ra
Mostra de Artes Visuais

.

do dfa 29 de novembro a 3 de de
zembro na

Secretôfia da Educaçao
.

das 9:00 hs ãs12:00 e das 13:30
hsàs 20:30 hs

A exposição reune trabalhos
feitos pelos Alunos da EB Passo da
Limeira

orientados pelo Prof. Jorge.

NOVO POSTO DE SAÚDE RECEBE PINTURA

O novo Posto de Saúde, todal
mente reformado e reconstruido está
recebendo a pintura antes de receber
Janelas e portas de vidro. O novo vi
sual do Posto está ficando cada vez

mais bonito. Modernas instalações,

ambiente arejado, amplo o projeto foi
concebido para ser uma referência no

interior catarinense. A Administração
do Formiga está de parabéns pela
execução desta obra de verdadeira
prioridade para a saúde do município.

UM NATAL DE LUZES A TODOS
Para viver a verdadeira paz é pre

ciso que pratiquemos a Justiça, a grati
dão. a solidariedade e o amor.

Este é o verdadeiro sentido litúr
gico do Natal.

Que o Estpírito Natalino traga aos

nossos corações a fé inabalável dos

que acreditam em um novo tempo de
Paz e Amor. Feliz Natal a todos e que
2011 seja cheio de realizações. São os

votos da Secretaria Municipal de Edu
cação e Desporto.
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