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FUNERÁRIA
.��. ALFREDO WAGNER
Somos uma agência funaráfia que atua

-e efetua todo G tipo dneMÇQs funerários:
.

- translado;
.

• tanatopraxia;,
.

�
- rsoonstitutçãn;'

• ornamentações naturais� artificiais;
� serviços de eemítêrtct

Cobrimos qualquer ()I'çamento.
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� Jornal de AlfredoWagner. OPINIÃO

HOMENAGEM AO PROFESSORES
COLUNISTA

MAUIO DEMAleMI

Gostaria de fazer algumas reflexões neste momento em que
professores de todo Estado estão se mobilizando para obter um
melhor reconhecimento S(llarial. O salário compatível é o melhor
dos incentívos para um trabalhador desempenhar suas funções:
Mas não ésó isso.

Lembro-me de minhas primeiras professoras. Era lá pelo ano
de 62 ou 63 do século passado, linhamos enorme' respeito por
elas. Ouando elas nos traziam um livro, então, era uma festa. Lem
bro de uma especarnente que trouxe um livrinho com históri
nhas e algumas atividades.Uvrode educação infantil naquela épo
ca pouco tinha de desenhinhos e outras bobagens que enchem
as edições "educativas" dos dias de hoje. Eram atividades como

interpretação de texto, gramática,mnjugação de verbos. E escrita,
muita escrita. No segundo ou terceiro ano primário os alunos já
liamCastroAlves e outros poetas. Foi nos bancos primários que co
mecei a escrevermeus primeiros versos de amor, com rima e tudo.

UfT)a das histórinhas que tinha no livro que minha professo
rinhame deu era "O Rei está nú'Jodos conhecem esta historinha.
Um Rei recebeu a visita de dois espertalhões que lhe venderam
um tecido especial.

Somente os inteligentes .p.oderiam ver a qualidade e a

beleza do tecido. Bons de lábia convenceram a todos que es

tavam em volta que o tecido era lindo, e portanto, todos eram
inteligentes. Um não dizia para o outro que não viu, para não

se passar por burro. Com as guaiacas cheias de muito dinhei
ro os espertalhões planejavam fugir log após o desfile do rei;

O que eles não contavam é com a inocência de uma criança
que gritou na multidão: "O Rei está nú',

Minha professorinha nos disse no final da história: "a gen
te tem que ser como aquela criança, não se deixar enganar
pela pressão daqueles que pensam que estão certos. Quanto
mais gente afirmar uma coisa mais desconfiem � se for preci-

so digam: o Rei está nú"

t preciso lembrar que estavamos numa época de mui

ta agitação. O Brasil nessa época estava numa corrida para o

comunismo mais radical que se possa imaginar. Terroristas ex
plodiam bancos, quarteis e sequestravam. Os polítkos faziam
leis que desagradavam ao povo. O Brasil fervia de norte a sul

e de leste a oeste. Nesse momento, em Minas e em São Paulo
as mulheres começaram a reação. Organizaram as "Marchas da
Famnia com Deus" que mobilizou mais gente que as "Diretas
Já" e estava crescendo. tanto que as Forças Armadas tomaram
o poder. Minha opinião pessoal é que, se não fosse a Revolu

ção de 64, as mulheres mineiras e paulistas 'tomariam o poder,
derrubando o Jango e os demais políticos. Imaginem só um

·

governo exercido por mulheres e mulheres conservadoras.
Esse era o clima do Brasil no momento em que minha pro

�ssorinha fal�va para a gente gritar, quando fosse preciso: "o Rei

e.sta Nú'� E assim eu tenho sido ao longo da vida. Uma coisa minha

DESCOBERTA DO MARCO DIVISOR ENTRE OS ESTADOS
DE SÃO PAULO E SANTA CATARINA

professorinha não disse: tá cheio de gente que não gosta de ouvir
. que o Rei está nú, e no meio da multidão aponta para a gente e

grita: "omenino está é kuco"
.

Os professores são os responsáveis pela formação de uma ge
ração de liberdade ou de uma geração de escravos. São formado
res de opinião nomomento mais sagrado da vida humana, depois
do ventre materno, omomento em que nascemos pára omundo
e aprendemos a conviver com os desconhecidos. São espelhos
para urna geração que brota para a vida pública, pois é na escola

que começa a vida pública de cada um.
Ensinar o babá, a história e a geografia, as continhas ou a di

ferença entre um quadrado'e um triangulo é apenas um aspecto
da sua missão Professor, Professora! Importante, claro, mas o mais

importante será o exemplo que você dará 'para seus alunos. Sua
-

postura moral, sua história de vida.
Agora eu me pergunto: por que as drogas estão tomando

conta da juventude? Por que o vício do álcool está tão difundido
entre os jovens? Por que os acidentes tem envolvido tanto jovens
Causandomuitas vezes amorte ou a mutilação. Porque as crianÇas
estão se envolvendo com sexo tão cedo?

Ensinar o babá é das atividadesmenos importantes dos pro
fessores.Sou grato às minhas professoras pela lição de vida queme
deixaram e que levo gravado na alma. Será que daqui a vinte anos
minha filha poderá dizer o mesmo dos professores atuais? Espero
que sim! Mas se algum professorou alguma professora não pensa
com seriedade sobre isso, ainda é tempo!

.

Você professor, você professora receberá pelas horas de aula

que der, mas nenhum governo vai lhe pagar pelo bom ou mau

exemplo que der a seus alu,nos. Essa recompensa, quem dará, é o
próprio Deus que é Justo e recompensa as boas obras e castiga as
más: Descoberta do Marco divisor entre os Estados de São Paulo
e Santa Catarina

DI. ALTAII WAGNEI

COLUNA HISTÓRIA

Breve relatório do Encontrodo local em que no dia 12 deabril
de 1791 foi assentado o "marco'; divisa das províncias de Santa Ca
tarina e São Paulo no cume do Morro doTrombudo.

Com as seis últimas palavras acima descritas tivemos a pista
chave para encontrarmos no dia 24de outobro de 2007 o local do
assentamento do Marco.

No final de meu pronunciamento por ocasião dos festejos
do Sesquicentenário da criação da Colônia MiliJ:?r de Santa Tere

za, hoje Catuíra, em 05/11/2003, em sessão solene da Câmara de

Vereadores, presentes vereadores, prefeito, I nstituto Histórico eGe

ográfico de Santa Catarina(IHGSO, autoridades e grande público.
Após a leitura da certidão enviada pelo Capital da Cavalaria

António Marques Arzão aoGovernador da Província de São Paulo
datado em 30/04/1791, comunicando o assentamento do "mar

co" no ponto culminante do Morro doTrombudo, com detalhes,
procurei incentivar pessoas mais jovens a escalarem o morro cita

do e encontrarem o "Marco" de Andiaade ali assentado.O convite

não surtiu o efeito desejado. Só 3 anos, 10 meses e.19 dias a�s ter
lançado o desafio, encontramos o "Marco'�

,.

Agora estamos com boas pistas para também encontrar os

vestigios do local que no mesmo dia 12/04/1791 à 1.030 braças
(2266 metros) do "Marco" rumo à Lages à margemdaPrimeira
estrada Desterro-Lages, que oCapitão AntónioMarquêsArzão co
meçou a construçào do quartel do Registro Santo António. É evi
dente que este quartel (Guarda Velha) foi localizado dentro da en-

Escalamos' o Morro doTrombudo em menos de meia hora.
No suposto ponto culminante foi feito a limpeza da área e consta
tamos, por sondagem, que havia�ma camada de terra preta com
raízes em profundidade de 25 a 30 crn.

4) Feita a remoção desta camadà em área de aproximada
mente 12 m2, déixando no centro onde prevíamos encontrar
o "Marco'; uma área de 1 m2 sem removê-Ia. O terreno abaixo
da terra removida era de argila cinza compacta. Havia expec
tativa, anciosidade. Com cuidado foi removido o restinho de
terra preta. Ali estava delineado um pequeno retângulo clara-
mente identificado.

·

tão Província de São Paulo, portanto, além doMorro doTrombudo. Era sem dúvida o local em que foi assentado o "Marco" no dia
Vamos finalmente relatar os procedimentos para encontrar- 12/04/1791. Era o sucesso de nossa pesquisa.

-mos o local em quefoj assentadoó "Marco": Gritamos, pulamos, rezamos. Ali, estavam também os

1) Acharo ponto culminante doMorro doTrombudo; vestígios do "Marco" c!e Andrade assentado a 218 anos pas-
Recomendei ao funcionário da Fundação AlfTedo Wagner, sados, em 1791.

Daniel da Silva, matreiro e bem disposto, a fazer a roçada naséreas Com a retirada, dos resíduos do apodrecimento' da
.

que se corsdera mais altas. Porduas vezes lá esteve e roçoú nos madeira, :atingida, por diversas vezes por fogo; misturada .

'

locais recomendados. , com argila queimada e.sob o efeito' das íntempénes du-. '

2) Isto feito corsequmos'qoe O'agrimensor Nazarlo da Asso- rante estes longas anos, ficou claramente estampado no

ciação dosMuniópiosdaGrande Floriâhópolis,explorassea região,
'

•..contorno da escavação feita naqueles longínquos dias a '

·

com o trabalho feito, nos indicou o local mais provável. ,argila avermelhada original. Podemos- finalmente afirmar, .

"

3) No dia 24 de eutuoro de 2007, com tempo bom, para lá aqui neste local estiveram a 218 anos autoridades das Pro-

nosdirigimoscom ferramentas, JaimeCunha,António PauloWag- víncias de Santa Catarina e de São Paulo definindo posse
ner,ValmirWagner (Vami), Daniel da Silva e o autor. territorial de um e de outro lado.
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COLUNISTAS
IlABEL E IVAN
ANDERSEN

Vamos matear? Esta é a pergunta que
dá início a uma roda de chimarrão, uma
das mais singulares manifestações cultu
rais do sul do país. A roda de chimarrão
é um exercício de liberdade, de homens
que se tratam como irmãos. Democráti
ca, sempre tem lugar para mais um. Ar

guta e rápida no jogo das palavras, a roda
começa com o cevador fechando o mate
e servindo primeiro a quem estiver à sua

direita, sempre com a mão direita.
A prosa do mate, ou o mate con

versado, é uma rica troca de experi
ências e conhecimentos. mesmo na

cidade, onde pouco tempo resta para
essa troca, a roda de chirnarrâo ainda
mantém, com pequenas mudanças, o
ritual tradicional.

A mão de servir ou beber o mate é

sempre a direita. Essa é também a di
reção da roda. Quem chegar depois de

,.,

RODAS DE CHIMARRAO EM ALFREDO WAGNER:
O RITUAL DA RODA E SEUS BENEFíCIOS

estar formada a roda deve seguir essa
direção, colocando-se antes do mate

ador, e aquardar sua vez.

Para participar de uma roda, al

guns procedimentos precisam ser se

quidos. Fazer roncar a cuia, sorvendo
até a última gota do chimarrão, por
exemplo, é obrigação de cada parti
cipante da roda. Não é de bom tom

deixar restos da infusão na cuia.
Nas rodas de mate, só se agradece

quando não se quermaismarear Mesmo
parando.de beber,a pessoa pode perma
necer na roda e participar das conversas.

*Em Alfredo Wagner é muito for
te esta ·tradição de "matear"e muitas

. são as rodas de chimarrão. Ressalta
mos aqui, à exemplo do que ocorreu
na primeira semana ao mês de Abril
de 2011, 'após diversas abordagens
sobre o Romantismo, o professor de

Uma prévia da programa�ão
da VI festa do barracão

Apresentamos uma prévia da e aos 25 anos do Parque Municipal
. programação já definida da VI Festa' -de Exposições "Governador Kleinu
do Barracão em comemoração ao . blnq" que acontecerá nos dias 28,
Cinqüentenário de Alfredo Wagner 29 e 30 de outubro.

PROGRAMAÇÃO:
- "Cavalgada das Nascentes" que será

realizada sob a Coordenação da "Comitiva
Barracãd' no dia 29110 (sábado) com café
da manhãgratuitoaos participantes no Par-

. que de Exposições, logo após saída dos ca
valeiros e amazonas retomando ao Parque

para almoço. Convite bônus no valor
de R$ 15,00 valendo almoço e concorren
do a uma moto zero km.

- Torneio Leiteiro e Exposição de B0-
vinos sob a Coordenação da .Secretaria .

Municipal da Agricultura e EPAGRI e De

partamento especial.
- Feira e leilão de Gado em geral sob

\
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O
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a Coordenação do Sindicato do Produtor
Rural de Alfredo Wagner e Supervisão e

Fiscalização da ClDASC.
- Expofeira de Produtos Hortifiuti

grangeiros,produtos das Indústrias Casei
ras e Artesanatos de AlfredoWagner, SOb
a Coordenação da EPAGRI e Secretarias

Municipais afins..
� Evento com Motos sob a Coorde

nação dos organizadores do Mototrilha,
Sucesso recente em nossomunicípio.

- Demais programações ainda a se

rem .definidas: Shows Artísticos, Rodeio
Crioulo, Gineteada, Futboi, Bailes, outros.

}.

VENDO.
NXR BROS 150 ES08/08
VERMELHA. UNICODONO
C/14.000KMRODADOS.
TELEFONE PARA CONTATO
(48) 8855-8988

literatura e membro da Academia de
Letras do Brasil/SC Municipal de Alfre
doWagner, JulianoWagner, promoveu
com os alunos das Segundas Séries
noturnas â "1 a Roda de Chimarrão do
Segundo Ano'; abordando prosas e

versos minuciosamente inerentes ao

amor idealizado, a melancolia e o sen

timentalismo. Nesta Roda de Chimar
rão, os próprios estudantes se encaro .

regaram da organização, desde a Erva
Mate propriamente dita até os equipa
mentos usados para tanto. Parabéns
a todos os participantes que em um

simples ato fizeram um resgate muito
rico em conteúdo à Tradição Sulina.

É com esse espírito de união e

confraternização que surge também
em AlfredoWagner, ponteada por Ivan
Dorneles Andersen, especificamente
no SM. Girassol o Cantinho do Gaúcho

com a "Roda de Chimarrão'; que será
realizada todos os sábados no período
da manhã, onde foi criado um espaço
caracterizado para acolher os partici
pantes. Neste espaço, terá um quadro
que servirá para explanar todos as

prosas e negócios relativos à tradição,
como desde o calendário completo
de Rodeios e Cavalgadas da região, até
o anúncio de comercialização de ani
mais ou artigos deste âmbito.

Fica portanto o convite à você que
tem o cavalo por identidade, à você

que ao ouvir uma música tradicionalis
ta se arrepia e enche os olhos de lágri
mas lembrando de seus antepassados,
à você que usa bota, bombacha e es

poras com orgulho estampado no ros

to! A Roda de Chimarrão te espera de
cancela aberta para tornar as manhãs
de sábado mais dinâmicas e alegres.

4° ETAPA DE LAÇO
A primeira foto retrata à turma

que ·foi ao Rodeio de Vaca Mecanica
em Chapadão do Lageado, e se des-

. tacaram, principalmente Gracilio que
dividiu o primeiro prêmio, uma a moto,
com o ganhador de Chapadão. Na se

gunda foto temos a dupla campeã da
Etapa do Pelânca (Hemique e Fabinho)

e a foto três é das 2 duplas campeãs da
4° etapa de laço no Nanom ( Henrique,

. Joao Pedro, Guilherme e Rkardinho) e a

quarta fotografia é dós ganhadores jun
tamente com a torcida e alguns organi
zadores. Finalmente, Gilson e Henrique
os narradores dos campeonatos que
tem animado as competições.

VENDE-SE
CASA DEALVENARIA
NO SALTINHO, 70Mz DE
CONSTRUÇÃO,4QUARTOS,
SALA,COZINHA E BANHEIRO.
TRATARCOMMAURO
DEMARCHITEL: 3276-2049

ESPAÇOTEEN

HENRIQUE

MURILO

RAISSA

RODRIGOJR

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

Jotá 40 ;Aftos'Cl»1't Vaeê
Fa�mácia D.. 8.et<n

'

V"eê'�tlt'tece...Vooé uonfiQ"
Qlsk' REM@DIO,

(48) 3276-'1463 (48) 32�6-;f1"'94

:R.ua do Co .....ércio, 257 _ Centro '.Rua Hercíllo Luz, 40;
'Alflredo VVagner 88450-000 'Centro - AI'fredo VVagner

MODA EXCLUSIVA
E ATUAL

Há 30 Anos Com Você

Venda Perl11anente de touros de Várias Raças

--------------------_ ,
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNIClPIO DE ALFREDO WAGNER

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

LEI N° 824/2011

AUTORIZA ABERTURA DE CRtDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DO EXCESSO DE ARRECADA

çÃO PARA REFORÇO EM REPASSE FINANCEIRO DETERMO DE CONVEN.IO,

Nivaldo Wessler, Prefeito Municipal de Alfredo Wagner, Estado de Santa Catarina, faz saber
a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sancionou a

seguinte,
. LEI:

.Art. 1 ° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a reforçar o repasse financeiro para cus

teio das despesas de manutenção das atividades assistenciais na área da saúde com a FUNDAÇÃO
MtDICO ASSISTENCIAL AO TRABALHADOR RURAL DE ALFREDOWAGNER, em mais RS 240,000,00
(Duzentos e quarenta mil reais) no corrente exercício financeiro.

-

Art. 20 - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta do excesso de arreca

dação proveniente da transferência fundo a fundo do Orçamento vigente para o corrente ano.

Art. 30 - A prestação de contas dos valores recebidos dar-se-á na forma da Legislação vigente,

Art. 40 - Este Lei entra em vigor na data de sua publicação. '

Art. 50 - Ficam revogadas as disposições erncontrário.

Prefeitura Municipal de AlfredoWagner, 18 de maio de 2011.

PUBLICADA NESTA DATA

Nivaldo Wessler
PREFEITO MUN.ICIPAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER

Praça da Bandeira, 01 -: tentro » Fones (48) 276-10Í3/ 276-
1233 - Fax 276-1211 CEP 88450-000 - Alfredo Wagner - SC

LEI N°,825/2011

CONCEDE REPOSIÇÃO SALARIAL AOS SERViDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DOS ÚLTlMOS DOZE ME
SES, NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR N°. 005/2003 E ART 37, X, DA CON5mUIÇÃO FEDERAL, DANDO
OUTRAS PROViDtNClAS.

.

NivaldoWessler, Prefeito Municipal de AlfredoWagner, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos 'OS

hab�antes desteMunicípio que a Câmara deVereadores aprovou e ele sancionou a seguinte,

LEI:
Art. 10 Concede reposição salarial dos servidores municipais, referente aos últimos doze meses, no ín

dice de 6,51 % (seis vírgula cinqüenta e um por cento), aplicando-se a variação do IPCA (rndice de Preço ao
Consumidor), acumulado no período de l°·de maio de2010 a 31 de abril de 2011, indistintamente a todos
os servidores municipais, ativos e inativos, do Poder Executivo e Legislativo e aos Agentes políticos,

Art. 2DConsideram-se agentes políticos para os efeitos desta lei, PrefeitoMunicipal,Vice-Prefeito,Verea
dores e SecretáriosMunicipais.

Art. 30 Os reflexos desta lei se estendem também às remunerações daqueles contratados tempora
riamente, aos comissionados, as gratificações, as complementações, as incorporações de gratificações, aos
regidos pelo regime da consolidação das Leis doTrabalho - CLT e também aos quadros doPACS e do PSF.

Art. 40As despesas com a aplicação da presente Lei correrão por conta dasdotações previstas no orça
mento vigente, podendo o executivo ajusta�as por Decreto, se necessário.

Art. 50 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01/05/201 L

Art. ff' Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal deAlfredoWagner, 18 demaio de 2.ü11.

NivaldoWessler
PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICADA NESTA DATA

CAMfANHA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL

No dia 03 de junho de 2011 às 9:00hs da
manhã no prédio da cãmara de vereadores,
reuniram-se os agricultores, técnicos da EPAGRI
e o Secretário da agricultura - Narciso Heiders
cheidt para entrega de 320 doses de sêmen das

,

raças: Jersey, Holandês e Nelore através do PRO
GRAMA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA que
paga todas as despesas dê sêmen e nitrogênio
dos butijões que estão com os í 6 lnseminadores
espalhados em todas as comunidades do Muni

cípio. Esta foi a ]a campanha doano, sendo que
a próxima será em novembro onde é o forte da

campanha devido a época de maior insemina

ção. A previsão para este ano é de aproximada
mente 2000 doses,

Segundo o Secretario, o obetivo é fazer o
melhoramento genético dó rebanho produtivo
de leite e também para o gado de corte. A Se
cretaria pediu apoio a EPAGRI para fazer em se

tembro, data a combinar nos próximos dias, um
seminário municipal de bovinocultura de leite
com cerca de 150 famílias. Queremos dar opor
tunidade aos produtores de lejte, terem mais

conhecimentos como: Organização do produtor
através de uma cooperativa; Pastoreio voazan

; Alimentação; Genética ,e raças; Normativas e

Leis á respeito do leite; preços e comercializa

ção, além de outros ...Queremos também ainda
este ano fazer um torneio leiteiro pra ver qual
vaca produz mais leite.

Narciso informa ainda, que juntamente com

a EPAGRI estará enéaminhando ao Secretário da

Agricultura do estado de SC João Rodrigues um

ofício, pedindo o enquadramento do Município
para que os produtores de leite tenha acesso

ao financiamento através do F.D.R ( fundo de
desenvolvimento rural ), que libera recursos fi
nanceiros para aquisição de novilhas e matrizes
de raças diversas com até 10 anos para efetuar o

paqarnento das mesmas com juros zero ao pro�
dutor de leite.

O Secretário diz que é preciso dar ênfase a

bovinocultura de leite, porque é uma boa fonte
de renda aos agricultores e que juntos somam a

segunda maior fonte de renda, perdendo ape
nas para a cebola.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER

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

LEI N°. 823/2011

ALTERA DISPOSITIVO DA LEI N° 369/98, DE 30/06/98, 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. 10- O art. 8° da Lei n° 369/98, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 8° - O município poderá conceder até 35 (trinta e cinco) bolsas de trabalho simultane
amente, para alunos regularmente matriculados no ensino médio ou superior, reservando 20%

(vinte por cento) das vagas para alunos com deficiência:'

Art. 20- Ficam mantidas as demais dispOsições da Lei na 369/98, de 30 de junho de 1.998.

Art. 30- Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 40 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.'

Prefeitura Municipal de AlfredoWagner, 03 de maio de 2,011.

Nivaldo Wessler
PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICADA NESTAQATA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Encontro deMotos reune
centenas demotoqueiros

J
Era ensurdecedor o ronco dos

motores acelerando e avançando pela
estrada. Eram os participantes do 5°
Moto Trilha em Alfredo Wagner que se

preparavam para percorrer as belas e

emocionantes trilhas do nosso interior.

Organizado pela ASSOCIAÇÃO LOU
COS POR TRILHA em parceria com a

Prefeitura Municipal o Encontro foi um
sucesso. As fotos falam por si e foram
tiradas por Marili Rehbein, esposa de
um dos organizadores. Após o evento

houve o sorteio de lima moto CG O KM
e vários. A inscrição incluia café da ma

nha para trilheiros e acompanhantes e

almoço. Quem veio adorou o encontro

e prometeu voltar no ano que vem.

Além do divertimento foram arre

cadados cerca de 200kg de alimento
não perecível. que foram doados para
o Hospital de AlfredoWagner.

'Antigos do barracão trazem calhambeque do "Roberto Carlos"
o Clube Antigos do Barracão reali

zou no dia 22 de maio o 10 Encontro de
Veículos Antigos em AlfredoWagner.

Participaram do encontro 90 veicu
los de 12 cidades do estado, com pre
sença expressiva da Kâfer Clube, Opala
Floripa e Antigos do Barracão. Dentre
os veículos, vários eram de placaspre
tas (que identificam carros com mais
de 30 anos de fabricação, que tenham
um per.centual de originalidade, de
signando carros que pertencem à co

leção), um carro de madeira e até um

Ford A 1928. O famoso calhambeque
do Roberto Carlos (Promoção Nestlé)
também esteve presente. Os anos de
fabricação variavam entre as décadas
de 20, 50, 60, 70, 80 e 90.'

Conforme os idealizadores, Evan

dro, Fábio e Moca, como tradição da ci-

A Prefeitura Municipal juntamente
com áSecretaria de Educação e Des

porto agradecem aos organizadores
dos dois eventos do dia 22 de maio,
onde reuniu um número expressivo de
motoqueiros e apaixonados por carros

antigos acompanhados de amigos e fa
miliares no Parque de exposições. Este
momento possibilitou aos participan
tes e visitantes conhecerem um pouco
das belezas da CAPITAL CATARINENSE

dade, cada participante recebeu uma

réstia de cebola. O sucesso foi tanto
que já está sendo programado o even

to para o próximo ano.

Agradecimentos
DÁS NASCENTES, que ficaram encan

tados com tantas riquezas encontradas
nesta terra. Uma equipe da Secretaria
de Educação esteve presente no even

to divulgando o Cinquentenário de
Alfredo Wagner, convidando para os

proxímos eventos previsto até ao final
do ano. Todos foram convidandos para
a grande festa de 25 anos do Parque de
exposições e 50 anos do município, nos
dias 28, 29 e 30 de outubro.

Pedágio da APAE
Neste final de semana, 11 de

junho foi realizado o Pedágio da
APAE em vários pontos da Cidade,
onde estaram reunidos pais, pro
fessores alunos diretoria' eLlONS
CLUBE apoiando esta ideia. No
ano passado um valor expressivo
foi arrecadado e esta sendo em

pregado na construção da'quáôra
de esportes da Escola Especial
Esperança espaço que facilitara
as aulas e as atividades físicas dos
alunos. Nossos Agradecimentos
a todos que contribuiram neste

Pedágio e colaborou com a APAE.
Albertina Marques Rover Presiden
te do LlONS CLUBE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DAIA

E NJONHANN

,

PRETENDE NO FUTURO: SER

FELIZ COM A PESSOA QUE AMO,

SONHO DE CONQUISTA:

SUCESSO NA PROFISSÃO

DIA-DIA: TRABALHO NA

PRATO PREFERIDO: BATATA

SlBRlNA SILVIA TAlSE THATYANE

A PEQUENA E BELA RAINARA
COMEMOROU SEU ANIVERSARIO
NO OLTIMO DIA 22 DEMAIO.QUE AS
ALEGRIAS DESTA DATA SE PERPETUEM
POR TODA SUAVIDA. sAo OS VOTOS DE

AVÓS, PAIS E PADRINHOS.

EM MEIO As ALEGRIAS DE SUA PRIMEIRA FESTINHA DE
, ANIVERSARIO, RAFAELA COM OS PAIS E IRMA COMPLETA UM
ANO DEVIDA. PARABéNS E FELlCIDADESI

CATUrRA COMEMOROU NA OLTIMA SEMANA 60 ANOS DEVIDA E 37 ANOS
DE CASAMENTO COM SISSI. AO CASAL DESEJAMOS TODA FELICIDADE E AS
B�NÇAos ABUNDANTES DE DEUS.

CQRAÇÃO DENgSSA SENHORA NA IGREJAMATRIZ

o Povo'Católico realiza-em todo Brasil,
sempre no final do mês de maio, a cerimô
nia de Coroação de Maria, Mãe de Jesus.
Esse ato piedoso e de reconhecimento
filial pelos méritos da Mãe de Cristo é re

petido todo ano. A tradição é antiga e tem

seu fundamento no próprio momento em

que Jesus foi crucificado. Ali, Cristo entre

gou sua mãe ao apóstolo que represen-
. tava todos nós. Maria é, portanto, nossa

Mãe. Não aperias isso. Se o ladrão arrepen
dido recebeu a promessa de Cristo de um

'lugar no Reino dos Céus, é de justiça que
a mãe tenha recompensa maior ainda. Ao

recompensar o menor de todos os cren

tes, naquele momento, Cristo quis deixar
claro a recompensa que receberiam todos

aqueles que lhe fossem fiéis. E Maria foi
fiel desde o primeiro momento até o úl-;
timo suspiro. Segundo uma bela tradição

,

que-Marta não morreu, apenas dormiu e

assim fÓi levada ao- Céu, tinha 72 anos. É
bonito imaginaC que lá chegando foi re
cebida por anjos e santos que em bela
cerímónía a levaram até o Trono de Deus.
Ali recebeu sua recompensa, sendo coro

ada como Rainha do Céu e da Terra. Quase
dois mil anos depois destes acontecimen-
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6OANOSDEVIDA
ORIVALMAfFEI, FILHODEELIASMAFFEI E NlLZA KALBUCHMAFFEI,COMEMOROUNESTEOLTIMO
SABADOSEUS60ANOSDEVIDA.REUNIUAFAMfUA,PAIS, IRMAos ECUNHADOS PARAUMJANTAR
NO sALAoDACAPELA DO ESTREITO.AOCUNHADOORlVALDESEJAMOSTODASASB�çAOS DE
DEUS E MUITASFEUODADES.NAFOTOORIVALMAFFEI ESTACOMos PAIS, SPOSAE FILHOS.

UMA NOVAGERAçAODE
ARlESAos
Seguindo o exemplo do
pai, Carlos e Alexandre, já
manejam o formão com a

habilidade de verdadeiros
artistas Evalídio Kreuch, o
popularCoquinho, que recebe
a todos com gentileza no
Recanto da Arte, descobriu nos
filhos a veia artistica: Ele soube

tos, aqui nesta pequena cidade do interior
de Santa Catarina, nós católicos relem
bramos estes episódios coroando Maria
como nossa Rainha. Vestimos as crianças
como anjinhos que entram pela igreja
acompanhando a jovem escolhida para

coroar Nossa Senhora. Ela leva nas mãos
uma coroa que é símbolo do nosso amor

a Mãe de Cristo. Enquanto o povo canta

a jovem coroa a bela imagem de Nossa
Senhora. A cerimônia enche a todos de '

alegria e verdadeira paz interior.

BELASDOMUNICIPIO

Ana Flávia
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Lions Clube deAlfredoWagner
participa de Treinamento

No dia 21 de junho a Companheira
lzabel Cristina Andersen Kretzer assumirá
a presidência do Lions Clube de Alfredo
Wagner por um Ano Leonístico 2011/2012.
Na busca de mais conhecimentos para as

sumir o importante Cargo, participou jun
tamente com seu marido, o Companheiro
Claudir Rogério' Kretzer, do Treinamento

para Presidentes de Clubes, realizado nos

dias 06 e 07/05 em Gravatal - Se. com o

objetivo de conhecer mais sobre o Movi-
.

mento Leonístico e também sobre todo o

Plano de Trabalho da futura Governadora
do Lions Clube Distrito LD-9, Companheira
Valdete Guollo Salvan. O encontro contou

com pessoas ilustres do Distrito que, com

sabedoria, experiência e dinamismo, minis
traram muito bem suas palestras: História
de Lions Internacional e a Estrutura da As

sociação; Protocolo; Plal!ejamento Finan
ceiro do Clube; Oratória; esclarecimentos
sobre o Hospital de Olhos, esta importan
te obra do Distrito que está em fase de

construção no município de Palhoça. Com
estes conhecimentos, motivação e efeti
va participação, o Lions Clube de Alfredo

Wagner continuará em boas mãos.

Lions Clube faz doação ao hospital
O LlONS CLUBE de AW fez a doação

de 18 lençóis para o Hospital de AW, nos
proximos dias outros estaram sendo en

tregues novamente pois estam sendo
confeccionados. O LlONS agradece a dona
Nita dos Santos (Peroge) por ter doado
seu tempo e serviço em prol do Lions e

do Nosso Hospital. Agora no mês de ju-

A
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nho e julho o LlONS promove mais uma

Campanha Quanto mais Quente, Menos
Doentes para arrecadação de cobertores
e edredons novos e usados também para
o nosso hospital, que nos dias frios são
necessarios uma quantidade maior para
aquecer os pacientes internados.

E no dia 01 de Julho o LlONS premo-

ve a 2a NOITE ITÁLO-GERMÂNICA no sa-
.

Ião da Igreja Luterana para arrecadar fun
dos para novas campanhas. 50% para o

Hospital de Olhos de Santa Catarina que
está sendo construido na cidade de Pa

lhoça, onde atenderá a todos do Estado
e os outros 50% da arrecadação para as

campanhas locais.
•

VAMOS RIR UM POUCO?

MENTIRINHA

Um dia, um homem rico de
75 anos estava numa butique chi

quérrima com a jovem e linda mu

lher, quando deu de cara com um

velho amigo. Olhando o mulherão
inclinar-se no balcão para experi
mentar um colar, o velho conheci-

OTIMISTA
Um homem totalmente calvo

olhou-se no espelho e disse ao filho:
- Não é rnaravi'hoso?

PAPO DEVENDEDOR

A cliente entra na loja com uma

reclamação:
- Ontem comprei um cobertor

aqui e você afirmou que era de lã

pura. Então, cheguei em casa, fui

do perguntou:
.

- Como foi que um velho como

você foi arranjar uma gata dessas para
se casar?

.

E o outro respondeu, sussurrando:
- Foi fácil, eu disse a ela que tinha

9Qanos!

- O quê, papai?
- Não ter um único
cabelo branco na minha idade!

olhar a etiqueta e esta dizia: 100%

algodão.
- Tem razão, senhora. A etiqueta

foi colocada ali especialmente para
enganar as traças.

DEPENDEDOPONTO DEVISTA
- Qual a diferença entre um oti

mista e um pessimista? O homem

pensou um pouco erespondeu

- Otimista é o cara que inven
tou o avião. Pessimista é o que in
ventou o paraquedas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Secretária de educação recebe placa
em homengem a conclusão do curso

Desde abril de 2010 gestores municipais
de educação recebem do MEC Curso de

Formação Continuada para Dirigentes Muni

cipais de Educação' Dos 293 municipios, so
mente 51 secretários concluíram o (urso, Na

grande Florianópolis somente 4 chegaram
ao final desta difícil etapa de estudos, dividi
dos entre tantos afazeres diarios dentro das

próprias Secretarias de Educação,
Em seu discurso a representante da

Educação Básica do Mec, frizou a importan
cia deste compromentimento dos secretá
rios com a função que estão exercendo, "t
com esforço e dedicação que conseguire
mos ter uma Educação de Qualidade, num
Pais rico como o Brasil, que tem de tudo
mas precisa ser reformulado, reestruturado
para que as leis criadas saiam do papel e
sejam aplicadas,

MERENDA ESCOLAR

A Secretaria municipal de, Educação
de Alfredo Wagner comunica que esta

fazendo a CHAMADA PUBLICA para CRE
DENCIAMENTO de gêneros alimentícios
da Agricultura Familiar e' do Empreende-

dor Familiar Rural, destinado ao atendi
mento ao Programa Nacional de Alimen

tação Escolar, durante o período de junho
à Dezembro de 2011 Os Grupos Formais/
Informais deverão. apresentar a docurnen-

,No Balcino, educa,ão divertida
urna das tarefas da escola e dos pro

fessores é a educação 'para uma vida sau

dável e limpa, Na Escola Reunida Balcino
Matias Wagner esse tema é apresentado '

com muita brincadeira e de forma diver
tida, "Sapo não lava o pé, porque não

quer", esse foi o tema do trabalho elabo
rado pela professora Amélia e preparado
por seus alunos com muita dedicação:

Depois de pronto os trabalhos fica
ram expostos no mural em que foi trans
formado todo o corredor da Escola, Para
béns a Diretora, professora e aos 'alunos'
pelo belo trabalho,

.(
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tação para, habilitação e Projeto de Venda
até o dia 30 de junho de 2011, às 13:00

horas, no Setor de Compras e Licitações
com sede à Rua Anitápolis, nO 250, Centro,
ALFREDO WAGNER.

Semana doMeio Ambiente
na Escola Baleino

A direção, professores e alunos da Escola
Reunida Balcino Matias Wagner estão de pa
rabéns pelas iniciativas em respeito ao meio
ambiente, A educação deve incentivar a pre
servação da natureza e o replantio de árvo
res, Uma iniciativa que partiu das professoras
Valneide e Elizete, trouxe alegria e esperança
nesta semana dedicada à natureza que nos

circunda, Cada aluno das duas salas do 5° ano

.plantou um pinhão num pote e vai manter e
cuidar até que ele possa ser transplantado, O
aluno poderá ver o desenvolvimento da pe
quena araucária. Iniciativas assim são dignas
de elogio e aplausos.

Professores de AlfredoWagner mobilizados em prol do Piso Nacional
A quarta-feira, 11, foi o Dia Nacional de

Mobilização em Prol do Piso Nacional do Ma

gistério, E, AlfredoWagner, não ficou de fora: 28

professores da Escola de Educação Básica Silva
Jardim se uniram aos quase oito mil professores
de todo o Estado de Se, no Centro Sul, em Flo

rianópolis, para exigir que o governo estadual

cumpra a lei, ou seja, que todos os professores
passem a receber a partir de maio R$ 1.187,14,
por uma jornada de 40 horas, mais os benefícios
conquistados pela categoria ao longo dos anos.

O governo estadual tem até quarta-feira, 18,
para cumprir o que a lei determina, caso contrá
rio, os professores irão paralisar as atividades.

Preocupa,ão com Meio Ambiente
A Secretaria Municipal de Educação e Des

porto de AlfredoWagner promoveu no dia 07 de
junho a todos os alunos da rede Municipal e Esta-

,

dual, desde a Educação Infantil ao Ensino Médio
no Ginásio de Esportes do Colégio Silva Jardim
em duas seções, uma apresentação:Show de má

gicas e palestras referentes aos Meio Ambiente

em comemoração a Semana do Meio Ambien
te. Tema relevante ao nosso dia-dia, 05 Cuídados
com o nosso Planeta Terra que necessita de pes
soas de atitudes urgentes, responsabilidades e

respeito, para atuarmos e termos uma vida mais
saudável. t na primeira infància que apreende
mos e levamos para a vida, Ainda máis quando se

aprende de maneira lúdicil e divertida,
Estes foram os elogios e carinhos ao MÁ

GICO LORRAN, dos alunos e professores que
assistiram a palestra-show em Alfredo Wagner "J

Capital Catarinense das Nascentes, Preocupada
não só com este título, mais com todos seus ha
bitantes e visitantes,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Empresário e dono do Jornal
AlfredoWagner Festeia aniversárioApaee

creches
recebem
alimentos

>
I

n
(
\

I, -"1)-

;)
\ .

�:
t,
�:.
'"
�

.

: \

(

transmitir nossos votos de felicidades e

sucesso. O Empresário, Diretor Executivo
Rede de Jornais '1A", acreditou no. po
tencial de nossa cidade. Além do Jornal
Alfredo Wagner, que em julho comple
tará um ano, está trazendo para nosso

município sua empresa de eventos, a

Planejar Eventos. Felicidades e Sucesso
para você é o que deseja 0$ colunistas e

leitores deste Jornal.

Giovane de Freitas, proprietário des
te jornal, festejou no dia 01 deste mês
o seu aniversário, na ocasião reuniu
familiares, amigos e os representantes
dos jornais JA Aguas Mornas e JA Ani
tápolis no renomado bar "Chopp Brah
ma Express" para uma comemoração.
Infelizmente não pudemos estar pre
sentes representando o Jornal JA Alfredo
Wagner, mas queremos neste número

A APAE e as Creches Angela Amin
e Primeiros Passos recebeu a doação
de 150 quilos de alimentos angariados
no 6° Aniversário do Emílio em Alfredo
Wagner. A entrega foi feita no INSS. O
Vereador Emílio fez a entrega para a re

presentante da APAE Nelis Maria Palla
oro de Souza, e para as diretoras Gisele
Martins e Lucinéia Bardt.

I
'1
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Associado sorteado com o primeiro premio do Credicap Sicoob Crediaraucaria abril/2011, Aline Neuhaus Sauerbier.

Comitiva do Barracão: Falando em beleza
acesso extremamente difícil e até
mesmo perigoso, o que dificulta a

visitação á eles e as maneiras mais
fáceis de explorar estes ambientes
são: as cavalgadas e as trilhas com

motos. Neste ponto, nossa cidade
está bem servida porque temos'
grupo de amantes das cavalgadas e

inúmeros grupos de trilheiros. Acre-
. dito que com o apoio destes grupos
de exploradores, do poder público
e do privado, num futuro não mui
to distante, nossa cidade se tornará

Em várias conversas com ami

gos da cidade e alguns amigos de

fora, um assunto freqüente entre

nós é: As belezas naturais de nossa

região, que não são poucas, pois
estamos localizados na diVisão en

tre o litoral e a serra catarinense
e com isto, somos brindados por
vários tipos de relevo, que fazem

surgir dele lugares inusitados e de
. uma beleza extrema.

Mas devemos admitir uma coi

sa, muitos destes lugares são de

mais um pólo turístico da região e

assim mostraremos ao mundo que
Alfredo Wagner realmente é bela
no quesito natureza e que aqui o
povo é hospitaleiro e tem um calor
humano tão extenso quanto a na

tureza aqui existente.r
. ��
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Esta colurra é patrocinada por
Dr.Odilio Carlos Souza
Cirurgião Dentista
Rua Hercnio Luz,35 Fone (048) 32761431
88450-000 AlfredoWagner SC
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DeputadosAldo·5chneider e Jorge
Teixeira atendem apelo do CRMV

Técnico legislativo da Assembleia
Legislativa, Armando Agostini; Mo
acir Tonet (Presidente do Conselho
Regional de Medicina Veterinária
- CRMV); Deputados Jorge Teixeira
e Aldo Schneider; Paulo Garcia (Pre
sidente da Sociedade Educativa de
Santa Catarina - Sociesc); Adilson
Schmitt (Técnico da Secretaria Esta
dual de Administração); Ora. Raquel
Bittencourt (Diretora da Vigilância
Sanitária) e [talo Jesiel da Silva, da Se
cretaria da Administração.

POL(TICA
Deputados Aldo Schneider e Jor

ge Teixeira atendem apelo do CRMV
Em reunião, realizada na quarta-feira
(01/06), os Deputados Estaduais Aldo
Schneider e Jorge Teixeira decidiram'
fazer um apelo ao Governador Raimun
do Colombo para que o executivo faça
os encaminhamentos necessários e

estabeleça em Santa Catarina algumas
exigências para o funcionamento das
clínicas veterinárias, A intenção é que
as clínicas tenham um cuidado espe
cial com o manuseio de equipamentos
que emitem radiação, bem como no

trânsito de animais e o controle de
zoonoses. _A ideia partiu do Conselho

Regional de Medicina Veterinária de
Santa Catarina - CRM/SC.

Participaram do encontro, além
dos Deputados, o Técnico Legislativo
da Assembleia Legislativa, Armando
Agostini, o Presidente do Conselho

Regional de Medicina Veterinária

(CRMV), Moacir Tonet, o Presidente
da Sociedade Educativa de Santa Ca
tarina (Sociesc), Paulo Garcia, os Téc
nicos da Secretaria Estadual de Ad

ministração, Adilson Schmitt e halo
Jesiel da Silva, e a Diretora da Vigilân
cia Sanitária, pra. Raquel Bittencourt.

SDR disCute plano de a�ão para
resolver problemas nas escolas

Em reunião realizada na tarde
desta quinta-feira (9) na Secreta
ria de Desenvolvimento Regional
da Grande Florianópolis, entre a

Gerência de Edúcação (Gered) e o

Secretário Renato Hinnig, supervi
soras e integradoras apresentaram
alternativas para solução dos pon
tos fracos apontados no diagnós
tico situacional das 121 escolas
estaduais da Grande Florianópolis,
feito nos meses de abril e maio
deste ano. Também foram ·Ievan
tadas as necessidades próprias
da Gerência. Os dados foram in
cluídos' em planilha, destacando

qual área ficou responsável pela
supervisão, o problema, a suges
tão (ação), o setor responsável, o
período para implementação e

observações.
Em um dos itens abordados,

sobre o transporte escolar, onde
o levantamento apontou que 54%
dos alunos nos 13 municípios que
'abrangem a SDR não tem acesso

ao programa, a sugestão foi ade

quar o calendário escolar estadual
com o municipal e compra de pas-

se escolar nos municípios onde há

transporte coletivo. A Secretaria de

Educação ficaria responsável pela
ação, num perío.do de longo prazo.
Ao todo foram 22 questões que ti
veram as alternativas discutidas.

.
Para o Secretário da SDR, Re

nato H innig, os problemas detec
tados passam pela melhoria da

gestão: "Precisamos fazer bom uso

das verbas da' educação e capaci
tar nossos técnicos, supervisores
e integradores. A construção de

projetos nesta linha, para qualificar
os profissionais tem uma grande
importância na busca de um mo

delo que aposte na qualidade do
ensino". Ele ainda propôs reuruões
com supervisores, definindo o res

ponsável por cada ação, estabele
cendo prazos e prioridades. Outra
sugestão de Hinnig foi realizar um
concurso para as escolas atingirem
o índice 6.0 no Ideb (hoje na região
a média é de 4.4). Seriam premia
das a escola que alcançar melhor
índice, a que mais se aproximar do
índice e a que tiver os alunos com

as melhores notas.

O Rio Engano foi a sede escolhi
da para a realização do IV Encontro
de Corais, organizado todos os anos

por Juliano Norberto Wagner. O dia
muito belo, apesar de um pouco
frio, reuniu cantores de onze Corais.
O Presidente do Coral mais distante
recebeu uma faixa de homenagem
confeccionada pelas coralistas. A su

cessão de cantigos, alguns a capela,
outros acompanhados de playback
ou ainda por violão, gaita ou mesmo
teclado, encantou e animou a todos.
Eunice Franz Wagner, secretária do
Coral São Francisco de Sales, anfi
trião dos corais visitantes, e Marieli
Elisa da Silva, foram as cerimoniárias

que conduziram, o desenrolar do

IV Encontro' de ,Corais de AlfredoWagner
, evento, As autor.idades presentes fo
ram chamadas p,�ra compor a Mesa
de ,Honra: Nivaldo Wesller, Prefeito

Municipal, Daniel Cansian, Vicepre
feito, Izair dos Santos, Secretário

Municipal das Finanças e José Luiz

Zanoni, Presidente da Liga Cultu
ral Artística Alto Uruguai de Corais.
Após a Entronização das bandeiras
dos corais participantes, a Presiden
te do Coral anfitrião, Sra. Lucinei Lo
pes da Luz, fez a abertura oficial do
Encontro. Em sequida foi entoado o

Hino Nacional. Encerrando essa pri
meira parte se apresentou o Coral
Santo Estevão da Matriz de Ituporan
ga. A segunda párte do IV Encontro
de Corais foi uma comemoração dos

50 anos dê emancipação política de
Alfredo Wagner, Aspectos do muni

cípio foram ressaltados enquanto se

projetava no telão um clipe de ví
deo e após a execução do Hino de
Alfredo Wagner, o prefeito Nivaldo
Wesller dirigiu sua saudação aos par
ticipantes do encontro. Aproveitou
a oportunidade para convidar a to-

,

dos para o grande Encontro de Co
rais que será realizado em Setembro

para comemorar o Cinquentenário
de emancipação do Município, des
tacando Juliano Wagner para ser o

organizador do evento.

A terceira parte foi dedicada
a apresentação dos Corais na se

guinte ordem: -Coral Santa Thereza

'Coleta elllbalagens de agrotóxico
AlfredoWagnerrealizou a 2� Campa- "

nha de recolhimento de embalagens de
agrotóxicos nas c6munidades rurais em
respeito a semaredorneío ambiente.

Preocupados com descarte é

o destino inadequado dados aos

recipientes após sua utilização,
a Epagri, Secretaria Municipal da

-

Agricultura, Sindicato dos Traba-
"
das embalagens, onde foram reco-

lhadores na Agricultura Familiar,
'

Ihidas do meio ambiente mais de
, Sindicato do Produtor Rural, Cravil 31,000 unidades, envolvendo 275
e se Rural, com apoio da Secre- famílias rurais.
taria Municipal de Transporte e' Mais informações: Asirto Amboni
Obras, outras Secretarias e enti- - Ex):ensionista E. M. Alfredo Wagner,
dades governamentais, realizaram nó e-mail: emálfredowagner@epagri.
nos dias 07 e 08 de junho a coleta sc.qovbr Fone: (48) 32761540.

Sociedade União Club telll nova diretoria
Um dos orgulhos de Alfredo,Wagner

é o nosso "Clube", Poucos sabem que a

Sociedade Recreativa União Club foi fun
dada em 1937 e 'a atual sede social com
pletará 50 anos em 2012. Palco de muitos
eventos sociais, religiosos e cívicos, o

Clube tem passado por dificuldades nos

últimos anos, apesar da dedicação e es

forço da diretoria, em reunião realizada
no dia 31 de maio de 2011 na sede social

foi escolhida nova diretoria, ficando assim

composta: Presidente: Marcos Marciano
S, Maciel; Vicepresidente: Alceu Osvaldo
Sebold; Secretário: Evando Luiz Junckes;
20 Secretário: António Carlos Thiesen So-

, brinho e Tesoureiro: Daniel Ramiro Rever,
Entre os objetivos da atual diretoria

estão: reconquistar os sócios e a restaurar

o imóvel. O presidente, Marciano, pede a

colaboração de todos os alfredenses que já

foram sócios do Clube e aqueles que ainda
não são, para que colaborem e ajudem. Os
projetos são muitos, mas sem o auxilio de
todos pouco se poderá fazer.

A restauração deste patrimônio cul
tural alfredense, que é a Sociedade Re
creativa União Club, merece a ajuda de
todos, Para maiores informações, entrar
em contato com Marciano na Cobema ou

pelo telefone 3276-1369

de Catuíra, Alfredo Wagner; Coral
Municipal Santa Catarina de Ota
cílio Costa; Coral Municipal Encan
tos da Serra, de Urupema; Socie
dade Coral Harmonia de Piratuba:
Coral Frei Bernardino da Catedral
Diocesana de Laqes: Coral Munici
pal "Cantar é Viver", de Agrolândia;
Coral Bom Jesus da Matriz Católi
ca de Alfredo Wagner e Coral da
Família Belunesse, de Taió; Coral
SOL Sociedade Orfeônica Lageana
de Lages; e Coral São Francisco de
Sales do Rio Engano, Alfredo Wag
ner, A quarta parte do encontro

destacou aspectos do Coral an

fitrião e da vila de Rio Encano. e

agradecimentos e considerações

da Sra. Lucinei Lopez da Luz, Pre
sidente do Coral e do Regente Ju
liano Norberto Wagner, A Entrega
dos certificados aos presidentes
dos corais presentes seguiu-se a

formação de um grande coro para
entoar as cançoes "Como a flór' e

"A saudade vai ficar" Um delicioso
e lauto jantar foi oferecido logo
depois a todos os participantes ao

término do IV Encontro de Corais
de Alfredo Wagner, Vídeos escolhi
dos da apresentação de cada coral
serão exibidos no canal do www.

youtube.com.br/rnaurodemarch! e
o OVO do Encontro poderá ser pe
dido através do blog www.maffei
-demarch l.bloqspot.corn
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Conselho Tutelar
e Secretaria da
Assistência Soci�1
em campanha contra
a Explora�ão Sexual

Em 18 de maio foi realizada �ampa
nha pelo Dia Nacional de Combate ao

Abuso e à Exploração Sexual de Crianças
e Adolescentes. Conselho Tutelar e Secra
taria da Assistência Social juntos distribui
ram panfletos de alerta ao público. Repar
tições públicas, comércio e transeuntes
receberam os folhetos informativos com

telefone para denúncia.
A data de 18 de maio foi estabelecida

em 2000, pela Lei Federal nO 9.970, como
.o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à

Exploração Sexual de Crianças e Adoles-
. centes. Tem como objetivo mobilizar a

sociedade para o problema da violência
sexual infanto-juvenil. A participação da

população é fundamental para que este

crime seja denunciado e punido, mas

principalmente para que 0 jovem tenha
sua sexualidade respeitada

Como surgiu o 18 de maio:A data foi
escolhida porque em 18 de maio de 1973
em Vitória-ES um crime bárbaro chocou
todo o país e ficou conheddo como o

�Crime Aracelli': Esse era o nome de uma

menina de apenas 08 anos de idade que
foi raptada, drogada, violentada, morta e

carbonizada por jovens de classe média
• alta daquela cidade. Esse crime, apesar
de sua natureza hedionda prescreveu
impune. Orrime ainda causa indignação
e revolta. Para lembramos sempre o Caso

Aracelli, o dia 18 de maio foi estabeleci
do como Dia Nacional de Combate ao
Abuso e à Expioração Sexual de Crianças
e Adolescentes, pela Lei no. 9.970, de 17

de maio de 2000, por iniciativa da então

deputada Rita Camata (PMDB/ES), presi
dente da Frente Parlamentar pela Criança
e Adolescente do Congresso Nacional.A
data foi criada para motivar a mobilização
dos diferentes setores da sociedade, dos
governos e da mídia para formação de
uma forte opinião pública contra a vio
lência sexual de criança e adolescente.

Espera-se também estimular e encorajar
as pessoas a denunciarem/revelarem si

tuações de violência sexual. bem Como

criar possibilidades e incentivos para im

plantação e implementação de ações de
políticas públicas capazes de fazer o en

frentamento do problema.
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Forllliga convoca.corais
para UIII grande_ encontiro

O Prefeito Nivaldo Wessler foi a Rio

Engano no dia 4 de junho assistir ao IV
Encontro de Corais, organizado por Julia
noWagner e pelo Coral São Francisco de
Sales. Em suas palavras, Formiga convo

cou os corais para o grande Encontro de
,

Corais do Cinquentenário a ser realizado
no Parque de Exposições, cuja organiza
ção e preparação entregou ao regente
de três corais de Alfredo Wagner, o jo
vem JulianoWagner.

Estudantes da Grande Florianópolis
acompanham ensaio do Ballet ,�olshoi_

Mais de'600 alunos do ensino fun
damentai, de escolas estaduais e mu

nicipais, estiveram hoje (3) pela manhã
assistindo ao ensaio da Grande Suíte
do Ballet Don Quixote, realizado pela
Escola de Teatro Bolshoi no Brasil. A

apresentação ocorreu no Teatro Pedro

IV9 Campos, anexo ao Centro Adminis
trativo do Governo do Estado.

A iniciativa foi da Secretaria de De
senvolvimento Regional da Grande Flo

rianópolis - atendendo a um convite do
Ballet Bolshoi -, num projeto de desen
volvimento da cultura por estímulos e

reflexões relacionadas a arte da dança,
com o objetivo de familiarizar o estu

dante com a linguagem cênica. Gratui

to, o espetáculo teve a participação de

quase todos os 13 municípios que inte
gram a Secretaria Regional. com a pre
sença de alunos regulares e de projetos
especiais, professores, coordenadores,
diretores e pais.

O chefe de gabinete da SDR, Luiz
Antonio Grocoski, que coordenou os

convites à comunidade escolar, ex

plicou que a Secretaria disponibilizou
55 lugares por município, divididos
entre as redes estadual e municipal. "O
comparecimento dos alunos superou
as expectativas. A SDR está feliz por
ter proporcionado, a essas ctianças a

oportunidade de assistir um espetácu
lo de tamanha beleza, de forma gratui
ta. Além disso, proporcionar 0\ contato
dos alunos com as artes cênicas, des-

Pontes e Estradas Recuperadas

A Prefeitura Municipal através da
Secretaria de Infraestrutura tem recu

perado pontes e estradas-ao longo do

município. Duas pontes foram cons

truidas, no rio Águas Frias e nas Furnas
do Rio Lessa. A ponte do Rio AltoCaeté
está sendo reconstruida também. Vá
rias estradas estão sendo patroladas e

cascalhadas. O nosso município tem a

maior malha viária do Estado aos cui
dados da administração pública mu

nicipal dificultando a manutenção. A

própria população tem colaborado na

manutenção, mantendo a limpeza 'das
estradas e em casos mais simples lim

pando e desentupindo bueiros.

pertando o interesse por essa área, é
muito gratificante'; disse.

Para a aluna Sara Boing, da 6a. Sé
rie da Escola de Educação Básica Altino
Flores, de Anitápolis, foi "um espetácu
lo diterente", Com 12 anos, ela não se

importou de acordar cedo para vir a

Florianópolis. Achou tudo"muitoboni
to" e disse esperar uma nova oportu
nidade. "Se der, quero assistir de novo"

Ellen Leandro; 13 anos, aluna da Es
cola Municipal Paulo Fontes, de Santo
Antônio de Lisboa, na capital, também
estava empolgada. "Acho tudo isso
uma maravilha'; disse ela, que integra
um qrupo de dança de sua comunida
de. Ao lado das amigas, disse que tam
bém quer ser uma grande bailarina.

PAlAVRA DO PREFEITO

REDUÇÃO DO FPM

PREFEITO FORMIGA

Venho toje falar sobre a redução
do repasse do Fundo de Participação
dos Municípios, FPM. OVereádor Paulo
Cesar tem repetido informaç6es que
não condizem com a realidade. Esta
mos encaminhando para a Câmara de
Vereadores' o relatório que esclarece
esta questão. É ruim que o vereador

passe a seus eleitores a figura de desin
formado, por isso queremos esclarecer
a questão.

Devido ao Censo 2010, em que
foi registrado que a população alfre
dense não alcançou a previsão do
IBGE, o índice do FPM foi reduzido de
0,8 para 0,6. Na nova conta do repas
se, que tem como critério o número
de habitantes de cada cidade, Alfredo
Wagner perdeu dois pontos, o que
equivale a R$ 691.928,84 só nos pri
meiros cinco meses deste ano.

Na tabela abaixo podemos ver

um comparativo entre o que rece

beu Alfredo Wagner, com o índice
de 0,6, e outros municípios que tem
o índice 0,8. A fonte destas informa

çóes é o site www.bb.com.br

Patrola perde-freio e quase
provoca uma tragédia

, No sábado, 14, uma patrola da Pre
feitura perdeu o freio na subida da rua

do Cemitério e despencou rua abaixo,
quase entrando numa casa. A convite
da Presidência da Câmara, o secretário

municipal de Infráestrutura, Rudinei

Wengartner esteve na Casa Legislativa
para explicar o acidente ocorrido.

Segundo o secretário, a patrola ti
nha acabado de sair de um conserto

em que foi trocado o cilindro de freio
e, por isso, ainda não estava muito
claro qual peça quebrou. O acidente
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aconteceu num sábado (dia sem ex

pediente) e a patrola estava sendo

dirigida por um motorista que não
era funcionário da Prefeitura. Questio
nado sobre isso, Rudinei disse que ele
autorizou a saída da patrola, pois teria
sido combinado no dia anterior um

trabalho na estrada
da Serraria e em relação ao mo

torista, disse que, este, havia sido
contratado pela Prefeitura, porém,
não sabia se a contratação estava

dentro da lei.
.
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