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OPINIÃO 13 DE AGOSTO DE 2011

UM ANO DE JORNAL
ALFREDOWAGNER

Parece que foi ontem que o Secretário
deTurismo. Edegar Neuhaus,me passou o
telefone dizendo que era o dono de uma

rede de jornais querendo abrir um jornal
aqui. Sua ideia vinha de encontro a um ve

lho sonho meu: abrir um jornal em Alfredo

Wagner e para AlfredoWagner. Eu já havia
proposto parceria ao jornal "AComarca': ao
jornal "Serra Catamense' mas não houve
interesse. Conversei com muita gente e a

resposta era sempre a mesma: Não dá cer
to. Não Pega. 'Jornal em AlfredoWagner?
isso não dá certo!"

Conheci, então, por telefone o Giova
ne de Freitas, dono da Rede de Jornais JA
Marcamos então uma reunião na Prefeitu
ra onde Giovane iria nos mostrar os jornais
que produz. Quando vi os jornais de Ani

tápols, Águas Mornas e de António Carlos
tive a certeza que estávamos dando o pri
meiro passo para a implantação do Jornal
AlfredoWagner.

Neste ano de existência nosso jornal
conquistou o público e tem se afirmado
como um marco em nossa história.'

É claro que temos muito que melho
rar em termos de redação, de editoração,
de diagramação, etc O publico que nos

lê tem nos ajudado muito, enviando su

gestões, fazendo criticas e patrocinado as

páginas do jornal.
Patrocinadores, sem eles o jornal não

existiria. Temos patrocinadores que estão
conosco desde o princípio e outros que
foram nos apoiando ao longo dos meses.

A todos lembramos com agradecimen
to: Supermercado Girassol, Panificadora
Alfredo Wagner, Edna Modas, Autoposto
Muniz, Autoescola Santa Catarina, Auto
escola do Marquinhos, Realize Financia

mentos, Funerária Alfredo Wagner, Super-

mercado Zulmar,
Eunice Modas e

Farmácia Dr. Beta,
Sani Agronegócios,
Sani Farma, Sani

Formulas, Farmácia
do Ceceu, Recanto
do Sossego Pizzaria,
Vidraçaria Almeida,
Oficina Mecânica
e Lavação Papagaio, Bar e Mercearia do
Miro, Sicoob, Ótica e Relojoaria Quioca,
Maffei Gál, Degás, Clínica Estética La Belle,
Oficina SãoCristóvão, Bispo Bar, Eletrosom
Refrigeração Seemann, Moveis e Vidraça-'
ria Almeida, Maisa Pratas e Presentes, Vera
Modas, Bento lIário Máquinas Agrícolas,
RQ Turismo Agência de Viajens, Santel Te
lecomunicações, F&M Veículos, Tec Silva

Refrigeração,Oficina Onofre. A todos estes
patrocinadores que acreditaram no Jornal
AlfredoWagner'nossos agradecimentos.

Não podemos esquecer também,
dos Secretários Municipais, Izair dos San

tos; Edegar' Neuhaus, Narciso Heiders
cheidt, Albertina Marques Rover, Rudnei
Weingardtner e Belágia Regina Kreusch

que além de fornecer notícias e matérias
colaboraram com patrocínios para que o

Jornal Alfredo Wagner pudesse se tornar
uma realidade.

Neste ano, a parceria com o Prefeito'

Formiga foi muito importante. Não ape
nas no incentivo para a manutenção e

continuidade do jornal, mas por acreditar
que'AlfredoWagner é um município que
merece um veículo de !nformação próprio
e com matérias próprias.

As criticas são sempre bem vindas.

Agradeço sempre aqueles que fazem suas

criticas. Elas sempre são construtivas. Mas·

A CRISE DA VOCAÇÃO É A CRISE DO SER HUMANO

COLUNISTA
MAUIO lIMAICM.

origem em Deus e consequentemente
os valores pregados e vivenciados na e

pela Igreja Cristã, bem como não se re

conhece como pessoa criada à imagem
e semelhança de Deus, chamada à vida

para a felicidade e realização.
O modo como em muitas realidades

a vida matrimonial está sendo vivencia

da, identifica-se neste contexto como

uma das faces da crise do ser humano,
. porque não há espaço para a comu-

.

nhão éntre as pessoas, impera o indivi
dualismo, o egoísmo, importa é "eu ser.

feliz" independente se meu cônjuge ou

filhos estejam, importa segundo esta

"lógica'; "eu estar bem'; "minha felicidade';
e o esposo ou a esposa? Os filhos? Não

importa, "eu devo ser feliz, independente
se na vida familiar tenha que trair, mentir,
fazer sofrer': Esta mentalidade, caro leitor,
infelizmente está impregnada em muitas

famílias, e sua origem está no distancia
mento do ser humano de Deus.

De modo semelhante insere-se no

contexto da crise do ser humano, pro
fissionais que não vivém sua profissão
como vocação. Em outras palavras, pro
fissionais que independente do que fa
zem, o fazem como mercenários, porque
não vivem seu serviço como um chama
do de Deus. Isso não significa que deve-

coluna: ''As Belezas de Nossa Terra': Maiara
Dell'Antónia. Não podemos esquecer a

Marilene da Foto Greyce, responsável pela
magnífica coluna social, e a Marili do Foto
Estrela pelas excelentes fotografias que
nos cede para ilustrar esta ou aquela edi

ção do Jornal AlfredoWagner.
Agradecemos a todos que nos sugeri

ram ou mandaram matérias: Nanon e seu

grupo. que percorreu trilhas pelo Campo
dos Padres, Dr. Odmo da Comitiva do Bar
racão, Sr. Anselmo Kalbuch pelas fotos e

matéria das grutas nas demoras.
Neste ano uma parceria não deu

certo. Foi com a Câmara de Vereadores.
Temos recebido e publicado algumas
notícias mas parece que a Assessoria de

Imprensa da Câmara só prepara notícias

que desabonam o Executivo e com fins
de destaque político para este ou aquele
vereador:Mais recentemente um episódio
que deveria ser discutido nos bastidores e
não em plenário virou notícia nos jornais
da regiãó mas que nos recusamos a publi-

.

car pois denigre nossa Câmara. Esperamos
que os nossos Vereadores sigam o exem-

.

pio do Vereador Emílio que percebe a im

portância do Jornal e a necessidade que
temos de apoio franceropara manuten

ção do Jornal. Agradecemos e mantemos .

as portas deste Jornal Alfredo Wagner
sempre abertas para suas matérias. Es

peramos que em breve possamos contar
com a Câmara de Vereadores como novo

parceiro em ROSSO esforço pela preserva
ção da história atual de nosso município.

A todos que participaram deste ano

de existência do' Jornal Alfredo Wagner
nossos mais profundos agradecimentos.
Com a parceria de vocês esperamos com
pletar muitos e muitos aniversários.

Geralmente quando se fala de voca- outros ainda contra a Igreja a chamam
ção logo se associa ao desejo ou estado de retrógrada, antiquada e que a dimi-
de ser padre ou freira, isso é verdade, mas nuição das vocações sacerdotais e reli-

apenas uma das faces. Vocação, do latim giosas são consequências de suas ações
vocare, significa chamar ou chamado, intransigentes. Caro leitor, ouso dizer que
que acontece a todo ser humano quan- vivemos sim, uma "crise da vocação reli-
do Deus o chama à vida, diríamos o pri- giosa'; isto é uma verdade, porém, sua
meiro chamado. Toda nossa vida terrena causa não é o celibato, muito menos os

consiste na vivência do chamado à vida, valores pregados pela Igreja. A crise da
realizado por Deus que deseja felicidade vida religiosa faz parte de uma realidade
e realização desta vocação. que poderíamos chamar de A CRISE 00

Na vida, criada e sustentada por ,SER HUMANO.

Deus, somos convidados a ouvir primei- A Crise do ser humano consiste em
ramente a voz do Criador percebendo os não 'ouvir a voz de seu criador: ao invés
sinais em nossa existência e no mundo de preservar, destruímos a vida; consis-
que nos circunda: contextos, situações e te em afastar-se de Deus e assim, o ser

pessoas. Chamados à vida, somos tam- humano afasta-se de si mesmo porque
bém convidados a acolher e escolher o abandona sua origem; consiste em não
modo como viveremos, a partir do cha- considerar o outro imagem e semelhan-
mamento de Deus. Deus chama a todos ça de Deus, porque já abandonou Deus
a viver, e na vida chama a diversas voca- e quando isso acontece a outra pessoa é

ções, como ao matrimonio, ao sacerdó- apenas produto a ser. usado, objeto a ser

cio, a vidà religiosa (freira, ou irmão), e • mudado de lugar, lixo a ser descartado.
ainda pode chamar à vida como solteiro.

'

A crise do ser humano é uma crise
Nos últimos anos vivemos o que al- de identidade.Quem sou? Por que estou

guns chamam de "crise da vocação reli- no mundo? Ç2ual minha origem e fim?

giosa" referindo-se a poucas pessoas que São questionamentos insuportáveis para
optam por esta vocação: como padres, quem nega a origem e fim em Deus,
religiosos e religiosas. Alguns ainda di- para quem não tem fé. Deste modo, a
zem que a crise desta vocação é devido crise da vocação, insere-se na crise do
a Igreja, suas regras quanto ao celibato; ser humano, que não reconhece sua

para você, leitor,
poder criticar,
precisa ler o jor
naL Não adianta

querer criticar se
não abrir as pági
nàs deste Jornal
e não ler cada
uma delas. Tem

gente que olha a

foto do Prefeito Formiga no jornal e já tre
me as pernas e diz que nem lê por que o

jornal só fala do prefeito.

Oras...
Oras... que critica mais mal formulada

e sem propriedade! Nossos colunistas se

sentem ofendidos por ela, pois o Jornal
Alfredo Wagner traz assuntos variados e

de muita importância: �utrição, Estética,
História, Turismo, Religião, Auto-Ajuda, Di
reção Defensiva, Cinema, Informática, Ge-

. ral e Sociedade. Não podemos esquecer
nossos colunistas. Eles também acredita
ram neste sonho. São: Nellis Pallaoro, lzabel
Cristina Andersen Kretzer, Fábio Dorigon,
Edeqar Neuhaus, Pastor 'Sérgio, Semina
rista Julio Hames, Mário Sérgio Kalbuch,
Marcos E.Truppel, Edinalva Schaffer, Klaib
son N. R Borges. Pedro Jayme dos Santos,
Suzy Paião, Giovana M Figueiredo Jun

ckes, Dr. Odmo Carlos de Souza, Govane
de Freitas, Fábio Maffei, Prefeito Formiga e

mais recentemente, encarregado da ses

são de piadas: Ca�ílo Andersen. Alguns
colunistas interromperam suas colunas

temporariamente, mas o que escreveram

ficou publicado para a História de nossa

Cidade. Lembro aqui uma colega de tra

balho, que não aparece nos artigos, mas
que fornece informações e dados para a
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mos nos acomodar e não estudarmos
ou não batalharmos por serviços menos
onerosos a saúde. Trata-se de vivenciar a

dignidade em qualquer serviço que fa
zemos. Seja um professor, comerciante
balconista, agricultor, político, advogado,
coletor de lixo, a profissão devé ser vivida
como vocação, dom, mesmo que a pes
soa deseja mudar um dia seu modo de
subsistência, mas, isso não justifica cor

rupção, injustiça e malícia na conduta de
sua profissão.

Portanto, a crise da vocação é a

crise do ser humano, que se distan
ciando de Deus, nega parâmetros, cri
térios, valores e opta pelo relativismo
como caminho para viver aparente
mente a vida como se esta fosse sim

plesmente um "broto de uma existên-
, cia" infundada e perdida no Cosmo,
sem origem ou rumo.

Que o Senhor da vida, Aquele que
nos Criou (Gn 2,4b-22) e chamou, as
sim como fez com Abraão (Gn 12,1-4)
e Moisés (Ex 3,5-15), Jeremias (Jr 1,4-9)
e Elias (1 Reis 19,19), com os primeiros
dísdpulos e apóstolos (Jo 1,35-51),
e tantos' cristãos religiosos e leigos,
possa nos ajudar a quvir Seu chama-
'do, acolhê-lo e.vivé-lo, imprimindo o

amor na "argila" de nossa existência.
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COLUNISTAS
IlABEL E IVAN

ANDERSEN

TRADICIONALISMO Jornal de AlfredoWagnermi
FESTA DO COLONO: YALO�I7AÇÃO
AO NOSSO AGRICULTOR

No dia 24 de julho o Parque de
"

, Exposições "Governador Kleinubing"
.

estava repleto de FAMfLlAS inteiras,
desde bebezinho até vovô/ vovó que

,
"

vieram de todos os cantos e recantos
" da nossa querida Alfredo Wagner,'

'.

para passar um dia dedicado ao CO
LONO, Mais de 3 mil homens e mu

lheres responsáveis por toda a produ
ção agrícola e agropecuária do nosso

município, estavam presentes, Ho
mens e mulheres que merecem res

peito, dignidade e reconhecimento.
Neste Dia Especial, estes sentimentos
estavam estampados nos rostos de
cada um ali presente.

Muitas foram às atividades de
senvolvidas durante o dia. Podemos
citar o DESFILE DE TRATORES que
percorreu as ruas da cidade até o

Parque. Sucesso também' foi o CON
CURSO DA RAINHA E PRINCESAS da
Festa, com a participação de 19 be
las candidatas que demonstraram o

orgulho que tem em serem' agricul
toras e o quanto são belas; apresen
tação do GRUPO DE DANÇA ALEMÃ;
almoçá servido com um delicioso
CHURRASCO oferecido pela Prefeitu
ra Múnicipal qratuitamente, seguido
da TARDE DANÇANTE animada pelo
Grupo "Balada Campeira". Não po
demos deixar de citar a quantidade
de PRtMIOS oferecidos pelo Comér
cio Local para ser sorteado entre os

participantes da festa, em reconheci
mento ao trabalho realizado em prol
do nosso Município, nosso Estado
e Nação. Paralelo a estas atividades,
realiz?u-se também uma das Etapas

lO DUELO DA
INDEPENDÊNCIA

do CAMPEONATO MUNICIPAL DE

LAÇO, com sua Abertura Oficial, o

que embelezou, emocionou e 'ser
viu de incentivo aos nossos jovens,
nossas famílias a prestigiarem, e
cultivarem esta tradição tão impor
tente e forte no nosso município.
Erlfíni, era .contaqiante o clima de

alegria, congraçamento entre todos.
Fói um domingo de OURO, como
deve ser' todos os Eventos que serão
realizados ao longo deste ano, ano

do JUBILEU DE OURO do Município
de AlfredoWagner.

Queremos parabenizar a PREFEI
TURA MUNICIPAL, na pessoa do Pre
feito Nivaldo Wessler, pela realização
e sucesso desta grandiosa Festa, va
lorizando o nosso COLONO, seu tra

balho, sua lida diáriã. Parabenizamos
ainda todos os VOLUNTÁRIOS que
trabalharam nos vários setores, fato
este que fez da festa sucesso em or

ganização. Por fim, PARABENIZAMOS
NOSSOS COLONOS pedindo que

Deus os proteja: abençoe e guar
de suas famílias e propriedades.

Coluna Izabel e Ivan Andersen

Participe do 10 Duelo da Independência - Laço Individual
em vaca mecânica no

dia 07 de Setembro com início às 14 horas no Parquede
Exposições, Maiores

Informações com Henrique - Fone: 3276.1428 ou 99818849.

Venda Permanente de touros de Várias Raças

OS ENCANTOS DE NOSSA TERRA

COLUNISTA EDEGAR NEURAUS •

SECRETARIO DO TURISMO ."

A cultura-de um, povo ou civi

lização se define a- partir de vários
aspectosque reúnernrnanlfestações

_ . -artístícas, sociais, lingüísticas e com

portamentais. Portanto,
'c;-fazem parte da cultura de um

pbvo as seguintes atividades e ma-
,

nifestações: música, teatro, rituais
.

re'lrgiósos, língua falada e escrítanu
tos, hábitos alimentares, danças, ar
quitetura, invenções, pensamentos,
formas de organização social, etc.

Sendo assim, nossa cidade pos
sui uma cultura bastante rica, na

qual fazem parte diversos costumes,
oriundos principalmente da cultu
ra alemã e italiana, etnias estas que
predominam na formação da popu
lação alfredense.

Tendo em vista que "etnia" repre
senta a consciência de um grupo de

pessoas que se diferencia dos outros,
podemos observar que no municí

pio de Alfredo Wagner existem di
versas etnias, que estão distribuídas

por todo território alfredense.
A etnia predominante é a alemã,

que tem em seus descendentes apro
ximadamente 70% da população total
da cidade. Em número bem menor

que os alemães, porém não menos

conhecidos, os italianos também fa
zem parte da cultura alfredense, segui
do de descendentes portugueses, em
quantidades bem inferiores as demais.

Cada uma dessas etnias forma o

povo alfredense, conhecido por sua

alegria e gosto pela conversa e boa
música. Com hábitos e costumes

culturais marcantes, os alemães e

italianos deixaram sua marca nas co

munidades alfredenses.
No início, Os alemães estabelece- '

," rem-se pmdpalrnente no Caeté e Pi

cadas; eram unidos' entre si e tinham,
pouco contato com o português ou o .

escravo. Destacavam-se por seus tra

jes tipicamente alemães e entendiam
muito pouco a língua portuguesa,
comunicando-se entre si somente em
alemão. Ainda hoje, há uma conside
rável parte da população bilíngüe, que
curiosamente não fala o alemão oficial,
mas sim o dialeto hunsrückisch - lin

guajar falado na região montanhosa
do Hunsrück, sudoeste da Alemanha,
de onde emigrou a maioria das famí
lias germânicas. Além do sotaque que
ainda perdura, a.influência alemã tam
bém se revela na gastronomia, vestuá
rio e na arquitetura.

Os italianos por sua vez têm sua

marca registrada através do sotaque
carregado, do jeito irreverente e ba
rulhento, da religiosidade e da gas
tronomia.

CURIOSIDADE: Nos links a se

guir você poderá observar os sobre
nomes existentes em nosso municí
pio divididos por suas etnias.

Link 1 (Sobrenomes Alemães):
httpJ/www.capitaldasnascentes.org.
br/popsobrenornes alemaeshtrn

Link 2 (Sobrenomes Italianos):
httpJ/www.capitaldasnascentes.org.
br/pop_sobrenomes_italianos.htm

Link 3 (Sobrenomes Portugue-
ses): httpJ/www.capitaldasnascen
tes.org.br/pop_sobrenomes_portu

.

gueses.htm
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De: Marílene, Greyce eVitória

"Um.afotograJia é;um instante davida
: recuperado para a eternidade."

,
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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

DECRETO N°. 3514n011

DECLARA EM SITUAÇÃO ANORMALCARACTERIZADACOMO

SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, A ÁREA DOMUNICÍPIO'
AFETADAPOR ENXURRADA.

NIVALDOWESSLER, Prefeito Municipal de Alfredo Wagner, no
uso das atribuições legais conferidas pela Seção II, Artigo 93, Item XXX da Lei Orgânica
do Município, pelo Art. 7 do Decreto Federal no 7257, de 04 de agosto de 2010, pela Lei
Estadual n°. 10.925, de 22 de setembro de 1998, pelo Decreto Estadual n", 3.924, de 11 de

janeiro de 2006 e pela Resolução no 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil.

CONSIDERANDO QUE:

- a ocorrência de enxurrada, acompanhado de chuva intensa e concentrada, no dia 09 de

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

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

- a recomendação da Comissão Municipal de Defesa Civil, que avaliou e quantificou
o desastre em acordo com a Resolução n°. 3 do Conselho Nacional de DefesaCivil

CONDEC;

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

Desastre;

DECRETA:
Art. 10 Fica declarada a existência de situação anormal provocada por desastre e

caracterízada como Situação de Emergência.

Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner - SC
Rua Anitápolis 250 - Centro - CEP 88.450-000

e-mail: alfredowagner.sc@gmail.com

ALFREDO WAGNERMAIS UMA VEZ ATINGIDO PELAS FORTES CHUVAS

o Prefeito Municipal juntamente com o Conselho Municipal da Defesa Civil,
diante da ocorrência de enxurradas acompanhada de chuva intensa no nosso

município, resolveu Decretar Situação de Emergência na tarde do dia 09 de

agosto.
A Defesa Civil Municipal soba Coordenação da Sra. Izabel Cristina Andersen

Kretzer, com todo o apoio operacional da Secretaria Municipal de Infra
Estrutura está realizando o levantamento dos danos e prejuízos causados.
Praticamente todas as regiões do município foram afetadas com quedas de
barreiras ocasionando o isolamento de comunidades, pontes danificadas,
destruição de dezenas de bueiros como também o comprometimento do sistema
viário da zona rural do município.
Dentro da relevância dos fatos ocorridos, e também considerando o número
elevado de registros, principalmente de barreiras, estão sendo atendidos em

primeiro lugar as comunidades que estão isoladas e assim por ordem de

prioridade.
-

Recomendacões da Defesa Civil:

No caso de ventos fortes ou tempestades: as pessoas devem procurar abrigo
em locais seguros e não transitar em locais abertos, próximo a árvores, placas
ou objetos que possam ser arremessados.

Alagamentos: deve evitar o contato com as águas e nãodirigir em lugares
alagados. Se houver granizo é aconselhável que as pessoas se protejam em

lugares com boas coberturas, ao exemplo dos banheiros das residências, fechar
janelas e portas, e não manusear nenhum equipamento elétrico ou telefone
devido aos raios e relâmpagos.

Deslizamento de telTa: deve ser observado qualquermovimento de terra ou

rochas próximas a suas residências e inclinação de postes e árvores. Neste caso,
é recomendável que a família saia de casa e acione a Defesa Civil municipal ou
o Corpo de Bombeiros.

Qualquer problema deve ser comunicado à coordenadoria municipal de Defesa
Civil, através do telefone de 3276.1211/ 3276. 1233/3276.1251

Oapital! das Naseo"tos

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

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

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

Art. 20 Confirma-se a mobilízação do Sistema Nacional de Defesa Civil, no âmbito do
Município, sob a coordenação da Comissão Municipal de Defesa Civil- COMDEC e

autoríza-se o desencadeamento do Plano Emergencial de Resposta aos Desastres, após
adaptado à situação real desse desastre.

Art. 30 Autoríza-se a convocação de voluntários, para reforçar as ações de resposta aos

desastres, e a realização de campanhas de arrecadação de recursos, junto à comunidade,
com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre.

Parágrafo único. Essas atividades serão coordenadas pela Secretaria Executiva da

COMDEC.

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo viger por um
prazo de 90 (noventa) dias.

Parágrafo único. O prazo de vigência deste Decreto pode ser prorrogado até completar
um máximo de 180 dias.

Alfredo Wagner - SC, 09 de agosto de 2011.

Nivaldo Wessler

Prefeito Municipal

AlfredoWagner realiza' 3a Festa do Colono
No último domingo dia 24 de julho foi realizada a 3-

Festa do Colono em comemoração ao Dia do Colono que se

celebra no dia 25. Colono é um termo utilizado para designar
quem mora em uma <colônia e define também aquele que
cultiva uma porção de terra.Valorizar os nossos trabalhadores,
os que cultivam a terra, labutando, alimentando e saciando a

fome da humanidade; trabalhadores que precisam ser vistos
com outros olhos pela sociedade.

Por esta razão a 3· Festa do Colono teve ampla par
ticipação das fammas agricultoras, dos Sindicatos dos Pro
dutores e da Agricultura Familiar, bem como da Epagri e
das Secretarias Municipais, especialmente da Secretaria da

Agricultura e da Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner.
Foi um dia de muita alegria e valorização do Agricultor.
Conforme a Comissão Organizadora do evento, aproxi
madamente 4mil pessoas circularam durante o domingo
no Parque de ExposiçõesVilson Kleinübing, onde também
aconteceu a abertura do CampeonatoMunicipal de Laço.

Os volutários de Sindicatos, Epagri e Prefeitura rece

beram os participantes para as inscrições que chegaram a

3.472 pessoas que concorreram a 19 sorteios de prêmios
doados por patrocinadores.

No início da manhã os agricultores que participaram
do tratoraço foram recepcionados no Campo de Futebol
para sua inscrição dando direito a participar de sorteio es

pecial de 9 premias. Ao todo foram 107 inscritos com suas
. maquinas agrícolas desfilaram pelo centro da cidade até
ao Parque de Exposições.

Não há idade para ser colono. Essa foi uma das mensa
gens apresentadas no desfile do Tratoraço pela manhã. Tra
tares decorados, produtos agricolas, rainhas e muitas crianças
embelezaram a festa que em alguns momentos do dia mes
mo abaixo de uma fina garoa atraiu visitantes e garantiu ale
gria e descontração para quem prestigiou o evento.

A chwa fina que caiu logo no início da manhã não desa
nimou o público, que compareceu çedinho paraprestigiar as
primeiras atrações da festa. As fammas foram chegando cedo
para garantir um lugar em frente a passarela de desfile das

.

candidatas a rainha. Este foi um momento de muità emoção
para pais, amigos e familiares com suas torcidas organizadas,
passando tranqüilidade para as candidatas que estavamsob
os olhares de jurados e observadoresléossa rainha Daniela
Cristiane da Silva jáconcorreu em 2010, perseverante em seus

objetivos conquistou jurados e torcidas com sua simpatia e

carisma levando a faixa com o título de Rainha da Festa do
Colono. Daniela é filha deValdenor Lauto da Silva eOsmarina
da Silva, residentes na localidade de Barro Preto. E para maior
felicidade completou 16 anos no dia da festa.

Após a eleição da Rainha e das Princesas da Festa do
Colono foi servido um laudo almoço. Came, salada e pão foi
seNido a vontade para todos os presentes.

Para fechar com chave de ouro, o Prefeito Municipal
Nivaldo Wessler subiu ao palco e cantou acompanhado da
Banda BALADA CAMPEIRA e participantes encerrando as fes
tMdades do dia, deixando seu recado' é neste tipo de festa

que gosto de estar, ouvir dos participantes. 'Tem tudo a ver

com nossas raízes, nós que somos do campo ficamos felizes
em estar aqui reúnidos e comemorar o nosso dia� Fez o con
vite para as próximas festividades previstas no calendário de
eventos do cinqüentenário do muniópio e para 4- festa do
Colono no próximo ano.

Para o sucesso desta Festa não foram medidos os

esforços, desde o final de abril Prefeito, Comissão Organi
zadora e parceiros estavam trabalhando na organização
do evento, para a satisfação de todos superando as ex

pectativas que eram de 2500 pessoas.
Neste dia tivemos e tomo de 120 voluntários, traba

lhando para atender a todos os presentes, colonos e outras

pessoas envoMdas também no Torneio de Laço; parentes
que vieram para conhecer e prestigiar estes momento de

confratemização e alegria. Eram funcionários publicQS, voIun
tarios das comunidades, associações que colaborando com
a Prefeitura, Sindicatos'e Epagri. numa só alegria contagiante,
foram seNindo a todos. Desde as 05:30 da manha o pessoal
responsável pela churrasco ja estavavam com o fogo pronto
para assar HXX) kilos de came

O bar foi tocado com a colaboração daTurma doTAW
BOLA e o lucro da bebida, R$ 5.206,00, foi doado para o

Hospital de nosso Municipio que atende Alfredo Wagner
e municipios vizinhos.

A abertura doCampeonato de LaçoTaça doCinquen
tenário reuniu 105 laçadores dívididos em 21 equipes
com e foi marcado pela beleza e agilídade de cavaleiros

laçadores. As duplas vencedoras foram: no Sábado pai e
filho, Antonio e Gracilio montebeller ganharam uma 1V e

no domingo Gracilio e Jardel, Lotário e Geada, Gracilio e

lago'dividiram os premias levando a torcida apaixonada
por laço a festejar com muita alegria.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DRENAGEM LlNFATICA:OQUE E?

BENEFíCIOS? .,

o método de drenaqern linfática manual
surgiu em Paris, em 1932, foi desenvolvido
pelo terapeuta dinamarquês Emil Vodder,
por isso, é muito mais popular na Europa
que no Brasil. Considerado um método de
massagem altamente especializado, deve ser ,

realizado por fisioterapeutas ou profissionais
com profundos conhecimentos de anatomia
e fisiologia do sistema linfático, Ao contrário
do que se pensa, a Drenagem Linfática não
dói e se bem empregada pode combater um
dos maiores inimigos da mulher: a celulite,

Como é que a drenagem linfática atua no
.

nosso organismo? Como é uma massagem
técnica e ritmada ela ativa a circulação, elimi
na toxinas e nutre os tecidos. A drenagem é
feita sobre o sistema linfático e os resultados
são visíveis em poucas sessões, Há dois tipos
de drenagem, Na manual. um profissional es
pecializado trabalha de acordo com as necessi
dades de cada paciente. No caso da drenagem
mecânica, um aparelho age seqüencialmente,

com contrações rítmi-
.

cas que transportam a

linfa para os gânglios,
Desta forma, a dre

nagem é indicada em

diversos casos como

no tratamento pré e

pós- operatórios de li
poaspiração, cirurgias
plásticas, micro lipoas-'
piração,

também atua no tratamento do fibro
edema gelóide (celulite), pós-traumatismos,
retenção de líquidos, cansaços e desconfor
to muscular que comumente ocorre durante,
a gestação, em certos períodos de TPM, in
sônia e pós- mastectomia A drenagem lin
fática contribui para a defesa do corpo e sua

ação anti inflamatória, promove relaxamento
reduzindo a ansiedade do dia-a-dia,

Drenagem linfática promove bem estar

geral! Prove e comprove i!!!!

-

PARTICIPE DA PASSEATA DECOMBATEAS DROGAS
No dia 19 de agosto com início às 09 horas,

saída ao lado do Colégio, o LlONS CLUBE DE AL
FREDO WAGNER estará promovendo a "PASSE
ATA DE COMBATE AS DROGAS" com o objetivo
de chamar a atenção da população para este
mau que assola todo o mundo e também já está
afetando significativamente nosso município.
Apóiam esta iniciativa a Polícia Militar através do
PROERD, Cruz Azul,

Secretaria Municipal da Educação com suas

Unidades Escolares e a EEB. Silva Jardim. PARTICI
PE voct TAMBtM, e diga NÃO AS DROGAS!

Drogas? ..
Diga

Noo
LlONSCLUBE PROMOVE�LMOÇODA INDEPENDÊNCIA

O Lions Clube de AlfredoWagner estará pro
movendo no dia 07 de setembro o "Almoço da In

deperidência"no Salão da Igreja Evangélica. A ren

da será destinada 50% para o Hospital de Olhos
do Lions, que está sendo construído em Palhoça

e atenderá todos os municípios do Distrito LD-9, e
o restante para as campanhas realizadas pelo Clu
be em prol da Comunidade Alfredense. Adquira
antecipadamente seu Vale Almoço no valor de RS
15,00 e colabore com estas campanhas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ALFREDOWAGNER PREPARA ENCONTRO INTERNACIONAL DE ESCRITORES

Curso de Capacitação para asMerendeiras
Nos dias 18 e ,.9 de julho de 2011,

com o apoio da Secretária Municipal de
Educação, Sra Albertina Marques Rover,
foi realizado mais um Curso de Capao-

tação para as Merendeiras das escolas Maria Pallaoro de Souza e pela Gerente
da rede municipal de ensino. O curso de Apoio Operacional da Secretaria de
foi ministrado na Escola Reunida Baldno Educação do Município e especialista
Matias Wagner pela Nutricionista Nelis .' em culinária, Srta Maria Emilia Figueire-

.

, .

do. O evento teve como intuito aper
feiçoar o nível técnico das merendeiras,
para melhorar a qualidade das prepara
ções servidas nas escolas municipais.

Nossa pequena e pacata cidade de
Alfredo Wagner receberá, no mês de
Setembro, escritores de diversos países,
estados e cidades. Será o III Encontro
Catarinense de Escritores e o I Encontro
Intemacional de Escritores de Alfredo

Wagner e Região nos dias 2 e 3 de Se
tembro de 2011 na Sociedade Recreati
va UniãoClub na Praça da Bandeira, S/No

Você que gosta de boa leitura po
derá adquirir livros diretamente com

os autores. Receberemos escritores

daqui de Santa Catarina, do Rio Gran-

no curso de Letras, terão um espaço
para apresentar seus trabalhos.

Cabe destacar que a Ora. Lore
na Balensifer Ellis virá ao III Encontro

para conhecer escritores, entrevista
-los e mduí-los na Revista Virtual de
Cultura Hispanoamericana e divulgar
suas obras. Tomando-se uma ocasião

importante para que escritores brasi
leiros tenham suas obras divulgadas a

nível internacional.
A Academia de Letras do Brasil/SC

municipal Alfredo Wagner, em Sessão

de do Suldo Paraná, de São Paulo, de
Minas Gerais, do Ceará e do Distrito Fe
deral. Além disso, escritores vindos da

Argentina, da Alemanha, dos Estados
Unidos, da índia e de Moçambique
participarão do Encontro.

Entre os escritores destacamos es

pecialmente a presença do Dr. Mário

Carabajal Lopes, Presidente da Aca
demia de Letras do Brasil; da Prof Ora.
Lorena B. Ellis da Queensborough Com
munity College, da Universidade de
Nova York; do Dr. Prof Ramesh Chan-

dra, Fundador e Diretor da Arnbedkar
Center for Biomedical Research, da Uni
versidade de Delhi, lndia; do Eng. Altair
Wagner, membro do Instituto Histórico
e Geográfico de Santa Catarina, Funda
dor da Fundação Alfredo HenriqueWag
ner que mantem o Museu Arqueológico
da Lomba Alta e membro fundador

e vicepresidente da Academia de
Letras do Brasil/SC municipal Alfredo
Wagner. Entre os palestrantes teremos
alunos da Universidade do Planalto
Catarinense, que estão se formando

PAISES E ESTADOS
BRASILEIROS JÁ
INSCRITOS PARA
OI ENCONTRO
INTERNACIONAL DE

-

- ESCRITORES

Alfredo Wagner, a Capital
Catarinense das Nascentes, rece
berá escritores de várias partes
do Mundo.

Já estão inscritos escritores
de 8 Estados brasileiros e 7 Na- -

ções. Do Brasil virão escritores de
Minas Gerais, Ceará, Distrito Fe
deral, Rio de Janeiro, Paraná, Rio
Grande do Sul e da nossa Santa
e Bela Catarina. Do Exterior, até
o momento, estão inscritos es

critores da Alemanha, Argentina,
Austrália, Estados Unidos, Indla e

Moçambique.
Estão incluidas na progra

mação palestras de escritores e

trovadores, de alunos da UNI
PLAC entre outros. Os temas
das palestras serão variados e

superinteressantes, e certamen
te, prenderão a atenção de todos
os participantes. Serão lançados-
6 livros de diferentes autores.
Teremos apresentações artísticas,
música, dança, declamação, etc.

Os acadêmicos da Academia
de Letras do Brasil/SC Municipal
Alfredo Wagner e os membros
do Lions Club de AlfredoWagner
estão divulgando e se preparan
do para receber os escritores e

tornar inesquecível estes dois
dias de Encontro.

Faça sua Inscrição e participe
você também! http://encontro
deescritores.com.br

Solene durante o Encontro, entregará
diplomação para iniciativas e ações que
visem o desenvolvimento humano e

sóciocultural no município e no Estado.
Você poderá participar do III En

contro Catarinense de Escritores e o I
Encontro Internacional de Escritores
de AlfredoWagner e Região, conhecer
escritores 'adquirir livros diretamen
te com eles e participar de palestras
muito interessantes e variadas. Acesse
www.encontrodeescritores.com.br e

conheça a programação completa.
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