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A FORMATUU E A EDUCAÇAO
COLUNISTA

MAURO DEMARCHI

A vida agitada dos dias atuais muitas vezes

não nos permite parar para pensar nos acon

tecimentos e fatos que presenciamos a nos

sa volta. Tenho juntado alguns assuntos para
tratar aqui nesta coluna e comentar com os

leitores. Hoje, resolvi falar sobre a bela forma
tura do Terceirão da Escola de Educação Básica
Silva jardim. Não foi uma turma, nem duas,
mas três turmas que se formaram. Quase 80
alunos terminaram mais uma etapa no estu
do. A banalização das formaturas tem tirado o

brilho e a importância da cerimônia. Mas esta
se impôs pela decoração, pelo número de for
mandos e pelas palavras dirigidas aos alunos e

pelos alunos.
Não fui um dos convidados pois estava

a trabalho lá no Parque de Exposições, mas

confesso que me senti como um daqueles
estudantes, como um daqueles pais. Um sen

timento curioso esse. Sentir a alegria do estu
dante enquanto estudante e a alegria do pai,
enquanto pai. Me explico melhor. Interrompi
meu curso secundário no início do terceiro ano

para fazer uma viajem aos Estados Unidos.
Recém-formado em Desenho de Arquitetura,
fui tentar a sorte entre os americanos. Foi uma

viajem marcada pelas descobertas, conheci
mentos e amadurecimento. Conheci Nova York

e Washington entre outras cidades americanas
e tive oportunidade de estar na Feira Interna
cional do Livro de Montreal, Canadá no ano de
1979. Estas experiências, marcantes em minha
vida, me privaram de ter minha formatura. Um
ano depois voltei ao Brasil e, como fui atrás de
trabalho deixei a conclusão do ensino médio
para mais tarde.

Por isso, enquanto filmava a formatura ia
me sentindo como um dos estudantes. Ao ou

vir as palavras da Prof. Edna Pavei de Souza,
me reportei aos meus tempos de estudante e

aos conselhos que minhas professoras e meus

professores davam em sala de aula.
Me coloquei no lugar dos pais e mães que

assistiam à formatura de seus filhos. Quantos
sacrifícios, quantas preocupações, mas tam

bém quantas alegrias, eles passaram durante
os anos em que os filhos passaram a estudar a

noite e, portanto, chegar mais tarde em casa.

Mas estavam ali, comemorando a vitória al
cançada por eles e pelos filhos. Como bem co

mentou o Prefeito Formiga em suas palavras: a
vitória e a alegria era principalmente dos pais,
a razão de toda aquela cerimônia.

Me coloquei também no lugar dos profes
sores e diretores da EEB Silva jardim. Não foi

. fácil. Não é fácil ter sob a responsabilidade

PALAVRA DO PREFEITO

80 jovens no momento em que estão na fase
mais independente, mais efervecente e mais

perigosa. A educação tem que ser carinhosa,
firme e cheia de atrativos para segurá-los na

cadeira. Como disse a Diretora Eliziane Werlich
Schimidt, as vezes era preciso brigar, mas era

uma briga justa pois era preciso persuadir ao

jovem que as regras tem que ser seguidas se

ele quiser ter um futuro mais brilhante. A Es
cola Silva jardim, durante a gestão da Diretora
Eliziane conquistou o título de Escola Referên
cia. O que não é pouco.

Quando o OVO ficar pronto e os alunos fo
rem recordar aquele momento mágico, peço
que prestem muita atenção às palavras dos

colegas, da Prof. Edna, do Prefeito Formiga e

da Diretora Eliziane. Cada um procurou falar de
coração a coração, para transformar o instante
num motivo de felicidade no futuro.

Parabéns aos formandos: A caminhada, po
rém, não para aíl É preciso seguir caminhando
nos estudos e ampliando os conhecimentos,
pois o futuro de nosso município são vocês.
Parabéns aos pais que souberam, muitas ve

zes com sacrifícios, levar os filhos a conquis
tar esta vitória. Parabéns aos professores que
conduziram com sucesso aos alunos para este
momento de brilho e de glória.

PREFEITO FORMIGA

Natal não é apenas uma época de troca
de presentes e abraços, mas também, é épo
ca de relembrarmos toda a trajetória percor
rida durante este ano, as nossas vitórias e as

nossas derrotas. Passamos por caminhos de
safiadores, perdemos pessoas queridas, além
de outras feridas que nos marcaram, porém,
nos esquecemos das diferenças e podemos
contar uns com os outros. E é neste momen

to, onde possamos contar uns com os outros

que devemos nos preparar para um novo ano,
.

\ para novas conquistas e que nossos corações
se encham de amor, paz e que Deus continue

sempre a nos acompanhar.
Eu, minha esposa,meus filhos, netos e noras

desejamos a todos vocês um Feliz Natal e um

próspero Ano Novo com muita saúde e pazl
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POR QUE JESUS É MELHOR QUE PAPAI NOEL?

Papai Noel vive no Pólo Norte ... Je
sus está em todas as partes.Papai Noel
passeia em um trenó ... Jesus passeia
pelo vento e caminha sobre as águas.
Papai Noel vem uma vez ao ano ... Je
sus é uma ajuda sempre presente.Pa
pai Noel enche tua meio natalina com

presentinhos ... Jesus pára em tua porta
e bate, depois entra em teu coração
quando o convidas e fica ali para sem

pre.Para ver Papai Noel tens que fazer
fila ... Jesus pode ser visto em todas as

coisas que Ele fez. Papai Noel te deixa
sentar nas pernas dele ... Jesus te deixa
descansar em Seus braços.Papai Noel
não sabe teu nome, tudo o que pode
dizer é: "oi, garotinho, como vai?".Jesus
sabe teu nome mesmo antes de nasce

res. Não só sabe teu nome, como sabe
também teu endereço e até quantos
cabelos há em tua cabeca. Ele sabe tua

história, suas lutas e sua's necessidades.

Ele pode mudar seu futuro.Papai Noel
tem uma barriga que parece cheia de
doces ... Jesus tem um coração cheio
de amor.tudo o que Papai Noel pode
oferecer é: ho, ho, ho ... Jesus oferece
saúde, salvação, vida e esperança sobre
toda situação. Papai Noel diz "não cho
re ...

n

Jesus diz "entrega teus problemas

a Mim, confia e Eu resolverei tudo.'Ds
pequenos ajudantes de Papai Noel fa
zem brinquedos ... Jesus faz nova vida,
conserta corações quebrantados e refor
ma lares destruídos.Papai Noel pode te
fazer rir. .. Jesus lhe dá alegria que per
manece em toda circunstância, porque
te dá o Espírito Santo.Papai Noel dei
xa presentes sob tua árvore ... Jesus foi
nosso presente no presépio, morreu na

cruz, ressuscitou e vive em nós quan
do abrimos nosso coracão a Ele.É obvio
que não pode haver úma comparação
real, mas necessitamos lembrar quem
verdadeiramente dá sentido ao Natal. O
Natal é comemorado por alguns dias no

mês de dezembro ... Mas podemos estar
em festa cada dia, se permitirmos que
o Senhór Jesus nos dê uma nova vida.

Feliz Natal e Próspero Ano Novo
Escola de Educação Básica Silva Jar

dim 2010

NATAL DO SENHOR. FESTA DA ENCARNACÃO DE DEUS
:>

Em Nazaré, pequeno Vilarejo da Gali
leia, um lugar sem projeção social, política
e religiosa, Deus encontra na jovem Maria
a disponibilidade e a receptividade para o

seu Filho Encarnar-se se tornando homem.
O Natal do Senhor é a Festa em que

Deus por AMOR, para que pudéssemos
participar de sua Divindade e assim "tra
gados" para dentro deste Amor Misericor
dioso, nos chama a reconciliação perdoan
do-nos, SE FAZ GENTE, SE FAZ CARNE (Cf.
JO 1).

Esta descida de Deus até nós é prova
do seu amor para conosco. Deus, em sua

Glória rebaixa-se à condição humana para
resgatar-nos do pecado: do querer sermos
"deuses", da infidelidade, da busca de ou

tros "deuses", pecado do distanciamento
de seu amor que gera individúalismo, mi
séria, ódio, ganância, intrigas, discórdias,
inveja, morte.

A Encarnação de Deus entre nós, o

Verbo 00 1,14), significa que a Trindade
por amor, envia o Filho, este Filho, Jesus
de Nazaré, torna-se Redentor de toda a

humanidade, porque é verdadeiramente
Deus e verdadeiramente homem, assume
as limitações humanas, menos o pecado
(Hb 4,15), e assumindo o que é humano o

resgata. Esta ação Salvífica de Deus lança
as Trevas da Morte, a injustiça, os males
do corpo, alma e mente que nos afligem,
todos os pecados pessoais e sociais para
dentro da Luz, da Vida e esta domina e

destrói a escurídao. Jesus é a Vida e a LUZi
Por vezes, muitos não dão importân

cia ao Mistério da Encarnação e o Natal

passa a ser sinônimo de "papai Noel",
chocolates e muitos presentes. Faz-se
necessário vivermos a espiritualidade da
Encarnação de Deus e somente mergu
lhados Nele que o Natal possui sentido.
Justamente, porque natal é o nascimento
de Jesus, o Menino Deus, mais ninguém I

É impressionante ver em alguns luga
res a busca "frenética" por presentes, des
de o mais caro aos mais baratos, porque
impera uma mentalidade de que "Natal
é presente", e todos da família e amigos
devem comprar, presentear e receber
presentes. É impressionante perceber que
em nossas casas móveis são retirados do
lugar, porque "há de se fazer a limpeza de
Natal", e assim seguem a pintura da casa,
o carro que deve ser trocado ... É impres
sionante perceber que muitas famílias se

preocupam doentiamente com o cardápio
para a Ceia, questionando-se, "será que
fazemos arroz temperado, com passas ou

sem passas, com ameixa seca ou apenas
com cenouras?" E ainda algumas, "Meus
Deus, acabaram os perus nas 'vendas',
nosso Natal será apenas com Chester".

É triste perceber que algumas de
nossas famílias preparam a Festa e es

quecem-se de convidar o aniversariante,
compram presentes, mas não para o an

fitrião Jesus, limpam a casa, mas esque
cem de limpar e purificar os coracões para
Celebrar o nascimento do Senho'r. É triste

perceber que no cardápio e programação
de Natal não consta a participação no ban
quete da Eucaristia. "Ir a Igreja no Natal?
Não podemos, os chester está no forno ...

n

O Natal só tem significado em Jesus
Cristo, Filho de Deus. O Natal não é festa
do comércio, não é uma festa pagã, mas

É a Festa Cristã. Deste modo, as confrater
nizações e presentes possuem sentido e

são saudáveis se estiverem orientados a

Jesus Cristo, Nele há sentido. Em Jesus há
significado no presentear, porque o pre
sente simboliza o Novo que veio, a Alegria
que chegou, a Vida que nasceu, a Luz que
ihminou'

O Natal será a Festa da Vida quando
de fato, celebrarmos a Alegria da Luz que
veio, da Salvação oferecida, Jesus Cristo.
Para nós Cristãos, cabe, portanto, cris
tianizarmos o comércio depois de nossa

conversão ao Mistério do Natal, para que
mediante a Luz de Deus, compremos e

presenteemos o necessário.
Maria, de modo particular nos ensina

a Celebrar na discreção e simplicidade,
na acolhida, disponibilidade e na acei
tação ao projeto de Deus. Ela que foi a

discípula mais perfeita, interlocutora do
Pai, colocou-se a serviço de Deus. A luz
do exemplo de nossa Mãe, Maria Virgem
Santíssima, possamos vivenciar o Natal
do Filho de Deus, destruindo a escuridão
permitindo que a Luz renasça em nossos

corações assumindo os pecados e abrindo
caminho de retorno à casa do Pai.

Feliz e Santo Natal de nosso Senhor Jesus.
São votos do padre Marino Loffi em

nome da Paróquia Bom Jesus.
Julio Cezar Hames.
Seminarista estudante de Teologia.

IMPORTÂNCIA DAS FIBRAS EM
NOSSA ALlMENTACÃO

...

Atualmente fala-se muito em fi
bras, porém muitas pessoas se pergun
tam para que elas realmente servem e

qual a importância na alimentação.
Para começar existem dois tipos de

fibras alimentares: as solúveis e as in
solúveis e ambas tem papel muito im

portante em nosso organismo. As fibras
são carboidratos de origem vegetal ou
derivados dele.

As fibras solúveis trazem muitos
benefícios à saúde, porque apresentam
efeito metabólico no trato gastrintes
tinal, isto é, estimulam a mastigação,
e assim, a secreção da saliva e suco

gástrico, enchem o estômago pro
porcionando sensação de saciedade,
retardam o esvaziamento gástrico e o

tempo do trânsito intestinal, diminuem
a absorção de glicose e colesterol ruim
e protegem contra o câncer colorretaL
São exemplos de fibras solúveis: as

pectinas encontradas em frutas cítricas,
principalmente na casca, maçã, batata,
limão, laranjas, legumes e vegetais; as

gomas como: farelo de aveia, farinha
de aveia, farelo de cevada; as mucila
gens sementes e algas (agar-agar), que
possuem a capacidade gelficante, isto
é, formam um gel e arrastam gorduras,
poluentes e metais pesados contidos
nos alimentos e a lignina, única fibra
que não é carboidrato, ela é resistente
à ação de enzimas e bactérias, fixa os

ácidos biliares e é insolúvel em meio
ácido, é encontrada nos grãos inte

grais, ervilha e aspargos.
As fibras insolúveis fazem parte da

estrutura das
células vege
tais e são en

contradas em

todos os tipos
de substância
vegetal. São as

celuloses como: frutas com cascas, fa
rinha de trigo, farelos e sementes e as

hemiceluloses como: grãos de cereais,
farelo de trigo, soja e centeio. Constituem
uma parte muito pequena da dieta (1g/
dia), encontram-se principalmente em

frutos com casca comestível e semen

tes, não se dissolvem na água, também
promovem maior sensação de sacieda
de, aumentam o bolo fecal e aceleram
o tempo de trânsito intestinal pela absor
ção de água, melhorando a constipação
intestinal, anulando o risco de apareci
mento de hemorróidas e diverticulites
(inflamação da parede do intestino).

As recomendações nutricionais
diárias para a ingestão de fibras deve
consistir em quantidades iguais de fi
bras solúveis e insolúveis, num total de
20 a 30g, no máximo 35g ou 10 a 13g
de fibras para cada 1000 Kcal ingeridas.
Para isso, procure ingerir pelo menos

uma fruta com casca comestível ao dia,
introduza vegetais em sua alimenta
ção principalmente no almoço e jantar,
substitua os pães, arroz e macarrão
brancos pelas versões integrais. Porém,
é importante lembrar que o excesso de
fibras interfere na absorcão de várias
vitaminas e minerais, éspecialmente
de zinco e cálcio em crianças e idosos.

COLUNISTA
NUTRICIONISTA
NELIS

Rua do Comércio 118, Alfredo Wagner-Se
Fone (48)3276-1035/Fax(48) 3276-1103

� Fazendaii!i

It\Estrada Velha
.

�Jndersen 3276-1035
Venda Perlnanente de touros de Várias Raças
Rua do Comércio, 257 - Centro
AI'f"reclo VVagner - 88450-000
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VIAGEM PORTO ALEGRE - MCT-PUCRS
No último dia 20 um grupo de alunos

do Ensino Médio realizou uma viagem até o

Museu de Ciências e Tecnologia da Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul em
Porto Alegre. Acompanhados pelos professores
Fabricio Dorigon e caroline Pereira. A visita de
morou 4 horas e os alunos puderam conhecer
mais de perto as tecnologias desenvolvidas
através de fenômenos naturais estudados pela
física, o museu apresenta assuntos de Química
e Biologia e mais uma imensa variedade de
temas. "É uma pena o MTC ser tão longe, pois é
um excelente instrumento de apoio aos estu

dos da Física, química e biologia, demonstran
do na prática o que se aprende em sala." Diz
o Professor Fabricio. No próximo ano a idéia é

repetir a viagem e fazer com que mais alunos

possam desfrutar do conhecimento e assim
entender que vivemos cercados de tecnologia
proveniente do saber.

PROFESSORAS PARTICIPAM DO CURSO ENSINANDO
E APRENDENDO COM AS IIC'S

No começo do mês de Dezembro as

Professoras Iara Rosane Rehbein Marian,
Jaqueline de Lima Souza Dorigon e a está

giaria Priscila Onofre, participaram do Curso

oferecido pelo MEC com parceria com a UN-

DIME/SC, tendo por objetivo a capacitação
dos professores no sistema educacional Li
nux. O curso ainda proporcionou as cursistas
a implantação de um NTM (Núcleo Tecnoló

gico Municipal) no município. No próximo

ano os professores e alunos serão benefi
ciados com o curso e logo após será aber
to a população Alfredense. A Secretaria da

Educação esta se comprometendo com o

desenvolvimento tecnológico na educação.

CONSELHOS REUNIDOS PARA ORGANIZAR O PRÓXIMO ANO LETIVO

Secretaria de Educação e Desporto,
convoca os conselheiros envolvidos com a

Educação para determinar ações para o ano

letivo de 2011. Assuntos com Classificações
de Bolsistas, Crianças que necessitam de

9 de DE2EMBRO - DIA DO FONOAUDIÓLO
GO! Você sabe quem é o fonoaudiólog07

-

O Fonoaudiólogo é o profissional da Fo

noaudiologia, habilitado para trabalhar com a

comunicação humana e seus distúrbios, tanto
no nível de prevenção quanto de reabilitação.

As quatro grande áreas de estudo da Fono

audiologia são: a linguagem, a audição, a voz, e

a motricidade orofacial (musculatura da face).
O Fonoaudiólogo estuda, previne, faz diag

nóstico e trata problemas como:

acompanhamento, vagas para atendimento
na educação infantil entre outros são discu
tidos e determinados de maneira democrá
tica. Assuntos como as avaliações do quadro
do magistério também vendo sendo estuda-

do para a Progressão por Merecimento, Es

tágio Probatório dos professores que foram
rharnaãos pelo concurso publico neste ano

fazem parte de estudos juntamente com a

assessoria juridica.

DIA DO FONOAUDIÓLOGO!

Quando a criança demora a iniciar a fala;
Quando o adulto perde a fala após um

trauma ou um Acidente Vascular Encefálico (o
popular "derrame"); Quando não se entende .

bem o que a criança fala após os 4 anos de ida

de; Distúrbios de audição: perda, atraso no de

senvolvimento, diagnóstico, indicação e adap
tação de próteses e da linguagem do deficiente

auditivo; Distúrbios ou aperfeiçoamento da voz;
Distúrbios de mastigação, deglutição, sucção e

respiração. Dificuldades de linguagem escrita

e d� leitura, etc. O fonoaudiólogo costuma tra

balhar em clínicas, unidades básicas de saúde,
escolas de ensino regular, escolas especiais,
hospitais, atendimentos domiciliares, asilos, e

também na tevê e no teatro. Além disso, tra
balha em conjunto com outros profissionais da
saúde, tais como médicos pediatras, otorrinola
ringologistas, neurologistas, gastroenterologis
tas, fisioterapeutas, psicólogos, psicopedagogos,
ortodontistas, terapeutas ocupacionais, entre

outros.

----�============�====================�=----===�==============-----------
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COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

05 Artilheiros foram:
Adulto Livre: Leomar da Silva, CME Ran

cho Queimado
Localidade: Rudnei Sebold, São wendo- Catuíra equipe vencedora na categoria feminina

lino
Veterano: José E. Heintz, XV de Novem

bro (Queimados)
Feminino: Amanda Rodrigues, Escolinha

Tio Zé

No decorrer do ano foram realizados três

campeonatos no município: o Municipal, o de
Horário e o Aberto. Também, durante o ano

a Comissão Municipal de Esporte participou
de todas as competições da FESPORTE que
são: OLESC, JOGUINHOS e JASC. A fase micro

regional o da OLESC foi disputada aqui em Equipe Trovão Azul, vencedora da categoria Localidade
nosso município de Alfredo Wagner, fato que
não acontecia a mais de dez anos,inclusive
a nossa equipe de futsal se classificou para
a fase regional em Caçador, fato que não
acontecia há muito tempo.

Já encaminhamos ofício para a 13â Re

ginoal em Ituporanga pedindo para que o

micro regional dos Joguinhos Abertos seja
realizada aqui em Alfredo Wagner.

Desejamos aumentar ainda mais a partici
pação dos alunos nas escolinhas que hoje con

ta com 250 alunos de 8 a 17 anos no voleibol e
futsal, abrindo, inclusíve, escolinhas no interior
do município. Um campeonato entre as escoli
nhas será realizado para incentivar ainda mais
as crianças e jovens que participam.

Quero dar os parabéns aos organizado
res do moto trilha realizado em março deste
ano, aos organizadores da corrida de motos
realizada na pista do Parque de Exposições e

aos organizadores do Primeiro Campeonato
Municipal de Laço de Alfredo Wagner, para
béns a todos,por que além de proporcinar di
versão, ajudam a divulgar o nosso município
para outras cidades.

Quero felicitar a equipe do Figueirense
Esporte Clube, o Furacão do Estreito, por ter
voltado a elite do Futebol brasileiro. E não po
deria deixar de falar do AVAl que quase caiu,
mas por uma sorte imensa se manteve, e ain
da ao Criciuma e Joinville que subiram ambos
em suas respectivas séries. Isto para o nosso

estado é muito bom, pois quanto mais equi
pes no futebol brasileiro mais jogos no estado
serão realizados, elevando assim o nome de
Santa Catarina no cenário nacional.

Lembre-se: Pratique Esporte, Esporte é
Vida, é Saúde.

Um Feliz Natal e Próspero Ano Novo. José E. Heintz, artilheiro da categoria Veterano

No dia 4 de dezembro de 2010 foi dado
por encerrado o campeonato aberto 2010 de
Alfredo Wagner. O campeonato contou com

a participação de 35 equipes e mais de 350
atletas inscritos. Um rercorde de equipes nos

campeonatos já realizados no município. As

equipes disputaram em 4 categorias: Adulto
Livre, Localidade, Veterano e Feminino.

Os Campeões foram:
Adulto Livre CME de Rancho Queimado
Localidade: trovão Azul
Veteranos: Despachante Celso
Feminino: Catuíra

Goleiro menos vazado:
Adulto Livre: Fábio Rossini, Clínica
Localidade: Ricardo Joencj, Catuíra
Veterano: Fábio Rossini, Despachante

Celso
Feminino Marcela Mariann, Catuíra

Equipe Despachante Celso vencedora na categoria Veteranos

Fábio Rossini, goleiro menos vazado em duas categorias Adulto Livre,
pela equipe Clínica e Veterano, pela equipe Despachante Celso

Marcela Mariann da equipe da Catuira recebe trofeu como goleira que
menos recebeu gols na categoria feminina

Representante de Amanda Rodrigues recebe o troféu de atilheira do
Campeonato na categoria feminina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FORMAIURA PRÉ.ESCOLA
Alunos da Pré Escola do CMEI ÂNGElA AMIN

e PASSO da LIMEIRA receberam o certificado de
conclusão da aprendizagem na pré-escola. O mo

mento é de grande importancia em sua vidas pois
uma etapa no aprendizado foi vencida. Com muita

alegria os pais e alunos foram recepcionados por
professoras, diretoras das duas escolas e pela Se

cretária da Educação que participou de toda ceri

mônia. "Os conhecimentos adquiridos na infância
serão levados para a vida toda. Por isso é impor
tante celebrar de modo bonito e festivo" afirmou
Albertina M. Rover, Secretária dá-Educação.

EVENTOS 18 DE DEZEMBRO DE 2010

MDIÍA

SOCIAL

GEAlE KWBSON

PARABENSFORMANDOS
DE DIREIIO

No dia 11 de dezembro realizou
-se em Ituporanga a formatura da 1 a

turma do curso de Direito da UNIDAVI
do Campus de Ituporanga. Parabeniza
mos os formandos de Alfredo Wagner:
Camilo Cechetto Andersen; Jonas de Oli
veira (lota); Luiz Antônio junckes, Maira
Linder da Silva; Mariane Marioti e Suane

Simas, por tão importante conquista de

sejando a eles sucesso profissional.

LUANA

GAIAJA
Nome: Luiza Damiào Guckert.
Cidade: Alfredo Wagner.
Pretende no Futuro: Pretendo um

dia abrir meu próprio negócio.
Sonho de Conquista: Fazer facul
dade
De administracão.
Dia-dia: Uma vida repleta de amor

e paz.
Prato preferido: Pizza
Livro: Uma história
Filme: Crepúsculo
Música: jardim Sparks

Jornal de AlfredoWagner [!D :
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De: Martlerte, Greyce eVitória
"Llrnafotogr� é 1A.-m írtstarrte da vida

recuperado para a eternidade."
Revelação Digi.taL com. q_ualidade na hora
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ENTREGA DE CERTIFICADOS Motoristas terceirizados que fazem b transporte de alunos recebem
certificados do Curso de Especialização em Transporte Escolar. O Curso urna reciclagem dos conhecimentos para quem
já presta serviços para a Prefeitura. Esta é uma atividade de altissíma responsabilidade que, corno qualquer ramo
de negócio, precisa ser bem administrada e deve estar em constante aprimoramento. Parabéns aos Motoristas'

mirabolantes que vemos na internet e nos

jornais de domingo, estou falando de reali
zar atividades em sua própria residência, ao
invés de perder tempo, paciência e muita

gasolina no trânsito.

Empresas de várias partes do mundo es

tão contratando brasileiros para desenvolve
rem suas atividades aqui no Brasil, pois pela
dificuldade de levarem estes profissionais
para o exterior. Pagam salários acima da
média nacional e tem excelentes profissio
nais a sua disposiçãO.

Muitos vão dizer que isso é coisa do fu
turo ou que não se aplica a minha cidade,
bem, com o advento da internet, podemos
morar em qualquer local do Brasil e ganhar
muito dinheiro. Vou citar o exemplo do
Paulo Faustino, ele tem um blog chamado
www.escoladinheiro.com. ele dá dicas de
como as pessoas devem gerir seus blogs e

conteúdos na internet.

Atualmente, ele só vive disso, de ajudar
as pessoas com dicas na internet, com pa- ,

lestras, com parcerias online e ganha apro
ximadamente algo em torno de 5 mil euros
mês. Tenho também amigos que trabalham
com pesquisas online e outros trabalham
com programação.

Como podemos ver, a tendência é as

pessoas sairem menos de suas casas e pas
sarem mais tempo com suas famílias.

,/

VAMOS VOLTAR A TRABALHAR EM CASA
Alguns dias atrás estavamos conversan

do sobre emprego e desemprego e lá pe
las tantas um amigo me disse: "O emprego
sempre existiu, você pega os livros de His
tória e veja que sempre tivemos emprega
dos". Bem, eu falei para ele, os empregos
surgiram na revolução industrial e aqueles
trabalhadores que ele disse ter visto nos

livros de História na verdade eram uma

família que trabalhavam numa sapataria e

cada um tinha sua função, mas não eram

empregados.
Estamos na Era da Informação, mas as

pessoas ainda tem mentalidade de pes
soas na Era Iridustrial, que precisam de
gerentes, supervisores, precisam bater
ponto, benefícios sociais, que trabalham
as 08hOO às 18hOO e precisam sair de suas

casas com computadores para sentarem
em empresas com computadores.

Existe estimativas que nos próximos
anos, lá por 2040, existam apenas 5% das
pessoas no mundo terão carteira assinada,
ou seja, todos terão que ter CNPJ e virar mi

croempresários ou trabalhar sem registro,
pois cada vez está ficando mais caro ter ter

empregados.
.

Desde os anos de 1980, nos EUA, exis
te uma modalidade de trabalho chamada
Home Oftice, ou Trabalho em Casa, nada
haver com aqueles anúncios de ganhos

REAL IZE MoaCIfCasia°helrOJr.Corretor
",/.:f'.

........................... FINANCIAMENTOS

DINHEIRO NA MÃO SEM DEMORA
FALE CONOSCO!t!I!

... APOSENTADOS / PENSIONISTAS DO INSS

... SERVIDORES PÚBLICOS

... SEM CONSULTAAO SPC SERASA

... FINANCIAMOS CARROS, MOTOS E CAMINHOE

OUTROS BANCOS

EXEMPLOS DE EMPRÉSTIMOS INSS· 60 MESES
R$ 2.000,00
Parcelas de R$ 63,46
R$ 4.000,00
Parcelas de R$ 126,92
Fone: (48) 9650-7463

8816-4075· 8811-3307
[-mail: moacir.castanheiro@hotmail.com

RUA ANITÂPOllS, 327 (AO LADO DA EDNA MODAS)
CENTRO· ALFREDOWAGNER
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REUN·IÃO DE 'INTERAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO PROJETO SEGURANÇA SOLIDÁRIA
As dezenove horas e trinta minu

tos do dia primeiro de dezembro do
ano de dois mil e dez, no auditório da
Sociedade Recreativa União Clube de
Alfredo Wagner, atendendo ao con

vite formalizado pelo presidente Sr.
Pedro Jayme dos Santos, se reuniram
as seguintes autoridades nominadas
conforme assinatura no livro de re

gistro de presença, os representantes
do (CONSEG) Senhor Pedro Jayme dos
Santos, João Paulo de Almeida, Maria
Sonia dos Santos, Henrique Alberto de
Andrade, Adelberto Schaffer, Adilson
Mariotti, Nivaldo Bardt e Carmen Ma
ria Vegini, autoridades: Padre Marina

Loff, Pastor Sérgio Guessner, Pastor
Nilson Gilboski, o prefeito Nivaldo
Wessler, o promotor de justiça Dr.
Nilton Exterkoetter, CeljPM Emilson
Carlos de Souza, CeljPM Zinder do 6°

BPM/SC, Subtte João Paulo Alves de
Almeida e o 1° Sg/PM Amilton, co

mandante do Grupamento de Policia
Militar de Bom Retiro, O presidente
do CONSEG senhor Pedro Jayme dos
Santos de posse dos protocolos de re

cebimento dos ofícios para a referida
reunião de Interação da avaliação do

Projeto Segurança Solidária, saudou
todos os presentes, agradeceu a di
retoria do referido clube que cedeu o

espaço para realizar a presente reu

nião, informando do objetivo desta
reunião que é alcançar uma relação
sólida e positiva entre as policias e a

comunidade na gestão da segurança,
Após uma grande interação das

autoridades e a comunidade presente
através de depoimentos e relatos, se

chegou a conclusão que é com a partici
pação integrada da comunidade através
dos Lideres de Rua que conseguiremos
combater este grande índice de crlmi
nalidade que assola a todos nós, porem
corn o desenvolvimento deste arroja
do projeto intitulado em "Segurança
Solidária" já se percebe a diminuição
das ocorrências, que em parceria com

a Polícia Militar, e a reestruturação do
CONSEG agora com 54 membros na

diretoria, com certeza poderemos ofe
recer melhores condições de segurança
a comunidade Alfredense, é lamentável
não poder contar com a presença de
policiais civis até a presente data, para
um maior engajamento neste processo
de prevenção a criminalidade,

·SAS DO BARRACÃO - DE60 MACIEL

o 1EMPO PASSA COM OS ANOS
,

MUDAM OS NOMES, NÃo O GOSTAR
..StBlDA, MÚSICA E AMflNJE.

DlSllNÇÃO DE GASSE

ruoo PRA AGRADAR,

lENHO MUrrAALEGRIA

'. DE VIVER NESTA GDADE
.. rooo TEM NESTA lERRA
LUGAR DE POUCA TRISTEZA

. ONDE SOBRA F8J(]OADE

A LUGAR QUERlOO
QUIiVEMEVÃO

. 005 MAIS ANTIGOS
V� MANTÊM VNAS
00 BARRACÃO.
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Im Jornal de AlfredoWl

GOVERNADOR RAIMUNDO
COLOMBO ANUNCIA
NOVOS SECRErÁRlOS

Nominata á sequência à nomeação
escalão da administracão do Estado

O Governador eleito de Santa catarina, Rai
mundo Colombo, e seu vice, Eduardo Pinho Morei
ra, têm a honra de anunciar que os nomes, abaixo
citados, aceitaram o convite para integrar a futura
equipe de administração pública do estado.

O Governador eleito solicitou, pessoalmente,
a cada um dos membros da nova equipe, o com

promisso com as metas e desafios estabelecidos
em seu Plano de Governo. Com responsabilidade
fiscal, transparência, respeito ao dinheiro público,
comprometimento com as causas da população e

visão de futuro, vamos, todos, continuar a fazer de
Santa Catarina um dos estados mais desenvolvidos
do Brasil.

Nós próximos dias, serão anunciados os no

mes que completam a lista da próxima equipe de
governo.

Por ordem alfabética, os indicados são:

SECRETARIA EXECUllVA DE

ARTICULAÇÃO NACIONAL
Acélio Casagrande (PMDB), 49 anos, é natural de

Criciúma, e formado em Administração e Gestão de
Recursos Humanos pela Unisul. Em 2000, foi eleito ve

reador. Em 2003, foi secretário de Estado do Desenvol
vimento Regional na região Sul no primeiro governo
Luiz Henrique da Silveira. Em 2006, candidatou-se pela
segunda vez ao cargo de deputado federal, ficando na

primeira suplência de seu partido, o PMDB. Assumiu
a cadeira entre março e julho de 2007. Em agosto de
2007 retornou para a SDR. Em junho de 2008, Acélio
retornou ao cargo de deputado federal.

SECRETARIA EXECUllVA DA
JUSllÇA. E CIDADANIA

Ada de Luca (PMDB) é natural de Criciúma. Em
Brasília, formou-se em Direito com especializacao em

Politica Criminal e Penitenciaria. Lutou pela anistia dos
presos políticos e atuou na mobilização das "Diretas
já", ao lado de Ulisses Guimarães. Disputou o primei
ro cargo eletivo como candidata a vice-governadora
do Distrito Federal. Em 2006, foi a primeira mulher do
PMDB a conquistar uma cadeira na Assembléia Legis
lativa de Santa Catarina. Presidiu a Cornissão de Direi
tos e Garantias Fundamentais e de Amparo à Família
e à Mulher, e na atual legislatura é a 4a secretaria da
MesaJoi reeleita para mais um mandato.

POLíTICA REGIONAL 18 DE DEZEMBRO DE 2010

SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO
INTERNACIONAL

Alexandre Fernandes (PMDB), 35 anos, natural
de joinville. É formado em Administração de Em

presas e Direito. É secretário executivo de Assuntos

Estratégicos (2007 a 2010) no segundo mandato do
Governador Luiz Henrique da Silveira, e foi diretor
de planejamento da Secretaria da Fazenda (2003 a

2004) e diretor executivo (2004 a 2006). É membro
do diretório do PMDB de joinville.

SECRETARIA DE ESTADO
TURISMO, CULTURA E ESPORTE

Cesar Souza junior (DEM), 31 anos, formado em

Direito pela Universidade do Vale do Itajaí (Univa
li) e especializou-se em Direito Público. Deputado
estadual em 2006 foi reeleito em 2010. Na Alesc
integrou as comissões de Segurança Pública e Tu
rismo e Meio Ambiente e foi presidente do Fórum
Parlamentar Permanente da Cultura Açoriana. Se
cretário geral do DEM DE Santa Catarina em 2007,
vice-presidente nacional da juventude dos Demo
cratas no mesmo ano e vice-presidente estadual
dos Democratas em 2008.

SECRETARIA DE ESTADO
DE COMUNICAÇÃO

Derly Massaud de Anunciação (sem partido), 59
anos, administrador de empresas, desempenhou
suas funções durante 33 anos em empresas de rá
dio, televisão e jornal. Desde 2003 ocupa o cargo
de Secretário de Comunicacão do Estado de Santa
Catarina. Foi o coordenador' geral da campanha de
reeleição do Governador Luiz Henrique da Silveira.
É conselheiro do Banco de Desenvolvimento do Es
tado de SC (Badesc) e presidente e conselheiro do
Conselho de Administracão das Centrais Elétricas de
SC S.A. (Celesc)

,

SECRETARIA DE DEFESACML
Geraldo Althoff (DEM), 63 anos, natural de Tu

barão, médico pediatra formado pela Universidade
Federal do Rio Grande do Sul e formado em Admi
nistração Pública pela Universidade do Sul de Santa
Catarina. Ex-senador da República ex-secretário de
Articulacão Nacional de Estado de Santa Catarina no

segundo mandato do Governador Luiz Henrique da
Silveira (2007 a março de 2010). É secretário geral do
Grupo Reação, formado pelo Governador Luiz Henri
que da Silveira após a cheia de 2008.

SECRETARIA DE ESTADO
DAAGRlCUL1URA E
DESENVOLVIMENTO RURAL

joão Rodrigues (DEM), natural de São Valentin,·no
Rio Grande do Sul, em 2005 recebeu o título de cida
dão catarinense conferido pela Assembléia Legislativa
de Santa Catarina. Radialista e comunicador é deputa
do federal eleito no pleito de 2010. Foi vice-prefeito
(1997 e 2000) e prefeito do município de Pinhalzinho
(2001 a 2002). Foi deputado estadual (2000 a 2004)
e prefeito da cidade de Chapecó por dois mandatos.

CHEFE DA CASAMlUTAR
Tenente Coronel josé Wolny de Souza, 49 anos,

natural de Curitibanos. Tem pós-graduação em gestão
Estratégica do Serviço Público (UNISUL-2001) e for
mado em Administração de Empresas (ESAG/UDESC
- 2002). Foi Chefe Adjunto da Comunicação Social - 5a

Seção do Estado Maior, ajudante de Ordens da Presi
dência da Assembléia Legislativa, chefe de Gabinete
na secretária de Estado do Desenv. Sustentável e exer
ceu a atividade na Assessoria Parlamentar na Assem
bléia Legislativa de se.

SECRETARIA DE ESTADO
DA EDUCAÇÃO

Marco Tebaldi (PSDB), foi vereador de joinville en

tre 1996 a 2000, quando foi eleito vice-prefeito com

Luiz Henrique da Silveira como prefeito. Assumiu a

prefeitura de joinville em 2002, quando Luís Henrique
da Silveira renmocu para se candidatar ao governo
de Santa Catarina. Em 2004, foi reeleito. Em 2010 foi
eleito Deputado Federal, para o mandato 2011-2014,
pelo PSDB.

SECRETARIA DE ESTADO
DAADMINISTRAÇÃO

Milton Martini (PMDB), 51 anos, natural de Erval
Velho, formado em Administração de Empresas, é
-auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado de

Se. Foi Secretário de Comunicação, da Casa Civil, Presi
dente da Casan no governo Paulo Afonso Vieira (1995
a 1998).

.BADESC
Nelson Santiago (DEM), 38 anos, natural de Blu

menau, administrador, com Mestrado em Administra
ção. Professor universitário de graduação e pós-gradu
acão. Presidente do DEM em Blumenau foi secretário
da Fazenda e Chefe de Gabinete do prefeito joão Paulo
Kleinübing.

SECRETARIA DE ESTADO
DO DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO SUS'nNTÁVEL

Paulinho Bornhausen (DEM), advogado e depu
tado federal reeleito em seu terceiro mandato. O de
putado federal Paulo Bornhausen idealizou e liderou o

movimento Xô CPMF, que culminou com a extinção da
CPMF no final de 2007. Paulinho Bornhausen é líder do
DEM na Câmara Federal.

5CPARCERIAS ENIO BRANCO.
FAPESC

Sérgio Gargione, 62 anos, é engenheiro, Pro
fessor da UFSC, Engenharia Mecânica, assessor da
Secretaria do Desenvolvimento Econômico Susten
tável do Governo de SC e Conselheiro Voluntário
do ICom (Instituto Comunitário da Grande Floria
nópolis). Assessor da Vice-Presidência de Novos

Negócios e da Diretoria da Cerâmica do grupo
PORTOBELLO (1987-1990), presidente do Conse
lho do Centro Cerâmico do Brasil (1994-1997),
superintendente de Desenvolvimento Industrial e
Infraestrutura e Secretário Técnico dos Órgãos Co

legiados do CNPq Brasília (1980-1986) e Secretário
Executivo do Conselho Nacional da Pós-Graduação,
CAPES/MEC Brasília (1979-1980).

FATMA
Murilo Flores, 53 anos, é natural do Rio de janeiro,

agrônomo, mestre em economia rural e doutor em So

ciologia Política. Foi presidente da Embrapa, secretário
do Desenvolvimento Rural do Ministério da Agricultu
ra, criador e coordenador da implantação do PRONAF,
presidente da Epagri e é o atual presidente da FATMA.

5CGÁS
Altamir Paes (PMDB), 51 anos, ex-prefeito de Ota

cílio Costa por dois mandatos. Foi presidente da Asso

ciação dos Municípios da Região Serrana (AMURES) e
ex-diretor do Deter

SOMENTE NOS PATROCINADORES DO .JORNAL, VOCÊ CONCORRE AO APARELHO DE DVD EM QUALQUER COMPRA OU SERViÇOS
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Desejamos a Todos
ZE Boas Festas!
CUMENTOS Financiamos carros,

.;ft> motos, caminhões
. gln réstimos para aposentados,

pensionistas do INSS ;>
as menores taxas de juros

Agradeço a colaboração
e empenho de todos os funcionários

da Prefeitura de AlfredoWagner.
Que cada colaborador, no sagrado

convívio de seus familiares e demais
entes queridOs. brindem essa data
com o liquido da saúde, do prazer,

da felicidade e da esperança} na taça
da harmonia e da união.

reliz Natal e Prospero ÁllO Novo,
a você e toda sua família. Oue os sonhos,

hoje apenas sonhos. nUDt breve
futuro se transformem em realidade.

'"""
Que o ft'Ianto Sagrado os cubra e os prot�ja!

com saúde e felicidade a todos de 4.Ifredo "'agner.
lzair dos Santos rei iz N81-=.a'!
Secretario da fazenda 11[.... J."" �. .' .,,: f
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COWNA: SAÚDE.
COLUNISTA:

MAlKON ANTONIO FORSTER

Olá leitores do Jornal Alfredo Wagner.
É com imensa satisfação que, a partir desta
edição, estarei fazendo companhia a vocês,
sempre falando um pouco sobre Saúde. Nes

se primeiro momento, o assunto abordado é:

Nova doença causada por mosquito da

dengue.A confirmação de três casos de in

fecção por vírus chikungunya - transmitido

pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo da

dengue, e pelo Aedes albopictus, o da fe

bre amarela - no Brasil levou o Ministério

da Saúde a aumentar a vigilância contra a

doença.Nos três casos confirmados pelo
Ministério da Saúde, os pacientes se con

taminaram em outros países. O primeiro,
um surfista carioca, de 41 anos, que visitou

a Indonésia. O segundo, um homem, de 55

anos, que também andou pela Indonésia. O

último caso é de uma mulher, de 25 anos,

que esteve na índia.

Segundo o pesquisador Pedro Tauil, do
Núcleo de Medicina Tropical e um dos que

investiga os casos no Brasil, é baixo o risco

de surgirem casos autóctones (contraídos no

próprio território) de infecção por chikun

gunya no país, tendo em vista que o período
de transmissibilidade é de cerca de 5 dias

após o início dos sintomas, o que é pouco

provável que pessoas infectadas cheguem
ao Brasil no período de transmissibilidade e

sejam picadas por mosquitos transmissores.

Mas, o que preocupa, é que não é mui

to fácil diferenciar os sintomas de dengue
de infecção por chikungunya - do grupo dos

alfavírus. Mas alguns sinais podem ajudar:
Além da febre alta, igualou maior que

39 graus, são dores nas articulações muito

fortes que impedem que o paciente caminhe

normalmente (daí o nome chikungunya, que
numa das línguas oficiais da Tanzânia, signi
fica "aqueles que se dobram"). Na dengue as

dores são predominantemente musculares

e é referida dor de cabeça retro-orbicular.

Estes sintomas não são frequentes na fe

bre chikongunya, na qual também não são

descritas hemorragias. A infecção com chi-

kungunya, assim como na dengue, não se

manifesta de imediato. leva até sete dias.
Os pacientes no Brasil estão sendo ainda

acompanhados, porém não houve registro
de complicação mais grave.

Segundo o coordenador do Programa
de Nacional de Controle da Dengue do Mi

nistério da Saúde, Giovanini Coelho, a popu

lação e as autoridades de saúde devem estar

em alerta, mas não há motivo para pãnico
porque não há circulação do vírus nas Amé

ricas. Ela ocorre apenas em países da África
e do sudeste asiático.

A dengue em Alfredo Wagner.
No âmbito municipal, os agentes de

combate à dengue realizam um trabalho in

cessante. Estão instaladas 36 armadilhas por
todo o município, no centro e nos bairros,
além de 17 pontos estratégicos, como em

borracharias, cemitérios e em outros pontos
que possuem acúmulo de água. As visitas a

esses pontos são feitas de 15 em 15 dias, e
nas armadilhas, sempre uma vez por sema

na, com o intuito de localizar todos os focos.
Todas as larvas encontradas são encaminha

das ao laboratório, em Florianópolis, para
análise e detecção.

Cabe aqui homenagear o bom trabalho

desempenhado pelos agentes lúcia dos San

tos e José Carlos de Mello, pelo esforço de

não deixar esta causa de lado.

lembrando: Se você conhece algum lugar
que, supostamente, tenha algum foco do mos

quito da dengue, os agentes da Secretaria Mu

nicipal de Saúde podem ser acionados através

dos telefones 48 32Ni-1259 ou 48 3276-1527.

Vamos fazer nossa parte nesta luta con

tra a dengue, seguindo as orientações do

Ministério da Saúde:

Tampe a caixa d'água;
Coloque areia nos pratos e nos vasos;

Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo;
Cubra pneus eProcure sempre evitar água
parada. Um abraço e até a próxima edição'

Jornal de AlfredoWagnerm
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OS ENCANTOS DE NOSSA TERRA
A cidade intitulada de "Capital Catarinen

se das Nascentes", poderia ter muitos outros

títulos relacionados à natureza e tudo que ela

envolve. Município de beleza

privilegiada, esconde em seus mais dis
tantes campos, diferentes formas de vida que
faz dessa terra motivo de orgulho para o povo
alfredense.

Mas, além do turismo ecológico, encontra
-se nesta cidade, outros atrativos aos visitantes

do município. Um exemplo disso está localizado
no bairro Estreito, num local que se tornou par
te do roteiro turístico do município.

Em mais uma edição "Alfredo Wagner - Os

Encantos de Nossa Terra", fugiremos um pouco
das paisagens turísticas do município, e mostra
remos à você leitor,

um lugar que nos envolve literalmente
com o clima natalino.

Num local em que a magia do Natal per
manece viva, o artesão popularmente conhe
cido por "Coquinho", mostra suas habilidades,
transformando sua residência

na "Casa do Papai Noel". Todos os anos na

época de Natal, as luzes natalinas dão forma a

um lindo cenário que encanta desde crianças
até pessoas da melhor idade.

Além das decorações natalinas, o artesão

expõe aos visitantes maquetes, réplicas, relí

quias, laguinho com peixes, casas e tratadores
de passarinhos, além de alguns animais e vá

rias peças artesanais, como cuias de chimarrão
de nós de pinho de araucária. Tem como sua

obra mais famosa a réplica da casa do patro
no do município, Alfredo Henrique Wagner,
que serviu de modelo para sua reconstrução
em lomba Alta, Assim, todos os anos, o local
conhecido como "Recanto da Arte" traz alegria
e diversão para todos os visitantes, que certa

mente ficarão encantados com a música,
IMPORTANTE: Nosso objetivo é divulgar as

belezas nas quais nosso município possui, onde
nem sempre se tem a consciência da total im

portância que elas trazem para nossa cidade.

Ressaltamos assim, que não temos a intenção
de destacar nenhum local individualmente,
mas sim como um todo, em que apenas se

somam maravilhosos cenários de nossa terra.

SOMENTE NOS PATROCINADORES DO JORNAL, VOCÊ CONCORRE AO APARELHO DE DVD EM QUALQUER COMPRA OU SERViÇOS
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MECANICA - AUTO ELÉTRICA
BORRACHARIA - LAVAÇAo

RESTAURANTE
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NOVO PARQUINHO É INSTALADO
NA PRACA DA BANDEIRA

�

Um novo parquinho foi montado para
as oianças brincarem enquanto os pais
descançam à sombra das árvores da Praça
da Brandeia.A estrutura antiga foi desmon
tada pois já estava muito danificada pelo
tempo. A nova estrutura indui balanços,
escadas e rampas para que os exercícios
da oiançada sejam feitos com segurança.
Tão logo foi instalado, o parquinho já come
çou a ser usado, demonstrando o quanto
nossas oianças são ativas e saudáveis. Pa
rabéns ao Fromiga por mais esta iniciativa.

PROFESSORES SERÃO BENEFICIADOS PELA
PROGRESSÃO POR DESEMPENHO

A Prefeitura Municipal através
do Decreto n°. 3455/2010 de 03 de
dezembro de 2010, regulamentou
a Progressão por Desempenho dos
servidores do magistério municipal,
conforme lei n°. 498/2001, seção II,
capítulo IV.

5erá objeto de avaliação a aptidão
e capacidade do servidor do magis
tério para o exercício do cargo, com
base nos seguintes requisitos: 1

PONTE SÃO WENDOLlNOA
Ponte de SãowendoIino está quase em
fase de condusão, A pista de rolamento
já foi coberta com cOfl(Jeto e aguarda a

secagem completa. As cabeceiras da JXlflte
logo estalão terminadas e prevemos que a

inaugtllOÇão podeIá ocorrer no próximo mês
de janeiro. O jornal AlfredoWagner estarã lá
para conferir e registrar a inauguração desta
JXlflte que irá beneficiar muitas·famnias.

Atuação ética;
2 - Assiduidade, pontualidade;
3 - Atitude cooperativa;
4 - Interesse e investimento no

seu aperfeiçoamento profissional;
5- Domínio na sua área de conhe

cimento;
6- Autonomia;
7- Envolvimento e participação

na implementação do Projeto' Edu
cativo Escolar;

8- Zelo pelo patrimônio público.
O processo de avaliação será

coordenado pela Secretaria Mu-

,
nicipal de Educação, e executado
por Comissão composta de 3 (três)
membros- servidores efetivos do
quadro da educação, designados
por meio de portaria, cabendo re

curso ao Prefeito Municipal. As

avaliaçôes serão realizados durante
este mês de dezembro,

SC:»_E_TE _c:»s P__TRc:»c:. c:»RES _c:» "C:»R L,
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NARCISO HEIDERSCHEIDT É ELEITO
DIRETOR DA APROCESC

O secretário de Agricultura, abaste
cimento e Meio Ambiente de Alfredo
Wagner (Narciso), foi eleito no dia 27 de
novembro de 2010 em Chapadão de La

jeado, durante reunião da Câmara setorial
de cebola ao cargo de Diretor de Envolvi
mento Social da nova diretoria da APRO
CESC (Associação de produtores de cebola
de SC). Segundo o Secretário, a nova di
retoria vai priorizar todos os assuntos que
envolvem o setor como: Mercado interno e

externo; preços, Exportação para países da
Europa e Estados Unidos; Exigir dos órgãos
fiscalizadores controle da cebola oriundas
da Argentina principalmente, no quesito de
classificação e padronização e fiscalização
nas fronteiras, dificultando desta forma a

importação que muitas vezes concorre de
forma desigual com nesses produtores;
Produção; Tecnologias que tragam produti
vidade e qualidade; Garantias do desconto
do PRONAF (Programa Nacional de Forta
lecimento a Agricultura Familiar) toda vez

que os preços estiverem abaixo do preço
mínimo estabelecido pelo governo que é
de RS 0,54 por kg do produto; Seguro Agrí
cola da lavoura; Garantia de financiamen
tos tanto para custeio como para investi
mento na propriedade; Discutir as questões
de normatização sobre classificação e pa
dronização aqui no Brasil; Lutar para que a

legislação trabalhista não prejudique nosso

agricultor, entre tantas outras questões.
Narciso disse também, que na reunião foi
comentado sobre a situação atual da ce

bola, que há uma previsão para esta safra
2010/2011 de 1.600.000 t de cebola em

todo o BraSil, que corresponde ao dobro da
produção de 3 ànos- atrás que era de 800
mil t O n° de hectare é de aproximada
mente 65 mil em todo o Brasil, portanto
percebeu-se que houve um acréscimo tan-

to na produtividade pelo favorecimento do
clima e investimento em tecnologia, como
também pelo aumento da área plantada.
O Secretário ainda informou que Awagner
atualmente conta com 4100 Ha de cebola
quase encostando com Ecoporanga que
é o maior produtor de SC com 4500 Ha.
Estima-se para esta safra em AW uma

produtividade média de 25 t por Ha , sen

do assim, o Município terá uma produção
total de 102500 íon Houve um acréscimo
na área plantada principalmente naquela
região de Mocotó no Rio Grande do Nor
te e Também em outras partes do Brasil,
saturando assim o mercado brasileiro e

tendo como conseqüência preços baixos.
Há uma tendência de melhoria de preço
a partir do carnaval, ou seja em março
de 2011 em diante, caso se confirme as

negociações da cebola Argentina para a

Europa, Narciso ainda comenta que a

APROCESC pretende realizar um Semi
nário Nacional da cebola durante a festa
de Ecoporanga que ocorrerá nos dias 5 á'
10 de abril de 2010, Pretendemos con

vidar, todos os membros das associa

ções brasileiras dos Estados produtores
de cebola para este Seminário com ob
jetivo de formar uma Associação Nacio
nal da Cebola ( ANACE) , com sede em

SC no Município de Ecoporanga e que já
contamos com apoio do Prefeito daque
le Município que se prontificou dar toda
estrutura necessária como : escritório,
internet, telefone, funcionários e recur

sos necessários para que ANACE possa
de fato representar o cebolicultor em

todas as estâncias conforme já mencio
nadas. Após estes pronunciamentos, o
Secretário desejou á todos os agriculto
res e agricultoras um feliz NATAL e um

Próspero ANO NOVO,

MENSAGEM DE NATAL DA SECRETARIA DA EDUCACÃO
% �

Moveis e Vidraçaria
ALMEIDA
(48) 3276-1134

AUTOESCOLA

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

ALFREDOWAGNER-5C

AutoEscola
Urubici

(49) 3278-4030
cfcurubici@Yahoo.com.br

URUBICI-SC

Aqui você sempre encontra ,uma boa<-negociação
para fazer a sua Carteira de Habilitá ão - Visite-nos

COMPETÊNCIA RAPIDEZ

Estamos no fin<ll de mais um ano,
época em que nós paramos para somar as

coisas boas que aconteceram em nossas
i, vidas.

Este foi um ano de alegnas, mstezas e

realizações. Mas o mais importante é refletir
sobre os acontecimentos, a jOl1lada do dia'
'a·dia e, concluir ao final, Que tivemos um

saldo de aescimento e aprendizado.
Que neste Natal você possa ser feli�

que consiga tudo o que vem buscando, Que
seja uma noite de paz, repleta de SUIjlresas
boas, de amntecimentos Que ficarão mar·

cados em seu coraç,lo, porque o tempo
passa e- é com o passar do tempo que a

gente consegue definir o Que é realmente
bom na vida,

Agradecemos a todos os funcionános
por um ano de trabalho, cooperação, con·
fiança e dedicaç,lo. Saiba Que você continuo

ará tendo a nossa seaetana sempre a sua

disposição. Desejamos Que este Natal seja
o início da construção de um caminho de
amor, alegria e esperança.

Quero aproveitar este mesmo m0-

mento e agradecer a todos os munícipes
que de uma maneira ou de outra conm·
buíram para o nosso sucesso, O meu muito

obiigado, fELIZ NATAl E UM ANO NOVO
CHEIO DE REAUZAÇÕESI
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