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o CASAMENTO REAL E A REALIDADE BRASILEíRA
COLUNISTA

MAURO IIMARCHI

O casamento entre o príncipe William e

Catherine "Kate" Middleton nos leva a algu
mas considerações muito importantes.

Toda mulher sonha com um príncipe en
cantado e a história da linda plebéia Kate que

conquistou seu príndpe e o povo, veio de en
contro a este sonho. E é curioso que a maioria

das pessoas que se aglomerou ao longo das
avenidas para ver o casal real era de mulheres.

Haviam homens também. Os homens não

sonham em ser principes, se julgam principes
e por isso se imaginavam casando com Kate.

Este sonho despertou um sentido patri
ótico na Commonwealth (comunidade dos

países de lingua inglesa que tem a Rainha
Elizabeth como chefe de estado) e um movi

mento de surpresa no povo (especialmente
no Brasil) que de repente se viu diante de uma
realidade: A monarquia existe, está viva, é bo
nita e cheia de charme. Este casamento teve

um sentido muito mais profundo do que o

casamento de Lady Di, por que, afinal, o Princi
pe Charles, não era tão simpático aos olhos do
povo inglês quanto o é o seu filho o Principe
William. Temos então, diante de nós o futuro
Rei da Inglaterra, do Canadá, da Austrália e de
muitos outros países que compõe a Comuni

dade das Nações.

Para o povo inglês sustentar a famnia Real
é mais barato do que para o brasileiro sus

tentar um presidente da república. No futuro
escreveremos alguns artigos sobre isso, agora
não é o nosso objetivo. A Rainha Elizabeth, seu
esposo, e filhos são empresários atuantes e

muito bem sucedidos. Possuem investimen

tos no ramo do petróleo e em diversos seg
mentos. E o povo inglês vê na Monarquia a

estabilidade do govemo e da nação.
A monarquia não é incompativel com a

democracia e a Inglaterra é um ótimo exem

plo disso pois a forma de govemo monárqui
ca lida bem com todos os partidos políticos e
as eleições para todos os níveis de administra
ção e legislação continuam a existir.

TRADiÇÃO RELIGIOSA SE REPETE ANO A ANO

Este é o pensamento do Príncipe dom
Luiz de Orleans e Bragança, bisneto da Prin

cesa Izabel e trineto de Dom Pedro II, atual
chefe da Casa Imperial Brasileira. Isto mesmo,

você não leu errado, o Brasil tem príncipes
e princesas e eles tem uma atuação muito

grande na sociedade brasileira. Apenas não

existem papparazzi correndo atrás deles em

busca de matérias sensacionalistas porque no

Brasil a mídia está proibida de dar destaque à

Família Imperial Brasileira. A República que foi
instaurada por um golpe militar em 1889, sem

qualquer participação popular, prometeu um

plebiscito para que o povo decidisse que for
ma de govemo desejaria. Ao mesmo tempo,
impãs uma constituição com uma cláusula

considerada pétrea, ou seja, não poderia ser

excluida, a não ser por outra constituição, que
proibia qualquer manifestação ou campanha
monarquista. Essa cláusula subsistiu até a

constituinte de 1987 quando foi derrubada.
Até esse momento qualquer manifestação
monarquista era tida como contrária à consti

tuição e poderia ser passível de punição. Uma
ditadura maior, portanto que a de 64, imposta
aos admiradores de Dom Pedro II e da forma
de govemo Monárquica. A partir da Constitui
ção de 1987, nós monarquistas, ficamos livres

para defender a monarquia e mostrar a todos

que ter um Imperador é mais barato, mais es
tável e mais democrático.

O Plebiscito trouxe a grande oportunida
de para se discutir e debater o assunto, mas fa
lhou ao encurtar os prazos e não permitir que
a Monarquia, amordaçada durante mais de
cem anos, falasse com a liberdade merecida.

,

Portanto, minhas queridas leitoras que
sonhavam com o Príncipe Encantado, e meus

amigos leitores que se imaginam príncipes ...

sim, ternos-no Brasil Príncipes e Princesas, e

para que tenhamos casamentos lindos como
o que ocorreu na Inglaterra só precisamos
mudar a forma de qoverno. Sobre isso falare
mos em outras ocasiões

JÚLIO cÉIU HAMES*

COLUNA CATÓLICA

Urna linda tradição, iniciada pelo Pe.

Alfonso, se repete a cada ano. Trata-se da
Festa dos Motoristas. Todo ano a Igreja
Católica celebra a festa no início de maio.

A procissão, este ano puxada pelo Cleiton

Maffei; com a imagem de São Cristóvão em
cima do caminhão saiu da Capela do Sa

grado Coração de Jesus do bairro do Estrei

to e, percorrendo as ruas da cidade foi até
a Matriz onde o Pe. Marina Loffi aguardava
os motoristas para a bênção.

Após mais de uma hora abençoando

os carros e caminhões, o Pe. Marina deu
inicio à missa e logo depois um banquete
com aquela deliciosa comida de festa que
só os alfredenses sabem preparar. Churras

co, galinha assada, maionese, salada, bolos,
cucas, tranças, etc. Esta bênção aos moto

ristas é muito importante. t a bênção de
Deus acompanhando cada motorista pois
hoje está é uma profissão arriscada, espe
cialmente os caminhoneiros que percor
rendo as estradas do nosso Brasil enfren
tam os mais diferentes perigos.

A UNIÃO FAZ A FORÇA - CASA PASTORAL À VISTA

Com alegria estampada no rosto marca

mos com culto festivo a pré-inauguração da

segunda casa pastoral da Paróquia de Alfredo
.

Wagner, em Bom Retiro. O evento aconteceu

no dia 17 de abril, com a presença de convi

dados, entre eles o Prefeito de AlfredoWagner
Sr. NivaldoWesler (Formiga) e seu Vice Daniel

Cancian, e suas esposas; bem como o Pastor

Riq.l·rdo Assolari, Preqador do dia e sua esposa. ,

A construção foi liderada especialmente

por Edelberto Schâffer Filho( Fedo - presi
dente da Paróquia de Alfredo Wagner) e Arli
Schwambach (presidente da comunidade de
Bom Retiro). Mas também foi amplamente
apoiada por membros das 09 comunidades.

Cinqüenta e duas pessoas trabalharam nos 16

mutirões que ergueram a casa. Um número

grande de membros também fizeram doa

ções financeiras e de material, outros ainda

irão contribuir até o final da obra.

A casa é modema e arrojada de 106 m2,
em madeira, paredes duplas e manta térmi

ca, para ser. aconchegante no frio. O custo

total da obra ficou muito acessível, cerca de

R$50.000,00 (cinqüenta mil reais), por termos
economizado mais de 90% da mão de obra.

No dia 09 de agosto pretendemos inau

gurar a mesma e sé a IECLB nos designªr, .

já queremos nessa data instalar o primeiro
obreiro PPHmista. (PSérgio Gessner)

ÚLTIMAS NOTíCIAS: COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

A CME de Alfredo Wagner tem
se empenhado em aumentar a

oferta de laser e esporte na cidade.
Prova disto são os grandiosos cam

peonatos.realizados no decorrer do
ano, o apoio aos diversos eventos

com iniciativa das comunidaddes
e as atividades dde treinamentos e

escolinhas de futsal e vôlei.
As escolinhas de esportes

acontecem sob orientação dos pro
fessores Elaine e Pierry no voleibol
e Luizinho no futsal. Contando com

aproximadamente 200 alunos, so
mente nas escolinhas de esportes

no ginásio Rogerão buscam crere
cer a prática esportiva nas moda

liddades foleibol e futsal, e, desta

forma, promover a inclusão social,
lazer e bem estar, possibilitando
integração entre os alunos, alem de
favorecer e desenvolver talentos es

portivos que representem a cidade
nos mais diversos eventos da região
e de Santa Catarina.

Lembrando que já está mar

cada a moto trilha deste ano que
será realizada no dia 22 de maio no

Parque de Exposições de Alfredo

Wagner, e também, no mesmo dia

o 'Encontro de Carros Antigos. Par
ticipe e veja curtir este momento,

Em Maio estaremos disputan
do a 6" etapa micro regional dos Jo
guinhas Abertos de Santa Catarina,
na cidade de Rio do Oeste nos dias

26 a 31 de maio. Esta etapa era para
ser disputada em nosso Município,

.

porem, como Ginásio estará sendo
reformado, foi transferido para ou

tra cidade. Alfredo Wagner será re

presentado por equipes de vôlei e

Futsal. Desde Já; aos nossos atletas,
desejamos boa sorte e um ótimo

campeonato.
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COLUNISTAS
IlABEL E ,IVAN

ANDERSEN

38 ETAPA DO 2°CAMPEONATO MUNICIPAL DE LAÇO,TAÇACINQUENTENÁRIO,
DIA 15/0512011 - 9:OOHS NA CANCHA DO ALCEU SCHWEITZER, CABANHA
MAJU ADAGA. NOSÁBADOA PARTIR DAS 14."()O HSTIRO DE LAÇO LlYRE.
DURANTE OS EVENTOS HAVERÃCOMPLETO SERViÇO DE BAR ECOZINHA.

REFORMA DO PARQUE
DE EX-POSiÇÕES

Após alguns contatos e investidas jun
to aoGoverno do Estado de Santa Catarina
e seus Secretários, finalmente estão apro
vados todos os projetos solicitados para a

realização da VI FÉSTA 00 BARRACÃO, que
comemorará os 25 anos de construção do
Parque de Exposições e o Cinqüentenário
do Município de AlfredoWagner, nos dias
28,29 e 30 de outubro de 2011.

RELAÇÃO DOS PROJETOS QUE EM BREVE SERÃO EXECUTADOS:

- Construção de mangueiras para a realização
de Feira de Gado, com estrutura toda nova, co

berta, com carregadores, brete, balança e man

gueiras para aparte.
- Construção de rampa pré-moldada com

casa para narração e lanchonete, com nova

estrutura para embretar e soltar bois para
cancha de laço.
- Cobertura pré-moldada na churrascaria próxi
ma ao futebol com melhoramentos.
- Cobertura, piso e Palco no Fandanguinho, pró-

ximo a Churrascaria do Lago.
- Bateria completa de sanitários e chuveiros
ao lado da Cancha de Laço, próximo a casa

da bandeirinha.
- Estreitamento da Cancha de Laço para alarga
mento da rua lateral.
- Abertura de ruas e terraplanagem entre a

Cancha de Laço e a estrada da Comunidade
aos fundos do Parque, ampliando a área de

camping até a referida estrada.
- Melhorias e ampliação na iluminação e distri-

buição de pontos de luz e também pontos de
mesas de pedra e cochos d'água.
- Pinturas e reformas nas construções existentes.
Com estas obras concluídas, com o entusiasmo
das Comissões que já estão sendo' formadas,
com a participação de "todos"os alfredenses que
terão prazer de comemorar e fazer parte dos 50
Anos deste nosso promissor município ALFRE
DO WAGNER, cremos até que melhorará nossa

auto estima e nosso orgulho de morar aqui na
Capital Catarinense das Nascentes

LlQUE, JOÃOZINHO, DEP. ALDO
SCHINEIDER E MARQUINHOS

PRESTIGIANDO O 56° ENCONTRO DE
MOTORISTAS DE AMBULÂNCIAS

. GUSTAVO E JOSIMAR RECEBEMl\MIGOS NO OASIS BAR PARA COMEMORAR O ANIVERSÁRIO. A FESTA FOI UM
GRANDE SUCESSO E REUNIU MUITA GENTE BONITA, SEMPRE BEM RECEBIDA PELO PROPRIETÁRIO RODRIGO

po..","r7

fG-rassê:>1t.,;(,. Y '"V. .>& .

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

Velha
�eJll®��

Venda Permanente de touros de Várias Raças
Rua do Comércio, 257 - Centro
,AI*rec:lo VVagner Ba450�OOO

MODA. EXCLUSIVA
E ATUAL

Há 30 Anos Com Voeê V4

(48) 3276-'1463
"

--- --- -- -
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Prevenção de desastres
na Bacia do Itajaí

A coordenadora da Municipal
da Defesa Civil, Izabel C A. Kretzer, o
Secretário da Infraestrutura, Rudney
Weingartner e o representante do Jor
nal Alfredo Wagner, Mauro Demarchi,
estiveram representando o mun-icípio
no Seminário para Troca de Experi
ências e Tecnologias em Gestão de
Desastres. O.Tema foi "Êstudo Prepa
ratório para o Projeto de Medidas de

Prevenção e itigação de Desastres na

Bacia do Rio Itajaí".
A cooperação entre o Governo do

Estado e a agência Jica do Japão resul
tou no Projeto de Prevenção de Desas
tres Naturais na Bacia do Itajaí. Cursos e
Seminários fazem parte dos objetivos.
desta cooperação, bem .corno trocas

de experiências e o repasse de tecno

logias anticheias para equipes da Defe
sa Civil e das secretarias municipais de
Obras da região.

O curso contou com as palestras
"Conceitos Básicos de Plànos Anti
cheias e Métodos de Operação de Bar-

ragens" - pelo engo Junichi Fukuwatari;
"Melhoria dos Sistemnas de Alertas"
- pelo engo Masaharu Fujishima; "Sis- -

tema de Alerta do Estado de Santa
Catarina" - pelo oceanógrafo Frederi
co Rudorff; e "Operação das Barragens
do Vale pelo Deinfra', pelo palestrante
Guilherme Bresciani.

A última reunião realizada em co

mum com a agência Jica na região, foi.
em março passado. Prefeitos e secre

tários de Obras dos municípios da 12a
SDR participaram bem como diretores
e técnicos da Jlca - chefiados pelo dire
tor Minoru Ouchi.

A elaboração desse plano diretor de
prevenção-de desastres naturais, é um

avanço inédito na busca por uma pre
venção inteligente e rápida aos proble
mas causados pelas cheias do Rio ItajaL

Apesar de contemplar apenas
as cidades atendid.as mais especial
mente pelas águas do rio Itajaí além
das barragens e não haver um proje
to para as cabeceiras dos rios, a equi
pe de AlfredóWagner muito aprovei
tou do Seminário.

Na volta pararam na barragem de

Ituporanga para conferir o estado da
mesma e verificar a situação do Rio Itajaí.

CRECHE PRIMEIROS PASSOS HOMENAGEIA AS MÃES
As crianças, professoras e .bolsistas da Creche

Primeiros Passos. foram até a Rádio Nascente do
Vale para fazer 'urna homenagem às mães. Re
cebidas pela locutora Marciani e pela Secretária
Denize, as crianças foram levadas para o Estúdio
e ali organizadas para fazerem a homenagem.
Duas crianças, Maria Vitória e o Ramon, cantaram
uma música cada um e em conjunto as crianças
cantaram os parabéns para as mães. As -profes
soras Andreza, Daniela, Josiane, Kelem, e as bol
sistas Angélica e Jéssica estão de parabéns pela
educação que estão dando às nossas crianças. O -

futuro de Alfredo Wagner vai depender do que
vocês professoras e mães incutirem no coração
dos seus e nossos filhos.

Produtores de Leit·e se reúnem na·

Câmara Municipal

Na manhã do dia 05 de maio de

2011, reuniram-se na Câmara MuniCipal
de Vereadores de Alfredo Wagner, agri
cultores entre sua maioria produtores
de leite, com o objetivo de conhecer a

experiência de outros municípios na

comercialização do leite. Eles participa
ram da palestra com o técnico agrícola
e vereador do Rio do Campo, o senhor

Rodrigo Preis, que atua juntamente a

uma cooperativa de produção e comer

cialização de leite no município de Rio
do Campo. Ele relatou as experiências da
cooperativa' onde os agricultores se or

ganizaram para vender a sua produção
leiteira de forma coletiva, conseguindo

assim, melhores preços. Após a palestra
do técnico do Rio do Campo, os agricul
tores participaram de outra palestra com
o médico veterinário da Empresa SEMEX
sobre a importância do melhoramen
to genético no rebanho leiteiro, onde
foram abordados temas como: escolha
de melhores touros para melhoramento

genético, escolha de melhores novilhas

para se tornarem futuras vacas, insemi

nação artificial e genética do rebanho
leiteiro. A idéia da formação da coope
rativa de produtores e agricultores fami
liares de Alfredo Wagner surgiu de uma

parceria entre (RESOl, SINTRAF, Secreta
ria Municipal da Agricultura e Epagri.

Cidade recebe fusqueiros,-motoqueiros
eencontrode veículosantigos

Em comeração aos 50 anos do Mu

nicipio, os amigos da Associação loucos
por Trilhas, Secretaria de Educação e

Desportos juntamente com a CME e Pre
feitura convidam todos os alfredensense

para o 5° MOTO TRilHA no sábado dia

21 percorrendo 70 km de trilha na Capi
tal das Nascentes. No domingo dia 22 a

partir das 09:00 acontece 01° Encontro e

exposição de VEfcUlOS ANTGOS, onde
já há confirmados 32 Apaixonados por
FUSCAS de Nova Trento e Região.
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Sessão ltlnerante no Passo da Limeira
A Câmara de Vereadores realizou

no dia 26 de abril, no Passo da Limeira;
a primeira Sessão itinerante de 2011,

A sessão contou com a participação
expressiva da comunidade que, aiém de

acompanhar os trabalhos legislativos, fo
ram levar suas reivindicações.

Falando em nome da comunidade,
José Valdir dos Santos e Rita de Cássia
Scheitz reivindicaram melhorias nas es

tradas, quadra coberta na Escola Passo da
Limeira, creche e atendimento odontoló

gico de qualidade, Para os moradores, é
humilhante eles terem que estar sempre
pedindo estradas boas, em condições de
tráfego. A creche, outro ponto levantado,
também é de suma importância, pois

eles não podem levar seus filhos peque
nos para a roça, sob pena de serem mul
tados pelo Ministério doTrabalho.

Os vereadores se compromete
ram em encaminhar os pedidos para
o Prefeito Municipal para que as provi
dências sejam tomadas em relação as

estradas e o tratamento odontológico.
Já, a quadra coberta e a creche, será
necessário buscar parcerias no âmbito
estadual ou federal para que se efetive.
O vereador João Constante da Cruz,
informou que a Bancada do PMDB en

tregou no ano passado em Brasília ao

então Deputado Federal, João Matos/

PMDB, o projeto para a quadra coberta
na Escola Passo da Limeira e, que agora,

está sob a responsabilidade do Deputa
do Rogério Peninha Mendonça/PMDB.

Em relação as estradas, o Verea
dor Paulo Cesar Rossi/PT, informou

que já solicitou, por diversas vezes ao

Executivo Municipal, a melhoria das
mesmas, sem, no entanto, obter uma

resposta positiva. Em seu pronuncia
mento, o Vereador Emílio Carlos Petrisl
PR, disse que encaminhou à Executiva
Nacional do partido um projefo de
"renda mínima" aos agricultores que se

enquadram como Segurado Especial.
Fechando a sessão, o Presidente da

Casa, Silvio José Althoff/PMDB falou que
a reivindicação de uma creche na co

munidade é legítima. Preocupado com

a educação infantil no município, ele fez
em 2009, um projeto em que constava,
entre outras coisas, a construção de cen
tros educacionais infantis tanto na cida
de quanto nas comunidades.

O projeto, mesmo sendo vetado

pelo Prefeito Municipal, contou com

a adesão de mais quatro vereadores:
João Constante da Cruz, Edenilson Ro

drigues de Souza, José HenriqueWag
ner e Paulo Cesar Rossi, sendo sancio
nado pela Câmara Municipal.

A Sessão Itinerante foi idealizada
e implantada pelo vereador Paulo Ce
sar Rossi em 2009, com o objetivo de

aproximar os vereadores das comuni
dades do município.

PAULO CESAR A�IRMA QUE RECEITA DA PREFEITURA NÃO CAIU :: '

-
-

-

'

O Vice-Presidente da Câmara de Vere

adores, �aulo Cesar RossVPT, apresentou na

Sessão itinerante realizada na noite de terça
-feira (26), na comunidade Passo da Limei

ra, um relatório das verbas recebidas pelo
município de Alfi'edo Wagner nos últimos
dois anos. Nos quatro primeiros meses de

2010, o município recebeu do Governo Fe
deral RS 3.675.718,00 e no mesmo período
de 2011 RS 3.731.856,00 - um aumento de
mais de RS 56 mil.

Com essas informações, retiradas do
Portal da Transparência,' o vereador con
testou o Executivo Municipal de que não
estaria fazendo obras devido a queda nas

receitas municipais.
Em pouco mais de dois anos de man

dato, Paulo Cesar fez dezenas de indicações
ao Executivo Municipal solicitando me

lhorias das estradas Somente neste ano, o

Vereador já reivindicou reparos nas estradas
Passo da Li�eira sentido Soldadinho, senti
do Alto Limeira, Mosquito sentido Barrinha
e Chapadão Paulo Saturno.

As Sessões Itinerantes foram implan
tadas na Câmara de Vereadores em 2009
e foram idealizadas pelo então Presidente,
Paulo César Rossi, que buscava uma maior

aproximação entre a Casa Legislativa e as

comunidades do interior do munic(pio.
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AMARlLZA BEATRIZ FOSTER DENIZE IZABEL JUUAlA

MÃE JA '�MÊS DAS MÃES" �ães áe todos os dias
'Têm mãe de toáojeito
m. todo jeito mãe tem

'Tuáo que nasce tem mã»

'Tem mãe, claro que tem

'Tem mãe ooráa, bonitona
'Tem mãe magrinlia, bonitinha

'Tem mãe brava, sempre zanoaáa
'Tem mãe mansa, boazinha

'Tem mãe mais v.{/ia, queridinha
Q.ue é a mãe áa oente

'Esta mãe é muito sabiáa
Sabe coisas que aoente até áuviáa

'Tem mãe que áá Ieite para o bebê
!No seu peito ele mama, quentinho

'E a mãe nina o seufiCIio
Cantanáo cantieas e cantiqas

'Tem mãe que tira o medo áa gente
:Meáo áe banáiáo, áe escuro
me tomar injeção, áe dentista
:Meáo áe tantas coisas da vida

'Tem mãe que traba{/ia em casa

'Tem mãe que trabacrUlfora
'E quanáo voúa para casa

má beijos; 60ta a gente no coCo

'"

'Foto çreyce

, Todo dia émia das :Mães
!Não é dia sim, dia não

)I minFia mãezinha querida
:Mora dentro do meu coração,

MAYAIA SILVIA TATlANEOt
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COMITIVA BARRACÃO: 2a CAVALGADA DAS NASCENTES

Nome:
Elza Scheidt Marian
Cidade: AlfredoWagner
Pretende no fut uro: ter uma vida
saudável
Sonho de t-onquista: Passear e

dançar
Dia-dia: Partidpa dos grupos da
Terceira Idade/OASE/Clube de mães
Prato preferido: Aipim, frango
Livro: Bíblia
Filme: Seis dias e sete noites
Música: Valsa da
terceira idade

Há dois anos, a "Comitiva Barracão';
promoveu a 1 a Cavalgada das Nascen

tes, que apesar do mau tempo, foi um
sucesso.êste ano, para nossa satisfação,
a Comissão Organizadora da Festa do

Cinquentenário de nossa querida Alfre-
, do Wagner, nos convidou para promo
ver a "2a Cavalgada das Nascentes" em

conjunto com a festa e prontamente os

membros da Comitiva Barracão aceitaram
esta incumbência e' por isto, no dia 29 de
outubro, iremos realizar a "2a Cavalgada
das Nascentes.Contamos com a presença
de muitos cavaleiros e amazonas para que
possamos tornar G evento algo de grande
sucesso e mostrar à comunidade que um

grupo unido como é o da Çomitiva faz
acontecer o espírito fraterno e harrnonio
so que devemos manter na humanidade

e que só assim o objetivo de uma caval

gada é alcançado, Na foto estão esposas e

filhos dos membros da Comitívabarracâo.
São elas que dão o apoio para que a Co
mitiva possa funcionar direito,

r-

"':Rt:Ma�llene, Greyce eVitóría
,; 'fu�jo�ogY�à/é':uyn ,:i�nstante da vida

'" -r:e�peracfó paraaéterrudade." ""

Revelação Digit!l.l com qualidade na hora
',' ,f.,-m.a_a:fotogreyce@ig.com.br "

",', ;, ...:.'",

Pones:(48)3276-1334/8813-8471/8814-0023, .

Rua: Anitápolis, 355 - Centró - A!fYedoWagner - se

Patrocínio
Dr. Odilio Carlos Souza

Cirurgião Dentista
RuaHedo LU2',35 Fone (048) 32761431
88450-000 AlfredoWagner SC

UM COLORIDO DIFERENTE NA FESTA DOS MOTORISTAS

A tradicional Festa dos Motoristas ganhou um colo
rido diferente e pitoresco. A realização de uma quermes
se ocupou o pátio da Igreja Matriz trazendo um atrativo
a mais, A iniciativa, partiu de uma sugestão do prefeito
Formiga, numa das reuniões de organização dos festejos

se todos os expositores se comprometerem a continuar

participando, Este ano tivemos a participação da Epagri,
Grupo de Mães e Apae, Coquinho e Izolde Seernenn A

prefeitura Municipal também montou um stand para
apresentar as belezas domunicípio que foi muito visitado,

ESPAçOrEEN

Ana Júlia

de Cinquenta anos de emancipação do município, Não
podemos abandonar esta idéia e apenas aumentar o

número de barracas e de opções para a realização destas
qterrnesses.Iradkíorais em outros estados e municípios,
é novidade aqui em AlfredoWagner e pode virar tradição

,

.

Artur

Cássio

cecilia

Debora
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GrupoCruzAzul completa dois anos de atividade

I�

Na primeira semana de abril de 2011,_
após ter feito amplas abordagens sobre o
Romantismo, o professor de Literatura e

membro da Academia de Letras do Bra
sil/SC Municipal Alfredo Wagner, Juliano
Wagner, promoveu com os alunos das

Segundas Séries noturras a "1 a Roda de
Chimarrão do 2° AnO.:

-

Os que sabem tocar violão trouxe

ram seus instrumentos, enquanto seus

colegas reuniram músicas conternporà
neas cujas letras trazem em sua temática
características tipicamente românticas,
como o amor idealizado, a melancolia e

o sentimentalismo.
Ao som de três violões, os jovens

cantaram com entusiasmo as músicas
- a maioria das quais está em evidência
no momento. Sendo a exaltação da terra

A filosofia da CRUZ AZUL é ofere
cer apoio a todas as pessoas usuárias
e dependentes de (SPA) Substâncias
Psico Ativas, seus tamiliares e a comu

nidade em geral, afetada direta ou indi
retamente pela dependência química.
Neste sentido, pessoas que compõem
o grupo de Apoio Cruz Azul de Alfredo

Wagner, sensibilizado pelas ocorrências
deste mal que atinge grande parte da
sua população, não poderia-se omitir
desta responsabilidade e fundaram em

05 de maio de 2009 este Grupo de Mú
tua ajuda em nosso município.

Desde a sua fundação seguimos as

quatro regras básicas que nos proporcio
naram suporte para o sucesso do grupo
até o momento, conforme segue: A Cruz

10 roda de chimarrão

natal um dos itens valorizados pelos es

critores românticos, o Professor sugeriu
que, junto à cantoria, se "montasse" uma
roda de chimarrão - que é uma riqueza
cultural (decadente) de nossa região. Os
próprios estudantes se encarregaram de

Azul complementa a área do tratamen

to com dinâmicas e terapias de Grupo
de apoio que permitam uma reinserção
eficaz dos indivíduos com problemas de
álcool e drogas no geral. As mesmas são
vistas pela sociedade e pelas entidades

públicas como problemas "que vieram

para ficar" e, como tal, temos que apren
der a viver com eles.

Todas as iniciativas de entidades

ligadas a esta questão são sufocadas

pelas poderosas indústrias do álcool e
também o poder dos traficantes. Esta
mos lidando contra vários Golias.

A existência de um Grupo de Apoio
poderá ser a porta de entrada de mui
tas pessoas à Igreja. Muitos participam
inicialmente num Grupo de Apoio,

trazer os apetrechos (cuias, bombas, erva
mate, garrafa térmica e rabo quente) e, ao
som das modas, degustou-se um mate.

Nas próximas aulas, o Professor con
tinuará trabalhando o extenso conteúdo
do Romantismo, e proporá uma minucio
sa análise das letras de algumas canções
recolhidas, explorando nelas, na parte da

Literatura, as características do Roman

tismo, requisitando também o feitio de
escansões.

_

A Gramática também será

trabalhada, através da compreensão de
palavras, ordem sintática muitas vezes

inversa nos versos, etc. O fechamento da

proposição se dará com a criação de um

poema romântico - A minha canção de
amor - pelos discentes. *0 nome para o
evento foi idealizado pelo aluno Vitor Ca
milo Klauberg

Lançado Programa se Rural/Microbacias 3
O lançamento do Programa sc Rural/

Microbacias 3 aconteceu em reunião do
Conselho Municipal de Desenvolvimento
Agropecuário.

Realizada no dia 29/04/2011 a reu

nião contou com a presença de 38 lide

ranças do município entre elas os secretá
rios municipais da Educação, Agricultura,
Turismo e Saúde, vereadores, representa-

, >

ções do Banco do Brasil, Cresol, Sindicatos
ligados a agricultura, Epagri e Cidasc.

Entre os assuntos da reunião, foi apre
sentada a programação das comemora

ções do Cinqüentenário do município,
a situação do crédito rural no Banco do
Brasil, e o lançamento do Programa de

Competitividade da Agricultura Familiar
SC RURAUMicrobacias 3.

O programa vem com objetivo de
fortalecer os serviços públicos prestados
ao setor rural do estado e apoiar projetos
dos produtores rurais que venham pro
porcionar aumento da competitividade e

ganhos reais em renda.
Na ocasião foi criada uma comissão

com a participação de agricultores e

representantes das instituições ligadas

ao setor rural para desenvolver os tra

balhos de motivação e identificação de

potenciais projetos que possam vir a ser

apoiados pelo Programa SC RURAUMi
crobacias 3.

A execução do Programa será co

ordenada pela equipe da EPAGRI e da
CIDASC do município, com apoio da Se
cretaria municipal da Agricultura.

com o tempo sentem a necessidade
de maior comunhão com Deus e, con

seqüentemente, acabam por participar
em outros programas oferecidos pela
Igreja a qual está ligado. A maioria dos

Grupos de Auto-Ajuda se baseia nos

princípios filosóficos dos alcoólicos
Anônimos, que se articula na forma de
12 passos e 12 tradições. O primeiro é
admitir o vício e a necessidade de aju
da. O último,.transmitir sua experiência
aos freqüentadores novatos das reuni

ões, como estimulá-los á ir em frente.
Para melhores esclarecimentos su

gerimos acessar o site www.cruzazul.

org.br e em Alfredo Wagner nas reu

niões semanais de sa feira apartir das.
19h30min, sito a av beira rio s/no.
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SECRETÁRIA É REELEITA
Com um compromisso a mais, por

dois mandatos consecutivos a secre

tária de Educação de Alfredo Wagner,
Albertina Marques Rover tem a missão
com o município e com mais 21 muni

cípios catarinenses.lndicada a assumir
os cargos de Representante Estadual
dos municípios da Grande Florianó

polis junto a UNDIME/SC sendo eleita
a Delegada para ir representa-los em

Brasilia neste mês e a conselheira des
ta região. Desta eleição participaram
osSecretários de Educação dos muni-

cipios catarinenses, com o objetivo de
votar e formar uma diretoria compro
missada com a educação de qualidade
e para todos. Nesta gestão o Presiden
te eleito por mais mandato e por una
nimidade foi o Dr. Rodolfo Pinto da Luz
confirmando sua eficiencia e compro
metimento com a educação.

Acreditamos e iremos lutar juntos
por uma educação democratizada e

emancipatória que atenda a todos,
. preparando cidadãos participativos e

atuantes em nossa sociedade.

Secretaria Municipal de Edu_ca'ção, Conselho de
Educação e Escolas de AlfredoWagner recebem o PNE

No ano de 2009 Alfredo Wag
ner parou toda a rede de Educação
com um chamamento de todos os

envolvidos com a educação direta
ou indiretamente: representantes
da Sociedade, pais, conselhos para
colocarmos nossos desejos, an-

seios e também nossas angustias
encanto educadores.

Agora recebemos a resposta do
Novo Plano Nacional de Educação.
Não é a primeira vez que o Governo
Federal tenta formular um guia para
Politicas Publicas em Educação. O

plano de 2001 a 2010 apresentou 259
metas que não deram certo por várias
razões. Uma delas foi a não punição
do cumprimento das determinações;
e talvez o mais importante o de au

mentar a parcela do PIB- Produto In
terno Bruto investido em educação

de 4 para 7%. Sem dizer de onde viria
o dinheiro, o PNE de 2001 virou letra
morta mesmo antes de nascer. Atra
vés da CONAE do ano passado, o MEC

preparou um plano que começa agora
a ser debatido pelo Congresso, aguar
dando a aprovação dos Parlamentares.

Escola Rio Lessa
• •

reuni pais na
Festa da Família
No dia 29 de abril a comunidade

escolar de Rio Lessa comemorou o Dia
da Família na Escola, com apresenta
ções dos alunos. A secretária de edu

cação Albertina elogiou a dedicação
da professora Inalézia R. Rocha que
conduziu com entusiasmo a união das
famílias presentes, lembrando a impor
tância de estar presentes navida esco

lar dos filhos. Educação é isso, é unir

laços entre a comunidade escolar para
'somar esforços e construir um novo

olhar sobre a verdadeira aprendiza
gem. O Prefeito Nivaldo Wessler aplau
diu os alunos em suas apresentações,
afirmando que para o sucesso não
se tem idade, que acreditem em seu

potencial. Num clima familiar agrade
ceu e a presença dos pais, afirmando
que a mesma transmite segurança na

aprendizagem e no desenvolvimento
dos filhos. E também pelo esforço em

colaborar na deliciosa janta servida no

encerramento do evento.

res públicos, ensinando as nor

mas e regras para essa aquisição
e detalhar aos municípios à pro
dução da agricultura familiar lo
caI. Também farão apresentadas
experiências bem sucedidas em

outras regiões. Foi feito o convi
dado para a capacitação dos ges
tores e conselheiros responsáveis
pela alimentação escolar que irá
acontecer neste aqui no munici

pio com data prevista para o dia
22 e 23 de maio.

sagemMêsdasMães
daSecretaria Educação

Alimentação escolar direto do produtor
Secretaria de Educação pro

moveu reunião com representan
tes do CAE, EPAGRI, SM Agricul
tura nutricionista para preparar
documentação necessária para
compra de alimentos direto da

agricultura familiar, Programa do
Governo Federal com o objetivo
de incentivar os pequenos pro
dutores a ficarem no campo e

também produzirem alimentos

orgânicos, aproximando peque- .

nos prod utores dos i nterlocuto-

TODOS PELA_

EDUCAÇÃO
Secretários dos Municipios

Catarinenses estiveram reunidos
dos dias 18 a 20 de abril na capi
tal, debatendo a Educação Públi
ca no país. Neste encontro foram
tratados de. vários assuntos im

portantes para a democratização
e o comprometimento' de todos

para uma educação de qualidade.
Novo piso do magistério, educa
ção integral, transporte escolar,
ampliação de carga horária, ca

pacitação de profissionais, IDEB,
ENEM, concurso publico nacio
nal para professores. Mais o tema

polêmico e debatido foi a tão so

nhada educação infantil que tem

dado dor de cabeças para os dois
mandatos do presidente Lula e

agora para Dilma. Foram criada as

Leis não pensando de onde tirar
verbas para mandar aos rnunici

pios que não tem estruturas para
receber os alunos e mente-los com
uma educação de qualidade. Não
será com 5% do PIB nacional e nem
com os negociados 7% que atingi
remos esta meta nacinalmente.

Mãe Carinhosa
Mãe carinhosa, mãe dengosa

Mãe amiga, mãe irmã
Mãe sem ter gerado é a mãe de coração

Mãe solidão,
Mãe de muitos, mãe de poucos

Mãe de todos nós, Mãe das mães
Mãe dos filhos

Mãe-pai: duas vezes mãe
Mãe lutadora e companheira
Mãe educadora, mãe mestra
Mãe analfabeta, sábia mãe
ãe dos simples e dos pobres
ada têm e dos que tudo têm
ilêncio, mãe comunicação
ãe dos doentes e dos sãos

plantam e dos que colhem
ez e de quem compra feito

agoou e de quem per�oou
Mãe rica, mãe pobre

oram, mãe dos que ficaram
uerreiros e dos guerreados
e que sorri, mãe que chora

ãe que abraça e afaga
. presente, mãe ausente

�do sagrado, mãé da luz

. ,ãe, simplesmente MÃE!
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o Jornal Alfredo Wagner entrevista nesta edição o vereador
Emilio Carlos Petris, Advogado do INSS, e lider do governo na Câ
mara de Vereadores, Jornal AlfredoWagner: Quando começou a

trabalhar em Altredo Wagner? Emílio Carla? Petris: Iniciei as mi
nhas atividades no INSS de AlfredoWagner em 24!05/ 2004, Vim
residir na cidade em 20 de abril de 2007, Entre 2004 e 2007 morei
em Florianópolis, onde tinha escritório de advocacia e fazia o tra
jeto de Florianópolis!AlfredoWagnér todos os dias,

JAW: E o que te fez entrar para a política?
ECP: Em 2008 recebi o convite para fundar o PR em Alfredo

Wagner. Fundado o partido concorri a eleição na condição de ve
reador, recebendo honrosos 150 votos que me garantiram a vaga
que hoje ocupa na Câmara de Vereadores de AlfredoWagner,

JAW: Você já conhece AlfredoWagner a bastante tem
po, então, qual sua opinião sobre nossa cidade?

ECP: Como líder de Governo na Câmara tenho o orgulho de
dizer que a vida dos Alf�edenses melhorou bastante na atual ges
tão, Temos muito o que fazer, como melhoria de estradas, melhoria
da saúde, da educação, da segurança, mas podemos dizer que os

problemas de outrora foram resolvidos ou minimizados seus efeitos,
Acredito que as melhorias não são fruto de críticas, mas sim de tra
balho árduo e persistente tal como estamos fazendo para garantir
uma vida melhor aos Alfredenses, Adotei esta terra para viver e criar
minhas filhas e busco, dia a dia, uma vida melhor a todos nos,

JAW: E o que nos diz de sua festa?
ECP: Quanto a minha festa, posso dizer que é o melhor e

maior presente que recebo de meus amigos Altredenses. Graças ,

a meus amigos de AlfredoWagner posso, todos os anos, receber
convidados de vários municípios e divulgar o nome desta cidade
que, sem dúvida, é a melhor cidade para se viver.

JAW: Quando ela surgiu?
ECP: A rnJnha festa surgiu em 2006, Reunido com amigos

decidimos fazer urna festa comemorativa ao meu aniversario, A

primeira festa já foi) um sucesso graças a ajuda de meus amigos
de AlfredoWagner. Devo registrar que toda a festa é realizada por
voluntários, amigos meus, que me presenteiam todos os anos

com esta festa maravilhosa, São mais de 40 amigos meus que
trabalham para que a festa seja um sucesso, Desde a' primeira
festa recebemos a visita de várias.convidados de outros municí

pios que se encantam com a cordiàlidade dos Alfredenses, a or

ganização da festa e o espírito familiar e de amizade que é marca

registrada da festa,
'

JAW: Este ano foi um pouco diferent�, o que houve?
ECP: Este ano tivemos a idéia de arrecadar alimentos a serem

doados para instituições de caridade, Foram arrecadas 150 quilos
de alimentos que foram doados a APAE;a Creche Angela Aroim e

a Creche Primeiros Passos,
'" ,

JAW: Está gostando de morar aqui?
ECP: Agradeço a todos os Alfredenses que receberam a mim

e a minha família nesta cidade maravilhosa, O meu trabalho,
como representante do povo, é a resposta de gratidão e sempre
terá como norte a melhoria da vida do povo de AlfredoWagner.
Que Deus nos abençoe e rios permita construir, a cada dia, um
lugar melhor para se viver e educar nossos filhos,

o fIf.�j((jJOf?}E!M1LIO
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"JORGINHO FICA"
DEPUTADO MARCOS VIEIRALAMENTA-SITUAÇÃO'DOS PREFEIT�S

o deputado Marcos Vieira (PSDB) criti
cou o governo da presidente Dilma Rousse

ff e lamentou a situação dos prefeitos' que
participam da 14' Marcha dos Prefeitos, que
acontece em Brasília. Vieira ocupou a tribu
na da Assembleia na manhã desta quinta
-feira onde mostrou reportagens de jornais
de circulação nacional sobre a liberação de
recursos federais para os municípios. "O PT fi
cou oito anos à frente do país e não fez nada.
Querem lançar o PAC 3, mas nem o PAC 1 e

o PAC 2 foram finalizados ainda. t uma ver

gonha" disparou O deputado, referindo-se ao

Plano de Aceleração do Crescimento. Vieira

ainda denunciou que os prefeitos estão com
o pires na mão pois a situação dos municípios
é precária. "E o pior é que a presidente Dilma
reconhece a dificuldade, principalmente, na
pequenas cidades, mas continua não fazen
do nada ou muito pouco"assinalou.

Este foi o grito das lideranças do PSDB

presentes na reunião realizada na manhã
deste sábado (7) no Hotel Castelmar em

Florianópolis, o que motivou Jorginho
Mello a permanecer no PS�B

O deputado federal Jorginho Mello
reuniu lideranças de todo o Estado na ma

nhã deste sábado (7) para ouvir a opinião
da sua base, da possibilidade ou não de
mudar de partido. O deputado recebeu
convite oficial de Gilberto Kassab, prefeito
de São Paulo, para ingressar no PSD.

Entre prefeitos, vereadores e demais

lideranças, o discurso era sempre no mes

mo sentido - "Vamos para onde você for.
. Nosso partido é Jorginho Mello':

Jorginhofez uma explanação sobre

pontos que o deixavam descontente no

PSDB o que justificaria sua mudança de

sigla. Enquanto falava à sua base, mem
bros' do PSDB Estadual interromperam a

reunião para pedir que ele ficasse no par
tido. Beta Martins, Marcos Vieira, Nilson

INFLAÇÃO TAMBÉM PREOCUPA VIEIRA

_
No mesmo pronunciamento, o de

putado Marcos alertou sobre o risco de
descontrole da inflação, pois, segundo

os mesmos jornais, o limite oficial fixado

pelo governo e pelo Banco Central jáJoi
ultrapassado. "E a população vai pagan-

do esse preço com aumentos diários nos

preços dos combustíveis, alimentação e

aluguel" concluiu.

CÂMARA APROVA MP QUE BENEFICIA BONS PAGADORES

Peninha a favor do Cadastro Positivo

A Câmara dos Deputados aprovou,
esta semana, a Medida Provisória 518/10

que cria o Cadastro Positivo, uma lista de
bons pagadores que deve ficar à disposi
ção de bancos, demais instituições finan
ceiras e comerciantes, na hora de alguma
transação. Com a implementação desta
nova medida, quem costuma pagar suas

contas em dia terá mais facilidade para

conseguir crédito e juros menores nos

financiamentos. O catarinense Rogério
Peninha Mendonça (PMDB), defensor da

proposta, usou a tribuna para convencer

os parlamentares que ainda estavam "em

cima do muro" quanto à votação da MP.

"O Brasil tem por costume dar muito mais

valor nos aspectos negativos do que nas

questões positivas. Quando um cidadão
não conseg.ue honrar seus compromissos,
tem seu nome incluído no Serasa, no SPC.
E quando ele paga suas contas em dia,

que vantagens tem 7'; questionou o depu
tado. Veja dados de outros países onde
o Cadastro Positivo também foi criado:
ü Estados Unidos: antes da implantação,
40% dos consumidores tinham acesso a

financiamentos; depois de criar essa lista,
a proporção passou para 80%. ü Chile: o
Cadastro Positivo aumentou o acesso das

mulheres ao crédito em igualdade com os

homens; no Brasil, essa diferença ainda é

gritante. ü México: pessoas de baixa renda
tiveram acesso a linhas de crédito espe
ciais. ü Alemanha: embora o crédito fosse

pouco difundido entre os germânicos, de
pois do Cadastro Positivo ele chegou a ser

três vezes superior à média internacional. ü
China: havia a exigência de muitas garan
tias, restringindo assim, o crescimento da

economia; hoje, o crédito atinge mais que
-

o dobro do PIB no país e, desde fevereiro,
os chineses passaram o Japão e já são a se

gunda maior economia do mundo.

Gonçalves e Dalítio Beber (presjdente de,
honra do PSDB), nas palavras de Beta,
afirmaram que "Jorginho Mello faz parte
do cérebro do partido" e que não deixa
riam ele "ir embora".

Mas o discurso de "Jorginho Fica" se

tornou mais alto quando, para a surpresa
de todos, o senador Aécio' Neves, acom
panhado do secretário de Estado do Pla

nejamento Filipe Mello (filho de Jorginho),
adentrou a reunião. Nas palav:ras dele"Vim
exclusivamente pedir para que Jorginho
fique em nosso partido. Ele é a maior lide

'rança que temos hoje em Santa Catarina.

Faz parte da história do PSDB':

Com a voz embargada e emociona
do, Jorginho Mello acolheu o pedido das

'lideranças e claro, de Aécio, afirmando que
fica no PSDB. "Ouvi vocês e agora, juntos
vamos trabalhar para reconstruir o RSDB

em Santa Catarinae no Brasil". Areuniâo
se encerrou com tom de homenagens ao

político Jorginho Mello.

Amizade e Alegria no Encontro deMotoristas de Ambulâncias . �<

A festa foi cheia de alegria e descon
tração. Presentes motoristas de ambu
lâncias e suas familias. Organizado pela
Secretaria Municipal da Saúde e pela Se-

cretaria Municipal da Assistência Social,
o evento recebeu o presidente da Asso

ciação dos Motoristas de Ambulância de
Santa Catarina, o Prefeito Nivaldo Wesller,

Vereadores, Secretários Municipais de Al
fredo Wagner e a Secretária da' Saúde de
Braço do Norte. Presente também estava

o deputado estadual Aldo Schinider que

apareceu para comprimentar os amigos
que diariamente transportam os pacien
tes para os grandes centros do Estado.
"Anjos do Asfalto" este foi o merecido elo-

gio recebido pelos motoristas de ambu
lâncias, por sua paciência e amizade com

todos.os doentes e acompanhantes que
são transportados diariamente ..
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SECRElAlUO DO IURlSMO .;

OS ENCANTOS DE NOSSA

Com tantos lugares a serem ex

plorados no Capital das Nascentes,
pode-se considerar que nosso muni

cípio é privilegiado diante das formas
geográficas que compõe o cenário
alfredense. Lugares estes�e podem.
ser encontrados numa extensão ter

ritorial de 732,277 km2 e que abrigam
muitos locais a serem visitados. Um
destes locais é conhecido pelo nome
de "Três Bonecas" e exige muita co

ragem e preparo físico para quem
se aventura a alcançá-Ia. Porém, ao
se deparar com uma escultura tão

bela, o visitante concerteza levará

por muito tempo a imagem deste
marco natural localiza-se bem próxi
mo ao Morro do Lajeado, na região
do Campo dos Padres, a aproxima
damente 1.700 metros de altitude,
e está a 27°50'27,4" Sul e 49"18'40,5"
Oeste. Sendo assim, a aventura não
é recomendada para quem possui
problemas cardíacos ou de acrofobia.

Compostas de três pedras soltas
e equilibradas entre dois assustado
res penhascos, cada boneca possui
cinco metros de altura e dois de cir
cunferência e tem

latente forma humana, o que su

gere que tenha sido construída pelos
povos que na serra moraram, au-

. mentando ainda mais a curiosidade
e o fascínio dos seus visitantes, pois
afinal, quem seriam esses povos? ...

índios? Padres?
Este local é o limite Leste dos

maiores derrames vulcânicos ocorrido
entre 125 e 119 milhões de anos, que
cobriram 1.700.000 km2, atingindo a

Argentina, Paraguai e o acesso é difícil

e exige considerável preparo físico do
visitante, pois o trajeto conta com uma

jornada de um dia para ida e volta.
A saída pode ser feita de auto

móvel, partindo de Alfredo Wagner
em direção a Igreja de Santo Anjo. A
partir dali 'é necessário ir de veículo
4X4 ou cavalgando (para aqueles
que gostam de sentir a natureza ain
da mais perto), até o pé da Serra, de
onde inicia uma trilha muito boa, po
rém íngreme com duração de apro
ximadamente duas horas,

IMPORTANTE: Nosso objetivo é

divulgar as belezas nas quais nosso

município possui, onde nem sempre
se tem a consciência da total impor
tância que elas trazem para nossa cida
de. Ressaltamos assim, que não temos
a intenção de destacar nenhum local
individualmente, mas sim como um

todo, em que apenas se somam mara

vilhosos cenários de nossa terra.

"
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PALAVRA DO PREFEITO

PREFEITO FORMIGA

ESTAMOS INDO

PARAOPSD

O principal argumento para
mudarmos de Partido é a fide
lidade a Raimundo Colombo.
Além disso, estamos seguindo
o exemplo os deputados Paulo
Bornhausen e Cesar Souza Ju
nior que se alinham ao pensa
mento do Governador.

Aqui em Alfredo Wagner
estamos indo todos para o PSD.
Toda a executiva e detentores
de cargos eletivos do DEM mu

damos para o novo Partid.o, pois
onde o lider maior vai, vamos
juntos. Com a liderança do Rai
mundo Colombo estamos con

vidando outros companheiros
e amigos para o novo partido, o
PSD, Partido Social Democratico.
Convidamos também pessoas
de outros partidos para que fa
çam sua adesão ao PSD, já con

siderado o terceiro maior Partido
no Brasil. Essa Mudança fortalece
os vínculos políticos no Estado,
favorece o envio de recursos

aos municípios e a aprovação de .

projetos públicos e de associa

ções. Venha você também, com
a gente, para o PSD.

MECÂNICA·AUTO ELÉTRICA
BORRACHARIA· LAVAÇÃO

USTAURANTE

CALÇAMENTO NA LOMBA ALTA

A Prefeitura Municipal começou o

calçamento na Lomba Alta. Nesta pri
meira fase o projeto de calçamento foi

aprovado para 506 rns. A medida que a

obra for sendo concluida novos projetos

contemplarão o restante. O calçamento
é uma antiga reivindicação da comuni
dade mas a aprovação de projetos re

quer muitos detalhes que muitas vezes

dificulta a liberação da verba para a obra,

PREnlTURA REALIZA CASCALHAMENTO
DA ESTRADA DO RIO PERITO

A Prefeitura municipal de Alfredo

Wagner, através da Secretaria Municipal
de Obras fez o cascalhamento da estrada

no rio Perito, permitindo que o trafego de
carros e caminhões seja realizado com

mais conforto pelos moradores da região,
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