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MAURO DEMARCHI

Parece que a pacata vida de ci
dade pequena ficou para trás e nos

sa querida Capital Catarinense das
Nascentes terá que se haver com

problemas de cidade grande.
Falo das greves. A greve sempre

foi um instrumento político usado
como meio de forçar o governo. ou
um empresário a andar numa certa

direção.
Concordo que deva haver greves.

Mas elas devem levar em conside

ração alguns pontos.
Serviços essenciais devem ser proi
bidos de entrar em greve. Como
essenciais considero as áreas da
saúde, da educação, da limpeza ur

bana e do abastecimento.
Nestas áreas existe uma função

social ligada diretamente ao cargo.
Um lixeiro exerce uma função so

cial importantíssima. Se a categoria
parar de recolher o lixo que produzi-

COLUNA EVANGÉLICA

PADRE MARINO

Sob o aspecto pastoral, outubro é
o mês missionário; em relação à de

voção mariana, é o mês do Rosário.
Em seu calendário santoral, no dia 7
a Igreja celebra a liturgia de Nossa
Senhora do Rosário, lembrando a

libertação dos cristãos na batalha de
Lepanto no século XVI. "Esta desig
nação de "rosário" pode ter origem
no costume de, em alguns lugares,
o povo oferecer coroas (guirlandas)
de rosas à sua rainha. Os cristãos
transferiram este costume a Maria,
a rainha do céu e da terra, oferecen
do-lhe uma coroa de 150 rosas -

Ave-Marias". É importante recordar

que o rosário é uma oração bíblica,
cristocêntrica, pois, osmistérios con
templados são os mistérios centrais
da história da salvação, da nossa fé.
As orações que se rezam são tiradas
da Sagrada Escritura. Na oração do
Rosário, são lembradas as alegrias,
dores e glórias de Jesus e de Maria.
O papa João Paulo " acrescentou
aos mistérios gozozos, dolorosos
e gloriosos, os mistérios luminosos

que contemplam o período da vida

pública de Jesus.
Missão e oração são práticas in

dissociáveis na vida de Jesus, de
seus primeiros apóstolos e de -to
dos os seus discípulos ao longo
dos séculos. A prática da oração
faz parte da vida de pessoas religio
sas, independentemente da religião
que pratiquem. Para os cristãos, a
oração é a melhor forma de se esta
belecer uma união verdadeira com

Deus. Quando estão em oração, as
pessoas se encontram com Deus
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GREVES E GREVES

mos em pouco tempo as cidades vi
ram um caos. Um médico tem uma

função social importantíssima tam
bém e se a categoria entrar em greve,
é o caos que se instala. Digo o mesmo
dos profissionais da educação. Eles
também tem uma função social das
mais importantes e quando a catego
ria entra em greve, muitos sofrem.

Metalúrgicos, bancários, metro

viários, motoristas, etc. também tem

funções importantes no universo das

profissões modernas. Entretanto,
não há diretamente uma função so

cial ligada a elas. Metalúrgicos em

greve pressionam os donos de me

talúrgicas, bancários pressionam os

donos dos bancos, etc. Mesmo os

metroviários, importantes no deslo
camento de massas imensas pelas
grandes cidades, mas os ônibus e

transportes alternativos tomarão o

seu lugar.

Os bancários em greve estão afrontan
do um poder milenar: o poder da usura

e do lucro a qualquer custo.
Outro aspecto deve nos levar a uma

meditação mais séria.
O Brasil passa por uma grave .crise.

Tenta-se esconder de todas as formas.
O governo federal investe pesado em

propagandas dizendo que tudo está
bem. Mas não está. A inflação está ga
lopante, os preços sobre a cada dia. O

governo federal concentrou em si todo
o dinheiro disponível no país e direcio
na os investimentos a quem foi fiel du
rante as eleições, destinando migalhas
aos outros. Os empresários.industriais,
comerciantes e o próprio povo pagam a

conta através de impostos exorbitantes.
A greve não deveria apenas ser dire

cionada a uma melhoria de salário, mas
a uma quebra desta corrupção que as

sola nosso Brasil.

Terço dos homens - Uma prática que representa
um bem para si mesmo, para sua fa.mília

e consigo. Conforme o Evangelho,
Jesus recolheu-se em oração muitas

vezes, notadamente em momentos

importantes de sua missão. Deu o

exemplo de oração e mostrou que
ela é necessária na vida de seus dis

cípulos. Ao observarem a sua prática
de oração, eles pediram que lhes en
sinasse a rezar. Atendendo ao seu

pedido, ensinou-lhes a oração do Pai
Nosso.
Os católicos rezam individualmente,

em grupo e em comunidade. Jesus
revelou o valor de cada uma dessas
formas de oração, mas, sem dúvida,
a oração em comum é mais rica de
sentido. "Tu, porém, quando orares,
entra no teu quarto, fecha a porta e

ora ao teu Pai que está no escondi
do. E o teu Pai, que vê o escondido,
te dará a recompensa. (Mt 6,6) É o

caso de oração individual. "Eu vos

digo isto: se dois de vós estiverem
de acordo, na terra, sobre qualquer
coisa que quiserem pedir, meu Pai

que está nos céus o concederá.
Pois onde dois ou três estiverem re

unidos em meu nome, eu estou ali,
no meio deles." (Mt 18,19-20) É uma

forma de oração em grupo. "Depois
de prender Pedro, Herodes lançou-o
na prisão, guardado por quatro sol
dados. Herodes tinha a intenção de

apresentá-lo ao povo depois da festa
da Páscoa.

Enquanto Pedro era mantido na

prisão, a Igreja orava continuamente
a Deus por ele." (At 12,4-5) É um e

xemplo de oração da comunidade.
A oração é feita de maneira si

lenciosa ou com palavras, de ma-

neira espontânea ou com a recitação
de fórmulas consagradas. Os católicos
cultivam uma forma de oração muito co

mum, que é a oração oral e com fórmu
las conhecidas como o Pai Nosso, a Ave
Maria, o Creio, a Salve Rainha, o Santo

Anjo do Senhor, a Ladainha de Nossa
Senhora e muitas orações que alimen
tam a sua vida espiritual. A recitação do

Terço ou do Rosário de Nossa Senhora

ocupa um lugar especial entre estas

orações da devoção e da piedade dos
católicos.

Na Igreja Católica do Brasil, desen
volve-se, em muitas dioceses, uma práti
ca de oração de grupo que é o Terço dos
homens. Pouco a pouco, essa prática
vai animando a oração dos homens nas

paróquias de diversas dioce
ses. Cada homem que participa
do Terço sabe, por experiência,
que essa prática representa
um bem para si mesmo, para
sua família e para, a comuni
dade cristã. Cada homem dá
um exemplo de oração a outros

homens, cada um se torna um

missionário junto a muitos ami- ---------

gos e companheiros que estão _....-------�

distantes de Deus e da Igreja
Católica.
Texto de Dom Genival Sarai
va de França - Bispo Dioce
sano de Palmares - PE
Foto: Terço dos Homens na

casa de Dona Maria Cechet
to.
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o CHURRASCO
Ainda na contagem regressiva para a

VI Festa do Barracão, não poderíamos
deixar de citar e qualificar esse "prato"
típico de festas deste gênero;

Churrasco é o nome dado ao prato feito a base
de carne in natura ou processada, assada sobre

fogo ou brasas, com a utilização de estacas de
madeira ou metal - chamados de espetos - ou

de grelhas.

J

I
I
I
I
I

ORIGEM
Não existe referência exata sobre a origem

do churrasco, mas presume-se que a partir do
domínio do fogo na pré-história, o homem passou
a assar a carne de caça quando percebeu que o

processo a deixava mais macia.
Com o tempo as técnicas foram aperfeiçoadas,

principalmente entre os caçadores e criadores
de gado, dependendo sempre do tipo de carne e

lenha disponíveis.
Na América do Sul, a primeira grande área de

criação de gado foi o pampa, uma extensa região
de· pastagem natural que compreende parte do
território do estado do Rio Grande do Sul, no

Brasil, além da Argentina e Uruguai. Foi ali que os

vaqueiros, conhecidos como gaúchos, tornaram o

prato famoso e típico.
A carne assada era a refeição mais fácil de se

preparar quando se passava dias fora de casa,
bastando uma estaca de madeira, uma faca afia

da, um bom fogo e sal grosso, ingrediente abun
dante que é utilizado como complemento alimen
tar do gado.
A partir dali o costume cruzou as regiões e se

tornou um prato nacional, multiplicando-se as for
mas de preparo, o que gera entre os adeptos mui
ta discussão sobre o verdadeiro churrasco, como
por exemplo a utilização de lenha ou carvão, de
espeto ou grelha, temperado ou não, com sal

grosso ou refinado, de gado, suíno, aves ou fru
tos do mar.

O correto é afirmar que não existe fórmula exa-

ta, uma vez que cada região desenvolveu um tipo
diferente de carne assada, mas, sem dúvidas, a
imagem mais famosa no Brasil é o churrasco pre
parado pelos gaúchos, expressão que virou nome

do cidadão nascido no estado do Rio Grande do
Sul.
O CHURRASCO NO BRASIL
No Brasil, churrasco se refere a toda carne as

sada na churrasqueira ou no estilo fogo de chão,
quase sempre em grandes espetos na região sul,
e grelha nas outras regiões.
Para o fogo, o mais comum é o uso de carvão,
pela praticidade e facilidade de compra, porém os

mais tradicionalistas defendem o uso da lenha.
Existem também churrasqueiras à gás, pouco
utilizadas por interferir no tradicional sabor do as

sado.
O tempero varia conforme o gosto e o costume

local, podendo ser simplesmente sal grosso ou

refinado, até as mais elaboradas fórmulas, De

longe, a carne preferida é a bovina, mas também
são muito apreciadas as carnes de origem suína,
ovina, de aves, além de embutidos, como a lin

guiça.
INGREDIENTES MAIS UTILIZADOS
No Brasil os ingredientes mais utilizados são:

Bovinos: picanha, costela, maminha,
fraldinha, alcatra, filé, contrafilé, vazio (principal
mente no sul), entre outros cortes;

Suínos: pernil, paleta e costeleta.
Carne ovina: costela,paleta e pernil.
Carne de frango: cortes de frango,

como coxa, sobre-coxa, peito e asas.

Acompanhamentos: salada, salada de
batata com maionese, pão, linguiça, entre ou

tros.

Venha para a VI FESTA DO BARRACÃO
nos prestigiar que encontrarás nos pontos comer
cias e nos acampamentos CHURRASCOS da
melhor qualidade, o nosso "assado" já está no

tempero aguardando sua visita, abraço sinchado
e até os dias 28, 29 e 30 de Outubro.

s U PER�. ERCA.DCl

Rua do Comércio 118, Alfredo Wagner-Se
Fone (48)3276�1035/Fax(48) 3276-1103
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Neste mês dedicado às crianças, vamos con

versar um pouco sobre hábitos diários que auxi
liam os pais a prevenirem a obesidade infantil.

Analisando dados recentes divulgados pelo
IBGE, percebe-se que em 35 anos a população
brasileira mudou o seu padrão físico em um

ritmo preocupante. Se antes a dieta era mais

equilibrada, hoje está repleta de alimentos que
possuem poucos nutrientes.
A obesidade é uma enfermidade crõnica que

se acompanha de múltiplas complicações, com
prometendo a saúde. O consumo excessivo de
alimentos pode iniciar-se em fases muito remotas
da vida, nas quais as influências culturais e os

hábitos familiares possuem um papel fundamen
taI. Visando a prevenção, é necessário que as cri

anças entendam o porquê de um cardápio mais
saudável e não simplesmente as submeterem a

uma imposição de dieta. É essencial tomar como

ponto de partida o acompanhamento alimen
tar desde o nascimento, tomando medidas tais
como:

- Evitar o desmame precoce e a utilização de açú
car e farinhas para engrossar o leite das mama

deiras;
-A criança deve comer cinco ou seis refeições
(café da manhã, lanche da manhã, almoço,
lanche da tarde, jantar e ceia) em locais apropria-
dos e horários pré-estabelecidos;

"

- Torne as refeições fracionadas rotina na alimen

tação de seu filho,
diminuindo assim o volume ingerido nas refeições
principais;
- Escolha alimentos diversificados para montar o

prato, mesclando fibras e proteínas, com carboi

dratos;
-As guloseimas tipo salgadinhos, frituras, refrige
rantes e doces não devem ser proibidas, mas sim
oferecidas em porções controladas, por exem-

MODA EXCLUSIVA
E ATUAL

Há 30 Anos Com Você

(48) 3276-'1463

COMO PREVENIR A
OBESIDADE INFANTIL

pio, um pacotinho com três bolachas recheadas.
Não deixe as guloséimas ao alcance da criança,
limitando o uso destes a, no máximo, uma vez

por semana e nunca use como forma de recom

pensa;
- Tenha sempre em casa legumes, verduras, fru
tas, iogurtes e cereais matinais;
- Estimule o uso de saladas cruas.Urna boa dica

para torná-Ias mais atrativas é pedir auxilio às cri

anças na hora de montar pratos dê saladas bem
coloridos e variados;
-Passe a usar mais produtos integrais diminuindo
a quantidade dos refinados;
-Substitua os refrigerantes por sucos naturais e

não deixe que a ingestão de líquidos junto às re

feições, seja maior que 200 mi;
-Procure não adoçar sucos, deixe que a criança
crie o hábito em não precisar deste complemento
nada saudável ao suco;
-Evite que as refeições sejam feitas em frente à
TV ou computador e estimule a criança a praticar
exercícios físicos como, esportes próprios para a

idade, correr e brincar;
-Não insista que a criança raspe o prato, caso já
esteja satisfeita e evite o hábito de repetir mais
um pouquinho;
-Elogie seu filho ao perceber que ele está levando
a sério sua nova maneira de se alimentar. Tam
bém ofereça prêmios a cada nova conquista!
(Mas o prêmio não pode estar ligado a alimen

tos);
-Diminua gradativamente a quantidade de alimen
tos, se esse for o motivo do ganho de peso';
-Se for comer em fast-foods (no máximo uma vez

por semana), ajude seu filho a escolher opções
mais saudáveis;
-Leve a criança ao supermercado ou verdurei
ra para que desperte a vontade e escolha por
opções saudáveis de alimentos.

Há 40 Anos Com Você
Farmácia Dr Beto:

Você conhece.Você confia.
DISK REMÉDIO

(48) 3276-'1 .... 94

Venda Permanente de touros de Várias Raças
Rua cio Co .....ércio, 257 - Centro
A."reclo VVagner - 88450-000

Rua Hercílio Luz, 40
,Centro - AI'f'redo VVagner
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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°. 833/2011

RECONHECE DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CUL
TURAL AMIGOS DO LAÇO - ALFREDO WAGNER E DÁ OUTRAS PROVIDÊN
CIAS.

Nivaldo Wessler, Prefeito Municipal de Alfredo Wagner, Estado
de Sa"ta Catarina, faz saber a todos os habitantes deste Município que a

Câmara de Vereadores aprovou e ele sancionou a seguinte,

LE I:

Art. 1 ° - Fica reconhecida em todos os seus efeitos e declarada
como de Utilidade Pública a Associação Desportiva e Cultural ,Amigos do

Laço - Alfredo Wagner - SC, CNPJ 14.185�030/0001-24.

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

legais pertinentes à sua condição de Entidade Filantrópica sem fins lucra
tivos.

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

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

Prefeitura Municipal de AlfredoWagner,'17 de outubro de 2011.

Nivaldo Wessler
Prefeito Municipal

PUBLICADA NESTA DATA

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICiplO DE ALFREDO WAGNER

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

ESTABELECE PONTO FACULTATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

Nivaldo Wessler, Prefeito Municipal de Alfredo Wagner, Estado de Santa Ca

tarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 93, item VIII
da Lei Orgânica do Município, n°. 170/90, de 05 de abril de 1990.

Art. 1 ° - Fica por este ato declarado Ponto Facultativo nas Repartições
Públicas Municipais no dia 28/10/2011 - Dia do Funcionário Público e dia

01/11/2011, com exceção dos serviços essenciais que funcionarão normal
mente.

Art. 2° - A carga horária referente ao dia 01/11 será reposta em período e

horário a ser estabelecido pelo Titular de cada Pasta.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4° - Revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner, 17 de outubro de 2011.

Outubro de 2011

Descubra quem são

estes Alfredenses e

ganhe um exemplar da
"REVISTA DO

CINQUENTENÁRIO" •

Os nomes serão

revelados na próxima
edição do ..Jornal

Alfredo Wagner.

DECRETO N°. 3532/2011

DECRETA:

Nivaldo Wessler
Prefeito Municipal

PUBLICADO NESTA DATA

Envie os nomes na

ordem em que

aparecem na foto para o

email:

descobri.quem.e@gmail.com

Quer participar d�sta
brincadeira?

- .

Envie duas fotos suas,
uma de pequeno(a)

e outra atual.

Se não tiver as fotos

digitalizadas podemos
digitalizar para você.

PARTICIPE!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EscritQr lança livro no Palácio Cruz e Souza

.
I

JB Xavier, escritor e artista plástico paulista
que esteve presente no III Encontro Catarinense
de Escritores lançará romance histórico: "Não
haverá amanhã" no dia 9 de novembro de 2011
no Palácio Cruz e Sousa em Florianópolis. João
da Cruz e Sousa era filho de negros alforriados
'e desde cedo recebeu esmerada educação por
parte dos ex-senhores que não mediram esforços
para que sua cultura fosse a mais requintada. O
poeta publicou seu primeiro livro em parceria com

outro escritor em 1885 e em 1893 publica mais
dois livros. Dirigiu o jornal "Tribuna Popular" onde
'combatia a escravidão e o preconceito racial. Fa
leceu em Minas Gerais e em 2Q07 seus restos
mortais repousam nos jardins do Palácio ao qual
deu seu nome. O local para o lançamento do livro
de JB Xavier não poderia ser mais bem escolhido,
pois trata-se do Museu Histórico de Santa Cata
rina.
"Não haverá amanhã" é um projeto que deman

dou mais de 15 anos entre pesquisas, escrita,
editoração e publicação. Um livro de padrão inter-

1e andando pelo
corredor da _le

-le da um abraco-

nacional. Um romance eletrízante, com mais de
500 páginas de aventura, amor e ação, onde, em
pleno séc XVII mais exatamente em 1689, se en

contram cavaleiros templários piratas, corsários,
reis e grandes navegadores na monumental bus
ca de uma estatueta desaparecida, pertencente à .

Ordem do Templo. A estatueta finalmente é locali
zada no Brasil, na ilha de Santa Catarina, onde se

situa hoje a linda cidade de Florianópolis.
Acompanhe essa excitante aventura onde um

grande amor a tudo se sobre õe.

desculpa

.el.e vai. para esquerda

HOROSCOPO
,.

ÁRIES
21/03 á 20/04

TOURO

21/04 .a 20/05

qutubro promete uma'

fase. de mudanças que
se torna rn mais

pfGfundas

Prepare-se paTa
umd:lGS períodos m,ais
ricos para aeserrvGlver
sua visâo

Você sa.berá coma
introduzir a arte em,

SUa rotina; e torná-ta
mais equiliibrada

lEÃO
22lfJ7 a 22!tlB

oOutubro começa bem e

é uma continua,çâ;o das
.boas tendêncfas
aiStrolagi'cas.

'V'o'l;ê testemunhará
um inicio de mês
excelente em outuoro,
leonino

00 cenário astral deste
mês não traz ,grandes
diferenças em relação
a :setembro

1;laM
,23/0:9. ii 22!H}

SAGnÁRIO
22/H a 21/1;2

.

Em óutub!:o, vaile
manter à conduta de
cuídal" mais ele si e
menos do mtmdo'

,'tecê atravessa a, f.ase
deTeyi� -foca·tizando
aspec:tgs assocíados a
:refiacionamen,tos

A' vida sodaf pocl,e tlle
'trazer novas

esperanças para 00

t'utur-o em Gutubro

/� CA.PiR.ICÓR'N'IO
22/12 ao 20(01

AQUÁRIO
21101' a. 1:'9/02

CLdtivar boa fmagem ef

levar em. conta a

opinião dos ou;tros será
importante

!}esC'obertas ia 110VoS
interesses enrfq;uee:em .

seu iníd-o de mês,
aquarrana

.' trovas esperanças e
ansefos à,e vida ,àbr-em '.

o seu mês de outubro,
písi;rano

Escritores Alfredenses participam
de coletânea nacional

Bertolina Maffei e Mauro Demarchi participam
da coletânea organizada pela escritora Neida
Rocha com o título: Contos, Crônicas e Poemas
- Joaquim Moncks e Amigos. Neida. Rocha, é

presidente do núcleo de Canoas/RS da União
Brasileira de Escritores, e lançou em Setembro
a edição de Coletâneas, série Amigos, visando
homenagear, congregar e dar mais visibilidade
aos escritores do cenário nacional. A Coletânea
inicia com a obra denominada Joaquim Moncks
& Amigos em homenagem ao festejado Poeta,
Ativista Cultural e Conferencista que leva seu

nome.

A coletânea apresenta um grande número de
Escritores e Escritoras novatos ou consagrados,
que de forma 'direta ou indireta, têm contato com

o homenageado. Bertolina Maffei participa com o

texto '';Abra a janela do seu coração e verá um

novo. dia", na página 79. Mauro Demarchi, na

página 276, colabora com o texto "O Casamento
Real e a Realidade Brasileira" publicado originari
amente neste jornal:
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SOC=IAL Jornal de i\lfredo Wagner
DELIS DO 1tfIJNl�ípIQ

I'

Requinte. eJégância, emoção e mafu[idecte politica sõo os palavrasquê ""

melhor definem o Boi! ola, alusivo 00 Cinq\Je!1tenário do Município de Alfre

Wagner. 700 pessoas rem essa Noite, que telemlbrou os 50 Anos de Históri
dê tão querido: nossa' '>Barrocãq",

u sob o comando Mott� çfa RBS TV, Crua.
estria o evento. Foram t)Q[neoageada,:j pessoas e
ma, participaram efeJivam�n�e no progresso de nossa

SEXTA-FEIRA - 28/10111.
Troféu para Todas as modalidades

Laço Troféu Cidade Laço Equipe
1° lugar� R$1.500,OO 1° Lugar � R$ 3,000,00
2° lugar - R$ 1.000.00 2(1 Lugar � R$ 2.000,00
3° tugar - R$ 500,00 3° Lugar � R$ 1.000.00
------------ '4°Lugar�R$500,00
Laço Patrão Piquete 5° lugar - R$ 300,00
1°lugar·'R$50.00 -------------

2° Lugar. R$ 50,00 Laço Dupla Embutida·
3° Lugar� R$ 50,00 1° Lugar - R$1.000,OO
- --- ------ -- 2° Lugar � R$ 500,00
Laço PiA - 3° L!Jgar - R$ 300.00
10' Lugar. R$ 50.00 - --- ----- - ---

2° Lugar- R$ 25.00 Gineteada
--- - __ ------ 1° Lugar - RS-1.500,OO
Laço Guri .. 2° Lugar - RS 1.000,00
1ct Lugar � R$ 50.00 3° Lugar - R$ 500.00
2.0 Lugar � RS 20,00 - - - - - - - - - - - - •

Futboi
1° Lugar- R$1.500,OO
2° Lugar � R$ 1.000.00
3" Lugar � R$ 300.00

t4h-loçc��.Owo.�ft�Wc.gft.l!lJ'

OupIG�comHl�ao.. hncI_lIIlMtfVide.'arct em 10 votku.

..s.�.�.vC'Co�

SÁBA_OO'-=-�Ulºl11

torgas os quatro ex-prefeitos vivm - Norberto Wagner,
Blosl Silveslri e Wanderrey Silva � juntamente com o otu
·trião do festa, NivaldoWes5ler.

?

� l"dr60de�-It$io.oo·�� em 10 YiOIkn

...�N-,__.. lO�

1�1b4cM�-�eml0",�

1���-"lIIItQEM10�

n��c I"m ítm-:- OtI;pIiOIa$$OJlC-� em 10 'WOItm.

l�"�c�t"'''-I$.SOmc:;om��;HT!b\lUdo$ .

laço Prenda
1° lugar - R$100.00
2° lugar- R$ 50,00 " '

ilSi3e,.ooCGt'ft@MU:t.�.pk2 embutida

l'$UCl,��.,�""
{Ulitio�;e�8�Y��)

�'�d!c2"'�dié!It�-

Laço Vêtetarto , .

1° Lugar - RS 50,00 '�'
� lugar � RS 20.00

...-:.;.-;...
. '-_-If-_ .... -�_.- ..... ,..,.-"'1

� I
1 •

, I
°I I

I

• ..

� - .,_!fi(lS 1
J - ..

I A rlliJ .,.,1Id/JIô pm"ít ô mmlQtida l
t dill'ddlmllJ(ltIaiOdilmanIIií,aI� �
! IJQ�de lI1tNI /4IJWOIrm :
, I
t.�·_-�,._" .... ..,..----,-""" ......._·-.-·_--,-...,,· ... , ..'�-_·,_..,.,

A�_"_�doC���êtê UllfIO�I:) o km.

ArtJ"A\��� ,,*�&'>lm�(i"�
�t!1í'i.!.�e-�f!\íf.1'��Ji",�

, li1'J.-I>v���l'iliib��t."'é ç'$ - �,.
I, _

,OQMllI!_G r: 30 10 "'

Sexta Feira - 28/10/1
12h Recepção do Godo no

Galpão e torneio Leileirf'

S6bado 29/10 1
lOh Início PecepçOo do -Gooo poro {(!irn

21t- Térmlr-.o do Recepção do OO(j(...

Domingo �. :l0/10/1
i 4h Leilão oo God<::, do feire'

"o�o (i·.yes
.

De: Marilene e Greyce

Fones: (48) -3276.1�34/8813.8471/8814.0023
IfÍltll<1010"""_ i.....'l· (Jã.· 1Jd,'

�;,R"e,.,.,iAd ti
.

';:..
� .

�ua:·AniOtápolis, 355 • centro • AlfredoWagner· SC

MECÂNICA-AUTOELáluCA
BOUlCIIAIUA· LAVAÇÃO

BIST�.,oan
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Chélida Cechetto

Deficiente não é aquele que não pode ouvir;
nem tampouco aquele que não pode falar. Defi
ciente não é aquele que não pode ver o mundo
ao seu redor, e nem aquele que não pode sair
correndo pela rua parecendo um "louco" feliz.
Os verdadeiros deficientes são aqueles que ta

pam seus ouvidos diante aos gritos de socorro do
mundo. A incapacidade de usar o sistema auditivo
é tão grande que nem se dão conta que muitos
dariam tudo para poder ouvir.

De que adianta possuir o dom da fala se não
souber o seu valor? Tem gente que só abre a

boca para reclamar, reclamar e reclamar. Por que
nada nunca está bom? Por que ao invés de abrir
a boca para reclamar, não abre-a para agradecer
a Deus por poder falar? Pense: Você abre sua

boca, movimenta seus lábios e sabe que sua voz

sairá.

Agora, faça um teste: Fique um dia sem falar,
feche sua boca e deixe-a assim durante vinte e

. quatro horas, sinta na pele o que é viver desta
maneira. Para você serão apenas vinte e quatro
horas em um teste, porém, existem pessoas que
passam semanas, meses e anos assim.

Também existem aqueles que só enxergam
um mundo: O seu. Ou melhor, não conseguem
ver ninguém além de si próprio. Se Deus lhe deu
a visão, foi porque Ele acreditou ser importante
para você, e realmente é! Assim como também
seria importante para tantas outras pessoas que
não a tem.

'

A Realidade dos Fatos:
As verdadeiras·

Deficiências Humanas

Porém, muitos.não sabem como usá-Ia, nem
ao menos "emprestam" seus olhos para aqueles
que não podem ver. Mas pense: Deus nos dá al

guma coisa ... Deus nos tira alguma coisa.
Não poder movimentar suas pernas e fazê-Ias
caminhar em alguma direção, mas movimentar
seus braços e fazer suas pernas irem de qualquer
maneira, -espero que entendam o que eu quis
dizer- eis a prova da força de vontade. Um ob

jetivo, uma meta ou um sonho nunca serão bar

rados, quem realmente quer alguma coisa não vê
obstáculos.
Você tem suas duas pernas prontas para

seguir em frente, porém, não segue. Não basta
dizer que pode caminhar, não basta dizer que
pode se movimentar... Bastaria, talvez, se você
soubesse usar suas pernas para fazer delas uma
forma de derrubar as barreiras e conquistar os
objetivos; e assim, fazer como tantas pessoas
fazem, com uma diferença: elas usam os braços,
pois as pernas Deus as impediu de usar. E não

pensem que por isso perdem a vontade de seguir
, em frente, pelo contrário, mostram ao mundo que
a fé e a vontade nos movem. São esses os exem

plos que o mundo precisa.
Caminhe até seu próximo, acalme um coração,

ouça conselhos e procure ver onde estão seus

erros, não permita que Deus lhe tire os melhores
dons por falta de utilidade, ou então, por mau
uso.

Corais de Alfredo Wagner se apresentam
�m três missas num dia

Os corais alfredenses - Santa Thereza, de Ca

tuíra, São Francisco de Sales, de Rio Engano e

Bom Jesus, da Igreja Matriz - todos regidos por
Juliano Wãgner tiveram atividade intensa no dia
12 de outubro, em que se comemora Nossa. Se-

.

nhora Aparecida, a padroeira .do Brasil.
Às dez horas, iniciou-se missa.solene presidida

por Dom Oneres Marchiori, Bispo Emérito da Dio
cese de Lages, no Santuário de Nossa Senhora

Aparecida, em Santa Clara, Bom Retiro. Junto aos
corais alfrederises, somaram-se os coros bonre-

'.
tirenses Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e

Coral do Apostolado da Oração. Intercalaram-se
na regência Elza Bunn Varela e Juliano Norberto

Wagner, ambos nascidos em Alfredo Wagner.
No fim da tarde, o Coral Bom Jesus cantou

em casa, ou seja, na Igreja Matriz, para os fiéis

que praticamente lotaram o templo na missa ce

lebrada pelo pároco, Pe. Marina Loffi. A missa,
muitíssimo bem organizada pela equipe de litur

gia liderada pela Sra. Sandra Thiesen Maciel,
teve momentos deveras emocionantes, especial-

mente quando houve a entronização de Nossa
Senhora Aparecida acompanhada por crianças
da comunidade.
Às vinte horas foi a vez de os três corais se jun

tarem novamente para acompanhar a celebração

eucarística no distrito de Rio Engano, seguida
pela posse da nova Diretoria do Coral São Fran
cisco de Sales. Mais uma vez, igreja lotada de

católicos, que foram professar sua devoção na

sua Mãe Negra do Brasil.

CORAL SÃO FRANCISCO REEMPOSSA SUA DIRETORIA

O Coral São Francisco de Sales, de Rio Enga
no, Alfredo Wagner, reconduziu para mais um

mandato de dois anos a sua atual Diretoria.
A solenidade ocorreu no dia 12 de outubro

último, iniciando-se com uma bela missa em

honra a Nossa Senhora Aparecida, celebrada

pelo Pe. Marina Loffi e acompanhada pelos co

rais "São Francisco de Sales", "Bom Jesus", da
Igreja Matriz, "Santa Thereza", de Catuira, e

pela regenfe Elza Bunn Varela, de Bom Retiro,
que trouxe três crianças violinistas, alunas suas:

Emilly Bonin de Matos, João Pedro Correa Boel! e
João Vitor Pereira da Maia. Dirigiu o grande coro

o maestro Juliano Norberto Wagner.
Após a celebração, a Secretária reempossada do
Coral São Francisco de Sales, Sra. Eunice Franz

Wagner, pediu a atenção de todos para que se

procedesse à abertura da sessão de Posse, feita
pela Presidente Lucinei Lopes da Luz. À mesa

de honra, ladeada pelo Prefeito Municipal, Sr. Ni
valdoWessler, pelo seu Regente Juliano Wagner
e pelos seus colegas Rosilane Weirich Hasckel
e Antônio Luiz Martins, presidentes dos corais
Santa Thereza e Bom Jesus, respectivamente', e
tendo à frente os coralistas e alguns membros da
comunidade, Lucinei reiterou seu compro
misso de honrar o cargo e de agir condignamente,
visando ao bem da Entidade que coordena,
Mantendo a tradição instituída pelo Regente Ju

liano Wagner, que se inspirou no coro de vozes

masculinas do qual participou, na Alemanha,
houve a colocação da faixa com as cores do Coral
São Francisco de Sales - 'lilás e branco - sõbre o
ombro da presidente, pelas mãos do Prefeito Ni
valdo Wessler. Segundo Wagner, a faixa não re

presenta poder e soberania, mas sim subserviên
cia da Presidente em reláção ao grupo:
"Ao carregar as cores da instituição estendidas
sobre seu peito, a presidente Luci está expres
sando servidão, submissão perante o Coral que
administra, pois coloca acima de si a Entidade,
representada pela faixa com as cores que a sim-

balizam." - afirmou o Regente.
A última parte da sessão foi marcada pelos pro
nunciamentos. A presidente clamou sua equipe,
,composta por Eunice Franz Wagner, secretária;
Benta Hüntemann da Silva, tesoureira e Osvandir

r:.sêlço da Silva, diretor patrimonial, a continuarem
trabalhando juntos para manter vívido o coral e,
consequentemente, a cultura no distrito de Rio

�ilgano. Prestou contas de sua administração e

i'�lembrou as conquistas de suaDiretoria: viagens
.
�Rio do Sul, Agrolândia, Piratuba, etc.), apresen

.

tações, promoção do encontro de corais - dia

A16, realização da Festa Junina, transformação
do: Coral em associação, dentre outras. Ressal
tou que conseguiu alcançar seus objetivos.graças
à valiosa cooperação do grupo. Agradeceu, ou
trossim, ao Prefeito pelo apoio que tem dado ao

seu e aos demais corais, e ao Regente, pelo seu

trabalho voluntário e desprendido. Sucedeu-a na

fala o Sr. Antônio Martins, que a parabenizou e

manifestou seu contentamento pela existência
dos corais e por sua união. Juliano Wagner, ao
fazer uso da palavra, destacou as virtudes da
Presidente e de sua Diretoria e expressou o seu

agradecimento pelo incentivo que tem recebido
da Municipalidade: "Devo aqui deixar registrado
que, até o presente momento, nunca obtive como

resposta a palavra 'não' quando procurei o Prefei
to para tratar de assuntos relacionados à cultura e

,

aos corais. Ao contrário, temos podido contar com
à. colaboração e generosa ajuda provenientes
da Prefeitura.". O Prefeito Formiga, durante seu

discurso, enalteceu o trabalho do jovem Juliano

Wagner, considerando-o um dos sustentáculos da
cultura alfredense. Mencionou a sua participação
em diversas atividades promovidas pela Prefeitu-

.
ra declarando que o Regente, muitas vezes, tem
exercido o papel de seu conselheiro.
Encerrada a cerimônia, todos os presentes foram
recepcionados com um jantar, no Ginásio Comu

nitário, zelosamente feito pela coralista Roseleti
Küster Muniz e pelas cantoras do Rio Engano.
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No Silva Jardim, Concurso de Frases

Amor ao Brasil
nele eu vivo, moro e o adoro! - Luane Karoline
BolI - 5° ano 1 - Professora Denize.

Na passagem da semana da Pátria, a profes
sora Edna, da Escola de Educação Básica Silva

- Jardim, lançou um concurso de frases, nos 50s
e 60s anos. A frase deveria completar a seguinte
ideia: "Eu amo o Brasil porque .. ." a professora
analisou o conteúdo da frase e a lógica com a

semana da Pátria. As frases vencedoras foram:'

A professora Edna orgulha-se dos alunos que
colaboraram com o concurso e parabeniza a to
dos pela dedicação e sabedoria ao redigirem os

textos. Que bom termos patriotas em nosso meio,
o Brasil precisa deste amor e desta força.
Parabéns! Diz a professora Edna.1° lugar - Eu amo o Brasil porque é um pais de

muitas festas, belas paisagens e tudo o que pre
ciso está aqui!- Emanoel de Oliveira - 6° ano 1
2° lugar - Eu amo o Brasil porque nele tem muita

riqueza e uma bela natureza! - Nicole Klaumann
- 5° ano 2 - Professora Denize.
3° lugar - Eu amo o Brasil porque nele eu nasci,

-- Carol Pereira
Orientadora Tecnologia Educacional
EEB. Silva Jardim
Alfredo Wagner - SC

DIA DAS CRIANÇAS
do Seu Balcino, com muita música, com ci
nema com pipoca e demais guloseimas .em

nossa creche'.
Parabéns aos nosso pequeninos!
E agradeço a Deus por tê-los conhecido e po
der receber os seus carinhos todos os dias.

Dia das criança na Creche Primeiros Passos
Ser criança ...
É ter um sorriso como presente! Um abraço
apertado!
É brincar de viver!
'E foi assim que o C.M.E.1. Primeiros Passos
comemorou neste último dia 11/10 com seus

pequeninos o Dia das Crianças!
Com um alegre piquinique no Estreito na casa

Lucinéia Bardt Coordenadora do C.M.E.I. Pri- .

meiros Passos

PROMOÇÃO DO MÊS

1000 ·CARTÕE·S "DEJ-VISITA'
.

. R$' 75,0'0 .

Cobrimos qualque� oferta
Consulte-nos

planejarcomunicacaovisual@gmail.com
Contato: 8802-"1578

Dia dos professores é come/morado com muita alegria!
Esse ano o dia dos professores foi celebrado

com muita animação.
-

pois só quem esta ou já esteve numa sala de aula
sabe o que é SER PROFESSOR!

A Secretaria Municipal de Educação propor
cionou a todos os' Professores da nossa rede
uma noite no Serranos B.eer regada com muita

música, teatro com a Doutora Janete e a Doutora
Valéria com shaw de perguntas e respostas que
foi um sucesso. Uma apresentação de vídeos

montagens dos professores que renderam boas

gargalhadas. Sorteios de brindes que alguns pro
fessores foram contemplados com a sorte.

E ainda foram presenteados com urna deüciosa
'janta Italiana e um maravilhoso rodízio de pizzas!

A Secretaria de Educação primeiramente agra
dece a todos que colaboram com este evento
e que não mediram esforços para alegrar seus
companheiros de trabalho e Parabeniza com mui
to fervor você Professor que hoje faz muito mais

que uma simples pessoa repassando matéria em

sala de aula. Você Professor merece sim ser

lembrado na sua data com muito carinho pois a

sala de aula é a nossa segunda escola da vida!
E para' o encerramento da noite uma brinca

deira de confratemização com o tema: Amigos
nascido pela fé! Onde proporcionou grandes
abraços, sorrisos, choros e pulos de alegria, que
merecidamente nossos professores merecem, Feliz dia dos Professores 15/10/2011

.

Alfredo Wagner participa da 13a FEMACRI
Alunos da Escola Básica Passo da Limeira par
ticipam da 13" FEMACRI ., Feira de Ciências e

Matemática, que aconteceu no dia 20 de se

tembro, na EEB. Roberto Moritz no tnunicipio de

Ituporanga, evento promovido pela 13" Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Regional -

GEREb - Gerência Regional de Educação de

Ituporanga ,.

Corno incentivo e" valorização aos jovéns,
.

ado-

lescentes e crianças, que, .corn grande esforço,
orientados por seus professores, prepararam
seus trabalhos, desejando expor seus conheci"
mentos trabalhados ao longo do ano de 2011. As
alunas Franciéli Back e Suiani da Silveira da -7"
série juntamente com a professora de Ciencias
Rosemari de Melo prestigiaram a FEIRA levando'
o conhecimento e traxendos outros. A' elas os

nossos parabéns pela iniciativa e. participação. ,.'

r
..
J
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GERAL

Um livro de padrão internacional. Um romance

eletrizante, com mais de 500 páginas de aven

tura, amor e ação, onde, em pleno séc XVII mais
exatamente em 1689, se encontram cavaleiros

templários piratas, corsários, reis e grandes nave
gadores na monumental busca de uma estatueta

desaparecida, pertencente à Ordem do Templo.
A estatueta finalmente é localizada no Brasil, na
ilha de Santa Catarina, onde se situa hoje a tinda
cidade de Florianópolis. Acompanhe essa exci
tante aventura onde um grande amor a tudo se -

·sobrepõe.
. .

Terço dos Homens em Alfredo Wagner LANÇAMENTO DO LIVRO

NÃO HAVERÁ AMANHÃ,

Toda quarta-feira os homens católicos da capela
do Sagrado Coração de-Jesus se reúnem para
rezar o terço. A meditação da vida de Jesus
Cristo através da reza do rosário, ou terço, é uma

. prática secular tendo se iniciado nos primórdios
da Igreja. O Terço dos Homens começou há mais
de 40 anos no Rio Grande do Sul, mas teve seu

desenvolvimento maior no Nordeste onde con

tribuiu para a paz nas famílias e diminuição da
violência domestica eSpecialmente na Paraíba.
Lá o Terço dos Homens reúne centenas de pes
soas que passaram a praticar esta devoção. Em

Alfredo Wagner o Terço dos Homens já existe há
4 anos. A prática foi trazida pelo João de Pinho,
popular João Macarrão, caminhoneiro que per
corre esse Brasil há vários anos. Os homens
católicos se reúnem na capela do Estreito ou na

casa de um deles, fazem a leitura de um trecho
da Bíblia, cantam hinos e rezam o terço. Na fot�
apresentamos o terço rezado no dia 12 de outu
bro na casa da Da. Maria do Seu Ângelo Cechet
to. Participe você também, venha rezar conosco

o Terço dos Homens toda quarta-feira às 19:30 hs
ou no horário de verão às 20:30 hs.

O Escritor JBXavier que esteve presente du
rante o III Encontro Catarinense de Escritores e

I Encontro Internacional de Escritores de Alfredo

Wagner e Região, enviou esta mensagem con

vidando a todos para o lançamento de seu livro
em Florianópolis no dia 9 de novembro de 2011.
Abaixo segue a mensagem:

Amigos, é um prazer retornar ao seu contato,
após ter convivido com vocês nos dias do Encon
tro em AlfredoWagner.

Eis o livro que levei ao encontro e seu lança
mento oficial.

Ele não será vendido em livrarias, porque isso
faria seu preço praticamente dobrar, e nós esta
mos suando para mantê-lo num nível razoável. O
link da editora é Q mesmo da sinopse.

Detalhe: Os livros que levarei para o lançamento
fazem parte de um série especial numerados se

quencialmente e autografados pelo autor.
Conto com vocês para divulgarem este e-mail
através de todos os meios possíveis especial
mente as redes sociais.

Conto com a presença de todos vocês:

Palácio Cruz e Souza, dia 09 de novembro de
2011 - 19:00 horas

Praça XV de novembro - Florianópolis - SC

Antecipadamente agradecido, sintam-se to
dos abraçados.

JB Xavier

Lançamento oficial do livro NÃO HAVERÁ
AMANHÃ.

- Dia 9 de Novembro de 2011 -19:00 horas
- Museu Histórico de Santa Catarina
- Praça XV de Novembro - Florianópolis, se

Trata-se de um projeto que demandou mais .:

de 15 anos entre pesquisas, escrita, editoração'
e publicação.

.
.
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E-mail: cfc_marquinho@hotmaitcoM
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Assista ao trailler do livro:

http://wWw.youtube.com/
watch?v=H2DFDPlxDBk
Leia a sinopse do livro: •

http://loja.tachiondigital.com.br/pro
ducts/nao-havera-amanha-jb-xavier
Leia dois capítulos do livro:
http://www.jbxavier.com.br/visuahzar.
.,hp?iclt=�255293 .

Forma,êuti«J Responsiivel
tOssie OllviQ Migu.el Rehbeln

!
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.Colombo. e Secretário Hinnig inauguram
obras de escola em São Bonifácio

o Governo do Estado, através da Secretaria de
Desenvolvimento Regional da Grande Florianó
polis, inaugurou hoje (17), as obras de reforma

geral, ampliação e construção de biblioteca da
EEB São Tarcísio, no município de São Bonifá
cio. A solenidade aconteceu com a presença do

governador Raimundo Colombo do secretário da
SDR Grande Florianópolis, Renato Hinnig, do
secretário da Educação Marcos Telbaldi e outras

lideranças da região.
A obra que teve um custo total de mais de R$

1 milhão de reais, abrangem a ampliação de sa

nitários, sala de professores, direção, escada e

circulação, construção de biblioteca e rampa
( 556,65 metros) e reforma geral em 1.113,56
metros quadrados.
A nová biblioteca pública municipal "Mauro

Moreno Kuhl", criada em 27/12/1973, fiçará den
tro de um prédio junto da escola EEB São Tarcí
sio. Segundo o governador Raimundo Colombo

hoje vivemos uma crise de moral, de valores no

Brasil e não uma crise econômica, por isso é tão

importante a educação, religião, família na vida
de um jovem de uma criança.
- Para o secretário Renato Hinriig,

"

Hoje é dia
de comemoração, pois esta escola é a única que
cada aluno tem laptop, e com a ampliação da
biblioteca ficamos felizes e com muita alegria no

coração. É o governo junto da SDR Grande Flori
anópolis, dando soluções aos problemas de São
Bonifácio e da região", afirmou Hinnig.
A escola atualmente conta com 352 alunos no

ensino fundamental e ensino médio distribuídos
em 15 turmas. EEB São Tarcísio também é motivo'
de orgulho para toda comunidade já que obteve
a melhor índice de desenvolvimento da educação
(Ideb) nas série� finais de ensino fundamental em
2009, alcançando 5,8 terceiro melhor (Ideb) de
escola pública do estado.
A solenidade contou com a presença do prefeito

de São Bonifácio Laurino Peters, além do diretor
da escola Osni Scharf, vereadores e lideranças
comunitárias da região.

�:$>:�;:;;®.®:=:m*��'®ir

SDR Grande Florianópolis repassa RS 330 mil

para a área da saúde de Águas Mornas
o governo estadual, através da Secretaria

de Desenvolvimento Regional da Grande Flori

anópolis, autorizou hoje (18) a liberação de R$
,330 mil para investimentos no setor de saúde do

município de Águas Mornas. A descentralização
dos recursos, oriundos da Secretaria da Saúde,
foi viabilizada durante reunião entre o secretário
regional, Renato Hinnig, e o prefeito de Águas
Mornas Pedro Francisco Garcia, realizada na

sede da SDR.
Serão repassados R$ 130 mil para a

aquisição de dois veículos à secretaria de Saúde
do município. Um será utilizado no transporte de

pacientes para os hospitais e clínicas médicas da
Grande Florianópolis, e outro pelo setor admin
istrativo dessa secretaria. O secretário regional
também autorizou repasse no valor de R$ 200

mil, recursos que serão aplicados na cónclusão
de uma moderna unidade de saúde que vem

sendo construída em Águas Mornas.

Segundo o secretário Renato Hinnig, a área
da saúde vem sendo priorizada pelo governo es

tadual, e a iniciativa de liberar os recursos para

Á�uas Mornas evidencia essa preocupação.
"Esses R$ 330 mil permitirão ao município adquirir
veículos e investir na construção de uma unidade
de saúde, dinamizando bastante o atendimento
nessa área", destacou.

Hinnig também recebeu do vereador Avelino
Knoth, de Águas Mornas, presente no encontro,
solicitação no sentido de que o Governo do Es
tado libere R$ 800 mil para o calçamento de um

trecho, com cerca de 3 quilômetros, entre a Rodo
via SC-431 e a comunidade de Rio Miguel.

SDR Grande Florianópolis assina convênio que
viabilizará comemorações dos 50 anos de Anitápolis

A Secretaria de Desenvolvimento Regional da do Colono". Os recursos são do Sistema Estadual
Grande Florianópolis, por meio da Gerência de de Incentivo à Cultura, ao Turismo e ao Esporte

, Turismo, Esporte e Cultura, e a Prefeitura Mu- (SEITEC), através do Funturismo.
nicipal de Anitápolis assinaram hoje (13) contrato Segundo o secretário Renato Hinnig, os recur-

que irá viabilizar as festividades dos 50 anos de sos irão ajudar nas comemorações dos 50 anos

emancipação política do município, que serão de Anitápolis, "através de atividades que irão
comemorados em 29 de dezembro deste ano. destacar a cultura, o trabalho e o turismo desse
O documento foi assinado pelo secretário de importante município de nossa região". Já o

Desenvolvimento Regional, Renato Hinnig, e o prefeito Saulo Weiss adiantou que as comemo-

prefeito de Anitápolis, Saulo Weiss, viabilizando a rações começam com a Festa do Colono, de 28 a

liberação de recursos no valor de R$ 40 mil para 30 deste mês, no salão paroquial. A programação
a execução do projeto denominado "Festa dos 50 prevê diversas atrações, como concurso leiteiro,
anos do Município com shaw nacional na Festa bailes e shows musicais.

"orginho Mello integra Comissão da
Lei de Responsabilidade Educacional

horas no ensino médio.
"O objetivo do projeto é primai- pela qualidade

.

do ensino básico. Isso será controlado por meio
de processo nacional de avaliação escolar re

alizado periodicamente", enfatiza o deputado
Jorginho Mello. Este processo de avaliação será

O Projeto de Lei 7420/06 é de autoria da ex- conduzido pela União, por intermédio do Mi-

deputada Professora Raquel Teixeira e determina nistério da Educação. Os gestores públicos da

que a educação básica, em cada rede e sistema educação serão responsabilizados pela obtenção
de ensino do país, obedeça a critérios obrigatóri- dos padrões mínimos de qualidade.
os de qualidade, entre os quais a jornada escolar O PL 7420/06 tramita em regime de prioridade
universal em tempo integral de pelo menos sete na Câmara dos Deputados e será analisado por
horas diárias no ensino fundamental, e de cinco esta Comissão Especial.

Dresch é indicado vice-presidente da Frente
Parlamentar das Microempresas

Deputado coordenou subcomissão que tratou
da implementação qa Lei Geral da Microempresa
em Santa Catarina.

.

A Frente Parlamentar da Micro e Pequena Em

presa foi instalada nesta terça-feira (18), na As
sembleia Legislativa. Os deputados Darci de Ma
tos (PSD) e Dirceu Dresch (PT) foram indicados

presidente e vice-presidente, respectivamente,
da nova frente. Dresch afirmou que é preciso
instituir mais políticas de incentivo para as mi
cro e pequenas empresas, de forma integrada
entre os três entes federativos - União, estados
e municípios. Ele também defendeu tratamento
diferenciado e simplificado para o setor. "Os dife
rentes devem ser tratados de forma diferenciada.

Hoje o governo catarinense concentra recursos

bilionários em incentivos fiscais voltados para as

grandes empresas, mas quase nada aos peque
nos negócios, os quais têm uma função social e
econômica estratégica para Santa Catarina, pois
geram 60% dos empregos." O deputado também
destacou os desafios que a frente parlamentar
terá. Ele citou o programa Juro Zero, do governo
estadual, voltado ao microempreendedor indivi
duai, mas reivindicou que o programa avance

para atender também as microempresas. "Temos
aqui algumas tarefas importantes para construir:
o debate do microcrédito, a questão do fundo de
aval de microcrédito, que precisa melhorar. E te
mos uma lei aprovada em Santa Catariana, em
2010, que dá prioridade às micro e pequenas nas

compras públicas até R$ 80 mil, mas que não está

O deputado federal Jorginho Mello (PSDB) foi
eleito 3° vice-presidente da Comissão Especial
da Lei de Responsabilidade Educacional, tema
que versa o Projeto de Lei nO 7420/2006, que está
tramitando na Câmara Federal.

sendo respeitada", disse. Histórico de defesa das

microempresas O deputado Dirceu Dresch tem
se destacado como um interlocutor das micro

empresas na Assembleia Legislativa. Entre 2007'
e 2009 coordenou a subcomissão que tratou da

implementação da Lei Geral da Microempresa
em Santa Catarina. Junto com a comissão de
Economia, Ciência e Tecnologia do Legislativo e

em parceria com o Sebrae e a Fampesc, a sub
comissão realizou 14 audiências públicas e diver
sos seminários municipais. Os encaminhamentos
e propostas retirados nos debates foram consi
derados fundamentais para avançar em questões
estaduais e, principalmente, para consolidar as

propostas de mudanças e aperfeiçoamentos na

Lei Geral. As medidas garantiram a ampliação de
direitos, a inclusão de mais setores, alterações
de tabela e também a criação da figura do mi

croempreendedor individual. 1N0 ano passado,
várias ações também foram feitas no sentido de

pressionar para ampliar o teto de faturamento
das micro e pequenas empresas, de modo que
possam continuar no regime do Supersimples. O
projeto que reajustou em 50% a tabela foi apro
vado no início deste mês pelo Senado e aguarda
para sanção da presidente Dilma Rousseff. "AAs
sembleia Legislativa tem uma história de apoio
às microempresas. Legislativo e entidades re

presentativas devem caminhar juntos para obter
resultados que fortaleçam e impulsionem ações
empreendedoras de pequenos negócios", opina
Dresch.
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enchentes do mês de setembro. RQS 1389.6 -

Solicitando ao Presidente do BNDES, a abertura
de linhas de créditos com juros subsidiados para
as empresas atingidas pelas enchentes no mês
de setembro.

Proposições de Kennedy são aprovadas
para ajudar vítimas de enchente

O deputado Kennedy Nunes (PSD) aprovou
na Assembleia Legislativa dois Requerimentos e

quatro Indicações que solicitam de prorrogação
e parcelamento de impostos e contas de luz a a

bertura de empréstimos para empresas atingidas
pelas enchentes de setembro em Santa Catarina.

Kennedy é presidente da Comissão de Proteção
Civil e tem voltado suas atenções para os desas
tres naturais cada vez mais frequentes no estado.
Ainda este ano, por sua iniciativa, a Escola do

Legislativo Deputado Licio Mauro da Silveira, ao
lado do CEPED da UFSC oferecerão uma oficina
dE! Comunicação para imprensa e fontes com

o objetivo de otimizar a busca por informações
e criar a Cultura de Risco para substituir a Cul
tura de Desastre, e assim mais do que noticiar

tragédias, gerar pautas de informação de riscos.
Abaixo as proposições aprovadas na terça-feira,
dia 18/10/2011: RQS 1388.5 - Solicitando aos Mi
nistros da Casa Civil, Relações Institucionais e da
Fazenda, a prorrogação do prazo das obrigações
acessórias, e do pagamento de todos os impos
tos federais, vencidos e vincendos até outubro,
de pessoas físicas e empresas atingidas pelas

IND 0589.6 - Dirigida ao Presidente do Tribunal
de Justiça, solicitando estudos visando sustar os

protestos, pelo prazo de 90 dias, das pessoas físi
cas e empresas atingidas pelas enchentes.
IND 0590.0 - Dirigida ao Governador do Estado,
solicitando a prorrogação e o parcelamento dos
débitos de ICMS e IPVA, e a dilatação dos prazos
do Programa Revigorar, para contribuintes atingi
dos pelas enchentes.
IND 0591.0 - Dirigida ao presidente do Badesc,
solicitando a abertura emergencial de linhas de
crédito com juros subsidiados, as empresas a

tingidas pelas enchentes.
IND 0592.1 - Dirigida ao presidente da Celesc,
solicitando a prorrogação do pagamento e o

parcelamento da dívida relativa as contas de luz
das empresas do setor cerâmico, atingidas pelas
enchentes.
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Catuíra festeja Santa Tereza

A Comuni,dade da Catuíra festejou neste fim de semana a festa de sua padroeira Santa Tereza a Grande. Foram três dias de
festas com muita animação e religiosidade. No domingo, Dom Agostinho Petri bispo da diocese de Rio do Sul a qual per
tencemos, celebrou a missa. Em seu sermão o Bispo disse que era a primeira vez que entrava na igreja mais antiga da diocese.
O Coral de S. José cantou durante a Missa e no final fizeram uma maravilhosa homenagem a Nóssa Senhora.

Nas fotos: interior da Igreja e aspecto do salão após a Missa.
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(48) 32".-1060
Herci'lio Luz. 10
Sala 3 * Centro

Alfredo Wagner - se

Formiga é homenageado pela ALa
A Academia de Let;as do Brasil/SC municipal Alfredo Wagner prestou uma mere

cida homenagem ao Prefeito Nivaldo Wessler durante o Baile do Cinquentenário.
A placa lembrava o apoio recebido pela ALB/SC' AW durante o III Encontro
Catarinense de Escritores'e I Encontro Internacional d.e Escritores de AlfredoWag
ner e Região. Mário Motta, que conduzia o cerimonial, elogiou nosso,municipio pela
existência de uma academia de letras atuante. A entrega da placa foi feita pelo Dr.
.AltalrWagner vlcepresldente-da Academia.
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Agronegóc:los Agro

� (48) 3276-1185'�
Meio Ambiente e Agronegócios T."
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ALa/se AW homenageia
Prefeito Nivaldo Wessler
o grandioso baile de homenagens aos

politlcos que participaram da história
do munlcipio de Alfredo Wagner teve
um momento especial. As homenagens
foram fechadas com chave de ouro no

momento em que Dr. AltairWagner, vice
presidente da Academia �e.· Letras
do 8,..11 municipal' Alfredo Wagner,
...................... placa de agrlMlecl
....mo _ PNIaIto For..........0 apolo
e partlclpaçAo durante o III Encontro
Catarlnense de Escrltore. e I Encontro
Internacional de E.critore. de Alfredo

Wagner e Região. A'existência de uma

Academia de Letras em nossa pequena
cidade foi elogiada pelo ápresentador
Mario_Motta que dirigia o cerimonial.
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Hercílio Luz, 109

Centro
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