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Somos uma agência funerária que atua
e efetua todo o tipo desetViços funerários:

• transiado;
• tanatopraxia;
• reconstitllição;

• omamentaç6esnaturais e artificiaís;
• servíços de eem�ério,

Cobrimos qUalquer orçamento.
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INDUSTRIALIZAÇÃO OU AGRONEGÓCIO E TURISMO RURAL?

A péssima situação pela qual passa o pro
dutor rural alfredense, neste momento em que
a safra da cebola comemora mais um recorde

nacional, está trazendo de volta uma discussão

repetitiva quando o assunto é crise: a industria

lização do município. Dizem vozes tidas como
sábias que a indústria gera emprego para a

cidade e faz circular dinheiro no comércio. t
verdade, quem diz isso fala verdade, mas não

é tudo.
Dificilmente falarão dos aspectos negati

vos de uma indústria para a Capital Catarinense
das Nascentes.

E quais são os lados negativos?Vários e de
grande impacto. Não vamos

falar do impacto ambiental que depende
rá do tamanho da indústria e de sua constitui

ção. Uma indústria para se instalar no município
precisará de incentivo da Prefeitura através de

isenção de impostos por um período de tem

po compensatório. Pelo menos uns 20 anos

sem pagar uma nesga de imposto. Uma indús
tria que queira se instalar aqui quererá, custe o
que custar, ter a Câmara de Vereadores do seu

lado.

Pagando bem. .. e, amigos e amigas leito

res, não existe pior coisa para um município do
que uma Câmara de Vereadores dependente
de uma IndústriaVim de São José dos Campos,
cidade do Vale do Paraíba considerada como a

melhor do Brasil para tratamento de tubercu

lose, sendo considerada Estância Climática por
causa de seu ar puro. Na Década de 70, Vere
adores apoiados financeiramente por grandes
indústrias, conseguiram eliminar o status de
Estância Climática, para que fabricas pudessem
ser erguidas no município. Hoje a cidade tem

mais de 800 mil habitantes, uma poluição que
envenena todo mundo e Um grave problema
de desemprego, comércio falido, só prosperan
do grandes Shoppings. E mais, recentemente
li uma mensagem num grupo que participo
onde fiquei sabendo que a única solução para
a cidade é a construção de usinas que geram

energia elétrica através do lixo. E a Câmara de
Vereadores vem no cabrestro puxada pelas
grandes indústrias exigindo que o Executivo

permita a construção destas usinas, considera
das pelos especialistas como obsoletas e alta
mente poluentes.

A leitora já imaginou acordar de manhã,
sair para ordenhar sua vaquinha, colher umas
verduras fresquinhas e ficar sabendo que
Alfredo Wagner deixou de ser a CAPrrAL CA

TARINENSE DAS NASCENTES, para que uma

indústria possa se instalar aquinenho absoluta
certeza que nossos atuais Vereadores jamais
permitirão isso. Mas sabemos quem serão os

futuros vereadores?
O impacto social de uma indústria é

sempre negativo, especialmente para uma

comunidade como a nossa, com características

próprias e uma unidade dentro da variedade.
Culturas diferentes invadindo em massa o nos

so espaço e impondo um estilo de vida diferen
te só traz confusão e segregação.

que os agricultores são muito desunidos. Cada
um para si. E não existe um órgão da classe

produtora dedicado especialmente à comer

cialização da cebola. Os Sindicatos tem outro

objetivo. Não é função deles vender cebola. Os
Bancos também tem outros objetivos e não es
tão ali para vender a safra do produtor.

Já convidei alguns lideres agrários para
fazermos uma visita a uma Cooperativa de

cafeicultores no interior de São Paulo. Essa co

operativa comercializa o café de seus coope
rados pelo preço da bolsa de valores de Nova

York. Uma indústria, nacional ou estrangeira, faz
um pedido de café em grãos, a direção verifica
a cotação da Bolsa online. E vende o produto
com um preço justo. Os produtores deveriam
se organizar em cooperativa para oferecer a

cebola para grandes mercados. O Fulano do
Rio Engano não sabe lidar com a bolsa de Nova

York, o sicrano da Lomba Alta não sabe falar

espanhol, o Beltrano do Caeté tem mercado

para a sua cebola? Juntos, Fulano, Sicrano e Bel
trano poderão negociar com mercado externo

e resolver o problema que afeta a todos os

Qual seria então a solução?
Tenho falado com diversos lideres da área

agrícola e noto pouco interesse em resolver o

problema para o produtor rural. Buscam-se pa

liativos, mas dificilmente se busca uma solução
definitiva. Estamos no município que produz
a melhor cebola da região, para não dizer do
Estado e do Brasil. AlfredoWagner sempre ga
nha vários prêmios da Festa da Cebola. Então,
a tradição da produção ceboleira pode e deve
continuar. Mas para continuar os produtores
precisam se transformar em empresários. Noto

COLUNISTA

MAURO DEMARCHI

produtores: a injustiça do preço da cebola. Se
eu vendo um gado eu dou o preço. Posso até

negociar, mas eu vendo pelo preço que quero.
Se eu tenho uma loja de roupas, eu vendo no

preço que eu quero. Só os produtores rurais são
obrigados a vender o produto pelo preço que
o comprador quer? Este problema se dá tam

bém com os produtores de leite.
O Agronegócio é uma das maiores fontes

de divisa no Brasil de hoje. A alta produtivida
de da agricultura mantém estável a balança
comercial.

Se a agricultura familiar não começar a

pensar grande e formar uma cooperativa e

entrar de cabeça no agronegócio, vai parar de
produzir por falta de dinheiro. Os agricultores
e lideres rurais interessados em conhecer esta

cooperativa, podem me procurar. Quem sabe

agendamos uma visita à Cooperativa de Cafei
cultores de Marma para ver como é a organiza
çãodeles.

OTurismo Rural é outra fonte de renda alta
mente qualificada e que não vaimudar em nada

a rotina do produtor, apenas acrescentando

alguns cursos a mais para se adequar ao recebi
mento e atendimento dos turistas. Atualmente
tem sido levado a frente uma iniciativa, já noti

ciada neste Jornal de AlfredoWagner, da união

entre o produtor rural e o turismo. A comunida

de de S. Leonardo tem recebido turistas levados

por Gisele Schuller. Lá sob a direção da Da. Izolde
oGrupo de Danças se apresenta, os turistas vão
conhecer a roça de cebola e participam da co

lheita, etc A comunidade vende seus produtos
e o turista sai fel� Eventos que tragam turistas de

qualidade devem ser incentivados, tanto pelo
Executivo quanto pelo Legislativo pois atrairão

um público qu� irá somar às caracteristicas mu

nicipais e não causar impacto negativo. No ano
passado organizei o II Encontro Catarinense de
Escritores de AlfredoWagner e Região. Estiveram
representados aqui 5 Estados e 30 Municípios e
mais três países: Brasil, Estados Unidos e Portugal.
Nos dois dias de Encontro quas� 150 escritores

participaram. Os que se hospedaram na cidade

puderam percorrer o comércio e visitar pontos
turísticos. Posso dizer sem exagero que Alfredo

Wagner os apaixonou.
Vamos fazer um esforço para continuar

apaixonando os visitantes. Vamos continuar

sendo a maravilhosa CAPfT.ll,L CATARINENSE

DAS NASCENTES. O Cooperativismo no agro

negócio, e o turismo rural de qualidade é so

lução para o município. Indústria não resolve

problema nenhum, só agrava!

PÁSCOA: PAIXÃO, MORTE E RESSURREiÇÃO DE JESUS

JÚLIO CÉZAR HAMES*

COLUNA CATÓLICA

Há alguns dias celebraremos a Paixão, a nos assemelhar a Ele. Assim, nos assemelhan- Deus, é Sagrada e nós humanos, somos res- zonte, a vida nova.

morte e Ressurreição de nosso Senhor Jesus do a Jesus, buscamos a santidade de vida, a ponsáveis porque recebemos a missão de ad- . A Páscoa não é celebração só do sofrimen-
Cristo, Ele pelo desígnio de Deus Pai, em obedi- partir da conversão. Este ano na Campanha da ministrar o mundo, em outras palavras, missão to emorte do Senhor, tão pouco não é somen-

ência ao Projeto de Salvação assumiu a huma- Fraternidade, fomos provocados a mudar nos- de serrnos'coidadores'da vida. te a festa do Cristo Glorioso Ressuscitado. A

:\ nidade encarnando-se, tornando-se homem sas atitudes que contribuem com a destruição Jesus Cristo foi o "cuidador" por excelência, Páscoa é a festa da Paixão emorte Daquele que
para justamente tornar ainda mais conhecido o do Planeta, porque a "criação geme como em mesmo sendo Deus, não se fiou à condição Di- anunciou e viveu o amor, e também é a festa

amor de Deus.Com Jesus Cristo na unidade do dores de partd'(Rm 8,22) pelo uso incorreto dos vina (FI2,5-11), mas esvaziou-se de sua Divinda- da Ressurreição Deste que sofreu e morreu por

Espírito Santo, o Pai resgatou a humanidade do bens da natureza, pela poluição, consumismo e de e na humildadee obediência fez-sehomem apresentar a face humana de Deus. Que possa-

pecado dos primeiros pais: querer ser "deuses'; tudo o que contribui com a destruição do pla- em tudo, menos no pecado (Hb 4,15), pura- mos celebrar a Páscoa, paixão, morte e Ressur-

donos e doutores da vida. A encarnação de neta. t expressão de amor. preservar, e para isto mente por amor à humanidade, distante do reição de Jesus, não o coelhinho da Páscoa, por-
Deus nos ensina a vivência segundo a carida- ainda precisamos nos converter, porque quem plano de Salvação. Ele passou fazendo o bem que o nosso Senhor nos concedeu e sempre

de, pois Jesus Cristo é o modelo de vida para ama cuida, zela e promove a vida. (At 10,38), ensinou com sua vida, concretizou concederá vida, e vida em abundância e é Nele

toda pessoa, o que Ele disse e fez nos provoca a Jesus Cristo cuidou, zelou e promoveu a a caridade e deixou-nos os Sacramentos sinais que a minha, sua e nossa vida, se fundamenta.
conversão e mudança de vida, à vida no amor. vida, principalmente da pessoa. E cada pessoa visíveis da Graça de Deus. Jesus Cristo abraçou a A Ele Glória, porque sua bondade nos resgatou

De modo. especial na quaresma somos estando intimamente ligada com o mundo, cruz, sofreu a paixão, ofertou sua vida pela nos- e irmanou. Feliz Páscoa do Senhor. São os vo-

chamados à conversão, mudança de vida, pois natureza, demais pessoas e animais, deve tam- sa vida, morreu e Ressuscitou libertando-nos, tos da Paróquia Católica e do Padre Marina Loff.

para celebrarmos aqu'Ele que doou-se ese ofe- bém zelar, promover e amar a vida em suas curando-nos, salvando-nos. Ele assumiu nossas Julio Cezar Hames. Seminarista estudante de

receu pelos nossos pecados, somos chamados mais variadas esferas porque a vida parte de dores, limpou nossas feridas e abriu novo hori- teologia.

12 DE ABRIL DE 2011

BOMBEIROS

3276-1190

POLICIA/DELEGACIA

(48) 3276-1190

HOSPITAL - HPS

(48) 3276-1166

COMPANHIA ENERGtTICA

(48) 3276-1033

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO

(48) 3276-1044

RODOVIÁRIA

(48) 3276-1149

PREFEITURA

(48) 3276-1211

POLICIA MILITAR

190

POLICIA RODOVIÁRIA

191

SAMU

192

BOMBEIROS EMERGÊNCIA

193

DEFESA CIVIL

199

PROCON

151

AEROPORTO

INTERNACIONAL

HERCfLlO LUZ

3331-4000

EXPEDIENTE
JORNAL DE

ALFREDOWAGNER

PLANEJAR EVENTOS E EDITORAÇÃO
JORNALlSllCA LTDA ME

CONSELHEIROMAFRA 425
ED. JAQUELlNE " SALA 107/108
CENTRO - FLORIANÓPOLIS - SC

CEP.8801Q-101-TEL3034-3664/9902-
5028

CNPJ. 09581.842/0001-59-
INSCR.MUN.444.746-8

DIRETOR EXECUTIVO
GIOVANE DE FREITAS

(48) 9902-5028

DEPARTAMENTO COMERCIAL
MAURO DEMARCHI
(048) 8802-1578

ASSESSORIA JURfDICA
DR. RONALDO GARCIA

REPORTAGEM/REDAÇÃO
MAURO DEMARCHI

JORNALISTA RESPONSAvEL
GIOVANE DE FREITAS

JP-0003771 SC

DIAGRAMAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



12 DE ABRIL DE 2011
, NOTíCIAS

• •
>," ."'''..

',
,

Jornal de AlfredoWagner�

COLUNISTAS
-IIABEL E IVAN ANDERSEN

CAVALO CRIOULO: ORIGEM E ATUALIDADE

o Cavalo Crioulo se originou dos animais de

sangue andaluz e berbere introduzidos no conti

nente americano pelo aventureiro espanhol Álvar
Núnez Cabeza de Vaca nos primeiros anos após o

descobrimento, mais adiante, se inicia no que hoje
é o RIO Grande do Sul, em 1634, criações com os

equinos trazidos pelos padres jesuítas Cristóvão

de Mendonça e Pedro Romero, Paralelamente as

criações, alguns que foram se 'perdendo da comi

tiva de Cabeza de Vaca durante as suas campanhas
na região passaram a se criar livremente nas planí
cies do conesul do continente americano, vivendo
em estado selvagem por cerca de quatro séculos.
Nesse período, as duras condições do clima acaba
ram criando, através da seleção natural, uma raça

extremamente resistente a alta amplitude térmica,
quanto à seca e à falta de alimento.

Assim como os rnustançues norte-americanos,
os animais que deram origem à raça crioula eram

caçados e domados tanto pelos índios cavaleiros,
os charruas, quanto pelos estancieiros. Atualmente,
a raça crioula está espalhada por todo o Brasil, mas
especialmente nos Estados do Rio Grande do Sul e
Santa Catarina, onde estão os principais símbolos
da raça, os descendentes de La I nvetnada Homero,
de Uruguaia na.

Em nosso município já temos duas Cabanhas
de criação de cavalo crioulo: Cabanha Maju de

Adaga - proprietário Alceu Schweitzer (Pelanca),
na localidade de Rio Adaga.; Cabanha São Cristó
vão - proprietário Daniel Bunn, na localidade de
Soldadinho.

o CRIOULAÇO CLASSIFICA SEIS DUPLAS EM ALFREDOWAGNER
o Núcleo de Criadores de cavalos Crioulos da

Grande Florianópolis e Vale do Rio

Tijucas, promoveu no dia 26 de fevereiro,
juntamente com o CTG São Jorge, as provas de
Criou laço e Laço Criador, classificando seis du
plas em nosso município para o grande Criou

laço em Esteio/ RS, O evento reuniu 19 duplas
na competição, sob a super,visão técnica de
Romeu Koch.

O selo de raça do Tiro de Laço foi para "Obscuro
do Purunã" e na competição de Laço Criador para
"Imperatriz Majú de Adaga':

CONFIRA OS CLASSIFICADOS:
TIRO DE LAÇO:
- José Marcio Melo montando Voz Serrana 320

.
do Painel e Patricke Arruda de Souza com Canyon
Truco.

- Aléxis Alves montando Paiaço dos Olhos
D'Agua e Jaison Clenes com Sina Sina do Tell.

- Diego Madeira Neves montando Mão Nos
Cobres da Escondida e Adriano Vieira Martins com

Ba uer Lati na,
- Ademir da Silva montando Toque Querência

Buena e Antonio Montibeller com Dama da Noite

Zamban.
- Guilherme F. dos Santos montando Inpac Noi

va e Airton Borges com Napoleão do Taquarembo
zinho.

- Guilherme F. dos Santos montando Buenacha
do Atascadeiro e Airton Borges com Madrigueira Pa
rafina.

LAÇO CRIADOR:
- Daniel Bunn montando Ambicioso do Vá Aldo.
- Luiz Gonzaga Maciel Junior montando Itupo-

ranga Pajador.

FARMÁCIA DR. BETO COMEMORA MAIS UM ANIVERSÁRIO
Em 1968 Norberto Wagner formou-se em Farmácia

e Bioquimica pela UFSC, em Florianópolis - se Em janeiro
de 69 ele começou a trabalhar no Laboratório de Análises
do Hospital de Bom Retiro como bioquimico. Ainda .ern
Janeiro formou sociedade com o primo e adquiriu a única
farmácia existenteem Bom Retiro que passou a chamar Far
mácia.San1;oAntónio. Foi só em 1969 que NorbertoWagner
pode comprar a pequena e única farmácia aqui em Alfredo
Wagner. O estabelecimento passou a chamar-se Farmácia
São José e nos fundos NorbertoWagner instalou um labo
ratório de analises clinicas. Nas duas cidades Norberto ficou
conhecido como Dr. Beto. Foi o primeiro Farmaceutico

bioquimico formado com curso superior. Como em Alfre
doWagner não havia hospital e nem médicos a Farmácia

passou a ser o pronto socorro para diversas necessidades.
Naquela época morriam pessoas por obstrução intestinal,
causada por vermes, a desidratação também levava a óbi
to um grande número de crianças pois os pais não tinham
conhecimento e não tratavam a tempo. Dr. Beto foi se
aperfeiçoando, através de cursos e congressos para poder
melhor atender a população. Até pequenas cirurgias eram
feitas na Farmácia. Ela foi um marco no desenvolvimento

. da pequena cidadde. O número de óbitos de crianças caiu

vertiginosamente, pois os pais passaram a trazer as crianças
para "consultai" com o Dr. Beto, o qual passou a fazer um
trabalho de prevenção e tratamento em todas as áreas. Os
casos mais graves eram encaminhados a Florianópolis. Dr.
Beto começou um grande trabalho de prevenção e trata

mento de alcoolismo, fazendo isso muitas vezes de forma
gratuita quando se tratava de pessoas carentes. Quando
seu primo, alguns anos mais tarde mudou-se para Florianó
polis, comprou a parte do mesmo na farmácia de Bom Re-

tiro, passando a atender AlfredoWagner pela manhã e Bom
Retiro pela tarde. Dr. Beto fazia todos os dias o trajeto de 30
km de fusca. Na farmácia, além do atendimento a saúde,
seus clientes buscavam consolo e conselhos nas situações
difíceis da vida. A empresa também teve seus momentos

de crise. Em AlfredoWagner, três grandes enchentes destru
íram quase tudo. Em 1983, em 1984 e outra pior em 1993.
O laboratório foi totalmente destruído. Os medicamentos
"eram jogados no lixo de carrinho de mão. A construção de
madeira ficou seriamente danificada. Em 96 os proprietá
rios mudaram=se para um imóvel alugado pormais de um
ano enquanto uma nova loja fosse construída no terreno

da velha farmácia. Um consultor foi contratado em 1998

para dar assistência à Farmácia e à boutique da esposa do
Dr. Beto, Da. Eunice F. Wagner. A empresa teve um grande
crescimento a partir desta época, Usando estratégias de
marketing indicadas pela consultoria, orientando os colabo
radóres, controlando a géstão financeira, a empresa ces
ceu e hoje é referência em qualidade de atendimento e um
marco de confiança em seu segmento. Ao completar mais
um ano de atividade, A Farmácia do Dr. Beto orgulha-se de
seu passado e de seu presente, olhando com confiança o

futuro que ainda tem pela frente.
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Rua do Comércio 118, AlfredoWagner-SC
Fone (48)3276-1035/Fax(48) 3276-1103

COMO SE

PREVENIR

DAS TíPICAS'

DOENÇAS
DO OUTONOI
INVERNO

Nem parece, mas por outros alimentos, é
o ano 'passa depressa, Já ingerir as frutas. em for-
estamos no outono e o ma de sucos naturais,
inverno já vem chegao- preparados na hora e de
do é. com eles as gripes preferência sem adição
e resfriados, O que fazer? de açúcar, vegetais reto-
Como se prevenir7 Uma gados, no vapor, ao forno,
dieta saudáv,el pode aju- nas sopas, enfim, temos
dar a reduzir o apareci- que liberar nossa cria-
mento de espirros, narizes 1:ividade e ·imaginação.
entupidos; irritação do frio É importante, também,
eaté a famigerada gripe. utilizar vegetais frescos,

A melhor maneira, frutas da estação, mais
realmente, é 9 prevenção, acessíveis em termos de
isto e, não 'esperar até .... preços, passando longe
ficar doente para fazer de conservas e enlatados,
mudanças. Para isso é que além de conterem

necessário reforçar nosso muito sal ou açúcar,per�
sistema imunológico, in- dem

.

muitoi nutrientes
cluindo frutas e verduras essenciais duran.te o pre-
no cardápio diário. Por paro e armazenamênto.
exemplo, comer Urnil la- Habituar-se ª ingerir
ranjaéJnelhordo quetó- f[utàs" ou legUmes em•

màr. vit9mina d A,Iaranjá todas as ref
�alérn de ama ótima fonte télfefa.JJlfícít
de

.•.. v�amina c' oferete' uma 'banana ou mamão
friuitas .. outros nutrientes" sâo ótimas' 'pedidas, O

co.mo: magnésio, po�ás- ideal seria adicionáclos
5io, folato, vitamina B6 e;'

.

(j cereais integrais .corno
ftqy�móide:s- ricos em ;anc,; aveia, linhaça, gr�nola . t:

tiqxidames, Além disso, e. outros, Na hbra do'
estudos, ..

-mostrarrr que ,almoçai junte frutas às
tornar doses massivas de

.

saladas cruas ot)en�ãõ/
vltifrnina C não inibem o . fuça vegetais refogados,
vín.js da-gfipe, no vapor ou um, peiste-

D nosso sistema Ião de legumes é muito
im,unô.lógico nos protege. apetitoso. Para o jantar
de infecçôes virais, e os uma sopinha de vegetais
alimentos que comemos êom carne branca, para "

têm papel fundamentai. variar, também' é uma

na capacidade de com- boa sugestão, Habitue-se
bater vírus como o da g�i- a manter frutas frescas
pe. Os vegetais e as frutas disponíveis na fruteira e

contém outras vitaminas em local visível e de fácil
como a A, B e E, além de acesso, estimulando as-

minerais e ftavonóides sim o seu consumo. tias .

que trabalham em con- são ideais para saciar o

junto com a vitamina C apetite entre refeições,
e reforçam nosso sistema podendo ser saboreadas
imunológico, tornando in natura ou na forma
nosso corpo saudável de sucos, O importante

Para colocar esta é ingerir de 4 a 5 por-
idéia em prática, isto é,' ções de vegetais r 3 a 5
colocar frutas e verdu- porções de frutas e pelo
ras em nosso cotidiano, menos 01 porção de
àinda mais no inverno, leguminosas(feijão, ervi-

época que temos a, ten- lha, grão de bico) ao dia.
dência de substituí-Ias Bom apetite!

� Fazenda�

'"Estrada Velh� .
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Venda Permanente de touros de Várias Raças Rua Hercílio Luz, 40Rua do Co ......ércio, 257 -.Centro Centro _ AI"'r�d'o. VV-g.·n'�rA.I-rredo VVag ...er - 88450-000 ........,

..................................................................,11 IiI··� �,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



l':m Jornal de AlfredoWagner
------------------------------------------------------------------------------------------

12 DE ABRIL DE 2011GERAL

IIT
•

Assunto: Utero é Vida
o Sindicato do Produtor Rural, em parce

ria com a Secretaria da Educação e Secreta
ria da Saúde, vai promover no mês de Abril
a campanha Útero é Vida. A campanha está
inserida no Programa de Prevenção do Cân
cer do Colo do Útero do SENAR - CNA Brasil
e tem por objetivo gerar oportunidades de

educação, prevenção e diagnóstico do cân
cer do colo do útero, levando informações
importantes que conscientizem as mulheres
do meio rural e possibilitem seu acesso ao

exame preventivo.
O Programa é voltado especificamente

para mulheres rurais em idade sexual ativa.
Segundo o INCA - Instituto Nacional de
Câncer, o número de casos novos de câncer
do colo do útero esperados para o Brasil no
ano de 2008 foi de 18.680, com um risco es

timado de 19 casos a cada 100 mil mulheres.
No mundo esse número sobe para 500 mil
novos casos.

Programa de Prevenção do Câncer
do Coló do Otero da Mulher Rural

Em cada evento são atendidas de 150 a

300 mulheres. Elas são cadastradas do Siste
ma CNN SENAR (cadastro social), em seguida
encaminhadas para a coleta de material para
exame de Papanicolau - a principal forma de
detecção da doença e à palestras educativas,

encerrando o seu atendimento no espaço be
leza, onde terão a disposição os serviços de ca
beleireiras e poderão optar por cortes, escovas
e/ou manicure interamente gratuítos. O SE
NAR oferecerá também gratuitamente almoço
e lanche para mulheres que comparecerem.

Simultaneamente às atividades da mulher,
acontece a Rua do lazer - um espaço recreativo
e educativo para as crianças. Assim, enquanto as

mães realizam os exames, assistem às palestras
e cuidam da beleza, as crianças ficam envolvi
das em diversas atividades de lazer.

Os. resultados dos exames são divul
gados a comunidade atendida em apro
ximadamente 15 dias. As mulheres que
detectadas com alterações celulares são
encaminhadas a tratamento pelos órgãos
responsáveis. Mais detalhes sobre o evento

poderão ser obtidos no' Sindicato do Produ
tor Rural com o Sr. Pedro Menezes ou nas Se
cretarias da Educação e da Saúde.

CAVALGADA AO CAETÉ REUNE MAIS DE 200 CAVALEIROS
Organizada pelo Vereador Valdeni Scha

ffer e seus irmãos, a Cavalgada ao Caeté
reuniu cavaleiros de diversas localidades e

percorreu campos e planaltos, tendo como

destino a Igreja Luterana no Alto Caeté. A saí
da se deu na garagem da Prefeitura após um

lauto e saboroso café da manhã. Foram reali
zadas duas paradas no percurso para que os

cavaleiros e amazonas pudessem tomar uma

cervejinha e continuar a cavalgada. O Nene
com sua gaita e seu filho animavam a todos
nas paradas. Os cavaleiros foram acolhidos
no salão da Igreja Luterana com um almoço
com churrasco. Comida deliciosa e farta. O
prefeito Formiga esteve presente com sua es

posa durante o almoço. Vários CTGs estavam

representados e suas camisas formavam um

bonito quadro variado e colorido. Além dis
so três ex-prefeitos se encontravam no salão,
demonstrando a força política daquela festa.
Um grupo de motoqueiros também partici
pou da festa, saindo um pouco mais tarde e

seguindo uma trilha diferente chegando no

mesmo horário que os cavaleiros.

SAMU: UNIDADE JÁ ESTÁ ATENDENDO EM ALFREDOWAGNER
A unidade do SAMU estaabelecida em

AlfredoWagner já está em funcionamento e

atendendo as ocorrências.
O SAMU - Serviço de Atendimento

Móvel de Urgência - é um serviço de saú
de desenvolvido pela Secretaria de Estado
da Saúde de Santa Catarina, em parceria
com o Ministério da Saúde e as Secretarias
Municipais de Saúde organizadas macror

regionalmente.
tresponsável pela Regulação dos Aten

dimentos de Urgência, pelo Atendimento
Móvel de Urgência da Região, e pelas trans
ferências de pacientes graves da região. Faz
parte do Sistema Regionalizado e Hierarqui
zado, capaz de atender, dentro da região de

abrangência, todo enfermo, ferido ou par
turiente em situação de urgência ou emer

gência, e transportá-los com segurança e

acompanhamento de profissionais da saúde
um hospital. .

Além disto intermedia, através da cen

trai de regulação médica das urgências, as

transferências inter-hospitalares de pacientes
graves, promovendo a ativação das equipes
apropriadas e a transferência do paciente.

A distribuição das Centrais de Regulação,
das Unidades de Suporte Avançado de Vida

(UTI Móveis) e das Unidades de Suporte Bá
sico de Vida. seguiram critérios estabelecidos
pelo Gestor Estadual, no caso das Centrais de
Regulação e das Unidades de Suporte Avan

çado de Vida. (UTI Móveis), e pelos gestores

municipais organizados regionalmente para
a distribuição das Unidades de Suporte Bási
co de Vida, sendo que a configuração inicial

. foi detalhada no Plano de Atenção às Urgên
cias do Estado de Santa Catarina.
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APAE reune diretoria
A história da APAE é feita de muita

luta, dedicação constante, empenho
para manter-se presente e atualizada
e, especialmente, de resultados com
provados. São histórias com muitos
autores e personagens, que se torna

ram símbolos do desafio permanente
resumido no compromisso da insti

tuição: "Promover e articular ações de
defesa de direitos, prevenção, orien
tação, prestação de serviços, apoio
à família, direcionado à melhoriá da
qualidade de vida da pessoa porta
dora de deficiência e a construção de
uma sociedade justa e sohdária"

Estes conceitos foram lembra
dos na reunião da Presidência da
APAE com diretores, professores e

alunos. Albertina Marques Rover, ex
-presidente agradeceu a ajuda de
todos para as ações desenvolvidas
em prol da entidade e manifestou a

disposição do Lions Club de Alfredo
Wagner de continuar a ser parceiros
em todos os momentos. Salvio Dori

gon fez um balanço econômico das
entradas e gastos havidos durante o
ano passado, contando com bastan
te entusiasmo sobre seu esforço para
o recolhimento e venda de materiais
reciclados que tem revertido em be
nefício financeiro para a APAE. A pre-

sidente Eunice FranzWagner agrade
ceu a presença de todos e o auxilio

HÃ 25 ANOS ERA INAUGURADO O
PARQUE DE EXPOSiÇÕES

o Jornal Alfredo Wagner teve
acesso em primeira mão a um regis
tro histórico interessantíssimo. Trata
-se de um memorial redigido pelo
Dr.Thiago de Souza a pedido do pre-

. feito da época Ivan Dorneles Ander
sen. Foram feitas duas copias, uma
das quais ficou com o ex-prefeito e

outra foi para o arquivo da Prefeitura.
O deveria ser transformado em livro
e distribuido para as escolas e bi- .

bliotecas do município, tal como foi
feito, pois além de recordar a história
das Bodas de Prata de Alfredo Wag
ner, mostra como eram os recursos

utilizados na época.
O memorial impressiona pelo

número de informações registradas
e abrangência dos temas. Feito para
registrar os 25 anos do Município e

a inauguração do Parque de Expo
sições, o trabalho foi todo ele dati
lografado, e contem além de fotos
inéditas, xerox de artigos de jornais
sobre a Primeira Festa do Barracão.
Notícias foram publicadas nos se

guintes jornais:

-

A Notícia, de Joinville, A Região,
de Ituporanga, O Estado de Floria

nópolis, Diário Catarinense, de Fio"
rianópolis.

Percorrendo as páginas do
memorial encontramos folhetos
e cartazes que foram distribuidos
em toda região, o convite com 5

prêmios, sendo eles: uma boiadeira
com 10 novilhas, um fiat uno S, uma
moto vespa PX 200 5, uma Televisão
a cores de 14" e uma geladeira con

su12851t.
Encontramos também a extensa

programação da semana de festa,
que incluiu desfile das comunida
des, shows de cantores da região e

do estado, Missa Crioula, celebrada
pelo Pe. Thiago, o primeiro Rally re

alizado no Parque de Exposições, fu
tboi, Exposição de Animais etc. Um
dos baiales foi com traje gauchesco
e quem não estivesse a carater não
poderia entrar.

Segundo o DC do dia 09/1 0/1986
mais de 80 mil pessoas visitaram Al
fredoWagner durante a festa.

que tem dado ao desenvolvimento
das ações da instituição, prometen-

do maior dedicação e empenho du
rante sua gestão.
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CAROL GISLAINE Izm JAQUELlNE JOANA MARIANA THAIS

GATA
JA

CRIANÇAS DA CATEQUESE RECEBEM BIBLIA

As crianças da primeira etapa da cate- brada pelo Pe. Marino Loffi. A cerimônia

quese da Igreja Católica na Capela Sagrado procura fundamentar a fé Cristã nas pala-
Coração de Jesus, no Estreito, receberam vras da Sagrada Escritura e acostumar aos

de seus padrinhos a Bíblia em missa cele- jovens a prática da leitura diária do texto

bíblico. Desejamos as crianças muitas bên
çãos de Deus para esta etapa e que ela não
termine, mas caminhe sempre em busca
da perfeição cristã.

LA BELLE
INVESTE EM

NOVOS
EQUIPAMENTOS

THAISI SOUZABATISTA
CIDADE: ALFREDO WAGNER
PRETENDE NO FUTURO: ME
FORMAR EM ENFERMAGEM E EM
SEGUIDA EM MEDICINA.
SONHO DE CONQUISTA: ME
FORMAR EM UM CURSO SUPERIOR
E ME REALIZAR NA VIDA À DOIS.
DIA-DIA: TRABAlHO,ESTUDO À
TARDE, EVOU PRO TRABALHO
NOVAMENTE DEPOIS DA AULA.
PRATO PREFERIDO: PIZZA DE
CAlABRESA.
LIVRO: O SíMBOLO PERDIDO- DAN
BRONEW
FILME: JOGOS MORTAIS-O FINAL
MÚSICA: AMAR NÃO t PECADO
lUAN SANTANA

A empresária Ednalva Schaffer
desde julho de 2010 vem investindo
na área da estética e beleza. Ela mas

soterapeuta e técnica de enfermagem
e tem nas mãos o seu instrumento de
trabalho. "Nada tão bom, diz Ednalva,
quanto' as mãos para trabalhar com

massagens pois os procedimentos são
mais cuidadosos". A utilização de equi
pamentos acelera os procedimentos e

é um poderoso auxiliar da massagista.
La Belle, o salão de beleza e massagens
de Ednalva, recebeu recentemente

novos aparelhos de ultrasom, eletro
lift, ionização, corrente galvânica, alta
frequência, microcorrente e peeling.
A experiência adquirida como auxiliar

operatória confere segurança no cui
dadoso tratamento póscirurgico de

massagem e drenagem linfática.

De: Marilene, Greyce eVitoria

"Umafotografia é um instante da vida

"recuperado para a eternidade."
Revelação Digital co-m qualidade na hora

E-mail:fotogreyce@ig.com.br
Pones:(48)3276-1334j8813-8471j8814-0023

Rua: AnitápoLis, 355 - Centro - AifYecl.oWagner - se

NETOS DO GUILHERME

Parabéns
Biane 5inaia

Que neste 21 de abril em

que você está fazendo
aniversário pedimos a

Deus que derrame muitas

bênçãos a você, lhe dê
muita saúde saúde, paz e
amor. Estes são os votos
mais sinceros de seus pais
Edulir e Cei e de toda sua

familia

INGRID - BELA DO MÊS SCHAFFER

,BELASMIRINS

MARIA LAURA

.

'

)

\

JÚLIA
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Aqui surgiu a COMITIVA BARRACÃO!
Em dezembro de 2007, reuniram

-se alguns amigos para mais uma

cavalgada, e esta tinha como desti-:
no aos pés da Serra do Campo dos
Padres. Chegando ao destino plane
jado, armaram acampamento e de
em bate-papo entre uma cervejinha
e outra surgiu a idéia de criar uma

associação, "A Comitiva Barracão'; que
seria esta um grupo de amigos arnan-

.

tes da natureza, os quais passariam a

promover cavalgadas com o intuito
de explorar as riquezas vegetais com

suas muitas nascentes de águas do
.

município, sendo o seu maior objetivo
manter reunido o grupo e seus fami
liares em prol da preservação destas

riquezas, conscientizando seus filho e

demais tropeiros. Na mesma ocasião,
os tropeiros e amigos deslumbraram
-se com a beleza do lugar e ali selaram

o então acordo de serem integrantes
do grupo que passaria a defender e a

divulgar as belas paisagens que nossa

UM PRESENTE PARA
ALFREDOWAGNER

Os empresários Neri e Maria
Schuler estão preparando um grande
presente para Alfredo Wagner. Se os

trabalhos continuarem no ritmo em

que estão, os alfredenses poderão de
sembrulhar o presente em novembro
e dezembro. Todos nós conhecemos
a qualidade do Restaurante Lagoa

Schuller e o carinho que a família aten

de aos visitantes. O Parque Aquático
que está em construção receberá o

mesmo atendimento de qualidade.
Estão sendo construidos complexos
para crianças e adultos e várias pis
cinas. Quem passa pela SC 302 pode
acompanhar o avanço da obra.

ALFREDENSE É ESCOLHIDA PARA
SECRETÁRIA DO COLEGIADO

O Colegiado dos Secretários Mu

nicipais de Educação da Granfpolis,
se reuniram na ciade de Canelinha,
no dia 22 de março. Na reunião foram
tratados varios assuntos de importân
cia para a Educação nos municípios,
como, por exemplo, o andamento da

municipalização do 10 ano e séries
iniciais do Ensino Fundamental para o

próximo ano letivo; o Transporte Esco
lar que é um grito de socorro de todos
os prefeitos; o caledario de eventos

para 2011 inclusive o III Colóquio Esta
dual de Educação Infantil nos dias 11 e

12 de abril em São José e ° XIII Fórum
Ordinário UNDIME/SC, em Florianó
polis, onde se reunirão os secretários

Municipais de Educação do Estado de
Santa Catarina nos dias 18,19 e 20 de
abril. O Colegiado elegeu a sua nova

diretoria, ficando Albertina Marques

Rover, secretária de Educação de Alfre
doWagner eleita como a secretária do

Colegiado da Granfpolis.

Alfredo Wagner oferece. Assim surgiu
a Família Comitiva Barracão, compos
to de 15 tropeiros, que além de serem

formou-se um grupo com elo de ami
zade tão significativo que mantém-se
unido até os dias de hoje.

apaixonados por cavalos, viram que
apaixonar-se pela natureza seria des
lumbrante e assim se fez. Com isto

ACADEMIA DE LETRAS DE ALFREDOWAGNER PRE
PARA ENCONTRO DE ESCRITORES.

III Encontro Catannense de Escritores
Já está sendo preparado o III En

contro Catarinense de Escritores de
Alfredo Wagner e Região. A data já
está escolhida 2 e 3 de setembro,
começando as comemorações da Se
mana da Pátria. O II Encontro reuniu
escritores de 3 Países, 5 Estados e mais
de 30 municípios. Este ano está sendo

organizado pela Academia de Letras
do Brasil/SC Municipal Alfredo Wag
ner e tem como lema Encontro do

Cinquentenário. Maiores informações
poderão ser obtidas pelo site www.

encontrodeescritores.com.br

Encontro.do uentenário

Mauro Demarchi
Twitter: @maurodemarchi @mo

narquiaja
http!/www.familia.demarchi.nom.br
http://www.mona rq u ia-ja.blogs

potcom

_-_- -
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PREFEITO FORMIGA ESTA NA NOVA DIRETORIA DAASSOCIAÇÃO DOSMUNICíPIOS DAGRANDE FLORIANÓPOLIS

PUBLICAÇÃO LEGAL

14/03/2011 - ASSOCIAÇÃO DOS
MUNIC[PIOS DA REGIÃO DA GRANDE
FLORIANÓPOLIS TEM NOVA DIRETORIA

- Presidente da Câmara Municipal de
Santo Amaro da Imperatriz

Suplentes:
MtRIO CESAR GOEDERT - Prefeito

Municipal de Rancho Queimado
NIVALDO WESSLER - Prefeito Muni

cipal de AlfredoWagner
Vereadora MARIZE MENEZES WHE

ELER - Presidente da Câmara Municipal
de Paulo Lopes

2° Vice-Presidente: SAULO WEISS -

Prefeito Municipal de Anitápolis

D.lRETORIA EXECUTIVA
Presidente: LAURINO PETERS - Pre

feito Municipal de São B8nifácio
1° Vice-Presidente: ORIVAN JAR

BAS ORSI - Prefeito Municipal de Nova
Trento

CONSELHO FISCAL
Titulares:
ADERBAL MANOEL DOS SANTOS -

Prefeito Municipal de São João Batista
ERNEI JOSt STAHELlN - Prefeito Mu

nicipal de São Pedro de Alcântara
Vereador LAUDIR ANTÔNIO LUIZ

.
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER

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

LEI N° 820/2011

REDUZ OS ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A DrVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO
MUNIC[PIO DE ALFREDO WAGNER, E DÁ OUTRAS PROVIDtNCIAS.

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 san

cionou a seguinte,

L E I:

Art 1 ° - Mediante requerimento na via administrativa, no prazo até 01 de agosto de 2.011,
fica autorizado o Chefe do Poder executivo a deferir e ao contribuinte requerer, mediante con
fissão da dívida existente com o Município, contados da publicação desta lei, o paqarnento,
parcelamento ou reparcelamento de seus débitos vencidos e vincendos, inscritos ou não em

dívida ativa, ajuizados ou não, onde será concedida a redução dos juros e multas incidentes,
na seguinte proporção:

1- pagamento em parcela única, 100% (cem por cento);
II - em duas parcelas, iguais e sucessivas, 90% (noventa por cento);
111- em três parcelas, iguais e sucessivas, 80% (oitenta por cento);
IV - em quatro parcelas, iguais e sucessivas, 70% (setenta por cento);
V - em cinco parcelas, iguais e sucessivas, 60% (sessenta por cento);
VI- em seis parcelas, iguais e sucessivas, 50% (cinquenta por cento);
VII- em sete parcelas, iguais e sucessivas, 40% (quarenta por cento);
VIII- em oito parcelas, iguais e sucessivas, 30% (trinta por cento);
IX - em nove parcelas, iguais e sucessivas, 20% (vinte por cento);

§ 1 ° SUPRIMIDO

§ 2° Para beneficiar-se desta lei, o contribuinte deve estar em dia com suas obrigações
tributárias municipais que tiveram vencimentos no corrente ano.

§ 4° A emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, no parcelamento de que trata
esta lei, fica condicionada ao recebimento do débito por parte do contribuinte, e pagamento
da primeira parcela, pelo menos, nesta hipótese a certidão terá validade de 30 dias.

§ 5° O critério para o número de parcelas é direito do contribuinte, devendo o parcela
mento iniciar e terminar dentro do presente exercício financeiro e respeitar parcela mínima de
RS 50,00 (cinquenta reais).

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

§ 3° Na hipótese de parcelamento da dívida, o vencimento da primeira não poderá ser

superior a 15 (quinze) dias, e as demais sucessivamente a cada 30 (trinta) dias, sendo que as

parcelas serão fixas, sem a incidência de juros e correção no período abrangido pelo parcela
mento.

§ 6° Na hipótese de pagamento de débitos ajuizados, todas as despesas decorrentes dos
processos judiciais de cobrança, como custas e emolumentos judiciais e honoráriosadvocati
cios, serão de inteira responsabilidade do contribuinte.

Art. 2° - O não pagamento das parcelas nosprazos estabelecidos, com tolerância máxima
de 60 (sessenta) dias, implicará no vencimento antecipado do parcelamento, descontando-se
os valores eventualmente já pagos, retornando-se todos os encargos financeiros antes reduzi
dos em garantida a proporcionalidade.

Art. 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner, 30 de março de 2011.

Nivaldo Wessler

'prefeito Municipal
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MEMÓRIA FOTOGRÁFICA
Iniciamos aqui uma coluna existente em muitos jornais. Trata-se do resgate histórico

.

através de fotografias antigas. A foto de hoje foi fornecida pelo Dido, filho do Seu Izidoro.
Ela foi tirada atrás do prédio da Prefeitura (atualmente Secretaria da Agricultura e Epagri)
e foi uma lembrança do Prefeito Rogério Pedro Kretzer aos vereadores. Por ordem, a par
tir cia esquerda para a direita: Aristides Kalckman, Izidoro Ceccheto, Alcebiades Frederico
Andersen, Rogério Pedro Kretzer, José de Campos e Germano Back. Na casinha ao lado
funcionava o Incra e o Crea. Hoje ali se ergue o prédio do Banco do Brasil

PREFEITURA INVESTE NA LIMPEZA E

MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS
A prefeitura municipal tem investido na manutenção e limpeza

das ruas e praças da cidade.Motivo de orgulho para todos os alfreden
ses, a limpeza pública é elogiada pelos visitantes que por aqui passam
em viajens de estudo, negócios ou a turismo. O trabalho conta com

uma equipe animada e disposta, que logo pela manhã varre a praça e

adjacências. Outra equipe pinta as guias das calçadas, postes e pedras
ao longo das ruas e estradas e outra equipe, formada pelo Nei Schutz
e o Seu Poca, trabalham roçando o mato nas beiras das estradas e ao
longo das vias. Além do seu trabalho, Nei ainda colabora com o meio

ambiente, pois recolhe todo lixo plástico que as pessoas vão atirando
pelas ruas. Num pequeno trecho, da praça até o estreito, ele recolheu
em poucas horas, lixo que encheu toda a carretinha utilizada para le
var as roçadeiras . .Nei e o Seu Poca ajudaram no reflorestamento das
margens dos rios e praças de AlfredoWagner, demonstrando não só
amor ao serviço, mas também um cuidado com o meio ambiente,
exemplo que deveria ser seguido por todos nós.

PALAVRA DO PREFEITO PREFEITO FORMIGA

EDUCAÇAO DE QUAUDADE E TRANSPORTE ESCOLAR

A Prefeitura tem feito parcerias para oferecer à população cur
sos de qualificação profissional. A .Secretaria da Educação cedeu
espaço para que o Sindicato do Produtor Rural pudesse oferecer os
cursos de Informática custeados pelo SENAR Um curso de inglês
também acontece em sala na Secretaria da Educação.

Estas parcerias são importantes pois oferece a nosso povo
novas oportunidades de aprendizagem, com novas chances de se

qualificar para o mercado de trabalho.
A empresa Unialcance é uma das parceiras neste momento.

Ela trouxe cursos na área da informática, de básitos a avançados
incluindo um projeto social interessante. O aluno interessado faz o
curso básico gratuitamente, doando apenas dois quilos de alimen
tos para uma instituição da cidade.

A empresa conseguiu arrecadar quase meia tonelada de ali
mentos que foram doados ao nosso Hospital e as aulas já começa
ram e estão sendo ministradas na sala em cima da Cressol.

Apoiamos a iniciativa pois a instrução é a melhor herança que
damos aos nossos filhos.

Mais uma vez quero falar sobreoTransporteEscolar:
O Blog da EEB Silva Jardim divulgou que por minha causa o

Campeonato de Futsal e Vôlei do Colégio seria cancelado. Fui acu
sado pela Diretora de não permitirque o transporte escolar ficasse à
disposição dos alunos que participariam dos jogos.

Nunca fui procurado por aquela senhora para ceder qualquer
transporte para os alunos do Colégio. Pela declaração dela no Blog
dá impressão que até na Educação ela faz política partidária.
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Sempre fui um incentivador dos

esportes e do trabalho educativo entre

a juventude. Mantemos no Ginásio três

professores de educação física e mais de
trezentos alunos nas escolinhas de esportes.

Nós temos a maior malha viária municipal do Estado e o trans

porte escolar percorre 4.516 km diariamente. É elevado este custo
Omotorista do transporte escolar folga aos-sábados, domingos

e ferados, Se ele for convocado para trabalhar nestes dias, por lei,
deve receber em dobro.

.

Seria justoonerar ainda mais omunicípio?
Um acordo poderia ser feito com o motorista: trocar o dia

trabalhado por uma folga na semana. Mas isto representaria um
transtorno para a normalidade do serviço de transporte escolar, pois
teríamos que remanejar motoristas e linhas.

Estes pontos eu teria explicado com muita boa vontade caso .

fosse procurado em meu gabinete pela Diretora do Colégio.
Teria até sugerido que se fizesse o Campeonato no horário das

aulas de educação física ou como matéria extracurricular em hora
rio normal.Os alunos utilizariam o transporte escolar para ir e vir sem

problemas.
Muitos campeonatos ocorrem ao longo do ano nas quadras e

campos de AlfredoWagner enem por isso a Prefeitura é acusada de
não colocar oTransporte Escolar a disposição dos jogadores.

Por que culpar o Prefeito por algo que ultrapassa suas obrigações?
Não é justo, não é mesmo?

COLUNISTA IDEGAI NIUHAUS •

SlCIITARIO DO TURISMO

OS ENCANTOS DE NOSSA
TERRA -.(ATUíRA

Ano:'1853 - o início da histÓria da TOr- podiam ter" Contudo a Colônia foi resistin-
màçãô de; uma cidilde.que se concretzare do ao tempo: em 1868 são 201 habitantes;
somente108 anos depois, em 1961. em 11373 já são 4!t2; em 1886, atingem 734

Nada mais justo·.no ano do Óncjuen- habitantes. Sendo assim, foi enfim Mesmo

teflário da cidade de Alfredo Wagner, co-,
'.

com um número de habitantes significativo
nhecermos melhor a história do 10QlI onde para época, muitos agricultores da colônia
tudo começou: a atual Vila Caturra. . militar tiveram sua atenção votada para ull)

Há muito .ternpo atrás, essas terras já novo local, conhecido na região como a "ter-
eram habitildas por índios, que por sua vez ra da boa lavra': Este novo local fez com que
deixaram suas marcas em nosso município muitos destes agricultores abandonassem 'a
através de suas rudimentares ferramentas colônamilitar e se instalassem aos arredores
que garantiam sua sobrevivência, e que são desta tal terra, local que passaram a chamar
encontradas em diferentes regiões da cida- de Barracão. Barracão foi o prirneiro nome da
de. Mas foi em 08 de.novembro de 1853, �.' atual cidade de AlfredoWagner, sendo que
que o atual Distrito de Catuíra começou a até hoje este nome ainda é utilizado por O i

darosprimeirossinaisdecolonização. Neste resultado final foi um adensamento popu-
ano,seu nome seria outro:Colônia Militar de lacional para um local até então conhecido
Santa Tereza, no qual foi uma homenagem por Barracão, que se desenvolvia como cen-
de seu fundador,olmperador Dom Pedro. tro urbanourn poucomais ao sul ga Colônia.

linha a Colônia Militar por objetivo prbe Militar. Dopont6 de vista religioso, a Igreja de
'teqer a estrada de Florianópolis para Lages, 'Sànta Tereza, fundada em 1855, é também a

_

contra os assaltos cios bugres âs tropas, sen- mais qÍ1tiga. Mas seria matriz paroquial uma
do formado então um destacamento mili- outra, a do Sr. Bom Jesus, noBarracãb, fun-
tar, aproveitando ao mesmo teTPO desen- dada em 1908. ;

volver. a Jegião 'com soldados agricultores,
.

Assim; em 24 de outubro de 1956, por .

estabelecidos com suas famílias, na qual se ,iniciativa dos vereadores AlfredoWagnerJú-
tmnara um posto decolonizaçãàpela fu,r-, . . nior €i Joaquim Henriq�e da Silva, � criado i,

daçffio Agfímla, Olocal também se.tornàu Ó distrito denominado Barracão, desr'nem-
'

: um ponto de uniãO' entrep litoral e o Dqi�
,

braô.o do distrítq de Ültuíra e subordinado j
: anos ap6s a sua ttmdação;foi construíoa na enao ao município de Bom Betiro. :
Colônía MI[itar de Santa Tereza uma igreja; �oi.n0 ano.de 1961, no.Elia 21 de de-
na qual esta foi responsável pela formação zembro'que Barratãoé elevéldo a çategoriq,

,

da prltneira comunidadesatólica .da regiãq. de município, sendo �ntãodesmernbra90
. :

A igrejé1 recebeu omesmonome dacolônia, de Bom Retiro,passancjo a se chamar AI- '

"" sendOconhecida até hoje:'
'

,fr�doWagner;o novo municlpio era éntão ;
Passadqs 6 anos, o Presiper�e da Pro· ç,qnstituíde de 2.distritos: AlfredoWagner e

víncia se r.panifestol,l sem esperanças sobre .caturra, desmembrado de Bom Retiro. ,

.

ófuturo da Colônia. Militar: "Estou.conven.-
.

Efinalmenteem 30 de agosto de 1963, ;
ddo que o tra9alho dos 'colonos é rnJito é çriado mais dois distritos; Arnópolise São'
acanhado, que ali reina grande ociosidade e Leonardo, anexados ao município de Alfre-

que não.qozarn por isso de abastança que doWagner.

. ,,' <' ...

MECANlCA·AQTO.EtETRlCA
BOWCHAlUA.UVAÇlo-

.. '- _:"
..

USTAUlANTE
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Política denomina arte ou ciência da

organização, direção e administração de

nações ou Estados; aplicação desta arte aos

negócios internas da nação (política interna)
ou aos negócios externos (política extema).

Nos regimes democráticos,a ciência política
é a atividade dos cidadãos que se ocupam
dos assuntos públicos com seu voto ou com

sua militância. A palavra tem origem nos

tempos em que os gregos estavam organi-

Jornal de AlfredoWagner III

zados em cidades-estado chamadas "polis':
nome do qual se derivaram palavras como

"politiké" (política em geral) e "politikós" (dos.
cidadãos, pertencente aos Cidadãos), que es

tenderam-se ao latim "politicus" e chegaram

LEI DOS EXAMES OFTALMOLÓGICOSVAI SAIR DO PAPEL

Cerca de 1 O mil alunos da rede estadu
al de ensino 'devem ser beneficiados dire
tamente com a aplicação da lei 14.653 para
a realização de exames oftalmológicos, de
autoria do deputado estadual Marcos Viei
ra (PSDB), em vigor desde janeiro de 2009,
mas que até hoje não era cumprida.

Um encontro, nesta terça-feira, en
tre o secretário de Saúde, Dalmo de Oli

veira, o secretário de Educação, Marco
Tebaldi, o deputado Marcos Vieira e re

presentantes da Secretaria de Educação,
definiu que os exames serão realizados.
"Vamos fazer. Encontraremos uma alter
nativa conjunta para que isso ocorra"

declarou Dalmo.
.

Segundo Tebaldi, o recurso de aproxima
damente R$ 700 mil/ano será necessário para

que os alunos que cursam o primeiro e o quin-

que isso ocorra. Não dá para imaginar a

dificuldade que uma criança tem em não

conseguir aprender pois não sabe que tem

problemas de visão" disse Vieira.

No encontro, Elizete Aparecida Ou ri

ques, gerente de Valorização do Educando
da Secretaria do Estado de Educação, mos
trou um levantamento com a quantidade
de alunos que precisam de óculos na rede

to ano do ensino fundamental sejam contem- de ensino. Na Grande Florianópolis, por

piados com o exame e, caso haja necessidade, "" . exemplo, 645 crianças foram examinadas
com os óculos de grau."Vamos ao governador em 2010, mas ainda esperam o acessório.
se for necessário"concluiu o secretário. . "Em Palmitos, no Oeste do Estado, chega-

Para o deputado Marcos Vieira o com- mos a descobrir uma criança com 7 graus

prometimento dos secretários é uma vi- de miopia" completou a gerente.
tória "que vale um mandato" e a satisfação O comprometimento dos secretários

em resolver o problema de aprendizado e agradou a representante da Educação.
de saúde de muitos alunos vale qualquer "Agora, enfim, temos certeza de que a lei

esforço. "Desde 2009 venho lutando para será cumprida"finalizou EIi;:,ete.

JORGINHOMELLO CRIA FRENTE PARLAMENTAR DE
APOIO A ESTUDANTES

Por iniciativa do deputado federal Jor

ginho Mello foi criada oficialmente, no dia
30 de março de 2011, a Frente Parlamentar
em Defesa da Bolsa de Amparo ao Estu

dânte Carente, na Câmara dos Deputados
em Brasília.

Ele que, desde seu primeiro mandato
vem lutando com veemência pela inclu
são do maior número de estudantes no

Ensino Superior em Santa Catarina, cujo
ingresso em Universidades tem sido ga
rantido por ações do Poder Público, com
o cumprimento dos artigos 170 e 171 da

Constituição do Estado defende, incansá
vel, ações de forte impacto nos destinos de

grande parcela de alunos de todo o país,
a exemplo das conquistas catarinenses

neste campo. Um exemplo disso é a Lei na

14.876/2009, de sua autoria, intitulada Bol

sa Jorqinho, que destina em 2011 R$ 15 mi

lhões em recursos do FUNDOSOCIAL para
bolsas integrais a'alunos carentes.

Com a criação da Frente Parlamen

tar, novo impulso será dado em direção
a inclusão de mais jovens nos bancos

universitários, com a garantia de finan-

ciamentos do Governo Federal, nos

diversos programas que já estão em.

vigor no país e com novos reforços em

programas que serão criados a partir de
agora. "A Frente Parlamentar tem obje
tivos e metas significativos, pois, além
de acompanhar e flscellzar os apoios até
então oferecidos, terá como missão a

busca por novos projetos que contem

plem os estudantes carentes, que de

sejam estudar e ainda não podem por
falta de condições financeiras", destacou
o parlamentar.

às línguas européias modernas através do
francês "politique" que, em 1265 já era defi
nida n�sse idioma como "ciência do governo
dos Estados" O termo política é derivado do

grego'antigo (politeía), que indicava todos os

procedimentos relativos à pólis, ou cidade
-Estado. Por extensão, poderia significar
tanto cidade-Estado quanto sociedade, co
munidade, coletividade e outras definições
referentes à vida urbana.

PROJETOOBRIGA ESTUDANTES DE MEDICINA
ATRABALHAREM NO INTERIOR

Um Projeto de Lei, apresentado nesta se

gunda-feira (21), na Câmara dos Deputados, pro
mete dar o que falar: ele obriga acadêmicos de
Medicina de todo o país a prestarem serviços em
comunidades carentes no interior dos Estados.
De autoria do deputado federal Rogério Peni

nha Mendonça(PMDB), a medida se restringé às

universidades federais e prevê remuneração aos
estudantes. "Já fui prefeito no interior de Santa �

Catarina e sei que, quanto mais longe da capital,
mais difícil se to_ma a contratação de bons mé

dicos'; defendeu o parlamentar, citando a época
em que esteve à frente do Executivo Municipal
de Ituporanga, de 1992 a 1996.

'

Pesquisa recente mostra que, dos 3 milhões
de profissionais de saúde existentes no Brasil, cer
ca de 2;J milhões exercem suas atividades nos

grandes centros urbanos.

SDR GRANDE FLORIANÓPOLIS DEFINE
CALENDÃRIO DE EVENTOS ESPORTIVOS

PARA 2011

A Secretaria de Desenvolvimento

Regional da Grande Florianópolis, 'por
meio da Gerência de Turismo, Esporte
e Cultura, realizou hoje reunião com os

dirigentes esportivos dos municípios
que integram a área de abrangência da
SDR. O objetivo foi divulgar o calendário
de eventos de 2011, que irá contemplar
competições escolares, de rendimento
e participação, e a escolha das cidades
-sede. Também foram discutidas mu

danças nos regulamentos para os even

tos deste ano.

Realizado no auditório da SDR e coor

denado pelo integrador esportivo Jeferson
Ramos Batista, o encontro reuniu represen
tantes dos municípios de Antônio Carlos,
Santo Amaro da Imperatriz, Palhoça, Aguas
Mornas, São José, Angelina, Florianópolis,
Biguaçu, São Bonifácio e Rancho Queimado.

Entre as competições escolares,
destacam-se os Jogos Escolares de San
ta Catarina (jESC), que envolve alunos
de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos, o tor

neio Moleque Bom de Bola e o Festival
de Dança Mário de Andrade. Na modali
dade participação, estão incluídos os Jo

gos Paradesportivos de Santa Catarina

(Parajasc) e os Jogos Abertos da Terceira
Idade (Jasti).

Também neste ano, na modalidade

rendimento, a SDR fará parte da orga
nização dos Jogos Abertos de Santa,
Catarina (JASC), dos Joguinhos Aber
tos e da Olimpíada Estudantil de Santa

Catarina (Olesc). Os Jogos Abertos da
Terceira Idade serão a primeira com

petição do calendário, marcada para o

município de São José no período de
12 a 15 de abril.

De Bayern e do Tirol vem a dança, de
Miesbacher na região dos Alpes no sul da
Alemanha vem os trajes, e no mais antigo
dos folguedos europeus ainda em práti
ca - o Shuhplatter, vem o ritmo tccaco ao

vivo - um shaw pra mexercom a emoção.
O Grupo folclórico Alpino Germânico

originou-se em Blumenau em 1968 mas

transferiu-se para Pomerode, a cidade
mais alemã do Brasil, de onde vinham a

maioria dos componentes do grupo.
42 anos de folclore: "São lembranças

e momentos dos antepassados vivencia
dos a cada nova apresentação" diz André
Siewerdt o coordenador do grupo, que
enfatiza no mais nobre sentimento ale
mão "Dança folclórica é muito mais que

dançar, é uma filosofia de vida. É algo que
vem de dentro, que está no sangue, que
invade a alma, que contagia. É uma sau

dade de vidas que não vivemos, mas é

certamente uma alegria que dura para a

eternidade. Dançar é viver"
O grupo já se apresentou naOktober

fest da Alemanha e de Blumenau e em

diversas cidades do Brasil,entre elas, Rio de
Janeiro, São Paulo e Brasflia, e tem em sua

galeria o troféu de 2° lugar no festival inter
nacional deCriciúma - SC (2009)

O Alpino Germânico é uma das atra
ções da 12a DEUTSCHES FEST, o mais tradi
cional evento alemão da capital de Santa
Catarina, no dia 21 de Maio de 2011 nas

dependências do Paula Ramos Esporte
Clube.

Reserva de mesas e ingressos -

tudo limitado para não perder a qualidade
(43) 3343 0234/ Dolores Müller.

NÚCLEO DE CULTURA ALEMÃ 2S DE
JULHO - FLORIANÓPOLIS

Outra importante sociedade de
cultura alemã na Grande Florianópolis
também oferece oportunidades para
todos que desejam conhecer ou apro
fundar os seus conhecimentos, refiro
-me ao Núcleo de CultUra Alemã 25 de
Julho, sua sede fica no Centro Cultural
da AABB - Bairro Itaguaçu - Florianópo
lis.

As atividades para esse ano já ini

ciaram, mas ainda há vagas para quem
estiver procurando cursos do idioma
alemão ou dança folclórica.

Em Florianópolis - Centro Cultural
da AABB /Itaguaçu

Curso idioma
Segunda-feira: 18h 30: Deutsch III
Terça-feira 20h Deutsch I

(nova turma)
Quarta-feira 20h: Deutsch II
Curso dança folclórica

Domingos: 17h30

Segunda-Feira 20h

Em Antônio Carlos - Escola Munici-
pal Dom Afonso Niheus

Curso de Canto/Coral
Quinta-feira: 18h
Curso de idioma

Quinta-feira: 19h
I e II

Deutsch

Informações / Noêmia (48) 3249

6333/9982 4104

Deutsches Fest) 2011)

Vem aí...

Kleine Bier Fest - Aguarde.
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EDUCAÇÃO .

REFORÇO
ESCOLAR

Alunos da series iniciais da Esco
la Passo da Limeira estam receben
do aulas de reforço nas atividades
onde tem mais dificuldades para

aprender. A professora Alexendra
esta feliz com o desenvolvimento e

interesse dos alunos perante as ati
vidades apresentadas a eles.

CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES

No dia 10 de abril os professores das
series iniciais do Ensino Fundamen
tai estiveram reunidos num encontro

promovido pela secretaria municipal
de educaçao para uma reflexão sobre
a avaliação de nossos alunos. Nos pro-

ximos dias será a Capacitação para os

professores das Series Finais do Ensino
Fundamental.

NOVO PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSORESACTS
A Secretaria Municipal de Educação abre

inscrição para novo processo seletivo para pro-

INCLUSÃO DE
INFORMÁTICA

NO PRÉ ESCOLAR

Àlunos da Pre escola do CMEI Ange
Ia Amin continuam a recebem aulas de
noções básica de informática. Num rnun
do globalizado é necessário estar ligado
a tudo ao nosso redor, desde a infancia é

preciso ter conhecimentos para lidar com
as ferramentas oferecidas nas escolas am
pliando as oportunidades na era digital.

TI VERDE

fessores ACTs dos dias 11 até 26 de abril no horá
rio de atendimento da mesma. as vagas são para

professores habilitados na aréa de; geografia,
eduacão fisíca, ingles, artes e ensino religioso.

APAIXONADOS POR FUSCA
A Secretaria de Educação e Despori:o de Alfre

do Wagner, juntamente com a CME e Associação
dos Loucos porTrilha promovem no dia 22 de maio
no Parque de exposições um encontro de MOTO-

QUEIROS e FUSQUEIROS e já deixam o convite que
voce apaixonado por fusca prepare o seu fusca e

venha para este momento histórico em comemo

ração ao cinquenterário do municipio.

PROJETO MULTIMíDIA
A Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner

atraves da Secretaria de Educação, firmou par
ceria com a empresa Consysdata para a im

plantação do Projeto Multimídia. Trata-se de
um Curso Básico de Computação para crianças,

VISITAS NAS ESCOLAS
A secretária de Educação esta percorrendo

as escolas do municipio juntamente com a equi
pe da educação, observando e visitando os alu
nos, verificando junto aos professoes como está
o Desenvolvimento escolar dos alunos. Todos fi
cam empolgados para mostrarem seus cadenos
e atividades.

jovens e adultos onde surpreendeu o numero

de alunos matriculados. O curso terá duração
de 50 horas/aulas previstos para começar no
início de maio na secretaria de educação e na

Localidade do Passo da Limeira.
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ESPAÇOTEEN -

FUTUROSVEREADORES
Crianças da Creche Primeiros Passos numa visi

ta a Câmara de Vereadores no ano passado. Desta
que para os futuros vereadores.

Estes já sabem o valor da Imprensa no proces
so Democrático de uma cidade, pois já estão mos
trando a cara para a população.

COLUNISTA
KLAlBSON RIBEIRO BORGES

são aproveitados, apenas o monitor ainda que
não tem uma finalidade adequada.

Outra medida adotada, mas foi na Europa,
estão fazendo a parte externa dos equipamentos
de bambu, isso mesmo, bambu, pois assim que o

equipamento assim que ficar obsoleto, pode ser

descartado, enquanto a parte interna, pode ser

reaproveitada para outras finalidades.
De um tempo para cá, os fabricantes de

componentes, também estão tendo essa preocu
pação.e estão se dedicando à pesquisa de com

ponentes que consomem menos energia e dêem
mais resultados e por incrível que parece, estão

conseguindo, fazendo componentes que traba-

4.;g�D
Masculina, Feminina e Infantil
Nas Cownpras á Vista

Calças ..Jeans 30%
Nova Coleção Primavera, Verão 20%

Langerie 150/0
T9d.o Mês Sorteio de um Brinde Especial

Ihem com até um terço
da energia anteriormente

desperdiçada.
Está em pesquisa nos

EUA e Reino Unido, um novo tipo de impressora,
que funcionaria mais ou menos assim: Quando co

amos o nosso café de cada dia, sobra aquele mon

te de pó, que alguns jogam no ralo e outros jogam
no lixeiro, segundo essa 'pesquisa, poderíamos
colocar este pó, resto-do nosso café, para nossas

impressões de cada dia. Segundo estes cientistas,
ano que vem chegarão a um protótipo final.

Como podemos ver, existem diversas manei
ras de ajudar a natureza na área de TI.

BAR E MERCEARIA /i;J 51COOB...._.,. Crediaraucária

(48) 3276-2274Desde 1 990

(48) 3276-1386

Um tema ainda novo dentro da área de Tecno
logia da Informação, que vem sendo cada vez mais
discutido é a consciência ecológica, pois esse século
é o século da preocupação ambiental. Os computa
dores querendo ou não, tem um tempo de vida útil
cada vez mais curto, pois cada fabricante de compo
nente, traz lançamento sobre lançamento.

Em minhas pesquisas, verifiquei apenas 2 em
presas que fazem a reciclagem de componentes
de computadores, uma fica na cidade de São Pau
lo e outra fica em Porto Alegre. Ambas as empre
sas, recolhem o equipamento na casa da pessoa e

dão o destino correto aos computadores. Segun
do um dos proprietários, 94% dos componentes

I
,
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