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OPINIÁO 19 DE JULHO DE'1011'

UM MÊS CHEIO DE ATIVIDADES
COLUNISTA

MAUIO DEMAleNI

Julho está sendo 'um mês meio atí

pico. Tão cheio de atividades que tem

sido difícil organizar os pensamentos
para poder escrever esta coluna.

Pretendia falar sOQ,ít a greve dos

professores, mas ela S'e encerrou logo
no início de julho. Fico.u apenas na me

mória de alguns professores e no pre
juízo de milhares de alunos e pais que
foram penalizados pela falta de aulas.

Então, do que falarei? Festas. Fala
rei das festas.

Nosso povo gosta de festa, não é
mesmo? Ao longo do ano temos duas
fests por capela, mais as festas e bailes

organizados por particulares. Então,
festa e boa'música é o que não falta
nesta cidade.

Tivemos este mês algumas festas
que surpreenderam pela participação
do público. A da Escola da Limeira

surpreendeu pelo resultado, mais de
RS 10.000,00. O resultado da festa da
Família, orqanizada pela direção e pais
da Escola Balcino também foi surpre
endente: mais de RS 10.000,00. As

apresentações foram muito bonitas
e bem elaboradas. As crianças e pro
fessores de ambas as escolas estão de

parabéns.

. BOM USO
DO TEMPO.

Tivemos ainda a festa dos funcio
nários da Prefeitura, organizada todo
ano para que haja uma confraterniza
ção entre todos os que trabalham na

administração do município. É sempre
uma festa animada, para a família do
funcionário e que este ano contou

com a participação da Banda Balada
Campeira, animando e esquentando
a noite fria com as músicas. Aliás, esta
banda está de parabéns pois tem me-

Ihorado dia-a-dia. Além de animar a

Festa da Família e a dos funcionários
da Prefeitura,animou também na festa

julina do Grupo da Terceira Idade.
Festejar faz bem. Dançar faz bem.

Comemorar é um ato importante na

vida de todo ser humano.
.Como estamos no' ano do cin

quentenário, as festas que ocorrem

tem um sentido especial. A comemo

ração de cinquenta anos de emanci-

pação. Já imaginou, leitora, feitor, se'
ainda fossemos um distrito. de Bom
Retiro? Não teríamos nossa Câmara de
Vereadores, não teríamos nossa Pre
feitura Municipal. O município ainda
estaria parado no tempo.

Os valorosos alfredenses que luta
ram pela emancipação hoje já não se

encontram entre nós. Mas certamente

gostariam que o ano fosse marcado

por muitas festas. Não poderia ser di
ferente. A menos que não se valorize
este momento histórico. Quantos de �

nós poderemos estar, daqui a cin

quenta anos na festa de Centenário?

Poucos, certamente.
Teremos uma comemoração que

merece ser lembrada com muito cari
nho. A Festa do Colono. Este anoserá
no dia 24 deste mês.

Estive na última reunião de planeja
mento e pude conferir a dedicação da

equipe que está organizando esta festa.
A Abertura oficial do 20Campeona

to Municipal de Laço de Alfredo Wag
ner, Taça do Cinquentenário, também
acontecerá no dia 24 abrilhantando
ainda mais a Festa do Colono. Estare
mos lá fotografando e reqistrando este
momento. Foto: Parque de Exposições.

COLUNA EVANGÉLICA:
PASTOR SÉRGIO GESSNER

Ensinar o seu filho a administrar o

próprio tempo, provavelmente não está
em seu horizonte. Porém se ninguém o

ensinar será difícil aprender sozinho. Ao
ajudar seu filho, lembre-se de que al

guns aprendem a gerenciar seu tempo e
compreendem a noção de responsabili
dade com mais facilidade do que outros.

Estabelecer prioridades é a idéia
central do gerenciamento do tempo.
Raramente as pessoas, incluindo as

crianças, encontram tempo para fa
zerem tudo o que gostariam. Por isso,
a compreensão da importância das
coisas terá um papel fundamental. É
importante que você ajude o seu filho
a desenvolver uma tendência de fazer
boas escolhas. A criança ficará hábil

naquilo que pratica. Levar em conside

ração a faixa etária é importante.
Na idade pré-escolar é bastante li

mitada a condição de qerenciar o tem-

po. Quando seu filho tiver algumas no
ções, você pode introduzir a idéia de
controle do tempo quando for guar
dar os brinquedos, tomar banho, ou
realizar outra tarefa. Se a criança nunca

concluir a tarefa no prazo estipulado,
ajude-a para que não fique desesti
mulada. Uma atividade familiar, como
lavar o carro, cortar a grama, limpar o
quarto juntos pode ser uma boa ma

neira de construir a noção do valor do

tempo. Deixe a tarefa clara, e estabe
leça um lirrüte para o término do tra

balho. Ofereça uma recompensa para
que todos se sintam estimulados em

realizá-lo com sucesso. Marque pontos
para demarcar progressos e para que
cada um controle o seu próprio ritmo
e veja como está se saindo.

A maioria das crianças que entrou
.

na escola primária já é capaz de co

nhecer as horas. Usando um relógio

de pulso e um calendário, você pode
ajudá-Ia a seguir longos períodos de
tempo. Durante o ano letivo ajude seu

filho a usar uma agenda para estipular
horários para as atividades, compro
missos e horas livres. Periodicamente
avalie com ele, como está se saindo:

Nas férias, sugira para seu filho
. fazer uma lista das atividades que de

seja praticar, coisas que quer aprender,
'

amigos a encontrar, filmes a assistir.

Depois, dê a ele um calendário e aju
de-o a estabelecer metas em número
de dias e semanas de todo o período.
Não seja controlador. Examinando o

planejamento com seu filho, ele pró
prio chegará à conclusão de como

está se saindo.
Conforme a criança passar para a

puberdade, a habilidade de gerenCia
mento do tempo se tornará cada vez -

mais significativo. t importante que

ela faça urna programação semanal de
atividade e responsabilidade. Esta deve
conter prioridades adequadas e' saber
equilibrar trabalho e díversêo, permitin
do o deserwolvrnentosocal e espiritual.

Você também pode ajudar seu filho
adolescente a planejar estratéqias de

administração para períodos mais lon

gos: semanas, meses ou anos, Preparar
-se para o vestibuar. concurso, etc. .. via
de regra, passa por tais planejamentos.
Ao tentar ensinar a habilidade de usar

bem o tempo, lembre-se de que você
deve dar o exemplo primeiro.

Jesus deu uma máxima para o uso

do tempo: "Buscai pois, em primeiro
lugar, o seu reino e sua justiça, e todas
essas coisas vos serão acrescentadas.
Mateus 6.33 Resumido e adaptado por
p. Sérgio Gessner e Vera.Lúcia de: 40

princípios da Formação da Criança
Autor: Paul Lewis
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COUJNISIAS
IlABEL I JVM
MDIISE.

-

BELAS CAIPIRINHAS

CONTAGEM
REGRESSIVA: 90

DIAS. PARAA FESTA
,."

DOBARRACAO
neste grande evento, participando,
prestigiando e trabalhando para seu

sucesso. Muito se tem a realizar, pla
nejar nestes 90 dias que faltam. Todos
são convocados a dar a sua parcela de

contribuição, pois a Festa do Barracão
tem o objetivo maior de propagar a

imagem do nosso município em âm
bito estadual e nacional, incentivan
do o comércio local, turismo rural e
o empreendedorismo. Não fique fora

-

desta idéia. Participe!
Na programação da Festa, tere

mos a realização da 2a Cavalgada das
Nascentes. Conheça mais detalhes
desta programação através do cartaz

convite.w

Nosso município comemora este

ano seu cinqüentenário. Para coroar

e celebrar esta importante data que
se efetiva em 29 de dezembro, será
realizada a VI FESTA DO BARRACÃO
nos dias 28, 29 e 300e outubro. A Co-

.

missão Central Organizadora - CCO,
representada na pessoa do Prefeito

Municipal Nivaldo Wessler e o Presi
dente da CCO Ivan Dorneles Ander
sen , vem trabalhando no intuito de

angariar fundos através de parcerias,
visando a reforma do Parque de Ex

posições, bem como a definição da

programação da Festa. Queremos
ressaltar a importância de a Comu
nidade Alfredense estar engajada

!
I

I
I>

OS ENCANTOS DE NOSSA TERRA COLUNISTA EDEGAR NEUHAUS •

SECRETARIO DO TURISMO
Geral, Serra da Pedra Branca,Serra da Barriguda, Serra
dos Macacos, Serra da Santa Bárbara, Serra do Camelo
e a Serra Nevada.

Todas essas serras fazem do município de Alfredo

Wagner um ponto de partida para aqueles que dese

jam conhecer um pouco mais da "Serra Catarinense"
Muitas formas de vida se revelam nesses conjuntos

de montanhas que se estendem por quilômetros de ex
tensão, atravessando cidades e abrigando entre os

vales, planaltos e chapadões cenários onde o céu
se mistura com as matas e o som dos pássaros; e a

natureza exuberante recebe seus visitantes de braços
abertos oferecendo-lhes um convite irrecusável para
embrenhar-se pelas matas a procura de_novas aventu-
ras e descobertas.

.

Paisagens acidentadas, montanhas, vales e planal
tos: todos esses relevos formam uma serra.

Na estação do inverno, principalmente no sul do
Brasil, as serras se destacam entre os destinos mais pro
curados pelos visitantes. Isso porque no inverno, sua
imponência sobre as,outras paisagens despertam a

vontade de conhecer esses locais, que nesta época do,
ano, geralmente ao amanhecer, estão cobertos pela
cerração ou até mesmo pela neve. Nossa cidade pos
sui em seu cenário muitos pontos altos, no qual em
dias de frios bastante intensos também chega a nevar,
formando assim um espetáculo à parte para quem
gosta de contemplar a natureza. Nossa cidade além
de possuir muitas serras em sua formação geográfica,
é também o caminho de transição entre o litoral e a

serra catarinense. Assim, muitas das pessoas que bus
cam visitar estes cenários, passam por nossa cidade

para chegarem a seu destino final e em algumas vezes
escolhem nosso município como roteiro posterior, en
contrando aqui belíssimas formações de montanhas

que cercam toda cidade alfredense. Dentre as serras

mais conhecidas de nosso município estão: Serra da
Boa Vista, Serra dos Três Picos, Serra' dos Faxinais, Serra

NATÁLIA

'_

IMPORTANTE: Nosso objetivo é divulgar as belezas
nas quais nosso município possui, onde nem sempre
se tem a consciência da total importância que elas
trazem para nossa cidade. Ressaltamos assim, que não
temos a intenção de destacar nenhum local individu
almente; massim como um todo, em que apenas se

somam maravilhosos cenários de nossa terra. TAISE

Ruá do Comércio 118, Alfredo Wagner�SC
Fone (48)3276-1035/Fax(48.) 3276-1.103

/

,

i�- Venda Permanente de touros de Várias Raças Rua Hercílio Luz" 40
Centro - AI"redo VVagner'

Rua do COn'lércio, 257 - Centro
-AI*redo VVagner 88450-000
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER

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

LEI N°. 827/2011

AUTORIZA A TRANFERÊNCIA DE·
PATRIMÔNIO MUNICIPAL E CONCEDE
CESSÃO DE USO 'E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Nivaldo Wessler, PrefeitoMunicipal de AlfredoWagner, 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 autorizado o Chefe do Poder Executivo a autorizar a transferência da construção
da Unidade Escolar Santa Bárbara desativada a mais de 8 anos para as dependências da quadra desportiva
Santa Bárbara com ônus pela Associação de Desenvolvimento Comunitário de Santa Bárbara, CNPJ
05.485.371/0001-24.

Parágrafo único, Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo a formalizar cessão de uso

da nova instalação a ser reconstruída nas dependências da quadra esportiva Santa Bárbara pelo prazei de
10 anos a Associação do caput deste artigo, devendo a cessionária ficar com o encargo de cumprir todas as

determinações do contrato de cessão,

Art. ZO As despesas decorrentes da presente Lei correrão por 'conta do orçamento vigente,

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário,

PrefeituraMunicipal de Alfredo Wagner, 12 de julho de 2.011.

Nivaldo Wessler
Prefeito Municipal

PUBLICADANESTA DATA

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER

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

LEI N°. 828/2011

RECONHECE DE UTILIDADE PÚBLICA A

ASSOCIAÇÃO COMITIVA BARRCÃO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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 reconhecida em todos os seus efeitos e declarada como de Utilidade

Pública a Associação Comitiva Barracão, CNPJ 11.005.293/0001-16.

Art. 2° - À Associação referida no artigo I ° serão concedidos os benefícios legais
pertinentes à sua condição de Entidade Filantrópica.sem fins lucrativos.

Art. 3° - Esta Lei entra em vigorna data de sua publicação.

Art. 4° - Ficam revogadas as disposições em contrário.

PrefeituraMunicipal de Alfredo Wagner, 12 de julho de 2011.

Nivaldo W�ssler
Prefeito Municipal .

.
PUBLICADANESTA DATA

Maestro José Acácio Santana
falece em Florianópolis

Compositor do Hino do Município de Alfredo

Wagner,Acácio Santana deixa legado de mais de
3.000 obras. O maestro e compositor José Acácio
Santana, ex-regente do Coral da UFSC (Universi
dade Federal de Santa Catarina) e um dos músi
cos mais importantes do Estado, morreu no dia
11/07/2011 aos 71 anos, em Florianópolis.

Com um legado de mais de 3.000 obras, o ma

estro foi pioneiro nas composições litúrgicas pós
-Concílio Vaticano 2° no Brasil. José Acácio Santana
era conhecido como Missionário da Música, e alcan
çou renome internacional pela extensão e variedade
da sua obra musical e poética, que vai da canção in
fantil até a ópera e os oratórios eruditos. A partir de
1962, trabalhou para que o canto coletivo fosse mais
acessível ao público e sua data de nascimento, 19 de
outubro, foi aprovada pela Assembléia Legislativa
como o Dia do Coralista de Santa Catarina.

O maestro Santana começou os estudos de
canto e órgão aos 7 anos de idade, na cidade
onde nasceu, São Pedro de Alcântara. Foi autor do
hino oficial de dezenas de municípios e institui

ções, entre eles o Hino do Município de Alfredo

Wagner, Hino do Coral Municipal de Alfredo Wag�
ner, Hino do Padroeiro Bom Jesus e Padroeiro São
Sebastião. Como pesquisador,estudou e publicou
as principais raízes musicais açorianas, italianas e

alemães em Santa Catarina. Suas pesquisas aden
traram ainda a evolução do Canto Coral em Santa
Catarina e o folclore musical brasileiro.

Sob sua regência, o Coral da UFSC atuou

como piloto dentre mais de 40 corais do Estado.
Gravou diversos LPs e CDs, tanto com o Coral da
UFSC quanto com outros

grupos musicais. Dizia que "coral é a arte de
crescer junto" Em Alfredo Wagner, incentivou a

criação do Coral Municipal de AlfredoWagner e o
regeu por 10 anos, incentivando ainda os demais
corais do município. Deixou o Coral Municipal
com dois CDs gravados e um CD do Grupo de
canto. Sempre ao final dos seus rigorosos e praze
rosos ensaios, depois de eventuais broncas didáti
cas, entre sonoros acordes ao piano e músicas do

repertório, sempre tinha uma palavra-canção de
incentivo aos coralistas. Para o seu funeral no mu

nicípio de São Pedro de Alcântara, se fizeram pre
sente membros da Diretoria do Coral Municipal
para representar nosso município e Coral Munici
pai, levando a ele a última homenagem simboli
zada através das fiares. Seu nome ficou marcado
na história do município de AlfredoWagner e nos

corações de todas as pessoas que tiveram o prazer
de conhecê-lo e consequentemente sua obra.Na
foto o Maestro José Acácio Santana dirige palavras
aos alfredenses após o Oratório de Natal de 2006.

LEI COMPLEMENTAR N° 028/2.011

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER

Praça da Bandeira, 01 - Centro - Fones (48) 216-1023/276-
1233 - Fax 276-1211 CEP 88450-000 - Alfredo Wagner - SC

Nivaldo Wessler, PrefeitoMunicipal de AlfredoWagner, Estado
de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste Município que a

Câmara de Vereadores aprovou e ele sancionou a seguinte,

Art. 1" - Pica criada gratificação especial para o profissional do magistério designado a cobrir os

horários da unidade escolar do-ensino infantil fora do expediente normal de atendimento no intervalo ou ao

meio-dia e ou ao fim do expediente no valor fixo de R$ I00,00 (cem reais) mensais para guardarem a unidade

escolar e os alunos do ensino infantil.

Parágrafo único. A gratificação é exclusivamente voltada aos alunos do ensino infantil que nos

horários de intervalo 'e fim de expediente em virtude da ampliação do atendimento, sendo que o profissional
escolhido a cobrir o referido horário pode ser qualquer profissional do magistério.

Art. ZO - Aescolha do profissional será por ato do chefe do Poder Executivo Municipal e seus

valores não serão .incorporáveis para todos os efeitos.ao vencimento, inclusive previdenciários.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

CRIA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE

PERMANÊNCIA EM SERVIÇO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

LEI:

Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PrefeituraMunicipal de AlfredoWagner, 12 de julho de 2.0 II.

PUBLICADANESTA DATA

NivaldoWessler
PrefeitoMunicipal
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LIONS CLUBE DE

ALFREDOWAGNER
No dia 21 de junho assumiu a nova

diretoria do Lions Clube de AlfredoWag
ner para à'Ano Leonístico - AL2011 /2012.
Presidente: Cal. Izabel Cristina Andersen

Kretzer; Tesoureiro: CI. Odílio Carlos Sou

za; Secretária: Cal. Eunice Franz Wagner;
Diretor Social: CI. Quirino lung. Entre as

várias atividades programadas para o

Ano Leonístico, podemos destacar: Cam
panha do Agasalho; Dia 07/09/11- Almo
ço ítalo Germânico; Luluzinha 2011; Natal
da criança carente; Apoio continuado a

APAE e Hospital; entre outras. Toda a Di
retoria com seus associados conta com

o apoio da Comunidade Alfredense nas

suas campanhas que sempre tem um

cunho social, solidário aos mais necessi

tados. Nosso clube é associado ao Distri
to LD-9 da Associação Internacional de
Lions Clubes, que abrange municípios de
Santa Catarina, de Florianópolis a Passo de
Torres, incluindo a região serrana até La

ges. A nova governadora, AL 2011/2012
é Valdete Guollo Salvan, psicopedagoga
e reside em Morro da Fumaça. Viajou
dia 29/06, para Seattle, EUA, onde as-

. surne o cargo na Convenção Interna
cional. Como companheira Leão (Cal)

já presidiu o Lions Clube de Morro da

Fumaça em dois períodos, foi Secretá
ria do Distrito, Assessora de Dirigentes
do Distrito, Presidente de divisão, Se-

gunda e Primeira Vice-Governadora
e atualmente é a Governadora Eleita
do Distrito LD-9. Autora do livro "Lions
Clubes, o perfil do Distrito LD-9".

FISL 2011 - Forum Internacional de Software Livre 2011
Ocorreu na cidade de Porto Alegre

entre os dias 29 de Junho a 02 de Ju

lho, o 12 FISL, evento voltado ao uso

de tecnologias abertas e livres, ou seja,
sem amarrações proprietarias.

A Secretaria da Agricultura Abasteci
mente e Meio Ambiente, realizou um se

rnínáro Municipal de piscicultura integra
da no dia 05 de julho de 2011 no União'
Clube de AWagner, onde foi apresentado
pelo Secretário Narciso Heiderscheidt, a
proposta desta nova alternativa de renda
na propriedade. O Secretário informou
aos mais de 40 agricultores interessados
nesta atividade o principal objetivo do
SEMINÁRIO. Segundo Narciso (Secretário
), este é o primeiro passo a ser seguido,
após este passo, passaremos a visitar as

propriedades destes agricultores junta
mente com uma equipe técnica para ve
rificar o potencial desta propriedade para
o desenvolvimento da piscicultura, uma
vez verificado e estudado a capacidade
da atividade, encaminharemos o produ-

O evento reuniu aproximadamente 7
mil pessoas entre empresarios, estudan
tes, comunidades, palestrantes, entidades
governamentais e publico de maneira

para debater o uso dessas tecnologias.

Projeto de piscicultura
tor para um curso de aperfeiçoamento
de criação de peixe. Após esta etapa, se
realiza o projeto técnico propiciando a

execução, iniciando pela construção do
viveiro até ao povoamento de alevinos,
inclusive dando ao produtor a oportu
nidade de aquisição de financiamentos

junto aos agentes financiadores.
O Secretário informou ainda, que o

projeto tem apoio do Ministério da Pesca
e Aquicultura; Associação para o Desen
volvimento Social e Aperfeiçoamento do
Cidadão.( PRÓ MOVER); e da Associação
do Desenvolvimento do Modelo do Alto
Vale do Itajaí de Piscicultura Integrada (
ADEMAVlPI ). A atividade de piscicultu
ra integrada ou seja peixes com suínos
vem dando certo no Alto Vale do Itajaí
e por isto a razão também de incluir AI-

Tambem tivemos debates sobre o

AI-S da Tecnologia, projeto do depu
tado federal Azeredo, que criminaliza

-

varios atos hoje comuns, J1a internet, LIONS CLUBE DE ALFREDOWAGNER
como copia de imagens da web.

No dia 21 de junho assumiu a nova

diretoria do Lions Clube de AlfredoWag
nerpara oAnoLeonístico-AL2011/2012.
Presidente: Cal. Izabel Cristina Andersen
Kretzer; Tesoureiro: CI. Odílio Carlos Sou
za; Secretária: Cal. Eunice Franz Wagner;
Diretor Social: CI. Quirino lung. Entre as

várias atividades programadas para o Ano
Leonístico, podemos destacar: Campa
nha do Agasalho; Dia 07/09/11- Almoço
ítalo Germânico; Luluzinha 2011; Natal da
criança carente;Apoio continuado a APAE
e Hospital; entre outras. Toda a Diretoria
com seus associados conta com o apoio
da Comunidade Alfredense nas suas

campanhas que sempre tem um cunho
social, solidário aos mais necessitados.
Nosso clube é associado ao Distrito LD-9
da Associação Internacional de Lions Clu
bes, que abrange municípios de Santa
Catarina, de Florianópolis a Passo de Tor
res, incluindo a região serrana até Lages. A
nova governadora, AL 2011/2012 éValde-

fredoWagner dentro deste PROJETO, diz
Narciso, segundo ele é a chance de incre
mentar a renda nas propiedades destes

agricultores com potencialidades para a

atividade e concluiu ainda:não queremos
que o agricultor pare de plantar, e sim, ter
melhor aproveitamento na propriedade
visando lucro e alimento.

O Projeto conta ainda com apoio da

Epagri; Cidasc; Sindacatos e Cooperativas
e é aberto para todos os produtores inte
ressados. Aqueles que por ventura não

participaram do seminário, mas, querem
entrar no projeto, procure a Secretaria da

Agricultura com o Narciso.para melhores
esclarecimento e também realizar sua ins

crição para receber as visitas dos técnicos

especialistas em criação de peixe.
" Pense

nessa idéia"

te Guollo Salvan, psicopedagoga e reside
em Morro da Fumaça.Viajou dia

29/06, para Seattle, EUA, onde assu

me o cargo na Convenção Internacional.
Como companheira Leão (CaL) já presidiu
o Lions Clube de Morro da Fumaça em

dois períodos, foi Secretária do Distrito,
Assessora de Dirigentes do Distrito, Pre
sidente de divisão, Segunda e Primeira
Vice-Governadora e atualmente é a Go
vernadora Eleita do Distrito LD-9.

Autora do livro "Lions Clubes, o perfil
do Distrito LD-9':

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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GATAJA

Nome: :Jú{ía 9'v1arioü 9Vfar-
tins

.

Ciáade: Yllfreáo Wagner
Pretende nofuturo: Ser
Pe{iz
«Dia-a -CDia: P.stuáo;! 6rinco
no computaáor e me áivirto.
Prato Prifériáo: pipoca,
Pinfião e Pé de rnoleque.
Livro: :Justin CBie6er - Pri
meiro passo para a eterniáa-

. de.
Pi{me: Legalmente loira
9'v1úsica:Caicai6aLao

ANDREIAMAFfEl SERTOUNAMAFfEl DUDA IASMINE HASCKEL IVONE

FEIJOADA DO LÁZARO

De:Marilene, Greyce eVitória

"Umafotografia é um instante davida

recuperado para a eternidade."
RevelaçãoDigita! com ''fuafidade na hora

E-mail:jotogreyce@ig.com.br
Pones:(48)3276-1334/8813�847118814-0023

'.
Rua: (\n.itápolis, 355 - Centro .-.�!fr€f9-.���gner - Sç

51st
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FILHA DOVEREADOR
PAULO (ESAR

Comemorou no dia 27/06 o

seu primeiro aninho, a boneéa
Paola, filha da Scheila e do vere

ador Paulo Cesar Rossi.

-MARIW MARUMAFFEI VANIA

ARRAIÁ DO COLÉGIO

p
O
rr
O

, SILVIA

ALFREDENSE
ÉMODELO
ESTADUAL

Maurício Schutz é màdelo

profissional exclusivo da Pro

duções Cleto Morais do Rio de
Janeiro. Desfilou .no Shopping
Via Catarina pela agência de
Artur Brasil, na New Timeie no

Centro Sul, em Florianópolis
para a Agência Farra Models.

Participou em Cuntiba-Pâ ao
evento Top of Brazil, ganhan
do em primeiro lugar. Isto é
só o começo de tanta corsa

que vai realizar. Em acosto vai
participar de um desfile em
Caxias tom um grupo de::novos
modelos de AlfredoWagner.

'«Q!le ttufo 1l.4. sua

vida 6ril1ie como
seus o{/jos> seja

mara:viUioso como
seu coração e

{inda como voei.
Ik

. i

I

.I

(48) 3276-1060
H.romo Luz .. 10
S.'.3 -Contro

AlfredoWagnor .. se

.�
(48) 32'76-1185
".reilio. ",p� 109 ..

Cenb'O
Alfredo. vw•. n.ef - So

Ag"'lleHa�mll.

� (48) 3276.1185
a

. _

Meio Ambiente e Agronegócios
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PETI DEALFREDO PARTICIPA DO
'

-FESTIVAL DE JUDO EM RIO DO SUL
O Judô é um meio para auxiliar o

desenvolvimento das crianças, e sua

prática deve refletir em casa, na esco

la e na vida social, possibilitando que
seus praticantes tenham uma vida har
moniosa e trazendo benefícios para as

crianças e adolecentes, proporcionan
do um desenvolvimento físico, psíqui
co e social de forma integrada

No dia 18 de junho os alunos do
Peti de Alfredo Wagner participaram
do festival de judô proporcionado pela
Amavi, dentre eles são:

RUAN, LARISSA DA ROSA, BRUNA,
MARCELI, ALICE, MURILO, ALEXSAN
DRO, LETICIA, SAMUEL, LARISSA DA
SILVA, CRISTHIAN, WELLlNTON, JULIO.

O festival visou aos participantes

à motivação, sendo que todos rece

beram medalhas não importando o

vencedor ou perdedor, tendo sorteio
de camisetas e quimonos. O professor
de judô Cleber tem a proposta de fazer
um festival em AlfredoWagner, dois in
tercambios com o Peti de Petrolândia
t e participar de outros campeonatos
que virão decorrer do ano.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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99 jovens de AlfredoWagner
reafirmam seu compromisso

. com à pátria
Os jovens de AlfredoWagner estão

isentos do serviço militar obrigatório,
entretanto, o Exército faz um cadas
tramento e emite um certificado para
comprovar a quitação do serviço militar.
Este ano, 99 alfredenses do sexo mas

culino, nascidos em 1993 prestaram
seu juramento àBandeíra e à Pátria. Na
ocasião foi lembrado valores cívicos e

éticos tão importantes em nossos dias.
O poeta OLAVO BILAC patrono do

Serviço Militar, em notável campanha por
todo o país, pregou nos anos de 1915 a

1916 a necessidade do Serviço Militar,
como preito de amor á Pátria.Mostrou aos
brasileiros - e suas palavras são lembradas
até hoje - a nobreza de dever militar.

Nenhum país poderá existir livre e

soberano, no estado atual da política
mundial, sem dispor de forças que ze

lem por sua segurança e o defendem
de agressões externas ou internas.

São as Forças Armadas do Brasil: Ma
rinha, Exército e Aeronáutica, de imperio
sa necessidade para ávida da Nação.

O recrutamento para o Serviço
Militar nos municípios é iniciado pelas
Juntas de Serviço Militar, as quais são

presididas pelos Prefeitos Municipais,
conduzidas pelos Secretários e coor

denadores pelos Delegados de Servi-

ço Militar. Nos Municípios Tributários
os cidadãos são encaminhados para
Organizações Militares onde são sele
cionados e alguns incorporados para
prestar o Serviço Militar Inicial. Os não
selecionados e aqueles que se alista
rem em Municípios não Tributários,
como 99 jovens de Alfredo Wagner,
são liberados e recebem o Certificado
de Dispensa de Incorporação, Certi
ficados de Isenção ou Certificado de
Dispensa do Serviço Alternativo.

A responsabilidade para com a
-

Pátria não encerra com o recebimento
destes certificados. Existem diversas for
mas de servir a Pátria, nas Indústrias, no
Comércio, no Serviço Público, no cam

po ou. nos quartéis. Trabalhando em

qualquer atividade, estarão ajudando a

construir a grande Nação Brasileira.
Servir á Pátria é um dever sagrado

de todos os brasileiros.
É o caso destes jovens que foram

dispensados de incorporação, mas que
tem deveres a cumprir, pois estão su

jeitos a convocações posteriores para
atender caso de perturbação da Ordem
e de calamidade pública, ou para aten
der necessidade de mobilização.

Onde quer que estejam não de
verão jamais esquecer do juramento
solene que prestaram de lutar pela
PÁTRIA, caso for doando a própria vida.

A Pátria somos todos nós, unidos
pelos mesmos sonhos, ideais, tradi

ções e esperança. Nós Somos o Brasil!

Secretarias Municipais de Educação e Saúde
promovem Cursô para osmotoristas

No meses de abril e maio uma

nova turma de motoristas da educação
e saúde participaram de um curso de

formação para condutores de veiculos
escolares e coletivos específicos para
pacientes, com o objetivo de contribuir

na prevenção e melhoria da qualidade
de vida; principalmente na formação
de pessoas responsáveis na construção
de caminhos melhores e mais seguros
no atendimento de nossos alunos.

Este curso veio também contribuir

chamando .a atenção nas responsabi
lidades dos pais juntos de seus filhos
que só conhecem os direitos do uso

do transporte, esquecendo de que
deveres com o patrimônio público al

gumas mudanças para o próximo ano.

O blog http://amigasdaedinfOa-
3a_w.blogspot.com/ tem o objetivo
de valorizar o trabalho do profissio
nal de educação básica (Educação
Infantil para crianças de O a 3 anos)
divulgando e compartilhando o

trabalho planejado e executado no

Centro de Educação Infantil Primei
ros Passos do município de Alfredo

Wagner, permitindo aos pais e cole

gas conhecer o trabalho desenvolvi

dopelas professoras ..

A iniciativa do blog foi da Prof Elâine
Rossini mas o espaço é coletivo, tanto

que o título do blog menciona "amigas
da educação infantil" ficando aberto

. para novas contribuições e comentários.

Os pais das crianças deram autori

zação para a divulgação das iniagens,
assim como autorizaram a divulgação
em jornais e blog da prefeitura.

"Acredito sinceramente, diz a Prof.
Elaine, que o uso das TICs (tecnologias
de informação e comunicação) é essen
cial em nossa prática pedagógica; seja
para melhorar a qualidade de nosso tra

balho, seja para nos qualificar profissio
nalmente ou para divulgar nossa atua

ção junto às crianças, pais e colegas de
trabalho. A informação deve se trans

formar em conhecimento sempre!"

Escolas da Limeira e 8alcino realizam festa
As Escolas de Alfredo Wagner reú

niram funcionários, alunos, pais e co

munidade em geral para comemorar

A FAMfLlA NA ESCOLA resqatando a

. importância e o papel da família pre
sente na vida escolar dos filhos. Unidos
teremos uma escola de qualidade, me
nos violenta mais humanitária, onde

todos fazem sua parte e desfrutam dos
mesmos direitos. O sucesso das restas é
motivo de alegria para todos que não
mediram esforços para que isto aconte
cesse. A Escola Básica Passo da Limeira

apesar da chuva e do frio intenso arre

cadou em torno de RS 10.000,00. Já a

Escola Balcino M. Wagner comemorou

-corn um lucro de RS 12.000,00.
'

Aos festeiros, diretorias de APPs,
pais, funcionários, alunos em especial
aos colaboradores e patrocinadores
que contribuíram, acreditado que a

EDUCAÇÃO faz a diferença na nação o
nosso muito obrigado. Secretaria Mu

nicipal de Educação
� .,- ." � < '" '� � � .• ,. � � h � •• ':' , .. ,,' ,-_ it ... .< ,�
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Alfredense não esquece aTerra Natal
Como Secretária da Educação e Des

portos posso dizer que a garota alíreden
se Tainá Luisa Gerent é um orgulho para
nossa terra. Ela está cursando Enferma

gem na cidade de Lages, mas escolheu a

terra natal para fazer seu estágio do TCC
Foram quatro encontros com amigas
convidadas para participar de suas pales
tras; cada tema CancerçJe Mama, Depres
são, Diabete e Tireóide foram escolhidos
no grupo e preparado por ela com gran
de sabedoria, levando conhecimento a

todas tirando dívidas das grandes preo
cupações com as temidas doenças.

Em outros momentos já havia feito

outras palestras para os funcionários da

Educação juntamente com outra Alfre
dense Marina Schmitz

a nosso pedido, destacando a Im

portancia dos Primeiros Socorros na

Escola, dando enfase a prevenção do
Cancer de Mama por ser uma das mo
léstias mais comum entre as mulheres.
Tainá, só temos agradecer o carinho

por nossa cidade e para com as pessoas
que necissitam de informações que nos

repassou. Sucesso, perceverança, paz,
alegrias em sua carreira. O nosso muito

obrigado. Albertina M. Rover Secretária
de Educação.

I,
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UTERO E VIDA
No dia 18 passado 143 mulheres

da zona rural de Alfredo Wagner na

grande maioria agricultoras tiveram
um dia especial. Foram recepciona
das no Parque de exposições por fun
cionários do Sindicato dos Produtores
Rurais de AW, das Secretarias Munici

"pais de Saúde e Educação e parceiros
do SENAR. Neste grande evento tive
ram a participação do Prefeito Muni

cipal que desejou a todas as mulheres
que aproveitassem o máximo tudo
que foi preparado especialmente
para elas, com um delicioso café da
manhã seguido de palestras sobre

agrotóxico. Almoço especial retorno
as palestras com temas como Cân
cer de colo de útero e mama. Após
passar por exame preventivo todas
tiveram um espaço de beleza com

manicure e cabeleireiras onde pas
saram pela transformação do antes e

depois ficando realizadas em retornar

para casa ainda mais felizes. Ao final
da tarde após o café receberam um

kit contendo uma sacola de pano re

tornável para compras, uma necesser,
um chapéu de pano para proteger do
sol, um protetor solar facial fator 30 e

um estojo de sombras.

NOTíCIA
,

19 DE JULHO DE 2011

FESTA FUNCIONARIOS PUBLICOS

CAPTURA DE TELA INTEIRA KALlANA

HOSPITAL
AW: BAZAR
DA RECEITA
FEDERAL
FOI UM
SUCESSO

A informação foi repassada na

última sessão da Câmara pelo ve

reador Emilio Carlos Petris/PSD,
membro do Conselho Curador da
Fundação Médico Assistencial ao

Trabalhador Rural de Alfredo Wag
ner, mantenedora do hospital. A

realização do 1° Bazar foi possível
graças a doação de bens -apreen
didos pela Receita Federal, em que
foram disponibilizados para o Hos

pital de Alfredo -Wagner. O bazar
foi realizado no salão comunitário
da Igreja Evangélica Luterana e, de
acordo com o Presidente da Funda
ção, Antônio Carlos Thiesen Sobri
nho, o faturamento total foi de R$
56.270,00. Mais de 500 pesscaspas
saram pelo local nos cinco dias de
feira. A Diretoria do Hospítal agra
dece a participação e colaboração
de todos. O Hospital deverá passar
por diversas reformas e receberá
novos equipamentos graças à rea

lização deste Bazar.

KAUARY THAYNA

Nossas nomenagens aos
colonos emo�ristas que
produzemf transportam

VIDRAÇARIA

ALMEIDA
(48)3276-1134
Vif.tNs Cemuas, Temperados -_",.
Bex pI.BaDIleiI"o e PersIanas
Rua do Comericio, 720 • Centro Alfredo Wagner
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POLíTICAicULTURÂ ALEMÃ' .

Jornal de AlfredoWagner III

A REDE IIJAII COM JORNAIS EM: ÁGUAS MORNAS/
ANITÁPOLIS E ALFREDOWAGNER É CITADA COMO
EXEMPLO POSITIVO NAASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Rede ''JA'' é citada como exemplo po
sitivo Em uma sessão solene na Assem
bleia Legislativa, os 180 anos da imprensa
catarhense foram homenageados.

Proposta pelo deputado Marcos
Vieira (PSDB), o evento, na noite da

segunda-feira (27) reuniu represen
tantes das empresas de comunicação
e entidades do setor de todo o Estado
e diversas lideranças políticas.

Em seu discurso, Vieira reforçou
a importância dos jornais, e citou a

Rede JA que integra os municípios
de Anitápolis, Alfredo Wagner e

Águas Mornas, como sendo um dos

exemplos positivos de integração
com a sociedade.

A data é uma homenagem à cria

ção do jornal "O Catharinense'; que
circulou pela primeira vez na então
Nossa Senhora do Desterro, no dia
28 de julho de 1831. Para marcar o

fato, em 2004 o ex-governador Luiz

Henrique da Silveira instituiu oficial
mente 28 de julho como o Dia da

Imprensa Catarinense.

Segundo dados da Associação
Catarinense de Imprensa (ACI), enti
dade organizada há mais de 80 anos,
o estado conta atualmente com mais
de 200 jornais, dos quais 50 são diá
rios, que atendem cerca de 4 milhões
de leitores. O segmento conta ainda
com mais de 220 emissoras de rádio
e TV, entre comerciais e comunitá
rias. "Todos nós, que somos usuários
diários destas ferramentas essenciais
à sociedade, devemos celebrar, pois
quanto mais forte e independente for
a imprensa de um povo, mais livres
e esclarecidos serão seus cidadãos"
concluiu Vieira.

O presidente da ACI, Ademir Ar
non, destacou o papel da imprensa
de interlocutor entre o governo e a

sociedade. "A mídia traz para o debate

os anseios da comunidade. Esse deve
ser nosso compromisso maior'; disse.

O lagunense Jerônimo Coelho
foi um dos personagens mais impor
tantes da história do estado e grande
defensor da liberdade de expressão

Entidades homenageadas;
Associação Catarinense de Im

prensa (ACI), através de seu presiden
te, Ademir Arnon.

Associação dos Jornais do Interior
de SC (Adjori), através de seu presi
dente, Miguel Ângelo Gobb.

Associação dos Diários do Interior

(ADI), através de seu presidente, Ámer
Felix Ribeiro. Associação Catarinense
das Emissoras de Rádios e Televisão
(Acaert), através de seu presidente,
Pedro Peiter. Sindicato das Empresas
Proprietárias de Jornais e Revistas do
Estado de SC (Sindejor), através de
Isabel Cristina Antunes Baggio.

AÇÓU LEGISLATIVAS DEPUTADO UTADUAL ALDO SeNNEIDER

Comissão de Agricultura desen
volve nova política estadual para
produção orgânica Comissão de
Agricultura desenvolve nova políti
ca estadual para produção orgânica
A Comissão de Agricultura e Política
Rural, presidida pelo Deputado Aldo
Schneider (PMDB), em sessão con

junta com a Comissão de Produção
Orgânica em Santa Catarina defi
niram, nesta segunda-feira (11107),
a criação de uma política estadual
voltada para incentivos à produção

. orgânica. O objetivo é instalar um

Fórum Permanente, através da rea

lização de reuniões na Comissão de

Agricultura, para avaliar os avanços
traçados em uma Audiência Públi
ca realizada no dia 31 de maio. Os
encontros devem ocorrer a cada 60
dias. O primeiro, marcado para o dia
12 de setembro, vai ter a presença
dos representantes da Epagri, Cidasc
e Ceasa, que devem apresentar as

necessidades das instituições em re

lação a produção e comercialização
de produtos orqánkos. A mesma co

missão também deve atuar de forma
mais intensa junto ao Governo do
Estado para viabilizar mais investi
mentos nos segmentos de pesquisa
e extensão rural da produção orgâni-

ca. Os parlamentares da Comissão de
.

Agricultura também devem concen

trar esforços para garantir a tramita

ção, de forma ágil, de projetos de 1ei

que garantem incentivos fiscais para
as pequenas e médias empresas de

produção orgânica. São' propostas
que prevêem a redução do ICMS
aos grandes empreendimentos, vol
tados à produção e comercialização,
de produtos orgânicos e que deve
estabelecer um percentual mínimo
de compras de produtos orgânicos
pelos órgãos e instituições públicas
estaduais, e assim incentivar o con

sumo destes produtos.

REGULAMENTAÇÃO DAS UNIVERSIDADES COMUNITÁRW
O deputado federal Jcirginho Mello (PSDB)

participou de reunião com o Fórum Parlamen
tar Catarinense para discutir o enquadramento
das fundações de ensino instituídas e mantidas
por Estado ou Município que se enquadrem.
no art. 242 da Constituição Federal. O intuito é

fazer uma alteração legislativa que permita às

Universidades Comunitárias ficarem isentas do

pagamento do imposto de renda.
"Nossa primeira proposta por meio da

emenda 49 à Medida Provisória 528, foi rejeita
da ontem. Agora vamos fazer um ajuste no re

latório à Mediaa Provisória 538 que entrará em

votação esta semana'; destaca Jorginho Mello.

CRIMES VIRTUAIS: LEGISLAÇÃO
BWILEIRA ESTÁ ULTRAPASSADA!

O Congresso Nacional deve recomeçar
os trabalhos, depois do recesso de julho, com
a missão de votar o PL 84/99, que tipifica os

crimes na Internet. A proposta, que passa de

gaveta em gaveta há 12 anos, no Congres
so Nacional, prevê prisão de 1 a 6 anos para

quem criar. e distribuir vírus por e-mais e re

des sociais. Também pede penas rigorosas
aos hackers que invadirem e modificarem o

conteúdo de sites importantes, como acon

teceu em junho, no Brasil.
A proposta divide a opinião dos parla

mentares - parte deles acredita que, por se

tratar de uma aldeia global. qualquer interfe
rência do Estado é uma espécie de censura;

outra corrente defende a imediata aplicação
das penas, pelos estragos que os "mal inten

. cionados" da rede são capazes de fazer. Para

Rogério Peninha Mendonça (PMDB/SC),
membro titular da Comissão de Ciência e Iec-

nologia na Câmara dos Deputados, já passou
da hora de o Brasil adotar uma postura séria

com relação ao tema. "A única diferença en

tre os crimes praticados na Internet e os co

metidos fora dela, é o 'modus orocedeno; a
maneira de fazer, porque os estragos são os

mesmos - ou até piores'; argumentou o de

putado. Peninha enalteceu o trabalho da po
lícia em investigações virtuais que envolvem'
casos de pedofilia, mas lamentou por o traba
lho ser restrito somente a esse crime: "nesse

exato momento, centenas e centenas de pes
soas estão perdendo arquivos importantes,
que jamais serão recuperados, por causa da

ação antiética dos hackers" O PL 84/99 tam
bém obriga os provedores a guardarem, pelo
prazo de três anos, os dados de acesso dos
usuários. Mediante autorização judicial. no

caso de algum crime, seria possível identificar
quem invadiu algum site ou enviou vírus.

COMISSÃO DE AGRICULTURA DESENVOLVE NOVA
POLíTICA ESTADUAL PARA PRODUÇÃO ORGÂNICA

A Comissão de Agricultura e Política Ru

ral, presidida pelo Deputado Aldo Schneider

(PMDB), em sessão conjunta com a Comissão

de Produção Orgânica em Santa Catarina de

finiram,nesta segunda-feira (11/07), a criação
de uma política estadual voltada para incenti
vos à produção orgânica. O objetivo é instalar
um Fórum Permanente, através da realização
de reuniões na Comissão de Agricultura, para
avaliar os avanços traçados em uma Audiên
cia Pública realizada no dia 31 de maio. Os en
contros devem ocorrer a cada 60 dias. O pri
meiro,marcado para o dia 12 de setembro, vai
ter a presença dos representantes da Epagri,
Cid.,asc e Ceasa, que devem apresentar as ne
cessidades das instituições em relação a pro

dução e comercialização de produtos orgâni-

coso A mesma comissão também deve atuar

de forma mais intensa junto ao Governo do
Estado para viabilizar mais investimentos nos

segmêntos de pesquisa e extensão rural da

produção orgânica, Os parlamentares da Co

missão de Agricultura também devem con

centrar esforços para garantir a tramitação, de
forma ágil. de projetos de lei que garantem
incentivos fiscais para as pequenas e médias

empresas de produção orgânica, São propos
tas que prevêem a redução do ICMS aos gran
des empreenejimentosvoltados à produção e
cornerdelização de produtos orgânicos e que
deve estabelecer um percentual mínimo de

compras de produtos orgânicos pelos órgãos
e instituições públicas estaduais, e assim in

centivar o consumo destes produtos.

CURIOSIDADES SOBRE

SEU NOME DE fAMíUA
Cada NOME de família alemã

ou, como dizemos aqui no Brasil:
SOBRENOME - tem uma origem,

-

geralmente apelido, profissão ou
localidade de origem; a maioria
tem o seu significado, e esse

pode ser curioso, engraçado ou

surpreendente.
,
Para saber mais consulte o

site:
WWW.dewort.com

Rainha da principal
sociedade alemã da capital do
Estado, Juliana Burgardt brinda
também sua entrada na UFSC

para cursar medicina. Beleza,
educação e conduta alemã são
as marcas da Rainha da 12a
Deutsches Fest. Descendência
germânica de pais, avós e

bisavós, uma pérola para
representar também o berço
da colonização alemã de Santa
Catarina.

GENTE QUE fAZcC
�
::::; Haroldo Giebens

� Engenheiro Eletricista

-e no Núcleo SUl do ONS
� - Operador Nacional
� do Sistema Elétrico,
::; sócio e Secretário
c Geral da Deutsche

� Welt Em tempos de

lO.
internet e modismos
de toda a ordem,
mantém a tradição e

os costumes sempre
acompanhado da esposa e filhos, homem eficiente
em suas funções sem perder o vínculo com a

descendência, suas marcas e seu irrefutável valor.

Ida Zoz Souza
é a competente
coordenadora de
controle de infecção
em serviços de saúde
de Santa Catarina.
Enfermeira da
Secretaria de Estado da
Saúde, Ida e o marido
Paulo são presenças
destacadas nos evento
germânicos sempre
que possível. Ida também é membro do Conselho
Deliberativo da DeutscheWelt

Gente que faz, sem perder a pose, ou melhor, com

Vem aí
Evento comprometido com qualidade e competência, uma festa

que vai reunir o que a nossa região tem de melhor na musicalidade,
gastronomia e cultura.

Costumes afinados com a herança de nossos antepassados
germânicos a quem reverenciamos um profundo respeito.

Stammtisch .

,

Abrindo a temporada dos encontros de Stammtisch, o pessoal do CCPI da Ponte
do Imaruim - Palhoça, já trabalha na organização do seu evento marcado para 11
de Setembro.

No comando do nosso amigo e presidente do CCPI, Adriano Mattos.

se

f
<
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Prefeilo rece�e represenlanles
da Educa,ão do Eslado

1 -

Em junho os senhores Ari da Se
cretaria Estadual da Educação e Ivo
Schmitz Filho, Gerente de Educação da
SDR de Ituporanga acompanhados da
senhora Maria Etelvina reuniram-se no

gabinete do prefeito juntamente com

a Secretária Municipal de Educação
Albertina Marques Rover para tratar de
assuntos referentes ao ano letivo de
2012 bem como a Municipalização das
Séries iniciais. Como é um assunto que
vem a anos sendo proposto a negocia
ção é preciso muita cautela ao assumir
tão grande compromisso sem um es

tudo de todos os encargos e preocu
pações. t preciso estar cientes,

.

com

os pés no chão, ao assinar o termo de
adesão firmando o compromisso de
assumir todo o ensino desde o 10 ao 50
ano escolar. o Prefeito pediu um tem-

po para pensar, fazer alguns estudos
de todas as situações que vem preocu
pando todos os Gestores Municipais, o

funcionamento em todos os sentidos,
investimentos, demandas, estruturas,
funcionários entre outros.

Fesla do Colono

Prefeito, secretários, comissões or

ganizadoras e colaboradores reunem

-se semanalmente para a organizar os
preparativos para a 3a Festa do Colono.
Não será medido os esforços para que

esta data tão importante para todos
não seja esquecida por todos que pres
tigiarem (participarem) Serão mais de
100 pessoas trabalhando para valorizar
os nossos COLONOS e suas famílas.

Prefeilo Formiga e vice fesleiam aniversário enlre funcionários
O Prefeito Formiga-se

reuniu com os funcionários
da Administração no prédio
da prefeitura para uma con-

J fraternização por seu aniver
sá rio. Em seguida participou
da última reunião de prepa
ração da Festa do Colono.
Em seguida, os funcionários
da Secretaria da Saúde se

reuniram com Formiga para
mais uma vez festejar seu

aniversário. Parabéns Formi-.

ga e Sucesso sempre!

PALAVlADO
PREFEITO

O' Vice-Prefeito Daniel
Cansian comemorou mais um

aniversário neste mês de Ju
lho. Como é tradição, come
morou com os funcionários
da Prefeitura.

Também fez aniversário nes
te mês, Ivone Fileti, secretária da
Prefeitura Municipal. Parabéns
aos amigos Daniel e Ivone pela
dedicação no trabalho e a sim

patia no atendimento de todos
que procuram a Prefeitura Muni

cipal. Felicidades e Sucesso!

SOBRE O FPM passe a seus eleitores a figura de Wagner perdeu dois pontos, o que
O repasse do Fundo de Parti- desinformado, por isso queremos equivale a R$ 691.928,84 só nos pri-

cipação dos Municípios, FPM, foi esclarecer o assunto. Devido ao meiros cinco meses deste ano.
reduzido e é sobre isso que quero Censo 2010, em que foi registrado Na tabela abaixo podemos
falar hoje. O Vereador Paulo Cesar que a população alfredense não al- ver um comparativo entre o que
tem repetido informações que não cançou a previsão do IBGE, o índi- recebeu Alfredo Wagner, com o

condizem com a realidade. Esta- ce do FPM foi reduzido de 0,8 para índice de 0,6, e outros municí- f

mos encaminhando para a Cãma- 0,6. Na nova contado repasse, que pios que tem o índiceO,8. A fon- ABRIL
.

ra de Vereadores o relatório sobre tem como critério o número de te destas informações é o site MAIO
a questão. t ruim que o vereador habitantes de cada cidade, Alfredo www.bb.com.br +i . '"'

ERRADA: O Jornal AlfredoWagner estampou em sua última edição a Palavra do Prefeito, mas por
.?
,,; .'�i�!�� . ',,;, ..

/'. ;
uma falha do jornal faltou a tabela mencionada na nota. Pedimos desculpas aos leitores e republicamos a ee[ceQ!ual de . Reçu.ç
nota com a respectiva tabela para conhecimento geral.
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30S.238}64
404.59�,84

623.425,53
406;984,85

539.457,13

619.183,90
167.7í5,30
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