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Nossas (rian�as no Jornal

(48) 32.76-1060
Hercílio Luz, 10
Sala 3 - Centro

AlfredoWagner - SC

COLUNISTA

MAURO DIMARCMI

,

TELEFONES ÚTEIS

COLABORAÇÃO É A PALAVRA DE
ORDEM NO MUNDO POLíTICO

Algo está mudando na política na

cional e que tem influenciado a políti
ca em todos os escalões. A ideologia
como nós a conhecemos nos anos da
guerra-fria, parece que já não move

mais os partidos políticos.
Esquerda, direita, comunismo, anti

comunismo, são palavras que ainda
resistem na boca de alguns funda
mentalistas, mas que tende a desapa
recer à medida em que os conceitos
atuais vão se expandindo.

Posso dizer que tenho uma boa
amizade com todos os vereadores e

políticos desta cidade. Converso com

alguns com mais freqüência do que
com outros, e em nossas conversas

um tema que sempre volta é a ques
tão da colaboração, independente de
legendas ou partidos.

A disputa partidária tem um acirra
mento muito grande quando se chega
ao período pré eleitoral. Depois, po
rém, as combinações e os acertos de
bastidores voltam a fazer parte do dia
-a-dia da política e a colaboração volta
a ser a palavra de ordem pois é impos
sível administrar bem uma nação (e o

mesmo vale para um Estado ou um

Município) se não houver uma colabo
ração entre todas as partes envolvidas.
Um senador do PT que seja esperto
vai perceber que colaborando com o

governador de um partido contrário só
trará benefícios para sua carreira polí
tica, pois terá como cobrar uma cola
boração no momento em que pensar
em uma reeleição ou na disputa de
um outro cargo. Se esse senador for
fundamentalista só colaborará com

minorias radicais e sem expressão po
lítica, apesar de barulhentas.

Procure observar isso, leitor, não
nas páginas de jornais ou reportagens
de TV, mas nos bastidores políticos. A
Mídia, seja ela impressa ou televisi
va busca paradigmas, e ela mesma,
colaboradora por trás dos panos, só
destaca em seus noticiários o que é
confronto, embate.

Colaboração, essa e a palavra de
ordem nos meios políticos que alguns
não querem ouvir.

Vamos analisar a política em nos

so município. Quando há. colaboração,
como a que vem realizando o Prefeito
Formiga, o povo sai bem melhor servi
do e satisfeito. A Festa do Reveillon do
Cinquentenário foi um exemplo mar

cante da colaboração entre todos. Por
isso foi um sucesso e agradou a todos.

Não digo que não deva haver
oposição, mas ela deve ser inteligen
te e mais produtiva. Uma oposição
ineficiente é aquela que mostra uma

cabeça de alfinete e diz que tem um

elefante ali. A oposição inteligente é

aquela que produz projetos de ver

dadeira utilidade para o munícipe, co
nhecendo bem quais são os limites de
cada esfera da administração pública.
Por exemplo, vimos no ano passado
um vereador subir na tribuna para
exigir do Poder Executivo a construção
de um trevo na frente do Restaurante
Kretzer na BR 282.

A colaboracão na busca por um

Município mel.líor, um Estado melhor,
um País melhor é a palavra de ordem
da política no momento atual.

"Jo�
\�(48) 32'6-1185

Hercílio Luz, 109
Centro

AlfredoWagner - SC

_-_-,
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(%ABEL E IVAN ANDERSEN
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�

No dia 05 de dezembro tivemos o pra
zer de presenciar o tradicionalismo gaúcho
sendo propagado e selado no nosso mu

nicípio, com a realização da última etapa
do 10 Campeonato Municipal de Laço, a

grande final.
Desde cedo o Parque Municipal de

Exposições já estava movimentado. Os or

ganizadores iniciando os preparativos para
dar início as laçadas, equipes das man

gueiras, brete, narradores, todos a postos.
As equipes inscritas também iam chegan
do, com seus laçadores trajados como de
costume e tradição, de bota, bombacha,
cinturão, lenço, chapéu e o laço e seu par
ceiro inseparável o cavalo. Nos acampa
mentos podíamos ver muitos mateando e

já preparando o. churrasco para o almoço.
A cada laçada feita ouvia-se a vibra

ção do laçador e das torcidas ali presentes.
Também emocionou a todos, a aber

tura da última etapa do campeonato, que
além do desfile das equipes, contou ain
da com a presença do Prefeito Municipal,
Nivaldo Wessler - Formiga, que em seu

discurso parabenizou os organizadores e

prometeu apoio para realização do Cam

peonato no ano que vem, ano do Jubileu
de Ouro do Município.

Para cada um dos laçadores, equipe
organizadora, simpatizantes, deixamos
este verso, que como tantos outros narra

dos durante os rodeios, retratam a tradição
gaúcha no nosso Estado e no município.

"o laço segura o boi,
o estribo segura o peão,
o cavalo é seu transporte,
rodeio é sua paixão.
Seu chapéu é sua casa,
tem gosto por rodeio
e matear um chlrnarráo!'

Parabéns a Equipe Organizadora, Pa-
rabéns a todos que partkíparaml

CLASSIFICAÇÃO - EQUIPE:
1 ° Lugar: Piquete VÔ Jorge
2° Lugar Piquete Cabanha São Jorge
3° Lugar: Maju Adaga
4° Lugar: Meninos da Vila
5° Lugar: Piquete 3 Saulos

CLASSIFICAÇÃO - INDIVIDUAL
1° Lugar: Gracilio Montibeller - Bràço

de Ouro
2° Lugar: Rodrigo Martignago
3° Lugar: Mário Cabral Filho

BENEFíCIOS DA SOJA
NA ALlMENTACÃO

�

Muitas pessoas franzem o nariz

quando ouvem falar neste alimento,
porém este grão e seus derivados têm

importante papel na prevenção de vá
rias doenças como: obesidade, coleste
rol elevado, doenças cardiovasculares,
câncer, osteoporose e diabetes. Tam
bém há evidências de que seu consumo

tenha efeito positivo no controle de ou

tras doenças como hipertensão, litíase
(cálculos biliares) e doenças renais.

O colesterol ruim -LDL - pode ser re

duzido em até 33% com a ingestão de
20 gramas diárias de proteína de soja,
segundo pesquisas da American Heart
Association - AHA (Associação America
na do Coracão.

Cânceres relacionados ao estro

gênio, como os de mama, podem ter
seu risco reduzido em até 50%, segun
do pesquisas realizadas no Japão, nos

Estados Unidos e na Europa. A soja
contém um hormônio vegetal ou fito
estrógeno, denominado genisteína que
tem uma ação estrogênica moderada.
Além disso, este hormônio, possui uma
ação preventiva no desenvolvimento
de cânceres de cólon, reto, estômago
e pulmão, através da inibição da forma
ção de novos vasos sanguíneos neces

sários para que os tumores aumentem
de tamanho.

A ação
estrogênica
da geniste
ína da soja
também pode
auxiliar a man-

ter a estrutura !

óssea saudável. A perda de cálcio' au
menta significativamente com a ida
de, resultando na osteoporose. Nas
mulheres, a menopausa - deficiência -

hormonal ovariana - agrava este pro
cesso. Exames de densiometria óssea
comprovam que o. consumo de soja
retarda a osteoporose decorrente da

.

idade, como também reduz significa
tivamente a perda óssea total.

No caso de diabetes, as fibras con

tidas na alimentação, inclusive na soja,
são importantíssimas na regulação dos
níveis de glicose no sangue, retardando
sua absorção e controlando a glicemia.

São muitos os benefícios, por isso,
inclua soja em sua alimentação. Existe
uma gama de produtos derivados deste
grão, como o queijo tofu, leite, proteína
texturizada, proteína isolada, etc. Po
rém não esqueça de aliar ao consumo

de soja, uma alimentação saudável,
rica em fibras e com baixos teores de
gorduras saturadas, exercícios físicos e

a um estilo de vida saudável.

COLU.NISTA
NUTRICIONISTA
NELlS

j

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

,..,
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A máquina de lavar roupas e a geladeira ainda não foram retiradas pelas ganhadoras

A parceria da CDL com a Prefeitura Muni

cipal foi bem proveitosa para todos. O sorteio

realizado no dia 31 de dezembro de 2010 du
rante o Reveillon do Cinquentenário refletiu no

comparecimento da população ao sorteio. Os

ganhadores da promoção de Natal, são:
· MOTO HONDA TITAN 150 KS FLEX O KM

Modelo 2011.

Argeu Berlin

· N LCD 42"FULL HD

João Carlos Machado

· GELADEIRA FROST FREE

Maria Elizabeth Barth

· MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 15 KG
Ermelinda F. Weiss

As ganhadoras da geladeira e da má

quina de lavar roupas ainda não retiraram os

prêmios.

Argeu Berling recebe a moto que ganhou na promoção de Natal da CDL

Nazareno Nanon, Presidente da CDL, entregando o prêmio a João Carlos Machado

(AMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS REALIZA JANTAR

GANHADORES DOS PRÊMIOS DA PROMOeÃO DE NATAL DA eDL
,::.

• ti
....

Novo Presidente da CDL, Max dos Santos

O tradicional jantar de encerramento das
atividades e prestação de contas promovido
pela CDL de Alfredo Wagner a seus associados

foi realizado no Bispo Lounge Bar. Na ocasião o

presidente Nazareno Nanon apresentou um re

sumo das atividades realizadas pela CDL ao lon-

Nazareno Nanon fazendo a prestação de contas de sua gestão

go do ano. A revitalização da CD� as campanhas
efetivadas e as parcerias realizadas, como por
exemplo, com o PROERDI e a Prefeitura Muni-

Opal. Apresentou a nova diretoria e agradeceu a

todos o empenho e a ajuda no fortalecimento da
Cãmara de Dirigentes Lojistas de AlfredoWagner.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A diretoria, conselho fiscal e funcio
nários da Rádio comunitária Nascente do
Vale se encontraram para um jantar de
Natal no Bispo Lounge Bar. Há mais de
dez anos no ar, a Rádio comunitária é o

ponto de informação e referência para os

alfredenses, apresenta notícias, músicas,
informações diariamente. Na grade da

programação está incluída a retransmissão
das sessões da Câmara Municipal, progra
mas musicais, horários para as Igrejas Ca

tólica, Evangélica e Assembléia de Deus e

o famoso e popular programa do Sr. lzone:

Tá Ruim Mas Tá Bom. A alegria e descon

tração era marcante e todos aproveitaram
a noite para trocar informações e notícias.

EPAGRI APRESENTA
RELATÓRIO

Escritório da Epagri e Secretaria da

Agricultura de Alfredo Wagner apresen
tam relatório do ano de 2010. A parceria
tem sido importante para o agricultor al
fredense. por isso ela deverá continuar no
ano de 2011.

O relatório impressiona:
Doze cursos realizados mais de 90

participantes;
163 laudos realizados para o Progra

ma Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) e
Consolidação da Agricultura Familiar (CAF);

38 projetos liberados para o Crédito
rural totalizando RS 459.298,69;

1.680 topneladas de calcário liberados;
950 sacas de semente de milho dis

ponibilizadas através do programa Irocax

Troca do Governo do Estado;
24 kits forrageira no valor de RS

20.000,00
13 aviários implantados, com capaci

dade para 1.300.000 cabeças por ano;
2.100 doses de sêmen adquiridoi e

1.050 vacas inseminadas no programa de

RÁDIO NASCENTE DO VALE REALIZA JANTAR DE NATAL

melhoramento genético do rebanho leiteiro.
6.500 colméias produzindo de 80 a 90

toneladas de mel;
31.850 alevinos distribuidos as 148

produtores em duas campanhas realiza
das ao longo do ano.

2.250 mudas disstribuidas a 155 pro
dutores

155 famílias atendidas no projeto de
assitência ttéccnica da produção de ali
mentos de subsistência;

30.000 embalagens de agrotóxico en

tregues por 255 agricultores;
16.000,00 foi o valor aproximado das

premiações entregues na XIX Expofeira
Nacional da Cebola - Ituporanga

Assirto Amboni, responsável pelo es

critório da EPAGRI em Alfredo Wagner co

mentou: "a parceria entre a Secretaria Muni

cipal da Agricultura e a EPAGRI possibilidou
a execução destes projetos e os resultados
obtidos. Estamos certos que no próximo ano

esta parceria continuará e terá um desenvol
vimento muito mais acentuado"

ACADEMIA DE LETRAS DE ALFREDO WAGNER REALIZA SESSÃO SOLENE

A ALBjSC municipal Alfredo Wag
ner realizou uma sessão solene para
diplomação de seus acadêmicos segui-

do de um delicioso jantar de confra

ternização. A Sessão Solene, realizada
na Sede do Lions Clube no Parque de

Exposições, constou da entrega do di

ploma de membro da ALBjSC muni

cipal Alfredo Wagner e da leitura do

compromisso do escritor. Em seguida
foi realizada uma rápida reunião para
a escolha de uma diretoria administra-

tiva e da distribuição de temas para a

redação do Livro sobre a História do

município.
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Em Jornal de AlfredoWagner ,
EVENTOS 5 DE JANEIRO DE 2011

RMILLONPO
CINQUENTENARIO

A linda noite de 31 de dezembro de 2010
foi iluminada em diversas ocasiões pelos fogos
comemorativos do lançamento do Jubileu de
Ouro da emancipação do município de Alfredo
Wagner. Na Av. Beira Rio, uma grande tenda e

outras menores foram montadas para que todos
pudessem confortavelmente participar dos feste
jos. A comemoração do Aniversário da Cidade foi
transferido do dia 29 para o Dia 31 para que a

noite tivesse todo o brilho merecido.
E assim foi.
A festa começou com um show de artistas

locais dirigido pelo Seu Izone, responsável pelo
programa das quartas-feiras na Rádio Nascen
te do Vale, o popular "Tá ruim mas tá bom". O

improviso demonstrou o quanto nossos cantores
estão preparados para fazer suas apresentações.
Apesar de todos os artistas terem muito talento,
a gaita dedilhada pelo Sabiá colocou todo mun

do para se mexer. Em seguida, a Banda Balada
Campeira assumiu o comando, aproveitando para
fazer a divulgação do seu primeiro CD.

Entre uma música e outra a COL fez. o sorteio
dos premios da sua promoção de natal.

Era onze e meia quando o Prefeito passou
a comandar a festa. Convidou os casais mais
idosos para dançar enquanto cantava algumas
músicas. Bom cantor, Formiga puxou algumas
músicas acompanhado pelo povo. "Que beijinho
doce" e "Isso é a felicidade" foram cantadas por
todos. Perto da meia noite convidou os secretá
rios municipais, vereadores a se reunir à frente
no palco e justificou a ausência do vice prefeito
(que estava em outro local responsável pelo lan
çamento dos fogos). "Esse foi o ano mais feliz da
minha vida" afirmou Formiga. Um ano difícil, mas
de muitas realizações. Agradecendo a Deus pelo
ano que estava acabando, puxou um Pai Nosso,
oração rezada por todos os presentes. Ped i u aos

secretários e vereadores que distribuíssem os

Champanhes para que todos pudessem come

morar a virada do ano e começou a contagem
regressiva, o estouro dos Champanhes e o canto
da música "Adeus Ano Velho" e doze minutos de
fogos de artifício, ilurninando e embelezando a

noite de festa. Em seguida foi servido 25 pernis
de porco aos presentes.

O evento vai marcar a história de Alfredo
Wagner e deveria ficar registrado nos anais pois
além de uma bonita festa, nenhum incidente
ocorreu, apesar da multidão que assistia. P�ra
béns ao Formiga pela organização, juntamente
com o vice-prefeito e os demais secretários. Foi
uma abertura de ouro para o Jubileu da Cidade.

Jornal de AlfredoWagner [!lJ

CASSIANE

SOlVlENTE NOS PATROCINADORES DO "ORNAL, VOCÊ C NC RRE O IP RELHO DE DVD E U a:caUER COlVlPRA OU SERViÇOS

De: Maxilerte, Greyce eVitória

"Umafotognifia é u:tn instante davida

recuperado para a eternidade."
Revelação Digi.tal com quali.dade na. hora.

E-m.ail:fotogreyce@ig.com..br
/Fones: (48)3276-1334/8813-8471/8814-0023

Rua: An.i.tápoLi.s� 355 - Centro - A!fredo Wagner - se

Rua Hercílio
'. Luz, 40

Centro - AI*redo VVagner CENTRO COMERCIAL CLAUDIO MAR.IOTTI
RUA 25 DE MAIO, Sft - SALA 04

Aluguel
T · de ..
rajes SOCIaiS

hfh.lI, Calçadus e 1U.\l�
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INFORMÁTICA PARA TODOS:
INTERNET EM TODOS OS LARES

Parece absurdo fazer esta afirmação, -

mas creio que nos próximos anos, a inter
net será tão trivial quanto à eletricidade,
rádio e tv em nossas casas e vou lhes ex

plicar como e porque.
Nos últimos anos o analfabetis

mo está dimuinuindo e está investindo
esforços para acabar com o analfabe
tismo digital, ou seja, pessoas que não

conseguem pegar num mouse, ligar um

computador ou digitar algumas palavras.
Além dos esforços governamentais, exis
tem milhares de escolas profissionalizan
tes capacitando este pessoal.

Outro ponto a favor disso, de alguns
anos para cá, o preço dos computadores
ficou ridiculamente barato em relação ao

que era antes, existem computadores no

Está em novo

enÔ�reço a di de

mêlssilgen$ "l
'A empresária e

sua assistente. realizam
massagem corporal e
facial, deptlaçãG com

cerl} quente
nefdé sobr !
Hehna, Banho deluil
e Limpeza de Pele

Desejamos sucesso
no novo endeIe

e felicídaâ

comércio sendo vendidos por RS 499,00,
sem monitor, mas com teclado, mouse e

caixas de som e uma excelente configura
ção por este preço.

Alguns vão dizer que só estou enro

lando e não cheguei ao ponto principal,
então, vamos lá, apesar da infraestrutura
da internet ser péssima e cara em relação
aos outros países e o acesso nas cidades
do interior não ser muito bom, existe o

PNBL (Plano Nacional de Banda Larga)
que pretende acabar com essas disparida
dades, ou seja, teremos internet de alta
velocidade com preços menores em qual
quer parte do Brasil.

Penso que isso não será suficiente,
penso até que é preciso algo ainda mais

audacioso, como temos no sistema de TV,

aqueles que tem condições, paguem por
uma internet melhor e aquele que não

querem ou não podem, podem usar a in
ternet livre, assim como temos sinais de
rádios e tv circulando por aí, teremos si
nais de internet, ansiosos para serem uti
lizados em diversos tipos de dispositivos.

Existem algumas cidades do Brasil, para
estimular o pagamento do IPTU em dia, es
tão dando internet com desconto ou de gra
ça para seus habitantes e tem conseguido
efeitos fantásticos com essa campanha.

]Como poderemos ver, existe um

perspectiva do uso da internet no Brasil,
existe uma demanda reprimida que espe
ra pelo serviço de internet e logo todos
terão acesso, assim como acontece com

as tv's e rádios.

COLUNISTA
KLAIISON IIBEIIO 10lGES

.'

Foi realizado no salão paroquial
da Igreja Luterana de Alfredo Wag-

ner o Natal Solidário, com distribui

ção de mais de 100 brinquedos e

NATAL SOLIDÁRIO

lanches para as criançass. O Lions
Clube de Alfredo Wagner agradece

a todos os colaboradores por mais fredenses um feliz ano novo com

este evento e deseja a todos os al- muitas realizações.
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FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REALIZAM JANTAR

Os funcionários da Adminis
tração Pública que trabalham na

Prefeitura Municipal realizaram

um jantar de confraternização.
Com a presença do Prefeito For

miga, do Vice-Prefeito Daniel e

NOVO POSTO DE SAÚDE RECEBE JANELAS
Temos informado nossos leitores sobre o andamento da reforma e construção do novo Posto de

Saúde. Desta vez noticiamos que já foram colocadas as janelas nas aberturas. Ao todo foram instaladas
89 janelas e 49 portas no novo prédio. Quando houver a inauguração lá estaremos para registrar o
evento e informar aos leitores.

do Secretário do Turismo, Cultura
e Juventude, Edegar Neuhaus os

funcionários se reuniram no res-

do amigo secreto foi realizado
tornando o momento muito es

pecial.

taurante Lagoa Schuller (antigo
Pesque Pague) para saborear um
delicioso jantar. Após um anima-

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER

Praça da Bandeira, 01 - Centro - Fones (48) 276-1023/276-1233 - Fax 276-
1211 CEP 88450-000 - Alfredo Wagner - SC

LEI N" 814/2010

AUTORIZA A FIRMAR TERMO DE CONVÊNIO.

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,

L E I:

,.-

Ar!. 1° Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo a firmar Convênio com a FUNDAÇÃO ALFREDO HENRIQUE WAGNER - MUSEU, visando
o repasse financeiro para custelo das despesas para manutenção de suas atividades, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) no corrente

exercício financeiro.

Ar!. 2° As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta do orçamento: 3.3.50.43.00.00.00.00.0080 - subvenções sociais.

Art. 3° A prestação de contas dos valores recebidos dar-se-á na forma da Legislação vigente.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner, 22 de dezembro de 2.010.

Nivaldo Wessler
Prefeito Municipal

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



II!] Jornal de AlfredoW

I
{

l
ASSEMBLEIA PROMULGA LEI QUE CRIA 74

NOVAS VAGAS NO PORTOI

L
I

r A Assembleia Legislativa promul-
,

-'"

.

gou ontem a lei que institui o quadro
próprio de funcionários na Superinten
dência do Porto de Rio Grande. Com

isso, 74 novas vagas de emprego foram
criadas no porto de Rio Grande. Elas de
verão ser preenchidas através de con

curso público.
Criada em 1996, a SUPRG herdou o

quadro de funcionários do Deprec (De
partamento Estadual de Portos, Rios e

Canais), além de 16 cargos de confian
ça. Com o passar dos anos, a ausência
de concursos públicos e a aposentadoria
de alguns servidores, o quadro de íun
cionários foi diminuindo. Consequência
disso, algumas funções que exigem co

nhecimento técnico acabaram ficando
nas mãos de cargos de confiança.

- A SUPRG ficou sem quadro téc
nico. Os setores administrativos e de

segurança ficaram extremamente de
fasados, deixando o porto em situação
difícil para atender as demandas nacio
nais e internacionais - afirma Rui Eduar
do Mendes, presidente do Sindicato dos
Portuários do Rio Grande do Sul.

O novo superintendente do porto de
Rio Grande, Dirceu Lopes, cornernerou a

criação do quadro, mas fez ressalvas.
- É uma medida positiva que mini

miza os problemas, mas não os resol
ve. Segundo um estudo da SUPRG, seria
necessário o dobro do número de fun
cionários para resolver completamente
todas as carências - acredita Dirceu.

O processo para a realização do
concurso público que ir.á viabilizar a con

trata cão dos novos funcionários deve
iniciár imediatamente, porém a superin
tendência do porto não estipulou uma

data para a realização das provas.

PMDB PRESSIONA PT E
AMEACA VETAR SALÁRIO
MíNIMO DE R$ 540

Emenda que será apresentada na Câmara

quer elevar o mínimo para RS 560 Três dias
depois do início do governo, o PMDB do vice

-presidente Michel Temer tenta encurralar a

presidente üilma Rousseff. Insatisfeito com os

avanços do PT sobre os cargos do segundo es

calão com orçamentos milionários, antes con

trolados pelo partido, o PMDB anunciou que ini
ciará a retaliação pela votação do novo salário
mínimo. O governo quer mantê-lo em RS 540,
mas o PMDB quer mais. O deputado Eduardo
Cunha (PMDB-RJ) vai apresentar uma emenda
na Câmara para elevar o salário mínimo para RS
560. Essa reação era a que Dilma mais temia.
Antes mesmo de tomar posse, ela vinha sendo
aconselhada pelo ministro da Casa Civil, Anto
nio Palocci (PT), a tomar cuidado com o PMDB,
especialista em usar o peso de sua bancada
para pressionar por cargos importantes no go
verno. Um eventual aumento do salário míni
mo provocará um estrago nas contas do gover
no. No último dia como presidente, Luiz Inácio
Lula da Silva editou medida provisória fixando
o mínimo em RS 540. De acordo com o Ministé-

POLíTICA REGIONAL 5 DE JANEIRO DE 2011

'GlOVANE DE FREIIAS

rio do Planejamento, cada real representa um

aumento de RS 286,4 milhões no Orçamento.
Se o PMDB comandar uma operação de re

ajuste, estará ameaçando logo no início do go
verno a política de austeridade fiscal pregada
por Dilma. Porta-voz da revolta dos peemede
bistas, o líder do partido, Henrique Eduardo Al
ves (RN) - até agora uma espécie de alvo dos
petistas na maioria das rasteiras levadas pelo
PMDB no preenchimento dos cargos - anun

ciou ontem, depois de uma reunião com Temer
e com os senadores José Sarney (AP), presiden
te do Senado, e Valdir Raupp (RO), presidente
interino do PMDB, que o partido quer saber por
que o governo chegou ao valor de RS 540. Le
vou o pleito de um valor maior ao ministro das
Relações Institucionais, Luiz Sérgio.

- O Congresso existe para melhorar as pro
postas, não só para carimbá-Ias.

DILMA SUSPENDE
PARTILHA DE CARGOS
POR CRISE COM PMDB

Presidente também acionou o presidente
do Senado, José Sarney (AP), para tentar conter
a rebelião no partido aliado Na iminência da
primeira crise política de seu governo, a pre-

sidente Dilma Rousseff agiu rápido para tentar
conter a revolta do PMDB por conta da disputa
com o PT pelos cargos importantes do segun
do escalão do governo federal. Na reunião da
coordenação política ontem no Palácio do Pla
nalto, com os novos ministros, Dilma decidiu
suspender a definição de cargos do segundo
escalão até a eleição das presidências da Câ
mara e do Senado, em fevereiro. A presidente
também acionou o presidente do Senado, José
Sarney (AP),. para tentar conter a rebelião no

partido aliado. O temor da presidente é que a

disputa partidária contamine votações relevan
tes no Congresso e, sobretudo, crie um clima
de revanche nas definições dos comandos no

Congresso. A revolta do PMDB é tão grande
que ontem o partido boicotou as cerimônias
de transmissão de cargo dos ministros petistas
Alexandre Padilha (Saúde), Luiz Sérgio (Rela
ções Institucionais) e Fernando Pimentel (De
senvolvimento, Indústria e Comércio). Convoca
do por Dilma na emergência da disputa, Sarney
marcou para hoje uma reunião em sua casa, a

partir das 11 horas, com o vice-presidente da
República, Michel Temer, os líderes na Câma
ra, Henrique Eduardo Alves (RN), e no Senado,
Renan Calheiros (AL), o presidente interino do
partido, senador Valdir Raupp (RO),e líderes
como o senador eleito Eunício de Oliveira (CE)
e o deputado federal Eduardo Cunha (RJ).

SOMENTE NOS PATROCINADORES DO JORNAL, VOCÊ CONCORRE AO APARELHO DE DVD EM QUALQUER COMPRA OU SERViÇOS
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DE CACADOR A AMANTE DA NATUREZA

�

Há vinte ou trinta anos atrás Alfredo Wagner
tinha abundância de animais pelas matas que
cobrem grande parte de seu município. A caçada
era frequente. A legislação rigorosa que entrou

em vigor impedir que muitos caçadores caissem

na tentação de sair com uma arma atrás de um

animal indefeso. Não foi diferente com meu tio,
Seu Selma (Anselmo Kalbusch). Quando jovem
caçador intemerato e inveterado (não conhece

estas palavras? dá uma olhadinha no dicionário,
não lema muito tempo não. É rápido). Mas o

seu Selma não é homem de ter medo e quando

PEDALAÇO DE NATAL
FOI UM SUCESSO
o Prefeito Municipal, Formiga, juntamente

com os Secretários municipais, CDL e as Paró

quias Católica e Evangélica, organizaram um

pedalaço de Natal, saindo da casa do Coquinho
indo em direção ao Portal Turístico, transformado
em casa do Papi Noel durante o Natal. Mais de

uma centena de crianças e adultos participaram
do pedalaço. No ponto de chegada foi sorteada

duas bicibletas, uma doada pelo Prefeito Formiga
e outra pela Câmara de Dirigentes Lojistas. Mes
mo debaixo de chuva os ciclistas continuaram até

a casa do Papai Noel onde foi realizado o sorteio.

jovem tinha menos medo ainda e sozinho per

seguiu uma onça pintada. Com a espingarda na

mão saiu atrás do bicho. Ela se enveredou por
umas furnas e ele foi seguindo; entrou numas

gretas do peral e o jovem Seu Selma no encalço
da pintada. Sem medir o perigo ele foi atrás, mas
o felino, mais esperto, conseguiu salvar a pele.

Trinta anos se passaram e ele mais o gen
ro voltaram para rever o local onde a onça se

enveredou pelo peral acima. O peral não en

contraram, mas acharam uma caverna em que
o seu Selma tinha entrado antes de perseguir a

onça. "Nesses trinta anos, Mauro, nada. mudou

naquela caverna. Ninguém entrou lá, até uma

ponta de pedra que eu tinha quebrado e deixa

do de lado, estava ano mesmo luqar!" O local,
segundo o seu Selma, o local é lindo e com

várias cavernas. De uma se entra em outras e

as estalagmites e estalactites que se formaram
ao longo dos séculos pelo escorrer paciente
e constante da água dão às cavernas aspecto
maravilhoso.

Vejam as fotos e admirem essa maravilha

da natureza e seu descobridor o Seu Selma.

SOMENTE NOS PATROCINADORES DO JORNAL, VOCÊ CONCORRE AO APARELHO DE DVD EM QUALQUER COMPRA OU SERViÇOS
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FORMIGA VISITA ALUNOS DA E�·
BALCINO MAT WAGNER

O Prefeito Formiga retribuiu a visita que recebeu dos alunos do 3° ano da Escola Reunida

Balcino Matias Wagner, no Estreito. O Jornal de Alfredo Wagner noticiou esta visita e a promes
sa do Prefeito de entregar um presente ao menino e à menina que tirasse as melhores notas.

A promessa foi cumprida. Formiga visitou a escola entrando em cada sala de aula do período
da tarde, entregando um bombom a cada aluno e um presente aos dois melhores alunos. Era
visível a alegria de Caio Roberto Ribeiro e Luísa da Rosa ao das mãos do Prefeito um lindo

pacote com um livro para cada um. A direção da ER Balcino M. Wagner, seus professores e

funcionários agradecem ao Prefeito a atenção dispensada aos alunos e deseja a todos um ano

novo com muita paz e amor.

Rita Rabelo e Andréia W. Sequinel
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Terminar o ano com mui
ta paz e união, este foi o ob
jetivo do Formiga ao convidar
os funcionários públicos para
passar o dia no Parque Muni

cipal, agradecer a Deus o ano

que passsou e saborear um

delicioso almoço com salada
e churrasco.Um momento
de descontração, amjzade e

fraternidade que marcou a

todos pela alegria e concór
dia. O culto ecumênico co

meçou às 10:30 hs e contou
com a participação do Pastor

Sérgio Gessner e do Semina
rista julio Hames que repre
sentou o Padre Marino Loffi.
Em suas palavras o Pastor

Sérgio lembrou o momento
de agradecimento e leu o

texto de uma carta recebida
pelas igrejas Luteranas por
ocasião do Natal. Emocionou
a todos o fato da pequena
netinha do missivista que di
zia não ter medo de bruxas
pois tinha jesus no coração.
O Seminarista julio lembrou a

todos da obrigação que todos
tinham de fazer o melhor e

no serviço público, trabalhar
mais ainda, vendo no serviço
não apenas um trabalho para
o ganha pão, mas o serviço
de Deus. Suas palavras ouvi
das atentamente por todos
foi destacada pelo Prefeito
Formiga que falou logo em

seguida. Formiga destacou
também as palavras do Pas
tor Sérgio, lembrando que
ficou muito comovido com a

história da netinha do pastor.
O Prefeito agradeceu a todos
os secretários, o Presidente
da Câmara em 2010, o Vere
ador João Constante da Cruz,
os vereadores presentes, e

aos funcionários que o ajuda
ram a cumprir mais um ano

de mandato. Terminou suas

palavras convidando a todos
a se darem as mãos para
cantar "Então é Natal" e o

canto que mais aprecia: "Isto
é a Felicidade". Em seguida
foi servido o almoço acom

panhado da música da Banda
Balada Campeira que tocou
até terminar o encontro.
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'COMUNIDADE SE MOBILIZA PARA

FESTEJAR O CINQUENTENÁRIO
DO MUNiCíPIO

O Prefeito Formiga reuniu na

Sala de Reuniões na Prefeitura re

presentantes de todos os segmentos
da sociedade alfredense para jun
tos organizarem as comemorações
do Cinquentenário da emancipação
do Município de Alfredo Wagner. Da

primeira reunião foram formadas vá
rias comissões que fornecerão infor-

mações sobre os eventos que estão

planejando e o custo dos mesmos.

O jornal Alfredo Wagner foi convida
do para participar da reunião e pode
adiantar que grandes eventos estarão
sendo organizados. rorno membro
da Academia de Letras do Brasil/SC
municipal Alfredo Wagner apresentei
ao presentes o projeto de um Livro de

.

Ouro com a história passada e presen
te da nossa cidade.

O jornal Alfredo Wagner está à

disposição do Prefeito Formiga e das
comissões e abre desde já espaço
para a divulgação dos eventos. Al
fredo Wagner, a Capital Catarinense
das Nascentes, merece nosso cari
nho e amor.

PREFEITURA MUNICIPAL ORGANIZA ALMOCO PARA SEUS FUNCIONÁRIOS
""
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