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(49) 9926-7495 Cobrimos qualquer orçamento.

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
rabalhe, na inovação e no repssíto pelos falecidos e suas famílias independentemente
as suas convicções religiosas. politicas ou sociais,
Funerária ALFREDO WAGNER tem como principal objetivo dedicar-se ao bem estar

da famiJia proporcionando tranquilidade neste momento tão delicado de nossas vidas.
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QUEM FAZ, APARECE!
COLUNISTA

MAURO DIEMARCHi

Escolher um título para o artigo,
em geral, é a ultima coisa que um

escritor faz. O título dependerá do
corpo do artigo que muda à medi
da que se escreve. E um título bem
escolhido atrai os leitores. O artigo
de hoje quer esclarecer algumas
duvidas que vejo neste ou naquele
leitor, sobre o Jornal Alfredo Wag
ner. Outro dia, numa conversa com

um amigo ele me disse:
- Olha Mauro, não quero fazer

uma critica, mas tem gente que
poderá achar que o jornal está ba
julando demais o Formiga. A opo
sição está dizendo que nem vai
mais ler o Jornal por causa disso.

Não sei dizer exatamente se

isso foi um recado, ou se foi um
aviso, sei lá. Não costumo mandar
recado para ninguém por nenhum
amigo meu. Em geral, digo pesso
almente. Mas sei que os recados
costumam ser dados e esperto é

quem entende. Entendi como um

recado? Respondo com um artigo.
A parceria do Jornal Alfredo

Wagner com a Prefeitura Municipal,
de acordo com orientações jurídicas
dos assessores da Administração

PARTES DE UM TODO

Municipal, limita-se à publicação
de matéria legal, sejam leis, sejam
licitações. O Jornal Alfredo Wagner
concedeu um espaço para o Pre
feito Formiga, onde ele transmite
suas palavras aos Alfredenses, Este

espaço é mais do que justo e des
tinado ao representante máximo
da administração pública. Fora isso,
qualquer outra mensagem pessoal
dele ou de algum secretário será
considerada publicidade paga com

o dinheiro de cada qual. O Jornal
Alfredo Wagner transforma fatos
e acontecimentos em notícias ou

entrevistas, neste caso a responsa
bilidade é inteira do jornal, não ha
vendo ônus para a Prefeitura ou Se
cretários. Fazemos assim também
com entidades como a CDL, Epagri,
Sindicatos, onde transformamos em
notícias as matérias que poderiam
ser pagas. Por que não são pagas?
Eis aí uma boa pergunta, talvez res

ponderemos num próximo artigo.
Meu amigo, Edegar Neuhaus tem

uma coluna sobre Turismo. Afinal,
ele foi o primeiro contato do dono
da Rede JA, Giovane de Freitas, com
Alfredo Wagner e merece o espaço.

O comércio local colabora com

anúncios e publicidade e, muitas ve

zes, também transformamos em no

tícias o movimento comercial local.
O Jornal Alfredo Wagner é um

veículo de informação e formação.
Ele não é daqueles jornais que se

você enrolar e espremer sai san

gue. Ele traz matérias de cultura,
variedades, entrevistas e notícias.
Ele só vai acrescentar coisas boas
à sua cultura.

"Quem faz, aparecei" Se o For

miga apareceu tanto em algumas
edições é porque ele fez o que foi
noticiado, nada foi inventado ou au

mentado. Se você fizer, coisas boas,
é claro, vai aparecer também.

Agora, se a Oposição não qui
ser mais ler o Jornal Alfredo Wag
ner passará um atestado de falta
de inteligência e tino político ...

em que que vai se basear para
fazer a oposição? em futrica? em

diz-que-diz? Duvido, pois meus

amigos da Oposição são pessoas
inteligentes e de muita capacida
de política. Por isso tenho certeza

que continuarão lendo o Jornal
Alfredo Wagner.

JÚLIO COAI HAMIES*

COLUNA CATÓLICA
Estamos ainda perplexos de

vido à tragédia ocorrida na região
Serrana do Estado do Rio de Janei
ro, impressionados pela destruição,
comovidos pelo sofrimento de tan
tas pessoas que além das perdas
materiais sofreram o duro golpe da
perda de entes queridos.

Diante da proporção da tragédia
logo queremos encontrar respostas
e culpados. Respostas claras, objeti
vas e distintas provavelmente o go
verno nem os cientistas possuem.
Responsáveis7 Todos somos! Sim,
todos somos, Cidadãos, autoridades
governamentais com responsabi
lidades e consequências diferen
tes, todos somos responsáveis em

maior ou menor escala.
Responsáveis porque vivemos

num planeta que sofre com nos

sas ações causadoras de poluição,
consumismo desenfreado uma das
origens do lixo, uso indevido dos
bem da natureza, ocupação de
lugares indevidos para habitação,
omissão dos governos na urbani
zação e planejamento das cidades.

A criação, ou seja, cada um de
nós, os animais, plantas, a terra,
a água, o ar, sofremos como em

dores de parto, pela destruição ge
rai da vida que está acontecendo.
A poluição, o abuso dos bens da
natureza, a falta de cuidado com

todos os modos de vida, estão
causando o aquecimento global,
contaminação do solo, água, ar,
doenças em pessoas e animais.

Alguns podem se interrogar,
mas, o que tenho a ver com a situ

ação acontecida no Rio de janeiro?

Estamos implicados, porque vive
mos numa mesma casa, a terra,
numa mesma natureza, apenas
em lugares diferentes, somos caro

leitor, partes de um Todo e tudo o

que fazemos à natureza, a terra, ao
ar, à água, fazemos a nós mesmos

porque somos com a natureza, não
dominadores, mas administrado
res dos bens que Deus nos deu.

Evidente que muitas pessoas,
talvez a grande maioria, não possu
íam conhecimento da ocupação de
risco de suas casas, outras ainda,
estavam onde a necessidade e as

condições lhes permitiram, outras

jamais imaginavam que tal tragé
dia pudesse acontecer. Evidente
também, que os governos respon
sáveis, municipal, estadual e fede
ral tinham conhecimento das áreas
de risco, isso é dever de qualquer
secretaria de planejamento, obras
ou ainda de assistência social de
todo município. Mas, é triste per
ceber que os bilhões de impostos

pagos no Brasil, ainda não são bem
empregados, quando o são per
dem-se nos meandros diante das

"esponjas" que sugam nas mais
diversas repartições públicas até

que cheguem ao cidadão. Porém,
nossa responsabilidade comum, é
o jeito de tratarmos a natureza, a

criação. Nós espoliamos os bens
da natureza e pensamos que po
demos escavar morros, construir

casas, edifícios, pavimentar ruas,
mudar leitos de rios, sem retalia
ções do ciclo natural no Planeta.

É hipocrisia responsabilizar so

mente o governo, assim como é

irresponsabilidade lançar somente
aos cidadãos atingidos, todos nós
somos responsáveis porque esta
mos numa casa comum a terra;
responsáveis porque nos omiti
mos nas cobranças aos governos;
responsáveis porque muitos de
nós lamentamos as perdas em

.

enchentes ou outras tragédias na

turais, mas, somos os primeiros

a lançar sacolas de lixo em ruas,
rios e riachos; responsáveis porque
queremos extrair o máximo da na

tureza, espremer, sugar, consumir,
produzir, lucrar, gozar a vida do
melhor modo possível.

Responsabilidades da tragédia
no Rio são proporcionais, mas, a

própria situação nos convida a per
ceber nosso jeito de relacionarmos
com a criação. É necessário pensar
a vida no planeta, pensar a vida
em Alfredo Wagner e entender
que Deus criou animais, plantas
e tudo mais que existe no mun

do, para que nós sejamos felizes,
mas isso não nos dá o direito de
destruir, explorar, poluir, consumir
demasiadamente.

Pensar sobre a natureza, é pen
sar as habitações em nossa cidade:
são sequras? Estão próximas aos

rios? Em caso de enchente há um

plano para desocupação? Existe

planejamento urbano? O que eu

faço com o lixo de minha casa, sei

para onde vã07 O esgoto de minha
casa vai para lugar devido?

Se estas interrogações não nos

instigam e preocupam, é vã nos

sa perplexidade com as tragédias
no Rio, porque parte somente do
sentimento da comoção e não do
espírito de progresso sustentável,
fundamentado no bem comum e

na PALAVRA de Deus, porque Je-
.

sus veio para que todos tenham
vida e vida em abundância (Cf.
JO 10(10), e esta vida implica em

condições mínimas de moradia,
saneamento básico, saúde, edu
cação e segurança.
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MANTENHA SEU PESO
EVITANDO A FRUTOSE

COLUNISTAS
IlABEL E IVAN ANDERSEN

Ao contrário do que parece lógico,
a frutose não é o principal açúcar das
frutas e do mel. As frutas contém sim
frutose, mas contém muitos outros açú
cares, inclusive em quantidades bem
superiores, inclusive glicose e sacarose.

A frutose, também conhecida como

levulose é um carboidrato na sua forma
mais simples, isto é, é um açúcar sim
ples. O açúcar refinado da cana de açú
car, por exemplo, é um dissacarídeo co

nhecido como sacarose que possui em
sua composição dois monossacarídeos:
glicose e frutose em proporções iguais.

Ela é o mais doce dos açúcares. É
em torno de 50% mais doce do que a

sacarose, por isso muitos fabricantes de
produtos alimentícios usam agora a fru
tose refinada para substituir a sacarose

refinada em seus produtos como refres
cos, chocolates, geléias, etc. Mesma do
çura, menos calorias. Além disso, gran
des concentrações de frutose podem
ser produzidas a um custo relativamen
te pequeno a partir do amido, sendo
usada comercialmente em adoçantes,
tais como o xarope de milho.

A ingestão moderada de frutose pre
sente nos alimentos naturais tem efei
tos benéficos a partir da sua utilização
como elemento energético. Entretanto,
é importante salientar que o crescente
aumento no seu uso como adocante em

produtos industrializados se torna um

problema. Diferente da glicose, a frutose
pode apenas ser metabalizada pelo fíga
do, único local que é utilizada como for
ma de energia, enquanto a glicose pode
ser passada para os tecidos do seu corpo.
Se você ingere muita frutose na dieta,
ela só tem um lugar para ir, seu fíga
do. Se os níveis no fígado estão cheios,
neste caso, todas as horas do dia, exce
to antes de você tomar o seu café da

manhã, todo
esse excesso

de frutose é
transformado
em gordural
Por isso, previ
na-sei É muito

importante observar os rótulos dos ali
mentos.

Segundo pesquisadores da Escola
de Medicina da Universidade da Flórida,
em Gainesville, nos Estados Unidos, o

excesso desse açúcar deixaria seu cor

po resistente à ação de um hormônio
que tem tudo a ver com a prevenção
da obesidade: a leptina.

Essa substância é responsável pelo
delicado equilíbrio entre a fome, quer
dizer, a necessidade de obter energia
para viver e a quantidade de calorias
que seu corpo efetivamente gasta. Se
tudo está bem, sua fome deve ter a

mesma proporção que seu gasto ener

gético. O apetite de leão de um adoles
cente, por exemplo, é coerente com o

consumo de energia do seu corpo em

franco desenvolvimento.
"Quando a resistência à leptina apa

. rece, basta ingerir um pouco mais de gor
dura do que o ideal ou exagerar nas ca

lorias durante um período, por exemplo,
para você ganhar muitos quilos extras"
resume a fisiologista Alexandra Shapiro,
uma das líderes do trabalho. Há suspeitas
de que taxas elevadas de triglicerideos,
um tipo de gordura que aumenta demais
quando ingerimos muito açúcar, não
deixariam a leptina funcionar direito no

cérebro, que é seu território de atuação.
Quanto às frutas, seu consumo é

seguro. O ideal continua sendo consu

mir de duas a três unidades diariamen
te para emagrecer de um jeito mais
doce e saudável.

COLUNISTA
NUTRICIONISTA
NEUS

TRADICIONALISMO EM FAMíLIA COMITIVA BARRACÃO
Como já falamos nesta coluna em outras

edições, o tradicionalismo em nosso municí

pio é bastante forte e tem muitas vertentes.
Nesta edição vamos falar um pouco

da "Comitiva Barracão", que é um grupo
pequeno de amigos, amantes das caval
gadas, que se reúnem constantemente
com suas famílias para cavalgar, apreciar a
natureza e consequentemente fazer festa.

Nos dias 18 e 19 de dezembro último,
realizaram o encontro de encerramento do
ano no charmoso Sítio "Estância da Chapa
da" - Demoras, do casal Rita e Acácia, o

qual seu filho Filipe - popular Leão Baia é
membro da comitiva.

Como não poderia ser diferente,
as atividades do dia tiveram início com

a cavalgada saindo do centro de Alfredo
Wagner com destino a Demoras. Enquan-

. to um grupo cavalgava, outro já ia pre
parando o churrasco, colocando a cerveja
pra gelar, organizando o ambiente, este

regado a muita alegria, amizade, integra
ção e harmonia. No final da tarde, quando
chegavam os tropeiros, fomos agraciados
por um belíssimo por do sol, que veio co

roar nosso festivo encontro. 0- Presidente
da Comitiva, Marciano Jacinto - popular
Papagaio e sua companheira Bel, casal
alegre e simpático, desejaram a todos os

membros da comitiva, paz e união no ano

de 2011. Como também faço parte deste

grupo (Izabel e família), agradecemos a

família Arruda pela acolhida e desejamos
muita saúde, sucesso e felicidades. Foi
um final de semana maravilhoso e ines

quecível para todos.
Através destes grupos organizados, liga

dos ao tradicionalismo, seja na realização de
cavalgadas, rodeios crioulos e demais ativida
des afins, podemos perceber que a "Família"

sempre está reunida (casais, filhos de todas as

idades, avós ... ), e este é um fator importantís
simo para toda a sociedade, pois a Família é a

célula primeira, é à base de tudo o que somos.

Portanto, queremos desejar a todas as famí
lias, especialmente do nosso município, muita
paz, união e harmonia, pedindo proteção a

mãe Maria, nossa Mãe, e a Benção de Deus

para o ano que estamos iniciando.

,,(',�r7
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Rua do Comércio 118, Alfredo Wagner-SC
Fone (48)3276-1035/Fax(48) 3276-1103

Que neste ano Jubl1aros alfredenses ""

possam superar as tragédias e peldas f
com solidariedade e participação. t

Nosso município chegarâ aos 50 aROS
'

,

com muita história e muitas conquistas. �
Parabéns AlfredoWagnerpor todos
os dias de seu Jubileu deOuro.

Zaía
�
�
�

E·strada Velha
�

ndersen 6

Fazenda

1
Venda Permanente de touros de Várias Raças
R....a do COlT'lércio." 257 - Centro
A.."redc. VVaagner - 88450-000

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



[!!] Jornal de AlfredoWagner GERAL 5 DE FEVEREIRO DE 2011

-----_ FINANCIAMENTOS

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

... APOSENTADOS I PENSIONISTAS DO INSS

... SERV!DORES PÚBUCOS

... SEM CONSULTAAO SPC SERASA

.. FINANCIAMOS CARROS, MOTOS E CAMINHÕE

OUTROS liiANCO·$

CIFRA
CRioIlO �;U;100

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
E-mail: Dloadr.OlSlanheJro@hotmail.<:om

RUAANITÁPOLIS,. 327 (AO LADO DA EDNA MODAS)
CENTRO·ALfREDOWAGNER

INAUGURADA A AGÊNCIA DOS CORREIOS
Em solenidade ocorrida no último dia 10,

a agência dos Correios foi inaugurada com a

presença da Diretoria Regional do órgão, auto
ridades municipais e comunidade.

Com investimentos de mais de RS 66 mil
a nova agência foi ampliada e agora possui
125 mO, rampa de acessibilidade, banheiro

adaptado e ambiente climatizado. A reforma

priorizou o conforto para os clientes e a melho
ria da qualidade de vida para os funcionários.

De acordo com o Diretor Regional, Edu
ardo José Bittencourt Penna Ribeiro, a agên
cia dos Correios de Alfredo Wagner é 100%

operacional, prestando todos os serviços que
as agências de grandes centros possuem. "O
mesmo padrão de qualidade e prazo de en

caminhamento de uma postagem de corres

pondência ou encomenda feita em Alfredo

Wagner é o mesmo que em Florianópolis",
ressaltou. O diretor lembrou que o município
está prosperando e os Correios vão crescer jun
tos com a cidade. "Nossa maior motivação é
servir a comunidade".

O Presidente da Cãmara de Vereadores,
Silvio José Althoff, disse que este é um dia de

comemoração e de muita felicidade em ter
novamente a agência dos Correios instalada

em AW e funcionamento plenamente. Em

nome dos vereadores agradeceu a todas as

pessoas envolvidas neste processo que vem

em benefício da sociedade.

SPVS CONTRATA BiÓLOGAS PARA CAPACITAR PROFESSORES
Fundada em 1984, em Curitiba, Pa

raná, a SPvs - Sociedade de Pesquisa
em Vida Selvagem e Educação Am
bientai já desenvolveu mais de uma

centena de projetos em vários estados
do Brasil. É reconhecida como uma das
mais importantes organizações não

-governamentais brasileiras que traba
lha pela conservação da natureza.

A SPVS, desde 2001, é qualificada
como OSCIP (Organização da Socieda- .

de Civil de Interesse Público) e, para
desenvolver o seu trabalho, conta
com mais de 100 funcionários - das
áreas técnica e administrativa, bem
como auxiliares de atividades de cam

po em funções como guardas-parque,
capatazes e administradores de re

serva. Além dos funcionários, sócios,
conselheiros, parceiros, doadores,
filiados e sinipatizantes também inte

gram e ajudam a SPVS a desenvolver
o importante trabalho em favor da

conservação da natureza.
Numa parceria com a Reserva Rio

das Furnas e a Secretaria de Educação,
a SPVS contratou duas biólogas para
desenvolver o Seminário de Educação
Ambiental nos dias 1 e 2 de fevereiro
próximos. O Seminário tem como obje
tivos apresentar conceitos de ecologia
norteadores das práticas de Educação
Ambiental; promover maior contato
dos professores com artefatos cultu
rais; aproximar o grupo aos espaços de
proteção ambiental do município; de
senvolver atividades que possibilitem
momentos de criação dos participan
tes e formar um grupo mais prepara
do e crítico para lidar com as questões
sócio-ambientais, utilizando-se destas
para suas práticas pedagógicas diárias.

Franciele Favero é bióloga (bacha
rel e licenciada). Possui experiência em

educação formal, educação ambiental
e trabalhou como tutora de educação

à distância do curso de Ciências Bioló
gicas da UFSC. Participa do Grupo Te
cendo - Educação Ambiental e Estudos
Culturais da UFSC, pesquisando a rela
ção entre fotografia, arte contempo
rânea e educação ambiental. Ministra
minicursos e oficinas de fotografia e

meio ambiente desde 2008 em espa
ços universitários e comunitários.

Heloísa da Silva Karam, bióloga,
também bacharel e licenciada. Tem

experiência em projetos de pesquisa
em ecologia. Trabalhou com educa
ção formal e educação ambiental em
instituições privadas e públicas. Atual
mente é coordenadora e capacitado
ra do Projeto de Educação Ambiental
"Conhecer para Preservar", desenvol
vido pela Prefeitura de Governador
Celso Ramos e integra o Grupo Tecen
do - Educação Ambiental e Estudos
Culturais da UFSC. Ambas são forma
das pela UFSC.

COLUNA EVANGÉLICA

e cUI
vés da ua ealáyra. li

uanelO Teconheçernos que
'que'ternop vem d'Ele� experirnen-::;"
,tamos' gratidão �tnos senymos
mais plenos. A família Que ensina
t�mer e ,amar a Deus, forma !pes
sÔa�!.sensj,veis, ínt�g�ªs! respotí'sá,,"
veis e fié�s ao SenhooSeguindo, na',',. :r ;".

Vera Lucia Augustin\Gessner
P. Sérgio Gessner
.

Alfrédo Wagner - se
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PALAVRA DO PREFEITO

o Município de Alfredo Wagner
foi mais urna vez atingido por fortes
chuvas que ocasionaram transtornos
em diversas comunidades. Felizmen
te não houve vítimas, apesar de todo
prejuízo material, como perda de sa

fra, casas invadidas pela água, des
truição de pontes e estradas. A água
castigou mais uma vez a Capital Ca
tarinense das Nascentes. A equipe
da Defesa Civil Municipal percorreu
as regiões afetadas registrando e fo
tografando as ocorrências para a ela
boração dos relatórios oficiais para
a Defesa Civil Estadual. Os trabalhos
de recuperação parcial já começa
ram, especialmente nas áreas mais

atingidas, para permitir a circulação
de pessoas e de produtos. Em breve
a situação se restabelecerá e o mu

nicípio poderá se dedicar com maior

empenho e participação na comemo

ração do Cinquentenário. O logo do
Cinquentenário já ficou pronto e está
estampado na capa deste jornal e

deverá ilustrar todos os eventos re

alizados ao longo do ano. O jubileu
de Ouro do nosso município começou
com uma festa magnífica. A partici
pação da comunidade foi preciosa
para a beleza do momento. Essa par
ticipação deve continuar ao longo do
ano pois a Prefeitura Municipal em

parceria com CDL, Sindicatos, Igrejas,
Epagri, etc, está preparando diversos
eventos para marcarmos na História
o Cinquentenário da "emancipação do
município de Alfredo Wagner.

Dois grandes eventos acontece
rão em Mar-ço: o Carnaval de Rua e

a abertura do II Campeonato Muni

cipal de Laço, Taça Cinquentenário'"
O Campeonato de Laço envolverá
todas as comunidades do Interior e

terá de 8 a 10 etapas sendo realiza
das no Parque de Exposições e nas

canchas de proprietários participan
tes do torneio. A comunidade do Ca
eté fará uma cavalgada partindo da
Garagem da Prefeitura em direção à

igreja da Comunidade Evangélica no

Caeté. Mais um evento que relembra
os tropeiros do passado. A cavalgada
atravessa paisagens conhecidas mas

de grande beleza.
Em Maio teremos mais dois gran

des eventos: a Festa dos Motoristas

que nesta ocasião será oportunidade
de reunir todos os alfredenses que
emigraram de nossa cidade em busca
de trabalho em outros municípios. To
dos serão convidados a participar da
tradicional festa religiosa e rever ami

gos e parentes. O pátio da igreja ca

tólica será transformado numa grande
feira, onde produtores e artesãos 10-

PREFEITO FORMIGA

cais poderão vender seus produtos e

artesanatos. Um roteiro turístico será

preparado para visitação durante o

dia. Ainda em Maio, nos dias 20, 21 e

22 teremos o Encontro de Moto Trilha
do Cinquentenário, reunindo amantes
da modalidade esportiva.

Em julho vamos ter a Festa do
Colono, também no Parque de Expo
sições, com ampla programação de
atividades para todas as idades. Nes
se dia acontecerá no Parque uma das
etapas do II Campeonato Municipal de
Laço, permitindo assim uma integra
ção entre as equipes e suas famílias.

Em Agosto teremos o III Encontro
Catarinense de Escritores de Alfredo
Wagner e Região e em Setembro, no

dia 10 o Encontro Regional do Clube de
Mães no União Club na praça da Ban
deira e o Encontro de Corais do Cin

quentenário que vai reunir os 4 corais
de Alfredo Wagner e Corais da Região.

Em Outubro teremos a Apresen
tação dos Grupos de Danças Alemãs
de diversos Municípios no Parque
Municipal. Ainda em Outubro vamos

reunir mais uma vez os motoqueiros,
para o Veloterra onde o ronco das
motos vai acelerar os corações de
quem participa e de quem assiste o

esporte radical. Dezembro está reser

vado para grandes comemorações,
Um culto ecumênico agradecendo os

50 anos do Município, lançamento do
livro de Ouro com a História de Alfre
do Wagner, apresentação de Corais e

Orquestra e shows artísticos. Do Car
naval ao Reveillon de encerramento
das festividades o convidado especial
é você, alfredense. Esta é sua cidade,
este é seu chão. Participe de todos
os eventos, venha contribuir com sua

presença para a grandeza desta fes
ta. Estarei lá, se Deus quiser, e espe
ro encontrar você lá também

ALFREDO WAGNER
àapitatrftu,N�

ACABA DE SER DEFINIDA
A LOGOMARCA DO

CINQUENTENÁRIO DE
ALFREDO WAGNER

A arte foi produzida por juliano Quevedo,
tem o seguinte significado:

O número SO em dourado alude direta
mente ao jubileu de Ouro; O brasão do muni
cípio, com suas respectivas datas de fundação
e do seu cinquetenário recebe um destaque
especial, seguido de seu título: Capital Catari-

nense das Nascentes nas cores oficiais. O ob
jetivo desta logomarca, composta de poucos
elementos, é ser uma imagem de fácil me
morização. Ela estará presente em todos os

eventos organizados pela Prefeitura Municipal
durante o ano até o último ato no jubileu de
Ouro no final do ano.

Nossas crianças no Jornal

(48) 3276-1060
Hercilio t:uz.. 10
Sala 3 - Centro

AlfredoWagner - se

HeroíUa Luz, 109
Centro

AlfredoWagner - se

s B

Agrollegódos Agro

� (48) 3276..1185 :
Meio Ambiente e A rQnegõcios T
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IZIDORO CECHETTO
MEU PAI, MEU HERÓi

I'
j
I

Nasceu em 19/01/1924, sua vida
foi muito sofrida, mas tudo que ele
idealizou conseguiu realizar. Morou

parte da sua vida em Alfredo Wagner,
foi marinheiro, construiu com seus ir
mãos Anacleto e Ângelo a usina elé
trica, a represa do Estreito, tendo as

sim a P energia elétrica no Barracão.
Teve oficina mecãnica trabalhando
junto com ele seu irmão Lauro. Teve
serraria e fábrica de óleo de sassafras
em sociedade com Paulo Bunn. Foi

presidente da Igreja, construiu nossa

í'
I
I

"1\
I'

11

casa paroquial e a Igreja Matriz. Foi
vereador quando Barracão ainda era

um distrito e queria que o município
de Alfredo Wagner se chamasse Bar
racão Três Rios. Foi presidente do hos
pital construído na época por ele em

conjunto com o Pe. Cristovão, Talico,
Balcino e outros. Trabalhou na prefei
tura desde a primeira gestão de Rogé
rio Kretzer, depois no mandato do Dr.
Beto e na gestão do Ivan.

Foi um desbravador, abriu quase
80% das estradas municipais. Ainda

na prefeitura trabalhou como me

cânico com muita dedicação porque
gostava da profissão. Para o muni

cípio de Alfredo Wagner trabalhou
mais da metade de sua vida. Nun
ca teve inimigos, era conhecido por
toda comunidade.

Para a família, sempre foi um pai
com P maiúsculo, dedicado, carinho
so, trabalhador. Quando sobrava um

tempinho ele inventava alguma coisa
na sua oficina onde trabalhou até re

centemente com seus 84 anos. Hoje,

lá em cima com o Patrão Celestial ele
me ilumina porque estou seguindo
seus passos, seu exemplo e sua edu
cação. Pai, sua esposa, suas filhas,
seus netos, bisnetos, nora, genros e

principalmente eu, teu filho que tanto
te amou e ainda te ama, agradece
mos tudo o que o senhor fez por nós
e pelo município de Alfredo Wagner.

O Senhor foi um exemplo de Ho
mem com H maiúsculo.

Meu herói, meu pai Izidoro Ce
chetto. Seu filho Dido.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DECRETO NO. 3469/2011

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER

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

DECLARA EM SITUAÇÃO ANORMAL CARACTERIZADA COMO SITUAÇÃO DE EMER

GENCIA, A ÁREA DO MUNiCíPIO AFETADA POR ENXURRADA.

Art. 20 Confirma-se a mobilização do Sistema Nacional de Defesa Civil, no âmbito do Municí

pio, sob a coordenação da Comissão Municipal de Defesa Civil - COMDEC e autoriza-se o desencadeamen

to do Plano Emergencial de Resposta aos Desastres, após adaptado à situação real desse desastre.

NIVALDO WESSLER, Prefeito Municipal de Alfredo Wagner, no uso das atribuições legais conferidas

pela Seção II, Artigo 93, Item XXX da Lei Orgânica do Municípío, pelo Art. 17 do Decreto Federal no 5.376,
de 17 de fevereiro de 2005, pela Lei Estadual nO. 10.925, de 22 de setembro de 1998, pelo Decreto Esta

dual nO. 3.924, de 11 de janeiro de 2006 e pela Resolução no 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil.

CONSIDERANDO QUE:

Art. 30 Autoriza-se a convocação de voluntários, para reforçar as ações de respos

ta aos desastres, e a realização de campanhas de arrecadação de recursos, junto à comunida

de, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre.

Parágrafo único. Essas atividades serão coordenadas pela Secretaria Executiva da COMDEC.

- a ocorrência de enxurrada, acompanhado de chuva intensa e concentrada, no dia 22 de janeiro de

2011, atingindo parte do município, conforme mapa das áreas afetadas, anexo ao presente Decreto;

- como conseqüências deste desastre, resultaram os danos e prejuí
zos, constantes do Formulário de Avaliação de Danos, anexo a este Decreto;

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publica

ção, devendo viger por um prazo de 90 (noventa) dias.

- a recomendação da Comissão Municipal de Defesa Civil, que avaliou e quantificou o de
sastre em acordo com a Resolução nO. 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil- CONDEC;

Parágrafo único. O prazo de vigência deste Decreto pode ser pror

rogado até completar um máximo de 180 dias.

- concorrem como critérios agravantes da situação de anormalidade: o grau de vulnerabili
dade do cenário, da população e o despreparo da defesa Civil local, frente ao Desastre;

DECRETA

Art. 10 Fica.declarada a existência de situação anormal provoca
da por desastre e caracterizada como Situação de Emergência.

Parágrafo único. Esta situação de anormalidade é válida apenas para as áreas des

te Município, comprovadamente afetadas pelo desastre, conforme prova documental estabeleci
da pelo Formulário de Avaliação de Danos e pelo Mapa da Área Afetada, anexos a este Decreto.

Alfredo Wagner - sc, 23 de janeiro de 2011.

Nivaldo wessler

Prefeito Municipal

ALFREDO WAGNER RECEBERÁ GRUPO TEATRAL FAZE-DÔ
O Grupo Teatral Menestrel Fa

ze-dô estará em Alfredo Wagner
para apresentar a peça Bulha dos
Assombros. Peça baseada nas es

tórias de assombração da Serra.

Cidade: Alfredo Wagner
Dia: 10 DE FEVEREIRO - QUINTA

-FEIRA
Horário: 20:00 Hs

Apresentação gratúita e para
todas as idades

Local: Rua beira Rio
Em caso de chuva será no Par

que Municipal

O PROJETO TEATRO CIRCULA-DÔ
HORÁRIO DE VERÃO, HORÁRIO DE
CULTURA procura promover o Lazer
e o Acesso do público à Arte duran
te o Horário de Verão. Patrocinado

pela FUNARTE - Fundação Na
cional de artes, através do Prêmio
Artes Cênicas nas Ruas promove
a circulação do espetáculo "Bulha
dos Assombros" - Teatro de Rua
com Bonecos Gigantes, por 08 re

giões do estado de Santa Catarina,
passando por 18 cidades: Florianó
polis, Garopaba, Laguna, Balneário
Gaivota, Braço do Norte, Bombi
nhas, Itapoá, Campo Alegre, Três
Barras, Lages, Xanxerê, Caibi, Pal
ma Sola, ltá. Passos Maia,Tangará,
Fraiburgo e Alfredo Wagner. A tem

porada de circulação iniciou no dia

09 de janeiro de 2010 em Florianó
polis e terminará no dia 12 de fe
vereiro em ltá. Serão rodados 5.000
km e se prevê atender a um púbico
de 12.000 pessoas diretamente.

A apresentação do espetácu
lo Bulha dos Assombros Teatro

de Rua com Bonecos Gigantes do
Grupo Menestrel Faze-Dô. O espe
táculo é baseado nas histórias de
assombração contadas pelo povo
do alto da serra. A apresentação
é gratuita e o espetáculo é para
todas as idades. Espetáculo Para
todas as idades.

O Grupo de Teatro Menes
trel Faze-Dô foi fundado em 1993
como um Centro de Pesquisas Tea
trais. Desde então vem trabalhan
do no desenvolvimento de uma

linguagem própria e da construção
de uma didática para o ator po
pular, O Grupo Menestrel Faze-Dô
é uma associação de artista que
busca, através de suas montagens
com Teatro de Rua, pesquisar e o

registrar a cultura popular serrana
trabalhando com elementos

que formam a identidade cultural
do nosso povo, como a oralidade, o
imaginário popular, a religiosidade
cabocla. Ao mesmo tempo desen
volvendo um trabalho de apresen
tações e oficinas junto a comuni
dade. O Grupo Menestrel Faze-Dô
tem apresentado seus espetáculos
em eventos e festivais por todo o

pais e compreende que o artista de
teatro deve ser um agente cultural

promovendo o acesso da comu

nidade a arte, contribuindo assim

para a melhora da qualidade de
vida da população

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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GAIAJA

DANDAU FREIBERGER
CIDADE: AlfREDOWAGNER
PRETENDE NO FUtURO: FAZER FACUL
DADE DE ENFERMAGEM E TER SUCESSO
PROFISSIONAlMENI'E.
DIA-DIA: TRABALHO E ES'IUDO.
PRATO PREFERIDO: BATATA-FRlT� PlZ%A,
FEUÁO E ARROZ.
UVRO: NINGUÉM É DE NINGUÉM.
RLME: AS BRANQUEW.
MÚSICA: AMO NOITE E DIA.

CAROL DEIIE DEueH JAQUEUNE LUIIA MARlAEUSA _lU MlU ALESSANDU USA IELLIS IUBIAGABRIELAANDREIA

uGrandes realizações são possíveis
quando se dá ·mportância aos pequenos começos."

Formandos do Ensino Fundamental da E. E. B. Silva Jardim

GAIOJA

r

SCHWllma JUNIOR.
CIDADE: AlfREDOWAGNER
PRETENDE NO FUtURO:ES'IUDAR
SONHO DE CONQUISTA: UM FUtURO
MELHOR
DIA-DIA: LAÇAR
PRATO PREFERIDO: PIZZA
MÚSICA: PAGODE

. MOJ)A EXÇLlJSIVA
E ATUAL

Há 30 Anos Com você. DIJSK RE EDIo."
(48) 3276-146� (4BJc',�27�1"'".
Rua Herc·ílio Luz, 40
,Centro - AI"'redo VVagner

De: Marilene, Creyce e Vitória
,

"Umafotografia é um instante da vida

recuperado para a eternidade."
Revelação Digital com qua.lidade na hora

E-mail:fotogreyce@ig.com.br
Pones:(48)3276-1334í8813-8471j8814-0023

Rua: Anitápolis, 355 - Centro - A!fYedoWagner - SC

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



II!] Jornal de AlfredoWagner
'

GERAL .

5 DE FEVEREIRO DE 2011

-POETAS DEL MUNDO ESCOLHEM
CONSULESA PARA ALFREDO WAGNER
Poetas dei Mundo é uma associa

ção internacional que reune poetas e

escritores do mundo todo em torno de
um ideal: a reconstrução da civilização
através da poesia. Diz o Manifesto Uni
versal publicado no site da entidade: A
humanidade vive momentos decisivos
de luta pela sobrevivência, mas ainda
não acordou para o fato de estar ca

minhando rumo a um precipício, direto
para a extinção. Urge que tomemos o

leme e mudemos o caminho para a ele
vação coletiva, para que recuperemos o

patrimônio da vida como dom universal
e direito de todos. E encerra o Manifesto
com palavras de esperança: Nossa es

perança é alcançarmos, através da pala
vra, o acender do verbo nos corações de
cada um, para o verso das montanhas,
para a noite sigilosa da alma; assumindo
e ascendendo os dons guardados no in
vólucro cuidadoso do ventre da nature

za, até ver o anunciado amanhecer, em
que cada um acrisolará sua alma com

amor, movido pelas palavras. A Poesia
é do mundo - e nós somos da Poesia.

A entidade tem representantes
em todos os países e no Brasil já con

ta com consules em muitas cidades.
Para representar a associação em

Alfredo Wagner, Bertolina Maffei foi
escolhida consulesa. Sua biografia e

suas poesias foram publicadas no site
oficial da entidade: http://www.po
etasde Imundo .corn/verl nfo_

ameri ca.

asp7ID=7231.
Abaixo publicamos uma das poe

sias escolhidas:
Um sonho, uma paixão, uma de

silusão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



5 DE FEVEREIRO DE 2011 NOTíCIAS Jornal de AlfredoWagner II]
SECRETARIA DE EDUCACÃO

,::II>

CONCLUI PROJETO:
NOSSO LIXO NOSSA
RESPONSÁBILIDADE

Secretaria de Educação e Des

porto entrega ao Prefeito o Projeto
NOSSO LIXO NOSSA RESPONSÁBILI
DADE. O objetivo é ter uma Coleta
Seletiva e a reciclagem do lixo. No

projeto propomos a volta do uso das
antigas sacolas retornáveis, aquelas
do tempo da vovó, reduzindo o uso

das sacolas plásticas. A responsabili
dade de preservar o meio ambiente

é de todos. É admissível que uma

pessoa, por falta de conhecimento,
ou irresponsabilidade, agrida o meio
ambiente. Estamos vendo todos
dias, e bem perto de nós, as con

seqüências das agressões ao meio
ambiente e a reação do Planeta Ter
ra. Fazemos parte dele e tudo aquilo
que o prejudica acabará nos afetan
to negativamente também. j

1

I
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POLITICA REGIONAL 5 DE FEVEREIRO DE 2011

GlOVANE DE FREITAS

PSDB REUNIÃO APRESENTA NORMAS
PARA CONVENCÕES

::til

Encontro esclareceu dúvidas e orien
tou coordenadores regionais e integran
tes do partido sobre os prazos a serem

respeitados pelos diretórios municipais
2011 é ano de renovação para o

Partido da Social Democracia Brasilei
ra (PSDB). As convenções municipais e

estadual acontecem em 20 de março e

17 de abril respectivamente e, segun
do o presidente estadual do partido,
Leonel Pavan, esta é "a oportunidade
para fortalecermos o partido nos muni
cípios, mobilizando nossas bases, reno
vando os cargos partidários e trazendo
novas lideranças para o ninho tucano".

Nesta terça-feira (1°) uma reunião foi
promovida para esclarecimento de dúvi-
das com algumas lideranças tucanas de cumpridos. Para facilitar o acesso

Santa Catarina. Ministrado pelo Deputado a estas informações, o Manual de
Estadual Marcos Vieira, o encontro reuniu Convenções Municipais 2011 foi en-
coordenadores das regiões Serrana, Meio caminhado para todos os diretórios,
Oeste, Oeste e Extremo Oeste catarinense. contendo as informações necessárias

fIOS prazos e datas devem ser para a realização das convenções, in-

cluindo os modelos de documentos
para a eleição e para a oficialização
dos resultados", explica Marcos Vieira.

O Manual também está disponível
para download no site do Diretório Es
tadual (www.psdb-sc.org.br).

CÂMARA DEVE CRIAR A CPI DO ÁLCOOL
Na primeira semana de trabalho em

Brasília, o recém-empossado Deputado Fe
deral Rogério Peninha Mendonça (PMDB),
assinou requerimento de apoio à criação
de uma Comissão Parlamentar de Inquérito.
A CPI do Álcool, como deve ser chamada,
vai investigar as causas e conseqüências
do consumo abusivo de bebidas alcoólicas.
Dados preocupantes do Ministério da Saú
de mostram que a bebida, além de causar

danos à famnia, é responsável direta por

prejuízos aos cofres do Estado. Segundo a

estimativa, cerca de 35% das vítimas inter
nadas em hospitais de emergência no Brasil
apresentam índices elevados de alcoolemia.
Para o Deputado Peninha, a "cultura do ál
cool" está enraizada na sociedade brasileira:
"a cada dia que passa, banalizamos mais o

consumo de bebida alcoólica e, como se

não bastasse, permitimos que ele seja esti
mulado dentro da própria família". De acor

do com o parlamentar, os jovens utilizam a

bebida como um rito de passagem à fase
adulta, influenciados por exemplos que, na
maioria das vezes, saem do berço familiar.
Se instalada, a CPI vai contribuir com dados

.

importantes para a 63a Assembléia Mundial
da saúde, que vai ser realizada em Brasnia,
no mês de maio. O evento é considerado o

fórum máximo da Organização Mundial da
Saúde (OMS) e tem como um dos temas,
"Estratégias para a redução dos danos pro
vocados pelo álcool".

JORGINHO MELLO TOMA POSSE COMO
DEPUTADO FEDERAL

O deputado federal jorginho Mello
tomou posse nesta terça-feira, 1°, no
Congresso Nacional, quando foram
empossados os deputados eleitos
para a 54a Legislatura.

jorginho Mello acumula quatro
mandatos como deputado estadual,
eleito por unanimidade no ano de
2009 presidente da Assembleia Legis
lativa de Santa Catarina. No mesmo

ano também, exerceu interinamente
o cargo de governador.

Eleito deputado federal em outu
bro de 2010 com 119.757 votos, sen
do o sa mais votado, com votação em

todos os municípios do Estado.
Na posse, recebeu os cumprimen

tos dos filhos Bruno e Filipe e correli
gionários, como Beta Martins (PSDB),
prefeito de Imbituba. "Representar
Santa Catarina é um privilégio. Nossa
luta será no sentido de mostrar que
aqui existe um povo trabalhador que
faz a economia crescer. Um Estado
que gera lucro para o país e que rece

be pequena parcela de retorno deste
lucro. Vamos brigar para aumentar
este retorno dos recursos aos municí
pios catarinenses", enfatizou o depu
tado federal jorginho Mello.

MECÂNICA -AUTO ELÉTRICA
BORRACIIAIUA-LAVAÇAo

RESTAURANTE

Rua lano 592 - Barreiros - São José
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SECRETARIA DE EDUCACÃO
ESTUDA CALENDÁRIO EséoLAR

Esta semana a secretária de Educação
Albertina Marques Rover, junto com Dire

toras e Cooerdenadoras estudam novas

datas para repor a semana em que os alu
nos ficarão sem aulas. Alunos e professo
res não serão prejudicados pela alteração
do calendário escolar e nem pela reposi
ção das aulas.

ABERTAS INSCRICÕES PARA CONCURSO PÚBLICO
:>

o concurso de Alfredo Wagner oferece
05 vagas em cargos de nível superior. O

vencimento é de até R$ 6.060,00. Cargos do
Concurso Alfredo Wagner são de Farmacêu

tico, Fisioterapeuta e Médico. As inscrições
são na Prefeitura de Alfredo Wagner, no ho-

rário das 09h às 12h e das 13h30min às 16h,
até o dia 21 de fevereiro de 2011 A taxa

de inscrição será de R$ 80,00. As provas es

critas serão realizadas nas dependências da
Secretaria Municipal da Educação de Alfredo

Wagner, no dia 27 de março de 2011, com

início às 09h e terão duração de 03 horas.
O gabarito provisório será divulgado 01 dia

após a realização das provas. O prazo de va

lidade do Concurso de Alfredo Wagner será
de 02 anos, podendo ser prorrogado por
igual período uma única vez.

AGORA É LEI: QUEM NÃO SEPARAR O LIXO PODERÁ SENTIR NO BOLSO
A nova Lei da Política Nacional de Re

síduos Sólidos, Projeto que tramiitou no

Congresso Nacional por 21 anos, entrou em

vigor no dia 01/01/ 2011, com o objetivo
de melhorar as condições do Meio Ambien-

BRIGADISTAS DE
ALFREDO WAGNER

FORAM DIPLOMADOS
PELO COMANDO GERAL

Na visita por nossa cidade, o CeljBM
José Luiz Masnik conheceu a turma de
Brigadistas de 26 voluntários formados e

capacitados para os primeiros atendimen
tos e reconheceu a necessidade de insta
lar uma unidade do Corpo de Bombeiros
na cidade, tão almejada pela população e

reivindicada pelo Sr. Pedro Jayme dos San

tos, presidente do CONSEG desde 2001.

te. A Lei prevê multas também para quem
não separar adequadamente as sobras do
mésticas, seja em empresas ou residencias.
As multas podem ser RS 50,00 a R$500,00.
Prevê também a obrigação das Prefeituras

coletar separadamente o lixo orgânico do
reciclável. Empresas, produtores, comercian
tes, industrias, distribuidores e consumidores
também são responsáveis pelo destino dos
seus residuos que poluem o planeta.

AVISO DA SECRETARIA DA EDUCACÃO
:>

A . Secretaria M
i:ducação Informa" a

alunos da rede,.,\J;T1uniCipal de
Educação que o .início das aulas

foram prorrogadas para o dia 14
de fevereiro ..

CARNÊS DE IPTU JÁ EST�O SENDO DISTRIBUIDOS
O Setor de Tributos e Receitas

da Prefeitura Municipal informa
que já está sendo distribuidos os

carnês do IPTU. Há um desconto
de 10%, já calculado no carnê,
para pagamento a vista até o dia
30 de março. O pagamento tam
bém poderá ser efetuado em três
vezes com vencimento em março,

abril e maio. Encontrra-se também
a disposição os alvarás de Licença
e Localização e o alvará Sanitário
e o limite para pagamento é até
o dia 28 de fevereiro. Izabel Cristi
na Andersen Kretzer, informa que
o Setor está a disposição do con

tribuinte para esclarecimento de
dúvidas e valores.

RETORNO AS AULAS
Alunos voltam as aulas no dia ambiental e o desenvolvimento

14 de fevereiro, mas os professo- de modelos para o uso racional
res da rede municipal de ensino dos recursos naturais.Com tanta

já retornam no dia 01/02. Estava agressão ao Meio Ambiente, é im-
sendo organizado um SEMINÁRIO portante retornar ainda mais cons-

OE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,para os. cientes da agressão a nós mesmo. i

pm"fêssores em parceria com a Re"s' Tema relevante em todo planeta; a 1

'$éryá .Rlo das Furnas e a Ong SRVS r . trabalhado com mais c

A ôn�'foi fundada há 20 anos ern sele a infancia. Infellzme
Curitiba, uma organização não-

'i.eventos catastróficos que 0-

-governamental que tem corno, laram Santa Catarina no final' de
missão trabalhar pela conservação' janeiro obrigaram aos integrantes
dá natureza, protegendo áreas da SPVS a se unir às equipes de

.

nativas, promovendo a educação socorro e o Seminário foi suspenso.

OVO FORMATU�JERCEIRÃO 2010

já se encontra a disposição dos
interessados o ovo da formatura do .

Terceirão 2010. A formatura foi filma
Mauro Oemarchi a pedido cje

um dos pais. Os pedidos poderão ser

feitos ao Jorge na Rodoviária. A aber
tura do ovo poderá ser vista no www.

youtube.com/maurodemarchi

PREFEITO FORMIGA
PARTICIPA DE REUNIÃO

PEDAGÓGICA
Secretaria Municipal de Educação iniciou ano

letivo com uma reunião peddagógica com os pro
fessores efetivos da Rede Municipal de Ensino no dia
primeiro de fevereiro. O prefeito Formiga participou e

comunicou em primeira mão aos professores que as

aulas só irão inicar no dia 14 de fevereiro. Em virtude
das fortes chuvas que atingiram o interior do muni

cípio destrruindo pontes e estradas. Muitos alunos
seriam prejudicados com pelas faltas se aulas come-
çassem no dia 07 como estava previsto no calendá- ...

rio escolar. Ainda não é possível transportar os alunos
de várias comunidades, mas a prefeitura está com

máquinas e homens trabalhando no interior para li-
berar as estradas.e meio, venha conferirl
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COLUNISTA alGAI RIURAUS • SICmARIO DO TURISMO

OS ENCANTOS DE NOSSA TERRA
Desde o início, as mais antigas civili

zações dependiam de um recurso em es

pecial para manter a vida dos seres vivos
que a habitavam.

O tempo foi passando e este recurso

se tornou cada vez mais essencial para to
dos e para tudo que vive em nosso planeta.
E hoje, mais do que nunca, a água é um

componente indispensável para sobrevi
vência da humanidade, pois a cada década
ela vai se tornando mais escassa e poluída.

Infelizmente, em pleno século XXI, mui
tas pessoas ainda não se deram conta de
que ela não só pode se transformar em algo
inconsumível, como em algo inexistente.

Levando em consideração a propor
ção da poluição de rios, córregos e até
mesmo oceanos, nossa cidade se destaca
por ter na água que nasce em suas terras,
qualidade e abundância. Não é por acaso
que Alfredo Wagner é conhecida como a

Capital das Nascentes.
O município é formado por inúmeras

nascentes, encontradas em várias localidades,
que dão vida aos rios da região. Felizmente os

níveis de poluição das águas alfredenses ainda
são considerados aceitáveis quando compara-

dos com outras regiões do Estado.
Assim, essas mesmas águas que saciam

a sede da população, formam os rios do mu

nicípio que vão ganhando força através de
seus encontros e formando belas paisagens.

Alfredo Wagner, por ser um município
caracterizado por seu relevo acidentado,
possui diversas quedas d'água, que por sua
vez se revelam em belíssimas cachoeiras.
Muitas dessas cachoeiras já se tornaram

ponto de visitação por sua beleza, mas

muitas ainda precisam ser exploradas.
Em sua maioria, as cachoeiras do mu

nicípio são formadas por águas límpidas e

transparentes, o que as tornam propícias
para banho, trazendo assim para o municí
pio uma forma alternativa de turismo.

IMPORTANTE: Nosso objetivo é divul
gar as belezas nas quais nosso município
possui, onde nem sempre se tem a consci
ência da total importância 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.

COLUNISTA: FÁBIO MAFFEI

NA PARADA DE SUCESSSO
Olá amigos, estou iniciando uma nova

coluna no jornal Alfredo Wagner, a pedido
do Redator. Vou tratar aqui dos sucessos

musicais do momento.
Um dos cantores mais pedidos em na

região Sul e Sudeste é o jovem Luan San
tana de apenas 19 anos que tem deixado
sua marca e feito muito sucesso.

Luan Santana renovou contrato com a

gravadora Som Livre por 3 anos, no valor
de RS 2 milhões, para gravar o OVO no Rio
de Janeiro, dia 11 de Dezembro. Esse cd e

Dvd será lancado somente no mês de Abril.
Ele é o cantor mais bem pago do Brasil e
que dá lucro para sua gravadora. Seu show
custa algo em torno de RS 500 mil.

Mas em Pinhais/PR, ele cobrou RS 800
mil para a rádio local, em 12 de Outubro.
Dia 17 de Dezembro, a prefeitura do Rio de
janeiro pagou RS 1,3 milhão por seu show
e estrutura. Em 2010, ele vendeu mais de
400 mil «rs. mais de 250 shows e foi visto
por mais de 15 milhões de pessoas, com
média de 60 mil pessoas por shows.

O recorde da Festa do Peão de Bar
retos, foi em seu show, com mais de 220
mil pessoas. Neste dia, a organização da
festa pediu nas rádios, para as pessoas
voltarem para casa, pois o parque não su

portava mais gente. A região de Barretos
ficou toda congestionada.

No Youtube, mais de 120 milhões de
acessos, mais de 864 mil seguidores no Twit
ter, mais de 130 mil comunidades entre Orkut,
Facebook, My Space, entre outras redes sociais.
São espantosos os números. Mas é isso mes

mo. E só tende a aumentar em 2011.
Ele é disputado por vários donos de

casas de shows, imagina a fortuna, é me

lhor nem pensar ...
Participou no último Planeta Atlântica,

onde sempre o Pop/Rock prevalece, mas foi
o show mais esperado e divulgado do evento.

Claro, o sertanejo está no auge, o

Sertanejo Universitário está arrastando

multidões. A música Adrenalina, foi a mais
tocada do mês de Novembro, apenas com
4 semanas de lançamento, era a mais to
cada do Brasil, agora está entre as 20.

Mas está sendo lançada há alguns
dias "Química do Amor" do Luan Santana
com Ivete Sangalo que promete estou-

rar. só esperem e vocês vão ver. Vale
lembrar que essa semana Luan Santana,
Zezé di Camargo e Luciano, Vitor e Léo,
Chitãozinho e Xororó, Gian e Geovane,
entre outros sertanejos estão fazendo
shows em prol das vítimas da enchentes
do Rio de janeiro.

CONVERTASUAS ':

t ��� ElDVO
é :fOlJE:(48) .8'
� �.'

MAURO DEMARCH

(48) 3276-1553
(48) 8844-2327
Rua Claudino Mariotti, Sn - Centro

AlfredoWagner

�;
Comércio de Peças e Mecânica Pesada,

Soldas e �avaç�().
Rua do Comércio, 821 • Barracão

AlfredoWagner

Gravações
edições
Filmagem de Eventos
Fotografia
Recuperação e impressão de fotos antigas
Recuperação de dados em HD e Micro SD

EmaiJ: maurodemarchi@gmail.com
Caixa postal 20 • CEP: 88450·000 » AlfredoWagner» SC

Masculina, Feminina e Infantil
Nas Compras á Vista

Calças Jeans 30%
Nova Coleção Primavera, Verão 20%

Langerie 15%
Todo Mê.. Sorteio de Uni Brinde Esp,",c:iaJ

«:48) 3276-2309
f:48) 8823-0862
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PRESIDENTE SOLICITA CÓPIA DO
PROJETO EXECUTIVO DE PONTE

o Presidente da Câmara de Vere
adores de Alfredo Wagner, Silvio José
Althoff/PMDB, requereu ao Prefeito
Municipal a cópia do projeto executivo
da ponte construída na localidade de
São Wendelino.

A ponte, que foi avariada pelas
chuvas, vinha recebendo críticas por
parte dos moradores devido a sua es

trutura: pilares fixados com menos de
um metro e meio de profundidade.

Em função desses problemas, o

projeto executivo da ponte foi requerido
pelos vereadores pela primeira vez em

agosto de 2010. No início de fevereiro
de 2011, o projeto executivo foi solicitado
pela segunda vez e o Executivo Municipal
tem 30 dias para prestar as informações.

FORMADA AS COMISSÕES TÉCNICAS LEGISLATIVAS
As Comissões Técnicas Legisla

tivas foram formadas na primeira
sessão ordinária de 2011. O Vereador
Paulo Cesar Rossi/Pl assumiu a pre
sidência da Comissão de Constituição,
Legislação, Justiça e Defesa da Eco- e

nornia, o vereador João Constante da
Cruz/PMDB assumiu a presidência da
Comissão de Finanças, Orçamento,
Obras Públicas e Urbanismo; o vere

ador José Henrique Wagner/PMDB
vai presidir a Comissão de Educação,
Saúde, Assistência Social e Direitos
Humanos; e o vereador Agnaldo Ono

fre/DEM a Comissão de Indústria, Co
mércio, Agricultura e Meio Ambiente.

Integram também as Comissões
Técnicas da casa os vereadores, Ede
nilson Rodrigues de Souza/PMDB,
Adilson Mariotti/PSDB, Emílio Carlos
Petris/PR e Valdenir Schaffer/DEM

A população de Alfr.edo Wagner tem per
guntado ao jornal sobre a faltá de informações
da camara de vereadores.

A pergunta é: Quem preside acamara?
Quem são os vereadores? corno esta a atua
ção de cada vereador?

Quais os projetos que estão em pauta para
beneficiar a população e o município?

�

O "'JA" Jornal Alfredo Wagner informa'que
atualmente a cerrera de vereadores não tem

� .

-

nenhuma parceria com este veículo que repre-
senta o fJ)unicípio. O jornal informa que a1ual
mente a manutenção e apoio ao jornal vê!] da
Prefeitura e do comércio local. ,7'

A Prefeitura informa sobre as publicações
legais e informativos sobre os trabalhos das

Secretarias municipais. O comércio entendeu
a importancia do jornal local e ajuda com pa
trocínios. Segundo informações extra oficiais,
a camara municipal d�:v�réadores de Alfredo
Wagner tem um contraro tem outro jornal que
não é do munidpio, ou seja, prestigiando cetro

município e deixando de gerar informação a

popul ação que os elegeu.

A direção do jornal informa que o n9sso
representante do jornal em Alfredo wa'gner
já prQcurou a camara para negociaçãoifl]as
até o:lT)omento não obteve retorno" ,l\Çf.�:�itamos que em breve esta negociação :$eja %

concretizàda, pOIS desta forma a população
terá mais informação sobre os trabalhos e

atuação dos vereadores.

SILVIO DIZ QUE SITUAÇÃO DOS
AGRICULTORES É DESESPERADORA

VEREADOR PEDE UNIÃO PARA ENFRENTAR OS
PROBLEMAS CAUSADOS PELAS ·CHUVAS

o vereador, que é líder da banca
da governista (foto) disse que muitas
famílias foram prejudicadas, estradas
e pontes avariadas, sendo imprescin
dível o empenho de todos na busca
de recursos para ajudar o município.

POPULAÇÃO QUER MJ\IS, INFORMAÇÃO SOBRE A CAMARA MUNICIPAL

o Presidente Silvio José Altho
ff subiu à Tribuna na última sessão

para falar a respeito da difícil situ

ação que os agricultores de Alfredo
Wagner estão passando. Com o pre
ço da cebola a R$ 0,25, os colonos
não estão conseguindo gerar renda
para pagar bancos e agropecuárias.

"Precisamos nos reunir com a

Secretaria da Agricultura, Epagri e

sindicatos para avaliar este proble
ma e tentar encontrar uma solu
ção" ressaltou.

Alfredo Wagner tem a sua econo

mia baseada na agricultura, sendo a

cebola o carro-chefe. O preço irrisório
que está sendo comercializado o quilo
da cebola está comprometendo todo
o orçamento da das famílias agriculto
ras e por tabela a economia dos mu

nicípios. "Os agricultores trabalham de
sol a sol com suas famílias e, se este
cenário não mudar, acontecerá uma

grande evasão no meio rural".

Alfredo Wagner, a exemplo de ou

tros municípios, foi assolado pelas chu
vas no último mês. O vereador Emílio
Carlos Petris/PR disse que o momento
é de união para enfrentar mais uma vez

os problemas causados pelas chuvas.

.< l.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



, .:.:.:..:.•••:+:.:.: :........ 't' -.:J: ;.��� :��..� ·:4-;�Z�t:.#

ImJomal d�t,AJh.e.toW.��i"
..

INFORMATIVO 5 DE FEVEREIRO DE 2011

COMUNIDADES ASSOLADAS
POR ENXURRADA

Mais uma vez as chuvas causaram

estragos em Alfredo Wagner. Choveu
muito nas cabeceiras do Rio Santos Anjos
que, junto com o Rio Perito forma o Rio
Caeté. As chuvas ocorreram lá às 18:00
hs de sabado e foram chegar no centro
de Alfredo Wagner às 21 :00, deixando
preocupados moradores e comerciantes.
Faltou pouco para a água entrar e alagar
todo o centro. O Sr. Leopoldo Schaffer, 79
anos, morador do Alto Caeté, comentou

que nunca viu uma errhente como a

que ele presenciou no últtimo sabado.
Sua neta, Charlene Schaffer, fotografou
e filmou o momento em que as águas
revoltas passavam sobre a ponte em sua

comunidade arrastando madeirame e a

margem do rio.
O estrago foi completo e o prejjuí

zo enorme, tanto para a administração
pública, quanto para os colonos mora

dores nas margens dos rios atingidos.

Várias pontes foram arrancadas, pro
dução de cebola armazenada em em

galpão foi levada, animais e objetos
foram arrastados. Graças a Deus, a vida
humana foi poupada. E logo na manhã
seguinte começou-se a reconstrução e

limpeza da sujeira trazida pelo rio.
As fotografias falam por sí e po

derão ser vistas abaixo. As fotos do
momento da enchente são tiradas por
Charlene Schaffer.

Moveis e Vidraçaria
ALMEIDA
(48) 327&-11 34
Vidros Comuns, Temperados, Box para banheiros e Persianas, Moveis em Geral

Há 40 anos Mobilhando sua Casa
Rua do Comericio. 720 - Centro Alfredo Waaner

JANEIRO TUMULTUADO EM
ALFREDO WAGNER

As férias de início de ano trazem

tranquilidade e harmonia para Alfredo
Wagner. Porém, em um ou outro local
a harmonia infelizmente não foi per
feita. Assaltos a mão armada, aciden
tes e desastres marcaram este mês de
janeiro. Ao longo da semana procurei
a Delegacia para falar com o Coman
dante do Batalhão da Polícia Militar,
Sargento joão Paulo e obter mais in
formações para nossos leitores. Infeliz
mente, houve um desencontro pois ou

o Comandante estava fora em serviço
ou em reunião. Pretendo retornar lá
na semana que vem e nos próximos
números de nosso jornal passar mais
informações para oss nossos leitores.

Um grande acidente ocorreu na

quarta-feira na BR 282 quase em

frente a Carroceria Barracão, segundo
informações que me passaram. Os Bri

gadistas de Alfredo Wagner e a equipe
do Corpo de Bombeiros de Bom Retiro
estavam reunidos no Clube quando fo
ram chamados para socorrer o aciden
te, interrompendo a reunião.

O acidente envolveu diversos veí
culos e o socorro utilizou um helicópte-

ro além das unidades de Resgate.
Em todos os acidentes a causa

pode ser a imprudência, alta velocida
de, e a dirigir embriagado.

Os assaltos, pelo que consta nas

conversas que circulam pela cidade,
foram executados por uma unica pes
soa que já teria sido presa. A própria
comunidade onde morava o suspeito
dos assaltos auxiliou a Polícia na prisão.

O motivo para este mutirão de
assaltos? Dívida de droga, pelo que
comenta-se pelas ruas da cidade.

Quando houve a invasão do Com

plexo do Alemão no Rio de janeiro, o

trafico de drogas sofreu um duro golpe
com perda considerável de dinheiro e

armas. Daí a necessidade de que suas

ramificações começassem a cobrar as

dividas pendentes. A pressão exercida
no Rio de janeiro demorou um pouco
para ser sentida nas cidades do interior
dó Brasil, mas já chegou. Em outras ci-

. dades pequenas devem estar ocorren
do o mesmo fenômeno.

A vigilância solidária é o segredo
para se combater o mau da violência
em nosso município.

TRANSPORTE ESCOLAR
AUMENTARÁ SUA FROTA

A Prefeitura Municipal recebeu
três ônibus novos para renovar e

ampliar a frota e dar mais conforto
e segurança aos alunos usuários do
transporte escolar. Os ônibus, esta-

cionados em frente à Secretaria da
Educação, representam um esforço
da Administração Pública para a ob
tenção de melhorias e qualidade de

.

vida .para os alfredenses ..
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