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MAURO DEMARCHI

o Encontro Catarinense de Escri
tores realizado pela terceira vez

aqui em Alfredo Wagner tem por
objetivo atrair um público de quali
dade para conhecer nossa cidade

pois nosso povo é acolhedor, belas
as paisagens, a cultura é peculiar,
a gastronomia deliciosa, enfim, te
mos muito que oferecer a quem nos

visita. E os visitantes saem maravil
hados com o encanto de nossa ter
ra. Eis alguns dos comentários re

cebidos por email de escritores que
participaram do III Encontro Catarin
ense de Escritores e I Encontro In
ternacional de Escritores de Alfredo

Wagner e Região:
Regina Drumond, escritora, consul
tora nas áreas de RH, qualidade to
tal no Brasil e exterior
Foi muito bom estar com vocês,
conhecer suas histórias e a rica cul
tura da cidade de Alfredo Wagner,
hospitaleira e amiga. Parabens e

mais sucessos é o que sempre lhes

desejo
-

Gledis Tissot -Vice Presidente da
União Brasileira de Trovadores de
Balneario Camboriu-SC
Alfredo Wagner a Capital das Nas
centes, com belissimas cachoeiras,
montanhas e canyons, nos sur

preendeu com seu povo amigo e

hospitaleiro e onde se respira o mel
hor ar do mundo.
Somente um evento desta natureza

que reuniu uma pleiade de poetas
e escritores que transmitiram o seu

COLUNA EVANGÉLICA

SERGIO GESSNER

Crescer é um processo difícil e
doloroso. As 'crianças não se tor
nam adultos sem experimentar uma
dose considerável de estresse. As

emoções desagradáveis fazem

parte da vida diária dos adultos e

também das crianças. Ninguém
consegue colocar seu filho numa

redoma de vidro para o proteger.
Por isso, aprender a enfrentar ess
es momento e, até aproveitá-los, é
uma das habilidades que seus filhos

precisam adquirir.
A capacidade das crianças de es

pantar a tristeza varia imensamente.
Algumas conseguem encarar seus

sentimentos com objetividade e rap
idamente superam as dificuldades.
Outras parecem ser capazes ap
enas de justificar seu "direito" de
ficar triste. Tudo é uma questão de
maturidade e temperamento.
Quando for ajudar seu filho a lidar

com a depressão, lembre-se dos

seguintes princípios:
- Não há mal nenhum em demos-

Escritores escrevem sobre Alfredo Wagner

potencial na arte de escrever.Alem
do evento com uma organização ex

celente, ficamos encantados com a

dedicação do Dr.AltairWagner que ao
longo de sua vida fez pesquisas que
resultaram no Museu Arqueologico
de Lomba Alta.
Nossos parabens a todos que direta
ou indiretamente colaboraram para o

exito deste evento.
Janira Lisboa Furtado - Presidente
da ALB/SC Municipal de Imbituba
Muito obrigada pelo carinho de todos
os escritores e amigos que estiveram
presente no evento. Todos foram car

inhosos principalmente o povo de Al
fredo Wagner. Receba meu abraço e

envie minha gratidão a todos.
Ana Esther Balbão Pithan, é escri
tora, ilustradora e membro da Associ

ação de Contistas Poetas e Cronistas
Catarinenses.
Nem sei como agradecer a acolhida
tão carinhosa de vocês e de toda a

equipe de vocês aí em Alfredo Wag
ner. Foram dois dias encantadores,
cheios de emoções, novas amizades,
conhecimento, informação... um in
tercâmbio maravilhoso. Adorei tam
bém conhecer e ter participado das
atividades na Escola Silva Jardim, fui
muito bem recebida lá pelas profes
soras e alunos. Foi uma oportunidade
incrível para mim, fiquei tão contente
ao ver que o enorme grupo de ado
lescentes para quem falei participou
entusiasmado da minha 'palestra'!
E a homenagem que recebi no final. ..
além de uma grande surpresa, foi

uma honra que me acompanhará por
toda a vida.

Augusto de Abreu, poeta e escritor
Quero agradecer, em nome da Associ

ação dos Cronistas, Poetas e Contistas
catarinenses toda a hospitalidade com

que nos rebereram. espero que ano que
vem irmos em maior número.
Ari Santos de Campos, Poeta Trovador
e Presidente da UBT de Itajaí:
Ao ver encerrado o "III Encontro Catarin
ense de Escritores", realizado em Alfre
do Wagner, nos dias 2 e 3 de setembro

próximo passado, quero deixar aqui o
meu depoimento e dizer da grata satis

fação em ter participado desse impor
tante Evento que, para minha felicidade,
tive a oportunidade de conhecer reno
mados Escritores de diversas partes de
Santa Catarina, do Brasil, e também do
Exterior.
Vale ainda dizer da cordial hospitalidade
recebida, nesse curto espaço de tempo,
das distintas e valiosas pessoas dessa

importante cidade, que, para minha

satisfação, . tudo
isso haverá de ficar

gravado na mente

por toda minha
existência. Ainda,
para finalizar, quero
deixar aqui os meus

agradecimento e

parabenizar a todos
que fizeram com

que esse Encontro
tenha sido coroado
de pleno êxito.
Lorena Balensifer

Ellis, Professora de Alemão e

Espanhol na Queensbourogh
Community da Universidade da
Cidade de Nova York
Foi uma honra para mim estar

presente. Conto com a sua as

sistencia para continuar con

tactando todos os participantes
via e-mail pata completar o tra
balho de divulgacao do evento.
Mais uma vez quero parabeni
za-los pela organizacao do ex

celente III Encontro de Escri
tores. Muito obrigada por tudo.

A Capital Catarinense das Nas
centes deixou saudades nos

escritores e visitantes. O En
contro Catarinense de Escri
tores já está sendo incluido no

calendário de Universidades
e associações e num futuro

próximo se tornará um grande
evento estadual.
Na falo: Ana Ester, Coqutnbo, Lorena B. Ellis e Regina Drummond

DEPRESSÃO INFANTIL: ISSO EXISTE?

ntrar emoções negativas. Elas. são
respostas normais e até mesmo

racionais. Evite dar a impressão de

que é errado ficar triste. Porém im-_

portante é o que se vai fazer com as

emoções negativas. Isso depende de
nossa vontade e determinação para
superar os desafios.

-'

Embora não possamos controlar,
sempre, as circunstâncias que nos

rodeiam, podemos controlar nossas

respostas a elas, decidindo, não per
mitir que as situações e o mau humor
tomem conta de nós e nossa família.

As estratégias a seguir, podem
ajudar a criança a vencer os maus

sentimentos.

1 Primeiro, de,ixe seu filho saber que
você sabe e compreende o que ele
está sentindo. Sempre que possível
desvie a atenção para outro inter
esse ou atividade. Depois de uma

rápida conversa, diga: 'Vamos fazer
tal coisa" ou "Que tal me dar uma

ajuda? . ",

1 Se a causa da tristeza for alguma coi
sa mais séria pela qual toda a família
está passando, como perda de um ente

querido, questão financeira, ... não es

conda seus próprios sentimentos. Se
sentir vontade chore junto com seu filho.
O laço que vocês criarão poderá ajudá
los a superar esse momento juntos.

1 Muitas vezes a tristeza está relacion
ada ao sentimento de solidão. Procure
dar mais atenção, tempo e contato físi
co ao seu filho (abraços, afeto ).

1 A depressão, às vezes, é o _sinônimo
de uma culpa que não foi superada.
Sempre é oportuno explorar junto situ

ações que ocorreram, inclusive verificar
a possibilidade de bullying.

1 Seja sensível. O tempo está do seu

lado. Você não deve pressionar seu filho
para que deixe de ficar deprimido. Ele
precisa fazer isso sozinho. Você pod
erá ajudá-lo a construir caminhos para

sair da tristeza. Seu papel é ser
solícito e estar acessível.
Termino enfatizando dois as

pectos:

1) Você não está sozinho
nesse processo. Você pode
contar com a ajuda de Deus.
No Salmo 27.14 lemos: Espera
pelo Senhor, tem bom ânimo, e
fortifique-se o teu coração: es
pera, pois, pelo Senhor.

2) Entre o povo de Deus
há pessoas e profissionais que
podem te ajudar, caso os sinto
mas de tristeza persistirem.

Adaptado e extraído de: 40

Princípios da Formação da Cri
.

ança- Paul Lewis

Vera Lúcia Augustin Gessner

P.Sérgio Gessner

Alfredo Wagner -SC
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JA visita:
Farmácia· de Manipulação

Vem aí...
VI FESTA DO BARRACÃO
28, 29 e 30 de Outubro

dade de elaborar preparações magistrais e

oficinais e fracionar especialidades farma
cêuticas para uso humano".

De forma geral, a manipulação de medi
camentos pode ser considerada como o

método tradicional de preparo de'medica
mentos personalizados ao paciente elou
consumidor, visando o atendimento das ne

cessidades dos profissionais, como: médi
cos, dentistas e veterinários.
A manipulação de fórmulas é parte inte

grante da prática farmacêutica, que visa' ,

seu preparo de forma personalizada e única
ou associada com outras matérias primas,
atingindo assim a real necessidade do pa
ciente, gÇirantido a qualidade, segurança,
efetividade e promoção do seu uso seguro.
e racional.
Quanto a qualidade das formulações mag

istrais, o medicamento manipulado pode ser
comparado ao industrializado. As matérias

primas são as mesmas utilizadas pela in
dustria e todas vem acompanhadas dos re

spectivos laudos e analise do fornecedor.

Hoje a farmácia de manipulação segue
rígidas legislações sendo constantemente
fiscalizada pelos órgãos competentes,
tendo como algumas de suas obrigações o

controle de qualidade de sua matéria prima
e produto finalizado, controle em processo,
procedimentos operacionais padrões, entre
outros aspectos... visando assim a busca

pela qualidade do produto final.
A arte de formular continua evoluindo com

o surgimento de novos fármacos e o desen
volvimento da tecnologia farmacêutica,
visando assegurar que os produtos manipu
lados sejam consistentemente manipulados
e controlados com padrões de qualidade,
assegurando o paciente elou consumidor
cada vez mais informado e exigente quanto
a seu uso.

o Jornal Alfredo Wagner visitou a SANI

FORMULAS, farmácia de manipulação, do
Xande Bardt, um dos patrocinadores deste
Jornal. A visita foi muito proveitosa e me

permitiu conhecer por dentro um laboratório
de manipulação. A equipe que lá trabalha
é formada por: Alexssander Bardt CRF SC
6377, Farmacêutico Responsável; Josen
quele Scheitz, Atendimento; Ricardo B. Ver
tuoso, Técnico de Manipulação, e Juliana
Dias,Técnico de Manipulaçãol Acadêmica
em Farmácia.
FARMACIA MAGISTRAL OU FARMÁCIA
DE MANIPULAÇÃO
Alexssander Bardt CRF SC 6377

A história da farmácia de manipulação
caminha junto com a evolução histórica da
humanidade. Antigamente, curava -se as

enfermidades através de recursos naturais
de origem animal, vegetal elou mineral.
Utilizando para isto, teorias e técnicas da

época. Manipulavam-se artesanalmente es

tas fórmulas, surgindo assim, as primeiras
fórmulas magistrais.

Conforme a resolução 67 da Agencia na

cional de vigilância sanitária (ANVISA), de
fine "manipulação como sendo um conjunto
de operações armacotécnicas, com a final i-

CONTAGEM REGRESSIVA para a VI
Festa do Barracão; saiba sobre os três
dias de Festa!

Contagem Regressiva é um informativo
sobre a VI Festa do Barracão, da cidade
de Alfredo Wagner, SC. Trará destaques
sobre o projeto de resgate de sua história
e notícias do movimento para comemo

rar o Cinqüentenário do Município. Assim
que o primeiro acorde de gaita e guitarra
soar, na Sexta-Feira dia 28 de Outubro
no Parque Municipal Governador Kleinü
bing , estará dada a largada para mais
um capítulo da Festa do Barracão ... Uma

mega programação como você nunca

viu ...

*Show Nacional
*Banda Show

*Grupos Gaúchos
. *Danças Folclóricas
*Cavalgada
*Rodeio
*Fut- Boi
*Gineteada
*Velocross
*Bailes
*Leilão de Gado

*Expofeira da Indústria e Comércio
*Expofeira de Hortifrutigrangeiros
*Exposição de Bovinos e Eqüinos
*Mais de R$20.000,OO em Prêmios e mui
to mais ....
Sua presença será nossa alegria!

Sindicato do Produtor Rural representa AW
em viagem da Câmara Setorial da Cebola

Sindicato do Produtor Rural representaAW sível fazer cerca de três hectares.
em viagem da Câmara Setorial da Cebola

O investimento para aquisição desta ar

rancadeira seria em torno de R$ 20 mil. Le
vando-se em consideração que o produtor
paga uma média de R$ 700/hec em mão-de
obra, o equipamento se pagaria facilmente
se fosse adquirido por uma associação ou

grupo de agricultores.

A viagem foi organizada pela Câmara Se
torial da Cebola. O Presidente do Sindicato
do Produtor Rural de Alfredo Wagner, Pedro
Menezes, era o único representante de Al
fredo Wagner a fazer parte da comitiva.

O grupo foi conhecer uma "arrancadeira" de
cebola, que está sendo usada com sucesso

pelos produtores de São José do Rio Pardal
SP. A máquina consegue fazer cinco hec
tares por dia e na avaliação de Menezes,
numa geografia como a de AW, seria pos-

O secretário da Agricultura de Ituporanga
está estudando a adaptação de uma máqui
na. Assim que estiver pronta, Pedro Menez
es irá organizar um grupo de produtores de
cebola para ir conhecer o equipamento.

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

� Fazenda
=:I .

...

Estrada Velha'
.

�� 1]@�!>ndersen
Venda Perntanente de touros de Várias Raças
R a do ComérCiO" 257 - Cent::ro
A. rec:lc:. VVê'agner - 88450-000
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Rua: Anitápolis 250 -Centro - Cepo 88.450-000
Fone:3276-1211/3276-3276/3276-1251

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNIC(PIO DE ALFREDO WAGNER

DECRETO N°. 3522/2011

DECLARA EM SITUAÇÃO ANORMAL CARACTERIZADA COMO SITUAÇÃO
DE EMERGENCIA, A AREA DO MUNIClplO AFETADA POR ENXURRADA.

NIVALDOWESSLER, Prefeito Municipal de AlfredoWagner,
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 nO. 10.925, de 22 de setembrO'de 1998, pelo Decreto
Estadual nO. 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, nos
dias 08 e 09 de setembro 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
Defesa Civil - 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 caracterizada como Situação de Emergência.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNIC(PIO DE ALFREDO WAGNER

Rua: Anitápolis 250 -Centro - Cepo 88.450-000
Fone:3276-1211/3276-3276/3276-1251

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 Area Afetada, anexos a este Decreto.

Art. 20 Confirma-se a mobilização do Sistema Nacional de Defesa Civil,
no âmbito do Município, sob a coordenação da Comissão Municipal de Defesa
Civil - COMDEC e autoriza-se o desencadeamento do Plano Emergencial de Res

posta aos Desastres, após adapt,ado à situação real desse desastre.

Art. 30 Autoriza-se a convocação de voluntários, para reforçar as ações
de resposta aos desastres, e a realização de campanhas de arrecadação de re

cursos, 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 setembro de 2011.

Nivaldo Wessler
Prefeito Municipal

Rua: Anitápolis 250 -Centro - Cepo 88.450-000
Fone:3276-1211/3276-3276/3276-1251

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICiplO DE ALFREDO WAGNER

LEI N° 832/20H

RECONHECE DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DE PRESEVAÇÃO
DA CAPITAL DAS NASCENTES DE ALFREDO WAGNER E DA OUTRAS PROVIDEN
CIAS.

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

LEI:

Art. 1 °
- Fica reconhecida em todos os seus efeitos e declarada como de Utili

dade Pública a Associação de Preservação da Capital das Nascentes de Alfredo
Wagner- SC, CNPJ 13.655.247/0001-98

Art. 2° - ÀAssociação referida no artigo 1 ° serão concedidos 'os benefícios legais
pertinentes a sua condição de Entidade Filantrópica sem fins lucrativos.

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

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

Prefeitura Municipal de AlfredoWagner, 12 de setembro de 2011 •

NivaldoWessler
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICiplO DE ALFREDO WAGNER

Rua: Anitápolis 250 -Centro - Cepo 88.450-000
Fone:3276-1211/3276-3276/3276-1251

'

LEI N°. 830/2011

RECONHECE DE
DE SEGURANÇA

UTILIDADE PÚBLICA O CONSELHO COMUNITARIO
DE ALFREDO WAGNER-CNPJ 11.640.111/0001-89

Nivaldo Wessler, Prefeito Municipal de Al
fredo Wagner, Estado de Santa Catarina, faz sàber a todos os habitantes deste

Município que a Câmara de Vereadores aprovou Projeto de Lei de origem do

Legislativo n°. 002/2011 e ele sancionou a seguinte,

L E I:

Art� 1° - Fica reconhecida em todos os seus efeitos e declarada como
de Utilidade Pública o CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANÇA DE ALFREDO

WAGNER, CNPJ 11.640.111/0001-89.

Art. 2° - À Associação referida no artigo 1 ° serão concedidos os

benefícios legais pertinentes à sua condição de Entidade Filantrópica sem fins
lucrativos.

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

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

Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner, 01 de setembro de 2011.

NivaldoWessler
Prefeito Municipal

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NELlS MARIA PALLAORO DE SOUZA

PREVINA A ANEMIA

Hoje vamos conversar um pouco sobre

anemia, pois não raro, ao verificar exames
de pacientes que chegam ao consultório,
ou mesmo ouvindo relato de adultos ou

observando crianças durante a jornada de

trabalho, deparo com possíveis casos desta
doença.

Segundo a Organização Mundial de
Saúde (OMS), a anemia é a condição em

que os níveis de hemoglobina estão abaixo
dos valores normais, estabelecidos para
grupos
específicos, resultando em menor capaci
dade das hemácias em transportar oxigênio
e pasmem, 30% da população mundial é

anêmica, sendo que sua prevalência entre

as crianças menores de 2 anos chega a

quase 50%.

São várias as causas de anemia, sendo
a anemia por deficiência de ferro a mais

prevalente em todo o mundo. Crianças, mul
fieres grávidas e que estão amamentando,
meninas adolescentes e mulheres adultas
em fase de reprodução são os grupos mais
afetados pela doença, muito embora ho
mens - adolescentes e adultos - e idosos de
ambos os sexos também possam ser afeta
dos por ela. Outros fatores também colabo
ram para agravamento do quadro como,

problemas intestinais que interferem na

absorção adequada do ferro ou ainda pela
perda de sangue intensa como em casos

de acidente com hemorragia, hemorragia
interna causada por hemorróidas, úlceras,
sangramento gastrointestinal ou menstru

ação excessiva. Nas formas mais graves, a
anemia esta associada à fadiga, cansaço,

tontura e sonolência.

Uma pesquisa realizada na Universi
dade de Brasília fez uma descoberta sur

preendente sobre anemia: a carência de
vitamina A também pode estar por trás da

doença. Desde os anos 1980, estudos já
mostravam que a concentração do min

eral se reduz quando existe deficiência da

vitamina, mas faltava explicar por que isto
acontecia. Feito em cobaias, o estudo de
Brasília mostrou que a ausência de vita
mina A interfere no metabolismo do ferro,
que, como já falamos, é essencial para a

síntese de hemoglobina, responsável por
transportar oxigênio pelo corpo. Então, de
agora em diante, além de alimentos ricos
em ferro, como fígado e carne de qualquer
animal, que possuem um tipo de ferro mel
hor aproveitado pelo nosso organismo, bem
como alimentos de origem vegetal, como

feijão, grão-de-bico, fava, lentilha, ervilha,
os grãos integrais ou enriquecidos, nozes,
castanhas, rapadura, açúcar mascavo e

as hortaliças como couve, agrião, taioba,
salsa, é bom caprichar também no consumo

de fontes de vitamina A como: abóbora, ce
noura, tomate, alface, espinafre, repolho,
frutas de cor amarela e verde forte, além de

fígado, ovos, leite e queijo. Além disso, para
uma melhor absorção do ferro presente
nesses alimentos é recomendado o con

sumo de alimentos com alto teor de vitami
na C como a acerola, abacaxi, goiaba, kiwi,
laranja, limão, pimentão, repolho e tomate,
na mesma refeição. O consumo de alguns
alimentos deve ser evitado na mesma re

feição ou logo após, como o chá, café, pois
atrapalham a absorção do ferro.

HORÓSCOPO

ÁRIES
2:1./03 a 20104

TOURO

2UM a 20/05
GÊ:MEG5
2U05 a 2O'/Oó

Clima intimista e

muitas variaç5es no
esta,do de espírIto no

inicio do mês

Atenção ao cotidiano ·e

às pess·oas mais

próximas marcam o

início do mês

lua minguante reforça
ambIente para
remodelarde
prioridades

:;i? ..����?�r?:,"""
Este é um dos m,eses

mais promissores para
quem quer eng.ata.r
novos ·estud05

•..���.. � .. ��s. ......
Você começa .o mês
tão instável ou mal
humorado e recolhido
qu.anto o possfvel

-t- UBRA
....!... 23/09 a 22nO

6, VIRGEM

.�J .. ?�t.�.s..� .. ��?� ......

Este será um mês
produtivo, com afEgrias
e satisfações, colhendo
frutos do· que você
su·ou

ESCORPI.ÂO
23/10 a 2:1/11

k SAGITÁRIO
I! 22/11 a 21/12
.......................................

Discrição e
recolhimento. mais
observação do que
exposição nas

primeiras s'ema.nas:

Planejamento é tudo
em setembro. Suas
aspirações m.ais

im.portantes serão
combustível. para urna

virada

o mês de setembro>
promete ser um tanto
mais tranquil·o do qu>:
o mês passado

IJL CAPRICÓiUIlO
/� 22/12 a 201m
... 'A ··.··········A · .

AQUÁRIO
21/01 a 19/02

'" -\. PEIXES

'\-� 20/02 a 20/03

Você var saber filtrar
informações e escolher
·0 melhor
direciona.mento para
seu presente

Você está a um passO'
de sérios
redirec:ionam.entos doe
vida e.m setem.Dro.

Concentração na vida
social e afetiva é o

·grande mo>te de
setembro.

Uma cidade em poesia
Em Julho, o Diário Catarinense, em seu

primeiro número do suplemento DC na Es

cola, publicou uma linda página com poe-

sias redigidas por alunas da Escola de Edu

cação Básica Silva Jardim. É mais do que
merecido que publiquemos com destaque a

reprodução da página do jornal.

Uma cidade em versos
AlUNOS DE AlfRfDO WAGNER
TAANSFOO�WJl EM POESIA AS
BElEZAS DE ONDE MORA1Vl

}
f

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



[fi) Jornal de AlfredoWagner EVENTOS Setembro de 2011 Jornal de Alfredo Wagner m
Estas são as colunistas

do Jornal JA que são

responsáveis por
Social e Eventos.

Entre em �oDtato

�om elas e apareça!

município conquistou um importante título

de destaque nacional no ultimo dia 20. O modelo

Maurício Schutz participou do concurso «Mister

da beleza do Brasil 2012, conquistando o 10 lugar
e se destacando entre os demais concorrentes.

'0- evento foi realizado no Hotel Alvim Palace no

município de Joinville. Com esta vitória, o modelo

participará de um concurso a nivel internacional

que acontecerá em 2012 na Guatemala, no qual
representará o Brasil.

I.

r . Financiamos carros,
a !AWHf: motos eammhôes

Empréstimoi �ara aposentados�
pwionlstl o INS!

tsntJ.enores taw de Illft5 '

MECÂNICA -lUTOElÍTIUCA
BOUACIIAIUA·IAVAÇÃO

USTAOBANTE

(
,(

\,. ,
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MOMENTO DESCONTRAÇÃO! COM ..• Camilo Cechetto Andersen

MAS É Aí QUE ME REFIRO TCHÊ!!!
o gaúcho andava a cavalo pelas florestas afri

canas quando, de repente, entra em uma clareira
e se depara com um enorme leão faminto.
O cavalo (que não devia ser crioulo) se assusta

com a presença do enorme felino e começa a ref
ugar, até que dá uma empinada derrubando o

gaúcho no chão e em seguida foge em disparada
deixando o gaudério sozinho atirado a própria
sorte.

O gaúcho começa a bater a poeira devagarito,
e vê que o bichano vem lentamente em sua di

reção já afiando os dentes.
Então, antes de agir, faz uma pequena oração:

Tchê Deus!!!, - Se o senhor está torcendo por
mim, faça com que eu puxe agora essa minha

adaga da bota, atire-a em direção do leão de ma

neira certeira,
fazendo com que atinja o meio da cabeça dele e

seja mortal.
- Mas tchê Deus, se o senhor tiver torcendo pelo

leão, que o bicho dê um pulo certeiro, mordendo
diretamente minha jugular, e que eu morra

na hora, sem sofrimento, nem dor.
- Agora, Tchê Deus, se o senhor não estiver

torcendo pra ninguém, pega uma pipoquinha ... e
uma Polar, senta ali naquela pedra, e assista uma

das maiores peleias que já se sucederam por es
sas bandas!

Porque eu vou 'di-mu-li' esse bichinho a pau!!!
Mazáááhhhh!!!

MINEIRIN
Mineirim, miudinho, todo tímido embarca no

ônibus de Divinópolis para BH.
Seu colega de poltrona, um negão de 1,90 m de

"'"I altura, com cara de poucos amigos. Negão no

maior ronco e minei rim todo enjoado com as cur

vas da estrada.
A certa.altura mineirim não aguenta e vomita

todo o jantar no peito do negão.

Mineirim no maior desespero e negão ainda
roncando.

Chegando em Betim, negão acorda, passa a

mão no peito todo melecado.
Olha indignado e confuso pro mineirim, que

imediatamente bate a mão no seu ombro e per
gunta:
- Cê miorô?

ADVOGADO NOVO
Aquele jovem advogado, recém-formado, montou
um luxuoso escritório num prédio de alto padrão
na Av. Paulista e botou na porta uma placa dour
ada: "Dr. Antônio Soares - Especialista em Di
reito Tributário".

No primeiro dia de trabalho, chegou bem cedo,
vestindo o seu melhor terno e sentou-se atrás
de sua escrivaninha, cheio de empáfia e ficou

aguardando o primeiro cliente.

FABIO DORIGON

Meia hora depois batem à porta. Rapidamente ele
apanha o telefone do gancho e começa a simular
uma conversa:
- Mas é claro, Sr. Mendonça, pode ficar tran

qüilo! Nós vamos ganhar esse negócio! O juiz já
deu parecer favorável! Sei. .. sei. .. Como? Meus
honorários?

- Não se preocupe! O senhor pode pagar os out-

Alfredo Wagner disputou em Ibirama a 6a Etapa do

Micro-Regionais do JASC

Entre os dias 10 e 14 de agosto de 2011 a

CME de Alfredo Wagner disputou em Ibira
ma a 6a Etapa do Micro-Regionais do JASC

(Jogos Abertos de Santa Catarina), con

seguindo o 40 lugar, considerando-se esta
uma colocação honrosa quando levado em

consideração que o time de Alfredo Wagner
disputou a vaga com times profissionais,
além de ser o único município participante
que tinha entre seus atletas somente pes
soas da cidade, enquanto os demais times
tinham a sua disposição atletas de outras
cidades.
Parabéns a todos os atletas que represen-

taram muito bem o município.
Já entre os dias 05 a 17 de setembro,

estaremos realizando o 30 Campeonato
de Horário da Semana da Pátria. Os jogos
serão disputados segunda, quarta e sexta
feira no ginásio de Esportes Rogerão.
Por falar em ginásio, no dia 23 de agosto

de 2011, eu estive juntamente com nosso

prefeito municipal na Secretaria de Estado
de Turismo, Cultura e Esporte.
Lá recebemos a boa notícia de que o din

heiro da reforma do Ginásio de Esportes
Rogerão será liberado no início de setembro
deste ano.

ros 50 mil na semana que vem!. .. é claro!. .. Sem
problemas!. .. O senhor me dá licença agora que
eu tenho um outro cliente aguardando ... obriga-

o do ... um abraço!
Bate o fone no gancho com força e vai abrir a

porta:

- Pois não, o que o senhor deseja?

- Eu vim instalar o telefone!
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ALBERTINA

PROERD FESTA E EMOÇÃO
No dia 18 de agosto 204 alunos das escolas

municipais Passo da Limeira, Balcino M. Wag
ner e Colégio Estadual Silva Jardim receberam
seus certificados do Curso do PROERD. Foi uma
noite
emocionante. Após anos de serviço prestados
aos alunos de Alfredo Wagner o Policial Amigo da

Criança Valdir Carvalho forma sua última turma do
Programa de Resistência as Drogas, pensando
em sua aposentadoria.

Em todos estes anos muitos alunos foram in
struídos por ele, ensinando a ficar longe das

DROGAS,
resistindo, enfrentando e combatendo as drogas.

Em suas aulas mostrou os males causados

por cada tipo de Drogas, desde as menos até as

mais

perigosas. Começando pelo cigarro, mostrando o

mal causado a saúde do usuário e a sociedade,
que está excluindo-os cada vez mais. Hoje os

fumantes nem na rua são vistos com bons 01-

hos; considerados contagiosos e poluentes com

fumaças venenosas, contaminando o planeta.
Mas, o problema maior inicia com o perigoso

álcool. Acompanhado dele vem outras Drogas
que viciam levando ao sexo, prostituição e de

struição das famílias e da sociedades. Nosso

município não esta fora de realidade de outras
cidades o mau esta alastrando-se cada vez mais,
e as famílias já não sabem o que fazer para com
bater.

Hoje na grande maioria das famílias não há mais
tempo para o diálogo entre pais e filhos como na

época de nossos avós; onde o carinho e atenção
estavam presentes diariamente. Rezavam e

orientavam os filhos e netos para trilhar o cam

inho do bem e correto. Precisamos resgatar o que
foi bom para nossa geração, este será o caminho
a percorrer.

Todos em suas falas elogiaram os trabalhos

prestado a Comunidade Alfredense, que só tem

agradecer por tudo de bom que deixou em seu

legado.
Emocionante foi a homenagem prestados pelos

alunos. Todos querendo abraçar seu Amigo de
maneira carinhosa deixando seu agradecimento
pelos conselhos e carinho que levarão para a

vida.

ARTE E LITERATURA NA PRAÇA

Nos dias2 e 3 AlfredoWagner recebe escritores
renomados de vários municípios catarinenses, de
outros estados, bem como de outros países, para
o esperado Encontro de Escritores.
Juntamente com seus familiares e amigos, os

escritores visitam as cidades deixando-as encan
tadas com suas belas histórias de vidas, levando
também o carinho e as histórias dos munícipes.
Assim, não poderíamos deixar de mostrar tam

bém, que temos nossos pequenos escritores. É
na infância que começamos a pegar o gosto pela
leitura. Através dela podemos viajar e conhecer o

mundo. Mundo real e imaginário, que cada um

conta como quer e deseja ...
No sábado a partir das nove horas teremos uma

Feira Literária na Praça da Bandeira com

exposições de livros poesias e trabalhos de 'aíu
nos da rede municipal e estadual de ensino, que
juntamente com seus professores estarão rece

bendo nossos convidados e divulgando os trabal
hos dos alunos e de nossas Escolas.

Venha prestigiar e encantar-se com este belo
momento proporcionado para você.

ENTIDADES UNIDAS EM COMBATE AS DROGAS

No dia 19 de agosto, Lions Clube de AW, Secre
tarias de Educação, Saúde, Cruz Azul e Policia
Militar promoveram Passeata no Centro da Ci
dade com os alunos das Escolas Municipais
Passo da Limeira, Balcino M. Wagner e Colégio
Estadual Silva Jardim em Combate as Drogas.
Ao som da Fanfarra alunos, professores e vol

untários das entidades e secretarias desfilam
com faixas e cartazes. Entregaram panfletos as

pessoas que paravam para ver o desfile. Alunos
e professores prepararam cartazes para este mo

mento que ajudam a conscientizar nossos alunos,
crianças e pré- adolescentes a conhecer o perigo
das Drogas. Na grande maioria eram os alunos
do P.ROERD, que tiveram reforço com aulas com

o Policial Carvalho. Precisamos unir forças para
lutar contra este mau que atinge cada vez mais
a sociedade. Famflias são destruídas a cada
momento sem olhar a quem. Não olhando sexo,

raças, réligião, poder aquisitivo, todos são alvos.
Precisamos de jovens e voluntários que contrib

uam com serviços que saibam ensinar a outras

pessoas contribuindo com uma sociedade, que
precisa urgente de remédios chamado AMOR e

RESPEITO, que combatem todo esses males

que adoecem as sociedades.

VIDA SEM DROGAS, É SIMPLESMENTE
VIVER FELIZ.

PROMOÇÃO DO MÊS

1000 CARTÕES DE VISITA

R$ 75,00
\Cobrimos qualquer oferta

Consulte-nós

planejarcomun icacaovisual@gmail.com
Contato: 8802-1578

Homenagem aos PAIS marca o dia na

Escola de Lomba Alta
No dia 06 de agosto o prefeito Nivaldo Wessler

acompanhado da secretária de Educação senho
ra Albertina Marques Rover e da Coordenadora

do Programa Escola Ativa, Ma Emilia Figueiredo
estiveram presente a homenagem em comemo

ração ao Dia dos Pais prestada pelos alunos das
professoras Cida, Néli e Isabela.
Antes da homenagem tiveram uma pequena

reunião onde deram uma ótima noticia aos pre
sentes.

Através de adesão ao Programa Escola Ativa a

Escola de Lomba Alta recebeu R$12.000,OO para
ser investidos em melhorias em prol da educação,
aprendizagem e melhor desenvolvimentos dos
alunos da comunidade. Para alegria de todos o

prefeito elogiou o belo trabalho que vem sendo
feito pelos alunos, funcionárias e pais reforçando
as palavras da secretária, quando disse: - que a

escola é o espelho de Comunidade e da casa.

Quando é bem cuidada demonstra o trabalho e

esforço de todos. Tudo muito bem arrumado e

posto em seus devidos lugares, trabalhos ex

postos demonstrado o que os alunos estão tra
balhando e valorizando o conhecimento. Logo
após muitas brincadeiras foram organizadas para
participação dos pais, com muitas risadas encer
raram a noite servindo um delicioso bolo.

A comunidade de Lomba Alta nossos parabéns
pela participação na vida escolar dos filhos.

!M"isu.·r I{esetetll6mcÚjJmL� fÚlSSeflS"1IIitJosUtmlll1sJefizespor
ISÚJr" suW[t/J USSII JátIJ tão upeci4f: Seu }lniflefSlÍfÍD.

}lo i_is4e1JUmSlfl811Spnmttisl'est1CwmosfsW&O. nOSSllS l"linlra
ctHfUI é 60mpotferae tfÚej".,; (J!)fZ.. }I!M'Qft S}I'ÓIJtE..

PELICl4>fl_tDt.E,SVCESSOT t1JfEKçjos,�}f.LIZ}lçÓ'ES e tudo o

'lu Ii4IÚ mefIúw 'fU'S.f4 fIiIfL

tPesslJllStl'ewmserúmliraliJse�.JiJsatplll.ntoutü" nBSSIl

w[iaellSsillu{e:"'ri"SBffI&Df4 todDs.1lIÍ414MS ,,_ 40 fIIfIndo· fl1Il4l

m"úFnUfl&4tfeqw.466ri1J4r;ctJfIUt'temMaullis Ié®li SIt4é..
IttII6Bs, !M,,1'ifoT }lmgllS e: lFÍltuiMuirioL tI_ utl'eÚJ que,viii t1
mtâfIÚ tfe .uit4gate,_ que e:tISÍ1I4 tU Iií "ptÚ4W" urtIL

�6JUS.lIitDlKjJflI1io4epo.tf"tzer'F""1IOSS4CMfo..qVg_SVIIS'
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Escritores de vários estados emunlclploa se reuniram na Sociedade Recreativa
União Club e-na Escola de Educação Básica Silva Jardim para o III Encontro
Catarinense de Escritores e I Encontro Inlemacional de Escritores de Alfredo
Wagner e.Repiâo. A Natureza colaborou permitindo que a chuva desse uma

trégua para que os visitantes pudessem usufruir as belezas naturais e culturais
de nosso municipio. AAcademia de Letras do Brasil/SC-AW, a Prefeitura Mu

nicipal através da Secretaria da Educação e o Lions Clube se esforçaram em

bem receber os escritores visitantes.
A programação começou na sexta-feira de manhã com o credenciamento dos
escritoes. As 11:00hs teve inicio a sessão de abertura com a presença das
autoridades. A tarde foi reservada para as palestras e apresentações culturais
que tiveram lugar no Unlâo Clube e no Salão Nobre da EEB Silva Jardim Ora.
Lorena Ballensifer Ellis, do Queensborough Community College, da Universi
dade da Cidade de Nova York, vinda dos Estados Unidos especialmente para o

Encontro de Escritores falou sobre a Revista Virtual de Cultura Iberoamericana
e da pesquisa realizada para atualizar o banco de dados do site:

http://www.qcc.cuny.edu/foreignlanguageslrvcilpagina1.hlml.
Cinco alunas do Curso de Letras da Universidade do Planalto Catarinense min
istraram excelentes palestras, sendo:
Carina de Souza de Oliveira Stange
- tema: �As mulheres de Chico Buarque";
Mlriam Aparecida de Oliveira Olegário
- tema: �A influência da L1ngua Espanhola na linguagem e na cultura

riograndense"
Mariana Marcon Pacheco
- tema: -As crônicas machadianas e a possibilidade da sua leitura".
Schirlei Braz de Souza, coordenadora do Curso de Letras da UNIPLAC fez a

apresentação da Universidade e das alunas.
A psicóloga eeacritora Regina Drumond, veio de Belo Horizonte para minis
trar uma excelente palestra sobre de motivação, sob o tema: �O Jardim dos

Alfredo Wagner recebe escritores durante
III Encontro Catarinense

Valores
Humanos". Suas palavras marcaram profundamente a todos e repercutiram
mesmo depois de encerrado o 111 Encontro Catarinense de Escritores.
Rafael Reinehr, Editor, escritor, médico, fotógrafo, cineasta, músico e em

preendedor cultural e social proferiu uma excelente palestra mostrando a

utilização da literatura como veiculo de propagação de idéias e formadora de

opiniões.
Entre uma palestra e outra o Encontro de Escritores de AlfredoWagner contou
com apresentações teatrais de estórias infantis interpretadas pelos alunos
da Escola Reunida Balcino Matias Wagner: "Quem quer casar com a donabarat
inha" e "A Galinha Ruiva". A graça e a alegria das crianças mostraram o quanto
é bem sucedido o ensino oferecido na Escola.
As palestras na Escola de Educação Básica Silva Jardim foram realizadas por
alunas do Curso de Letras da UNIPLAC, e por mais três escritores, destacen
do-se especialmente o Dr. Mário Carabajal que fez questão de dirigir-se aos

Alunos.
As alunas que palestraram foram:
Denize Favoreto dos Passos
- tema: "Um escritor que veio das arábias";

Patricia Silveira de Souza,
- tema: "Vinicius de Moraes - Identidade inconfundlvel";
A Escritora Ana Esther palestrou sobre sua experiência como escritora no Brasil
e exterior, além de demonstrar a possibilidade de produção própria de livros,
diagramação e encadernação, objetivando motivar e fomentar a escrita entre os
alunos presentes no auditório.
O também escritor Klaibson Natal Ribeiro Borges ministrou palestra sobre as

"novas formas de se publicar um livro, sob as máximas do desenvolvimento

tecnolóqlco" .

A noite ficou reservada para um momento de descontração e confraternização
entre os escritores no Sarranc's Beer. Após um delicioso jantar, alguns escri-

tores tomaram a.patavra e partilharam com os ouvintes suas alegrias, tristezas,
sonhos e realizações.

-"

O Segundo dia do III Encontro Catarinense de Escritores foi igualmente provei
toso e cheio de atividades. Pela manhã um passeio para conhecer as belezas
naturais, históricas e culturais do municipio. Os escritores visitaram o Museu

Arqueológico da Lomba Alta e o Recanto da Arte. �

A tarde, após um animado almoço no Restaurante Lagoa Schuller (antigo
Pesque-pague) com uma saborosa e alegre recepção do grupo de teatro Reu
matismo e um almoço delicioso, os escritores voltaram para o União Club para
as atividades vespertinas e encertamento do Encontro.
O Grupo de Danças Alemãs "Quebra-dentes" de São Leonardo, fez uma

maravilhosa apresentação engajando aos escritores nos passos das danças
germânicas. ____

Gledis Tlssot, Vice Presidente da União Brasileira de Trovadores de Balneario
Camboriú, juntamente com Maria Luiza Walendowsky, presidente da UBT para
a Seção de Brusque e Ari Santos de Campos, presidente da secção ltajal da
UBT, fez uma bela apresentação da entidade que representam e declamaram

algumas trovas. Em seguida falou o Dr. AltairWagner, presidente da Fundação
Alfredo Henrique Wagner, que mantém o Museu Arqueológico da Lomba Alta,
Membro do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina e vice-presidente
da Academia de Letras do Brasil/SC Municipal Alfredo Wagner. Sua palestra
teve como tema a História da Capital das Nascentes, ressaltando aspectos
poucos conhecidos. Seus conhecimentosde nossa história ficaram patentes e

demonstraram o quanto a pesquisa histórica é rica em ensinamentos:

Especialmente importante foi a participação da Associação Lageana de Es
critores. Uma caravana de escritores da ALE participou durante todo sábado.
Névlo Fernandes, presidente da entidade fez a apresentação dos escritores e

.da associação, convidando a todos para a Bienal do Livro que será realizada
em Lages.
Carol Pereira e Maria Eliza Schweilzer professoras da Escola de Educação

Básica Silva Jardim fizeram a apresentação do Blog �Alfredo Wagner - Terra
Querida· concebido para divulgar a história do municlpio e comemorar os cin

quenta anos de sua emancipação .

.

O III Encontro CataMnense de Escritores e I Encontro Internacional de Escri
tores de AlfredoWagner e Região finalizou com a Sessão Solene da Academia
de Letras do Brasil municipal de AlfredoWagner que concedeu alguns diplomas
de mérito cultural, tendo sido homenageados Dr. Altair Wagner, por todo seu

trabalho de resgate histórico e cultural através da Fundação Alfredo Henrique
Wagner; Professoras Valneide da Cunha Campos e Elizete Schweltzer Coelho

por desenvolverem projetos de cunho educativo e ecológico com seus alunos.

Diploma de Mérito Cultural também foi concedido para as jovens poetizas:
Raquellung Santos, Carolina Beppler e Gabriele Almeida Rossini que tiveram
suas poesias publicadas no DC Escola.
Mário Carabajal, presidente da ALB. outorgou o grau de Doutores em Filosofia
Univérsica - Ph.1. Filósofos Imortais 'Honoris Causa" em reconhecimento a

produção filosofolliterária de repercussões internacionais as escritoras Rosa
DeSouza (Portugal), Lorena Ellis (EUA), Ana Esther Balbão Pithan (Florianópo
lis) e escritores JS Xavier (Sâo Paulo) e Mauro Demarchi (Alfredo Wagner,
Se). >

O Encontro de Escritores encerrou deixando saudades em todos que partici
param. Após se desfazer a mesa principal e encerrar a Sessão Solene, os es
critores ainda permaneceram por muito tempo conversando, trocando emails
e manifestando a alegria por participar deste evento na Capital Catarinense
das Nascentes.
Durante todo o dia de sábado, na praça em frente ao Clube onde se realizava o

III Encontro Catarinense de Escritores professores da Escola Passo da Limeira
apresentavam a Feira Literária com poesias e textos de seus alunos. Esta feira

precisa ser realizada periodicamente pois é interessante ver o desenvolvimento
intelectual dos alunos. Quem sabe uma feira com a participação de todas as

escolas de Alfredo Wagner.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Setembro de 2011 Jornal de Alfredo Wa ner lO
Câmara vota em primeiro turno alteraçâo da LOM de AW

GIOVANE DE FREITAS

DONA RUTH
Luiz Henrique da Silveira -

Senador da República
Nesta segunda-feira, 19 de setembro, estaria com

pletando 81 anos, se viva ainda fosse, a antropóloga e

professora Ruth Correia Leite Cardoso, a Dona Ruth,
que, apesar de não gostar de ser chamada de primeira
dama, com certeza foi a que mais mereceu e honrou
esse título.

Sempre sóbria, discreta e avessa a homenagens, a

doutora Ruth Cardoso deixou muitos exemplos e lições.
Foi ela quem transformou as políticas sociais no Brasil
nos oito anos em que esteve no poder ao lado do mari

do, o então presidente Fernando Henrique Cardoso, seu
companheiro por 55 anos.

Na década de 90, vários programas locais de combate
à pobreza se espalharam pelo país. Pode-se dizer que
a gênese desses programas deu-se em 1986 no Núcleo
de Estudos do Brasil Contemporâneo, da Universidade
de Brasília. Ainda como teoria, a ídéia se consolídou e

foi publícada num documento do Núcleo em 1987, de
autoria do seu coordenador, Cristovam Buarque. Em

1994, eleito governador de Brasílía, o próprio Cristovam

Buarque implantou-o pioneiramente, sendo seguido pelo
prefeito de Campinas, José Roberto Magalhães Teixeira,
o Grama. Essas iniciativas localizadas culminaram com a

criação do Bolsa Escola (embrião do atual Bolsa Família)
como um programa nacional do governo brasíleíro.

Segundo muítos, entre eles o ex-ministro da Educação
Paulo Renato Souza, foi Ruth Cardoso quem persuadiu
o então presidente Fernando Henrique a unificar todos
os programas de transferência de renda e de combate
à fome no país e adotar o sistema unificado em nível
nacional. "A obsessão da Ruth era romper com o clien

telismo", dizia Paulo Renato.
Com o fim da Legião Brasileira de Assistência (LBA),

um verdadeiro criadouro de escândalos e desvios de din
heiro público, foi criado o Comunidade Solidária, aonde
Dona Ruth impõs suas convicções em defesa de um

novo modelo de ação social, em parceria com a socie

dade, e imprimiu estílo inovador, dentro de uma perspec
tiva emancipatória.

"Combater a pobreza não é transformar pessoas e

comunidades em beneficiários passivos de programas
sociais. Toda pessoa tem habilidades e dons. Toda
comunidade tem recursos e ativos. Combater a pob
reza é fortalecer capacidades e potencializar recursos".
Foi com base nisso que se concebeu o Comunidade

Solidária, que significava deixar de lado o tradicional as
sistencialismo e tentar ensinar às pessoas a serem elas

mesmas, com educação e com conhecimento do seu

próprio potencial.
Pelo trabalho que tinha feito como pesquisadora e an

tropóloga, ela acreditava que havia uma rede de suporte
ao desenvolvimento social já posta no Brasil, que eram

as ONGs de base. E ela fez toda a diferença no fortal
ecimento dessas ONGs, não as grandes, inchadas e vi
ciadas da década de 90, mas aquelas que lutavam pela
qualidade de vida nos bairros e nas comunidades mais

próximas.
A catarinense Zilda Arns, fundadora da Pastoral da Cri

ança, dizia: "Ela fez de tudo para que o pais tivesse

programas oficiais que fossem capazes de diminuir desi

gualdades sociais".
Sempre preocupada com o diálogo, em que a civilidade

não se opunha à firmeza, seu trabalho e sua generosi
dade produziram resultados que mudaram o Brasil, fa
zendo dele um lugar melhor e mais justo para se viver.

Pouco antes de sua morte, ao participar de uma

homenagem ao poeta Robert Frost, o presidente John

Kennedy disse que uma nação se revela não apenas
pelos indivíduos que produz, mas também por aqueles
que decide homenagear. Pois o Brasil se revelou grande
quando da morte de Dona Ruth, reservando-lhe tantas e

tão justas homenagens.
Todos que a conheceram, como eu e Ivete, ficam fe

lizes ao ver que sua memória permanece viva, se con

trapondo à vulgaridade da corrupção, do imediatismo e

da mesquinharia política.

Código de Proteção Civil regulamentará
a prevenção de desastres

O Deputado federal Jorginho Mello (PSDB), 2° vice
presidente da Comissão Especial de Prevenção a De
sastres da Câmara Federal, informa que uma solução
para os problemas enfrentados pelos estados atingidos
por catástrofes climáticas, está sendo estudada. "Nosso
foco é na prevenção. Quando acontece uma situação
como Santa Catarina está vivendo agora, a preocupação
é socorrer e dar assistência. Mas se fizermos tudo com

planejamento poderemos evitar e até amenizar estas

situações", destacou o parlamentar.
A ideia é criar o Código de Proteção Civil. Esta regula

mentação abordaria regras para a prevenção de desas
tres em todo o país. "Vamos estipular, por exemplo, que
municípios acima de 50 mil habitantes obrigatoriamente
devem instalar uma Secretaria Municipal de Meio Ambi
ente, com pessoal técnico e qualificado trabalhando", in
forma Jorginho Mello. Outro ponto seria criar nas escolas
disciplina relacionada a medidas de prevenção do meio
ambiente e de desastres naturais.
O mapeamento das áreas de risco que já é realizado

pelas defesas civis e governos estaduais é outra meta

que será enfatizada. "Uma parceria firmada entre as

três esferas do Poder Executivo - Município, Estado e

União dá um maior comprometimento não só para o le
vantamento de informações, mas também a execução
de fato", acrescenta o deputado. A indicação é para a

retirada de pessoas em áreas de risco, além do maior

controle e fiscalização de novas construções.
Durante essa última semana Santa Catarina registra

mais de 35 mil desalojados, quase 13 mil desabrigados,
sendo cerca de 700 mil pessoas afetadas. Já são 54 mu

nicípios em situação de emergência e um em estado de
calamidade pública. A região mais afetada é o Vale do

Itajai.
"A Defesa Civil de Santa Catarina dá exemplo de agili

dade e execução. Precisamos apenas aliar este aspecto
a um maior comprometimento do governo federal no que
diz respeito a prevenção, mapeamento de áreas de risco
e algumas sensíveis mudanças de pensamento por parte
da própria população", finaliza o parlamentar.

Veja alguns dados:

- Ano de 1983 foram 197 mil desabrigados, em 90 mu

nicípios. A região mais afetada foi o Vale do Itajai.
- Em 1984 foram a55 mil desabrigados. Também o Vale
do Itajaí configurou como mais afetado.
- Nos anos de 1987 e 1992 outro fenômeno, o "EI Nino",
atingiu (nos dois episódios) quase 100 municípios. As
regiões mais afetadas foram Oeste, Serra e Norte.
- Em 1995 alagamentos afetaram 50 municípios, sendo
27 em estado de calamidade pública, na Grande Flori

anópolis e Sul.
- Nos anos de 1997, 1998, 2000, 2001, 2002 e 2003
aconteceram episódios de alagamento decorrentes do
fenômeno "EI Nino".
- No ano de 2004 o Estado de Santa Catarina é afetado

pelo "Furacão Catarina", deixando 11 mortes, 35 mil de

sabrigados em 40 municípios atingidos.
- Em 2008 o Vale do Itajaí enfrentou nova enchente com

1,5 milhão de pessoas atingidas. Foram mais de 100

mortos, sendo 50 mil desalojados.
- Em 2009 ventos de 80km/h atingiram Guaraciaba e

região. foram 70 mil pessoas afetadas num raio de 45

municípios.
PRF pode transferir delegacia de Rio do

Sul para Itajaí
Ao assumir a Superintendência da Polícia Rodoviária

Federal em Santa Catarina, no mês de agosto, o inspetor
Silvinei Vasques, 36 anos, anunciou que a PRF passaria
por uma reestruturação. O que não imaginavam os mo

radores do Alto Vale, no entanto, é que a transferência
da delegacia de Rio do Sul para Itajaí estava nos planos
do novo comandante. A informação, extra-oficial, é de

que já haveria até um imóvel alugado no litoral para se

diar a 4" Delegacia da PRF.

Antecipando-se ao anúncio do novo superintendente, o
deputado Rogério Peninha Mendonça (PMDB) telefonou
para a diretora geral da Polícia Rodoviária Federal no

Brasil, Maria Alice Nascimento Souza, e marcou audiên
cia para quarta-feira (14), em Brasília. De antemão, ela
se comprometeu a não tomar nenhuma decisão até que
haja o encontro na capital.

Para Peninha, tirar a delegacia do Alto Vale é um

desrespeito com as pessoas que moram na região.
"Será que a BR-470, uma das estradas que mais matam
no estado, não merece ao menos uma delegacia da
Polícia Rodoviária Federal?", questiona ele. Caso seja
confirmada a transferência, os produtos contrabandea
dos, apreendidos semanalmente pelos policiais de Rio
do Sul, terão que ser levados sempre para o litoral, onde
ficarão à espera de um destino. Atualmente, as mercado
rias ficam na capital do Alto Vale. "Tirar os policiais da fis
calização e colocá-los para carregar esses produtos até
Itajaí é errado - tempo mal usado e desperdício de din
heiro público. Além do mais, sabemos que falta efetivo

policial para atuar nas estradas. É nisso que a direção
da PRF tem que concentrar as atenções", argumentou o

parlamentar.
A diretora geral Maria Alice, com

quem Peninha terá audiência na

próxima semana, é paranaense,
está no cargo desde março de
2011 e tem 26 anos de serviços
prestados á polícia. Em 1986 já
foi a primeira mulher motociclista
dos quadros da PRF. Em 2006,
tornou-se a primeira mulher a as-

sumir uma Superintendência, a do Paraná. E hoje é a

primeira mulher a comandar a Polícia Rodoviária Federal

em todo o Brasil.

18a Etapa Microregional dos .logos
Escolares de Santa Catarina

SDR Grande Florianópolis promove 18" Etapa Mícroregional
dos Jogos Escolares de Santa Catarina

Começou nesta segunda feira (12), a 18" Etapa Microregion
ai dos Jogos Escolares de Santa Catarina, para alunos/atletas
de 15 a 17 anos. Os jogos Escolares é um evento promovido
pelo Governo do Estado, Secretaria de Turismo, Esporte e

Cultura, Fesporte, SDR Grande Florianópolis em parceria
com as Fundações de Esportes de São José e Florianópolis.
A competição irá até o dia 22 de Setembro.

Mais de 500 alunos, de 40 escolas da região da Garnde
Florianópolis, participam das disputas, nas seguintes modali
dades: Atletismo, Basquete, Handebol, Futsal, Judô, Tênis de
Mesa, Voleibol e Xadrez nos naipes masculino e feminino.
Os jogos do futsal acontecerão no Ginásio João José Martins
no bairro Áreas, já o Voleibol e Handebol serão disputados
no Ginásio Germano Vieira em Campinas, o Basquete será

disputado no Ginásio Nedir Macedo em Barreiros, o Xadrez
na Fundação Municipal de Esportes de São José. O Atletis
mo será realizado na UFSC, o Tênis de Mesa no Centro de
Treinamento Capitão Schimdt em Florianópolis, e o Judô no

Instituto Estadual de Educação também em Florianópolis.
Os vencedores desta etapa irão representar a região na Eta

pa Regional Sul que acontecerá em Turvo no mês de outubro.
O Integrador Esportivo Jeferson Ramos Batista, ressalta a im

portância de incentivar as atividades esportivas, "nossa região
tem um grande potencial, no ano passado os alunos da EEB
Anísio Vicente de Freitas, de Santo Amaro da Imperatriz foram
vice campeões nas Olimpíadas Escolares que aconteceram
em Goiânia", por isso a importância desta etapa, lembrou.

O Projeto de Emenda à Lei Orgânica nO 01/2011 voltou

com pareceres favoráveis das Comissões Técnicas da
Casa e altera a Lei Orgânica do Município (LOM) de Al
fredo Wagner.
Antes da votação, o vereador Paulo Cesar Rossi/PT

disse que as alterações têm por objetivo a moderniza

ção da LOM e a adequação ao Regimento Interno do

Legislativo.
Este Projeto de Lei, por alterar a Lei Orgânica do Mu

nicípio, precisa da aprovação de dois terços dos vere

adores, ou seja, de seis, e deve ser votado em dois
turnos. Neste primeiro turno foi aprovado por unanímí
dade e será colocado em segunda votação após cumprir
o tempo regimental- 15 dias.
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I Etapa do Curso PROINFO é realizada em Alfredo Wagner
Desde o mês de Maio deste ano algumas professoras

da rede Municipal particíparam do curso de Introdução à

Educação Digital - Realizado pela Secretaria Municipal
de Educação sob orientação das Tutoras Jaqueline de
Lima Souza e Iara R. Rehbein Marian que certificaram
se como tutoras ano passado pela UNDIME/SC. E este
ano realizaram um ótimo trabalho trazendo explicações
sobre as Tic no mundo pedagógico das Professoras das
nossas escolas municípais.

bílitarem com o manejo do Sistema Operacional Linux
Educacional que o governo investiu nas escolas. Como
o Sistema e seus programas são díferentes do cotidiano
das professoras a dificuldade foi um pouco maior, mais
não seria este um empecilho para elas, pois foram noites
de frio, chuva e cansaço que as tomam guerreiras de
sua profissão, buscando novos conhecimentos e novos

métodos de ensino-aprendizagem.

O curso PROINFO possibilitou aos cursistas a se ha-

A Secretaria de Educação Parabeniza todas as cursistas
e Tutoras pela dedicação ao curso assim como foram
citadas no ato da Certificação no dia 23 de Agosto.

,., .)
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CHUVAS ASSOLAM ALFREDO WAGNER,

ALFREDO WAGNER SEDIA ENCONTRO DE CLUBE DE MÃES
NO SEU CINQUENTENÁRIOALFREDO WAGNER DECRETOU SITUAÇÃO DE ' ,

EMERGÊNCIA 03 VEZES EM 30 DIAS

A Prefeitura Municipal diante das fortes chu
vas que ocorreram no mês de agosto e setembro,
Decretou Situação de Emergência nos dias 09
de agosto, 30 de agosto e 9 de setembro. Prin

cipalmente no último evento - 09 de setembro,
grandes foram os prejuízos e danos que agra
varam a situação que já se encontrava o mu

nicípio. Podemos destacar: pontes danificadas,
bueiros destruídos, comprometimento do sistema
viário deixando inúmeras comunidades isoladas,
comprometimento 'do transporte escolar, grandes
.deslizarnentos. e quedas de barreiras' que afeta
ram vias públicas e atingiram
mais de 20 residências.

É grande o grau de vulnerabilidade que se en

contra o município. Diante desta situação o Pre
feito Municipal Nivaldo Wessler, toda a equipe e

estrutura da Secretaria Municipal de Infra Estru
tura e a Comissão Municipal da Defesa Civil tem

agido para que esta situação volte a normalidade
o mais breve possível.
A Defesa Civil Municipal sob a Coordenação da

, Sra. Izabel Cristina Andersen Kretzer, com todo o

apoio operacional da Secretaria Municipal de In
fra Estrutura está realizando o levantamento dos
danos e prejuízos causados, levantamento das
famílias atingidas, para envio de relatório a Defe
sa Civil Estadual e Nacional, com objetivo buscar

junto a estes órgãos, apoio técnico e financeiros.
Diante da relevância dos fatos ocorridos, e

também considerando o número elevado de reg
istros, principalmente de barreiras, deslizamen-

tos, estão sendo atendidos em primeiro luqaras
comunidades que estão isoladas e' assím poror
dem de prioridade. Também estamos realizando
um relatório especial abrangendo as famíllas que
foram deslocadas e desalojadas.

'

Pedimos a toda população Alfredense que tenha

compreensão na espera da sua reivindicação.
Recomendações da Defesa Civil:

'

- No caso de ventos fortes ou tempestades:
as pessoas devem procurar abrigo em locais se

guros e não transitar em locais abertos, -préximo
a árvores, placas ou' objetos'que possam ser ar

remessados.
- Alagamentos:
deve-se evitar o contato com as águas e não

dirigir em lugares alagados. Se houver granizo é
aconselhável que as pessoas se protejam em lu

gares com boas coberturas, ao exemplo dos ban
heiros das residências, fechar janelas e portas, e
não manusear nenhum equipamento elétrico ou

telefone devido aos raios e relâmpagos.
- Deslizamento de terra:
deve ser observado qualquer movimento de ter
ra ou rochas próximas a suas residências e in

clinação de postes e árvores. Neste caso, é reco
mendável que a família saia de casa e acione a

Defesa Civil municipal ou o Corpo de Bombeiros.

No ultimo dia 13, Alfredo Wagner, foi sede de
mais um encontro dos Clubes de Mães da região
da Grande Florianópolis. Participaram deste
evento 32 clubes de mães dos municípios de
Rancho Queimado, Angelina, Anitápolis, Palhoça
e Alfredo Wagner, envolvendo aproximadamente
500 pessoas.
Este encontro acontece uma vez por ano sendo

feito rodízio do clube anfitrião. A finalidade destes
encontros é a integração entre os clubes de mães,
a troca de experiências, a inovação de trabalhos,
.a interação das mães de diversas comunidades
dos diferentes municípios.
Neste encontro; as voluntárias tiveram a opor

tunidade de visitar alguns pontos turísticos de
Alfredo Wagner, se deliciar com os almoços dos
nossos restaurantes, conhecer o Parque de Ex-,

posições, pois foi lá que aconteceu o evento, além
das apresentações de grupos de teatro da escola

Balcino Matias Wagner, do Grupo de dança ale
mã Zambrech, de São Leonardo, da Dublagem e

de uma importante palestra motivacional denomi
nada Jardim dos Valores, realizada pela Jaque
line de Lima Souza e lzabel C. A. Kretzer. Após
estas atividades foi oferecido as participantes, um
delicioso Café colonial.

"

O Clube de Mães Alfredo,WaglJer em Ação,
tem como atual presidente a $ra Jalete T. K. Am
bani e é constituído de diversas voluntárias que
desenvolvem atividades manuais .corno bordado,
crochê, macrarné, pintura em, tecidos, etc. Estes
trabalhos são vendidos para comunidade e os

recursos revertidos na compra de' cadeiras de
roda, cadeiras de banho, muletas, bengalas entre
outros, colaborando com a assistência social do

município.
Maria Helena Wessler '

Secretaria Clube de Mães

Qualquer problema deve ser comunicado à co

ordenadoria municipal de Defesa Civil, através do
telefone de 3276.1211/3276. 1233/3276.1251
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