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MAURO DEMARCHI PROFESSORAS.E CORAIS
Quem escreve algo, seja um livro, seja

um artiqo, carta ou bilhete, deseja que o

que escreveu seja lido. Ninguém escreve

algo para ficar escondido na gaveta.
Fico feliz quando recebo críticas aos

meus artigos pois sei que pelo meno �I
guém os leu.
Falo isso a propósito de um telefonema

que recebi de uma professora que não
se identificou mas me disse que leu meu

último artigo. O número de seu celular
ficou registrado em meu aparelho tanto

que ela ligou mas, sem coragem, des

ligava em seguida. Quando conseguiu
falar comigo, não me deixou dizer uma

palavrinha sequer, a não ser "sim sen

hora!" e como ligou, desligou.
Sou péssimo em guardar fisionomias

e muito menos relacionar a voz com a

fisionomia de alguém. Mas me pareceu
que reconheci esta professora pela voz.

A professora leu meu artigo e não con

cordou comigo. Ou melhor, concordou.
Mas ela disse que não achava justo que
eu tivesse tirado tantas fotos da greve
dos professores e não tenha colocado
nenhuma' no Jornal Alfredo Wagner.
Disse também que, diferente da greve
dos professores estaduais, os profes
sores municipais colocaram substitutos
para que os alunos não perdessem as

aulas. Portanto, não houve abandono.
Além do mais elas estavam reivindi
cando apenas 4% de aumento.

Então, a pedidos desta leitora e exce

lente professora publico a foto que tirei
no dia da greve dos professores munici
pais. Alguns não estavam contentes com
a greve pois esconderam o rosto na hora
em que passaram por mim:

Se 4% de aumento no salário os faz ficar

quase um dia inteiro na praça sem fazer

nada, (os professores estaduais ficaram
mais de um mês) por que'nunca, ou quase
nunca, encontramos os professores em

eventos culturais que acontecem no mu

nicípio? É difíci! encontrá-los em Encontro
de Corais, um Encontro de Escritores, um
lançamento de um livro ou mesmo num

evento beneficiente.
Será que a cultura não merece um au

mento também? Não falo da cultura en

latada que os professores são obrigados
a engolir para ter direito a lecionar, mas
a cultura da vida, do conhecimento, da

leitura, etc.
Fica aqui minha pergunta, feita com re

speito e admiração a quem tanto faz pela
educação de nossas crianças.
O Encontro de Corais no Rio Engano

em julho foi um evento marcante na cul
tura de nosso município. Naquele evento
o Prefeito Formiga convocou os Cantores

, para um grande Encontro de Corais em

comemoração dos 50 anos de emanci

pação do município. Numa das reuniões
de preparação dos festejos do Cinquen
tenário, vendo o Juliano Wagner presente,

COLUNA EVANGÉLICA

Sérgio Gessner

Quando as crianças brincam
com um jogo, vão até o fim. Então
por que parece dificil para elas
terminar as tarefas do dia-a-dia?
Sabemos que a perseverança é
um elemento importante para ter
êxito na vida. Como, então, os

pais poderão ajudar os filhos a

adquirir esse hábito positivo?
Uma barreira que deve ser

transposta é a de que persistir
em uma 'tarefa ou habilidade até
dominá-Ia é uma coisa muito rara,

hoje em dia.Algumas poucas pes
soas fazem parte do seleto grupo
de perseverantes. Crianças, jo
vens e adultos têm a tendência de

querer "tudo pronto" na alimen

tação, aparelhos, necessidades

pessoais e até na vida de fé. Via
de regra, acaba prevalecendo a

opção pelo mais fácil. Como en

sinar seu filho a não desistir?

Alguns princípios motivacionais

podem lhe ajl.ldar.

Na idade pré-escolar, é bom ter
muita paciência com a criança.
Quando ela não terminar uma

o Formiga lembrou o convite.
Este grande Encontro de Corais se tornou

realidade nos últimos dias de outubro e foi
um sucesso.

Em dois dias os corais se revezaram nos
<,

cantos que fizeram vibrar as paredes da Igre
ja Matriz Católica. O Encontro foi organizado
elo Coral Bom Jesus, comandado elo re-

gente Juliano NorbertoWagner com apoio da
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner.
Dentre os corais que se apresentaram, um

se destacou, pelo número de coralistas, pela
qualidade de sua harmonia e pela habilidade
de seu maestro. Este fato chamou a atenção
de membros do Coral Municipal AlfredoWag
ner que perderam recentemente seu Maestro,
o genial José Acácio Santana, e os levou a

pensar numa possível contratação do jovem
regente para dar continuidade ao Coral.
O público certamente fica se perguntando

por que contratar um regente de fora quando
aqui temos não apenas o jovem JulianoWag
ner mas também a excelente regente do Cor
ai Harmonia Com Deus da Igreja Luterana, a
Sra. Zenaide HorstWeingartner.
Todos conhecem a qualidade dos regentes

alfredenses. Além da qualidade,
competência e determinação
fazem parte do temperamento de
ambos.
Penso que o assunto tem diver

sos aspectos. Conheço as dificul
dades pelas quais passou o Coral

Municipal enfrentando mais de dois
anos de ausência de atividades
devida a doença.do Maestro José
Acácio Santana. Por solidariedade
a ele não se contratou outro maes

tro e a espera da cura fez com que
o Coral se dispersasse.
Não conversei ainda com os re

sponsáveis pelo Coral, mas a ideia
de contratar um novo maestro não

passa pelo menosprezo dos nos

sos regentes, pelo contrário, são
eles também cora listas do Coral

Municipal, mas pela busca de uma

oportunidade de reunir os can

tores em torno de algo novo que
surpreenda e aglutine. Será isso?
Estou certo que sim.
Assim como estou certo que ao

retomar suas atividades o Coral

Municipal de Alfredo Wagner sur
preenderá pelo número e quali
dade de seu canto, lá me encon

trarei entre os baixos ao lado do

amigo' Juliano Wagner dando a

base para que as outras vozes

façam seus floreios, renovando
uma vez mais a cultura musical de
nosso município.

Ensine o se� filho a ser perseverante

tarefa, é melhor intervir e ajudá
Ia. Essa atitude demonstrará seu

apoio e a importância de continuar
até o fim. Assim, se evitará o de

sencorajamento e a tensão que a

censura costuma provocar.

No período dos primeiros anos

de aula, as motivações da criança
alcançarão um estágio 'recípro
co do tipo "só ajudo se você me

.

ajudar". Nesse período, procure
dar mais apoio e também elevar
as expectativas dela. Ensine a ela
lemas como: "se não conseguir na
primeira vez, tente na segunda" e a
moral da fábula de Esopo, da lebre
e a tartaruga: "com perseverança,
tudo se alcança".

Na adolescência, as motivações
de seu filho para cumprir tare
fas devem começar a demonstrar
uma avaliação mais consciente e

madura da necessidade de se ter
ordem na vida. Mostre que você

espera que ele seja responsável
nos afazeres diários, na lição de

casa, cuidando de seus pertences

e mantendo o compromisso combi
nado. Quando ele falhar, não o poupe
das conseqüências. Mas também não
o prive de sua compreensão, amor e
apoio.

Em qualquer idade, seja generoso
em seus elogios e recompense os es
forços. lembre seu filho de ocasiões
em que ele perseverou e teve a sa

tisfação de conseguir terminar uma
tarefa importante. Quando ele desistir
de algo, demonstre sua decepção e

as conseqüências que essa decisão
terá. Mas, novamente, ofereça ajuda
para concluir a empreitada.

Obviamente, existe também o outro
lado do hábito de perseverar. Cedo
ou tarde, todos nós acabamos de

si$tindo de alguma coisa por achar
mos que está além de nossa capaci
dade, que exige esforço demais ou

que simplesmente não é divertida.
Discuta com seu filho e.sses limites,
até mesmo, para que o abandono do

compromisso ou tarefa não tenha
sido por preguiça ou descaso.

Tudo, inclusive a nossa vida
de fé está atrelada à perse
verança. Jesus afirma em Ma
teus 10.22 ..."Aquele, porém,
que perseverar até o fim,
esse será salvo". Igualmente
Apocalipse 2.10..."Se fiel até
a morte e dar-te-ei a coroa

da vida". Deus abençoe essa

nobre tarefa em sua vida, de
formar e educar seus filhos!

Adaptado e extraído de: 40

princípios na formação da

Criança - Paul lewis - Ed.
Vida.
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ACUPUNTURA' Sessão pra sentir medo:
Os Filmes De Terror

NELlS MARIA
PALLAORO DE SOUZA MÁRIO SÉRGIO

Técnica que consiste, através do uso

de agulhas específicas, no estímulo de
determinados pontos do corpo, promov
endo o reequilíbrio do organismo.
A acupuntura tem diversos benefícios,

entre eles, o efeito de analgesia (alívio
da dor). É eficaz em quadros de tendi

'nite, bursite, ciatalgia (dor relacionada
ao 'nervo ciático) fibromialgia, enx

aqueca, disfunções hepáticas, biliares,
gastrite, ansiedade, insônia, depressão,
TPM, retenção hídrica, debilidade do
sistema circulatório, aparelho urogeni
tal, aparelho respiratório entre outros.
Além da acupuntura, outras técnicas

da Medicina Chinesa podem ser utiliza

das; Ventosaterapia: promove relaxa
mento em casos de tensão muscular,
melhorando a

.

circulação sanguínea,
tornando a energia fluente.
Moxabustão: técnica que utiliza o calor

em locais e pontos específicos, promov
endo bem estar e alívio de sintomas.

Aurículoterapia: estímulo de pontos
reflexos presentes no pavilhão auricular
(orelhas) complementando o tratamento

estabelecido.

.
Se for do interesse do paciente ele

pode realizar a Irisdiagnose na primeira
consulta.

dade revelada "O final e muita piadas
em cima dos próprios filmes de terror
fazem dos filmes pura diversão.
Outras obras re-

centes que devem
ser vistas são os

agonizantes "REC"
e "Abismo do

Medo", o violentís
simo e psicologi
cámente perturba-

Passado o Halloween, comemorado
no dia 31 de outubro, não existe melhor
modo de se referir ao mesmo do que
citand� e sugerindo filmes que se en

caixam bem a data: os filmes de terror!

Surgidos por volta de 18'96 com o filme
O castelo do Demô'nio, o gênero logo se

consagrou devido ao fato de o público
gostar de sentir medo. Hoje, os fãs do

-terror são o público mais fiel no que diz

respeito às produções destinadas ao

mesmo e alguns filmes surpreendem
nas bilheterias, massacrando a outras,
como o recente "Atividade Paranormal

3", que derrubou os' concorrentes.
Ao assistir as produções realizadas

hoje, vemos que a quantidade de clichês
presentes nos filmes ocupam 90% dos

longas. Quem nunca viu um casal ser

perseguido por algum maluco com quem
pegaram carona? Ou melhor, quem não
sabe que no fim a mocinha boàzinha é,

quem vai ficar viva? Mas o fato é que
produções assim ainda agradam e

agradam muito.

"JogosMortais" é a série de terrormais
aclamada de todos os tempos. O público
já ia torcendo pra ver muita gente, arran
cando pedaços do corpo e torcendo o

tempo inteiro pra que o responsável, o
assassino Jigsaw, se saísse bem. Agra
dou tanto que foram sete filmes e já ro

Iam boatos de um oitavo.

A Irisdiagnose é um método que' per
mite, através da observação da íris,
conhecer num 'dado momento, a eenstl-.

tuição do indivíduo, suas fragilidades
inerentes e o organismo como um todo.
A análise é realizada atrávés de uma

topografia, a qual é concluída através de '

uma foto da íris do pàciente, onde cada

parte do organismo é analisada, sendo
também verificadas quéstões psíquicas
e emocionais através abordagem da Iri

dologia Comportamental, permitindo um

conhecimento mais integral e completo
do mesmo.

'I
1

do "Rejeitados pelo
Diabo", o sinistro
"Sobrenatural" e o

diferente "Arraste
me para o inferno",
que deixa de lado
todo o clichê dos
filmes modernos.
Remakes como "O

massacre da serra elétrica", "A casa de
cera" e "Viagem maldita" também são
ótimos. E se tiver a oportunidade de ver
a clássicos procure por O Iluminado, Evil
Dead - a morte do demônio, O exorcista
e Cemitério Maldito, além do belíssimo e
assustador Drácula de Bram Stoker.

Renata Mayer
Naturóloga Especialista em Acupuntura
(Medicina Tradicional Chinesa)
Pós-graduação em Plantas Medicinais,

(Fitoterapia)

"Sexta-feira 13","A hora do Pesadelo"
e "Halloween" também fizeram história.
Os filmes que se resumiam em sangue, .

partes do corpo cortadas e adolescentes
,
com hormônios à flor da pele são con

siderados clássicos de visão obrigatória
para fãs do terror teen.

A saga "Pânico", de Wes Craven são
os filmes de terror mais divertidos já
feitos. Com, suspense em boa parte dos

longas, um assassino 'louco viciado em '

filmes de terror que só terá sua identi-

LULUZINHA DE NATAL
As Domadoras e Companheiras do LIONS CLUBE de Alfredo Wagner, convidam você prezada AMIGA, para mais uma ediçã

da LULUZINHA, este ano com o Tema: Luluzinha de Natal � 2C)11.
Venha divertir-se conosco e ao mesmo tempo colaborar com as Campanhas do Lions Clube do nosso Município, especialment
com o Natal da Criança Carente.

Organize seu BLOCO, Vista uma FANTASIA, Venha fazer a FESTA!
Contamos com sua presença e sua colaboração!
DIA: 02 de dezembro de 2011 HORÁRIO: 20h30min LOCAL: S.R. União Clube. INGRESSO: R$ 12,00
__. Adquira seu Ingresso com antecedência com as Domadoras do Lions Clube.
__. Desfile dos Blocos até às 21 h30min.
__. Recomendado para maiores de 14 anos.

i
IT\Estrada Velha
�-=-Jndel'sen 32 e

Fazenda
H. 40 Ano. Com Voe.
F.rmlllol. Dr ••tOi

Voo. conhece.Voc6 confiA.
DlaK RI!MÊDIO

(48) 327'&-14&3 (48) 32'78-1194

MODA EXCLUSIVA
E ATUAL

Há 30 Anos Com Você

í

r
!
I

Venda Pennanente de touros de Várias Raças R
C

Rua de::» Ce::» .....ércie::», 257 - C�l'1IItre::»
A.1"r�de::» VVag ...�r 8&450-000
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Avaí Ho�enageia Alfredo Wagner

Homenagem a Alfredo Wagner do site
www.avai.com.br

Município da Grande Florianópolis es

tará na camisa do goleiro Felipe no jogo
diante do São Paulo.
O Avaí homenageia neste final semana o
município de AlfredoWagner, situado na

Grande Florianópolis.
No jogo contra o São Paulo, neste sába·

do, dia 12, no Morumbi, o goleiro Felipe
trará e�

. seu . uniforme uma imagem
área da cidade que fica a 115 km de Fio·

rianópolis.
Alfredo Wagner, situada na Região dos

Campos de Lages e cabeceiras do Vale
do Rio Itajaí do Sul, atualmente conta
com uma população de 9.410 habi
tantes. Como tantos outros municípios
seu desenvolvimento foi lento, com

base na agricultura e com a exploração
de madeira nos municípios de Bom Re
tiro e Urubici.
Até a emancipação política, Alfredo

Wagner era chamado de Barracão mas

até hoje muitos a chamam desse jeito. A
economia de AlfredoWagner ainda é ba
seada praticamente na agricultura, con
solidando assim todo o comércio local.
O município irá completar 50 anos de

fundação no dia 21 de dezembro. Para

quem não sabe, Alfredo Wagner é co-

nhecida com a Capital das Nascentes,
devido a grande quantidade de nas

centes na região, o que também atrai o
turismo ecológico.

A fotografia utilizada na Camiseta do

goleiro do Avai no jogo contra o São
Paulo no sábado foi tirada pelo redator
deste .Jornal Mauro Demarchi que afir
ma: "Sinto-me honrado em poder parti
cipar desta homenagem merecida a tão
bela e encantadora cidade".

Copa Serra Litoral
de Velocross agitou Alfredo Wagner
A Copa Serra Litoral de Velocross, foi a cidade

de Alfredo Wagner para a oitava etapa da tem-
- porada, sendo uma das atrações da Festa do

Barracão, evento tradicional na região, que re

uniu grande publico na tarde de domingo. O mau

tempo atrapalhou os treinos, mas o dia foi abrindo
e o sol brilhou forte durante a tarde, esquentando
ainda mais as disputas.

Na reta final da competição, alguns pilotos já
confirmaram o titulo, enquanto em outras catego
rias a disputa pela classificação ficou ainda mais

apertada.
Na Nacional 150cc, Maykon Corrêa venceu pela

primeira vez na categoria, após intensa disputa

com Caroxa no início da bateria. Jonatan Ro

drigues superou Caroxa na parte final, cheqando
com a segunda colocação. Com o resultado, a

classificação fica ainda mais embolada e a dis-

puta na final deve ser acirrada. /

Na 50cc, Carlos Gervasi não começou bem e

teve que fazer uma prova de recuperação, assu
mindo a liderança no final da última volta. Com a

vitória Carlos garantiu o título por antecipação.
Na Batom, Julia Polrnann venceu mais uma e

segue com 100% de aproveitamento na catego
ria.
Na VX3 Importada, Claudir Heil ficou com a

vitória na bateria, largando na frente e distan-

ciando a cada volta. Gilmar Bianquezi venceu a

disputa com Cleonizio Hessmann e ficou com a

segunda colocação, confirmando o título de forma
antecipada.

Na Nacional 300cc, Lionardo Silveira liderou
boa parte .da prova, até ter problemas na moto
e abandonar. Jackson Pinguin Hening que vinha
na segunda colocação aproveitou e venceu a ba

teria, com Germano Vandresen na segunda colo

cação.
Pela Força Livre Nacional, Lionardo Silveira

voltou a pista, e desta vez sem quebras venceu a

prova para seguir na liderança da competição.
Na Junior até 17 anos, Vinicius Rosa ficou com

a vitória. Herickson Kraus chegou a pressionar
Vinícius no inicio da prova, mas no final, ainda
perdeu a segunda colocação para Guilherme
Kreusch.

Na 65cc, Matheus Negão liderou'a prova toda,
sempre seguido de perto por Diego Heining. Na
última curva, Diego conseguiu dar o bote e fazer
a ultrapassagem, garantindo a vitória na catego
ria. Na VX3 Nacional, Wilson Broering largou na

frente e venceu de ponta a ponta. Adilson Batista
venceu a boa disputa com Juarez Francisco e fi
cou com a segunda colocação.

Na VX2, Caroxa fez a alegria do público, ao
ficar com a vitória. Mesmo largando atrás e so

frendo uma queda, Caroxa fez uma grande prova,
ganhando posições a cada volta e garantindo a

vitória. Fabiano Bernardo venceu a disputa com

Fabrício (Bebê) e garantiu a segunda colocação.
Robson Fraga, o Cabelo, mesmo com o quinto lu

gar na bateria, garantiu o título por antecipação.
Na Nacional 230cc, Vinicius Rosa voltou a pista

e garantiu a segunda vitória do dia, com Germano
Vandresen novamente na segunda colocação.

Na Street Cilindrada Livre Caroxa assumiu a

ponta ainda na primeira volta e disputou com

Jackson Hening no início da bateria. Jackson
acabou errando e perdeu contato com os lideres.
No final da bateria, Caroxa ainda teve que supor
tar a pressão de AUison da Silva Deko, que che

gou a fazer a ultrapassagem faltando uma volta
mas Caroxa deu o troco, confirmando a primeira
posição.

Na VX1, Caroxa largou bem e dominou a ba

teria, para a alegria do público, que comemorava

a terceira vitória do piloto da casa. Richard SeU foi
o segundo colocado e Gilson Broering o terceiro.
A Copa Serra Litoral de Velocross tem aval e

supervisão da Federação Catarinense de Motoci-
.

clismo, patrocínio oficial de Honda Dorvalino Mo
tos e MotoShop Racing e co-patrocínio de Mania

por Motos, Fantasma Moto Racing, Total Motos,
Simotos, Refrigerantes Pureza, H-Tech, Cabanas
Cores do Rosa: Nunes Comunicação Visual, Beto
Motos e Pé No Estribo.

E
s
p
o
s
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Os Benefícios do TeleSaúde em Alfredo Wagner

Através de iniciativas da Secretária da Saúde
foi conseguido para toda população de Alfredo

Wagner a participação no programa TeleSaúde.
"A base de um atendimento médico é a troca
de informações sobre a saúde de um paciente.
Neste atendimento podem 'estar envolvidos, além
do paciente, diversos profissionais de saúde,
como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas,
psicólogos, pessoal de laboratório, etc. Há nu

merosas maneiras de executar estas trocas : via
oral (mais comum), escrita, gráfica e por imagens.
Hoje, estas trocas podem ser realizadas através
de processos digitais (armazenamento, recuper
ação e comunicação). Telesaúde é justamente a

troca de informações sobre o paciente através de
processos digitais à distância fazendo-se uso de
sistemas de telecomunicações". http://www.tel
esaude.org.br
Alfredo Wagner recebeu um aparelho de eletro-

cardiograma, um dermatoscópio e um colposcó
pio. Estes aparelhos estão ligados diretamente ao
computador e logo após a realização dos exames
tem os resultados armazenados num banco de

. dados que é acessado pelos médicos do Posto
de Saúde ou por médicos cadastrados ao pro
grama, evitando viagens de pacientes para fora
do município.

O dermatoscópio, por exemplo permitirá que
o médico avalie aqui mesmo eventuais casos de
câncer-ou qualquer outra doença de pele. Antes,
qualquer sinal ou manchas na pele tinham que
ser primeiro avaliado em Florianópolis por espe
cialistas tendo o paciente que aguardar em fila de

espera para realizar os exames.
Estas são algumas das conquistas das muitas,

que ainda estão por vir e que beneficiarão a popu
lação de Alfreõo Wagner.,

,/

HORÓSCOPO
lOURO
21/04 iii 20/05<

G.Êr.1EOiS
21ltl5 a 201m;

ÁRIES'
21103 a 20/04

Mer-cúrio e Vênus
dinamiZam sua Vida
.com nóvos interesses

Cheia lunar col,oea
você sob R'ovas e

ma is boR,ítas f,uzes

�l'o dia a' dia você vai
operar as mais

profundas muda'nÇi3s

, CÂ.f4CER
r, 21/06 a 21!(}7

lEÃO
22107 a 22108

Carisma, cria,tividade e
bri:[ho .protegem os

cancerfa'I\1OS neste mês

Você começa e mês
com indifna:ção para-

.. açeitar novos desaflQ:5

Onda de energia é
propí'CÍia p,sra cotlxiar
muda'nças em prática

SAJ3inÁRIO
22/11 a: 21/:12

Saturno não'está
dando trégua para. os
libria'l1Q:5 e,m rJavémnm

Aproveite Q 'mês para,
adkionar UfTl E!l!emento
niQ;VO � sua éàSc,

Você sentí:rá a
necessid�de' die e:st:ar
tl'ispon{vel para ai vida

QP'iUOO&NIO
.2211.2 a 2WOl

Mês começa Ian1;an,cto
luzes poderasas sobre
os aq!uarianos

Criatividade e
inspiração servern de
alento para as
demaJ}dias, externas

Mês traz uma efilergJa
pramí!S!SO)l"a capaZ' de
renovar esperanças

j

I
I

POESIA

Um Começo

Um dia direi o quanto te admiro
Mas, enquanto esse dia não chega, eu
vou tentando me

segurar e vou me perdendo cada vez

mais nessa louca

paixão, que me faz crescer e ser forte
para enfrentar as
barreiras da vida •

Um dia direi o quanto esperei por um
sorriso teu

o quanto esperei por um: "hoje lembrei
de ti" ou "hoje
pensei em ti" Se hoje, ou talvez no futuro, eu consiga

alguma coisa será a

maior parte por tua causa e pelo teu
amor que fez superar
meus medos, vicios e temores.

Um dia direi o sentimento que cada pa
lavra tua me transmite

Um dia vou olhar nos teus olhos e te
chamar de minha
mulher Wilhan Eduardo de Souza
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Carol

•
Foto qreycz

BAR E: MERCEARIA

De: Marilene e Greyce

Fones: (48) 3276·1334/8813·8471/8814.;0023
IlHI, da tI'dA

,

.tu I li
Rua: Anitápolis, 355 • centro- AlfredoWagner· SC

Desde 1990

I f48) 3276-1386 -Qne� (48) 327&.1442
Rua Hereillo Luzll 149 '" Cent

A.......o-:_. ner
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Chélida Cechetto

Marquem em suas agendas: 21/12/2012, o fim
do mundo. Aos poucos a extinção do ser humano
está se aproximando, e já não é mais possível
adiar o fim. Vivemos um futuro incerto, nos ba
seamos em previsões que nos levam a acreditar

que o mundo realmente irá acabar.
Não podemos afirmar que esta é a data correta,

porém, uma coisa é certa: os nossos anos de ex
istência na terra são curtos. Não há mais tempo
para mudar, não existem mais oportunidades ca

bíveis de fazer o mundo voltar a ser como era no

início dos tempos.
No entanto, ainda está em tempo de fazer a sua

parte a favor da permanente existência do nosso

mundo, e de nossas vidas. Eu sinceramente es

pero que cada pessoa que ler esse texto, leve

consigo um pouco da mensagem que ele traz,
e assim, reveja suas atitudes e as das pessoas
ao seu redor. Fazendo isso, talvez diminua um

pouco da culpa que todos nós temos nesse final

que se aproxima.
O maior problema enfrentado pelo mundo cha

ma-se humanidade. Quem além de nós mesmos

teria a ignorância e a falta de racionalidade sufi
cientes para destruir o lugar que nos foi permitido
"cuidar"? O que mais me deixa intrigada nesse

contexto, é que no total somos 7 bilhões de pes
soas espalhadas pelo mundo, e todas capazes de
aprender desde o início da vida o real significado
da palavra mundo, consequentemente associan
do os fatos: se não existe mundo, não existe vida,

Klaibson Ribeiro

Essa é uma pergunta feita por
milhares de jovens e adultos, quando
estão terminando seus estudos, seja no

ensino médio ou faculdade. Geralmente
o grande fator impeditivo para a reali

zação de um intercãmbio é o dinheiro,
isso porque tais programas passam
dos R$ 10.000,00 e se faltar um aporte
financeiro familiar ou se a pessoa não

guardar dinheiro durante algum tempo,
realment� não consegue realizar.

As pessoas fazem intercãmbio

por diversos motivos: aprender outro

idioma, conhecer novas culturas, novos
lugares, cursar um semestre da facul
dade.
Se o seu intuito é viajar muito e conhe
cer lugares históricos, sugiro a Europa,
principalmente a Irlanda, que é um dos

países que mais cresce nesta região e

existe menos burocracia para entrar
nele. O preço das passagens aéreas

pode ser adquirido por até 10 euros.

Tudo aquilo que a gente vê nos livros de
história pode ser presenciado pessoal
mente, como o Coliseum, em Roma e o

Campo de Concentração nazista Ausch

witz, na Alemanha.
Muitos descendentes de eu

ropeus, como é o meu caso, querem
conhecer os países de origem de seus

familiares, no meu caso, sei até de qual
cidade que eles saíram.
Outro fator de escolha da Europa é a

religião, por lá que católicos e protes
tantes, levaram suas crenças aos de
mais' países, multas pessoas religiosas
querem conhecer oVaticano, ver o Papa,
visitar Fátima em Portugal e Lourdes na
França, ·onde aconteceram as aparições
de Nossa Senhora.

Mas se você pretende Ir com o

intuito de estudar e trabalhar, o Canadá
é umà excelente opção, já que nesses

últimos anos se tornou o novo "sonho

americano", pois em todas as áreas e

xistem oportunidades de trabalho e os

estudantes das diversas partes do mun

do serão muito bem vindos, ao contrário
dos EUA e Europa em que muitas vezes
você é visto como um intruso e rotulado
de latino. Além do mais, o Dólar Ca
nadense vale mais do que o Dólar Ameri
cano, portanto, você tem um poder de
compra maior.

A Realidade dos Fatos:
Será o Fim?

e a partir desta associação chegar a seguinte
conclusão: se eu não cuidar bem dele eu posso'
perdê-lo. E nós estamos perdendo.

É tarde para se arrepender. O aquecimento
global já existe, as geleiras já começaram a der

reter, a natureza já está bastante irritada tom o

mau uso de seus recursos, as águas já invadem
as cidades e os ventos já'carregam nossos bens

materiais, que, por enquanto, são os de menor

importância.
Todos os desastres naturais que presenciamos

-hoje em dia com maior frequência- nada mais
são do que uma forma do mundo pedir socorro e

Deus nos enviar a seguinte mensagem: Eu tentei

avisá-los, de alguma forma tentei mostrá-los que
tudo de ruim que fosse feito por vocês voltaria

para vocês, é como um espelho que reflete a sua

imagem, você vê o que você faz com ela.
Acreditem no que eu digo: Perde-se o mundo,

perdem-se vidas.

Intercâmbio:
Onde Faz'er?

Você pode preferir destinos
exóticos como a África do Sul, Nova

Zelândia, China, Singapura, Austrália e

Malta, que são lugares alternativos, tan
to para trabalho, quanto para intercâm

bio, são locais pouco procurados, mas
também oferecem excelentes oportuni
dades.
Muitos vão pensar: e os EUA e a Inglater
ra? Bem, são dois países muito difíceis
de entrar, para realizar um intercâmbio
na Inglaterra é preciso depositar .1000
Libras Esterlinas a cada mês que você

desejar ficar por lá, como garantia de

que você irá se manter• .Já nos EUA, de
pois do 11 de Setembro e da crise de

2008, se tornou muito mais rigoroso em

diversos aspectos, porém, quem tem ci
dadania européia, facilita as coisas em

qualquer país do mundo.
Fortemente considero um inter

câmbio fora do Brasil, pois irá ampliar
sua visão de mundo e voltará à nossa

terra amada com novas habilidades.
Nos países desenvolvidos ou naqueles
que desejam se tornar desenvolvidos
um dia, é comum encaminharem seus

jovens para outros países, para obterem
este tipo de experiência.

Sugiro também um intercâm
bio dentro do Brasil, sim, morar algum
tempo em outro estado, para ver que e

xistem outras culturas além daquela do
nosso estado ou região.

Klaibson Natal Ribeiro Borges

Não haverá amanhã lançado em Alfredo Wagner
Escritor Paulista JB Xavier aproveita lançamen

to de seu livro em Florianópolis e dá uma chega
dinha em Alfredo Wagner para rever os amigos e

lançar o livro "Não haverá amanhã". É nosso mu

nicípio entrando na rota dos grandes escritores
brasileiros.
Estavam presentes o Prefeito Municipal, Formi

ga, a Secretária da Educação, Albertina Marques
Rover, a Presidente do Lions Clube de Alfredo

Wagner, Izabel Cristina Andersen Kretzer, Ber
tolina Maffei, Presidente da Academia de Letras
do Brasil/SC AW, membros da ALB/SC AW, e al

gumas Professoras.
Em sua palestra, antes de autografar os livros,

JB Xavier fez um resumo das histórias e dificul-

dades na redação deste romance histórico, os

anos de pesquisa e os locais que visitou para
poder descrever com exatidão o ambiente em

que se desenrola sua história.
Divertido, contou piada, brincou e ensinou que a

vida é curta e que temos colocar em prática nos-

sos sonhos.
.

A interação do autor com todos os participantes'
ainda continuou durante o coquetel e logo após
passou a autografar os livros que foram vendidos

naquela noite.

Compre você também o livro "Não haverá ama

nhã" acesse o site do livro http://loja.tachióndi
gital.com.br ou com Mauro Demarchi no JORNAL
ALFREDO WAGNER.

Epilepsia em Foco
Sou aluna do curso de Administração

Pública da ESag/Udesc e estamos fazen
do uma campanha e prol do tema Epilep
sia, que se chama Epilepsia em Foco.
Gostaríamos de contar com a colabo

ração deste jornal na divulgação de uma
matéria que esclarece um pouco sobre
esse transtorno que é mais comum do

que se imagina, sendo um assunto de

grande relevância para a saúde públi
ca.

Francielle Brígido Horn

Você já ouviu falar desse transtorno?
Sabe os sintomas e a causa? .Já se

deparou com alguém tendo uma crise
de epilepsia e não soube o que fazer na
hora?
Essas são perguntas muito fáceis de

serem respondidas, mas que muitas
vezes a população não tem conhecimen
to ou porque falta interesse ou porque
não é feita uma divulgação adequada e

efetiva sobre este assunto e diversos
eutres. que a saúde deveria tratar com
mais interesse.
A Epilepsia é um transtorno que a

contece no córtex cerebral, como uma

espécie de curto circuito e que desen-

cadeia a então chamada crise epilética.
As causas vão desde uma febre forte na

infância, traumatismos na região da ca

beça, contaminação por cisticercose e

em alguns casos pode ser hereditária.O
sintoma mais conhecido é a convulsão e

também uma espécie de "branco" onde
a pessoa fica fora de si por alguns minu
tos, ou seja, uma perda de consciência.

Alguns cuidados devem ser tomados na

hora em que é feito o socorro a uma pes
soa que está tendo uma crise de epilep
sia: poiar' a cabeça da pessoa e virá-Ia
de lado; afastar objetos que estejam por
perto para não machucá-Ia e esperar a
crise cessar naturalmente.
Em hipótese alguma se deve tentar

desenrolar a língua da pessoa, é proibi
do! Se a pessoa possuir prótese dentária
deve-se retirá-Ia para não obstruir a pas
sagem de ar pelas vias respiratórias.
E o principal: não entre em pânico, não

tenha preconceito, não discrimine, seja
compreensivo! São procedimentos sim

ples e que devem ser de conhecimento
da população em geral.
Divulgação: Curso de Àdministração
Pública ESAG/UDESC e Associação Ca
tarinense de Epilepsia (ASCAE).

IZONE COMEMORA
DEZ ANOS DO
PROGRAMA

o programa "Cantinho Ser
tanejo" fez dez anos. A da�a foi
comemorada na Rádio Nascente
do Vale num programa especial.
As duplas e grupos musicais
se revesaram animados sem

pre pela simpatia e bom humor
do seu Izone. "'Tá ruim, mas tá
bom" é o refrão preferido do Seu
Izone que canta, declama e ar

risca em algumas piadas. A po
pularidade do programa se nota

pelo número de telefonemas
que recebe pedindo música,
mand;:ando recados.
Na comemoração dos dez anos

de programa estava presente o

Prefeito Formiga que gosta de
cantar e acompanhou ao Seu

Izone e algumas duplas em vári
as músicas.

Está sendo preparado o DVD
do programa de aniversário e

em breve estará a disposição
do público.Quem quiser o seu e

xem lar é só falar com o Izone.
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AGRICULTURA FAMILIAR É DESTAQUE

NA 6° FESTA DO BARRACÃO
Gado Leiteiro, Torneio de t.açoe nos estandes
de exposições. Entre os destaques a agricul
tora familiar Evanir Marquez, da comunidade de
Demoras pela premiação "Troféu lnsemínadora
Destaque 2011" e os organizadores: Eduardo Sil

veira, Filipe dos Santos e Assirto Amboni.

AS MATRíCULAS ESTÃO ABERTAS

TARÃO ABERTAS DE 14 A 18 DE NO
VEMBRO. AS NOVAS MATRíCULAS
ESTARÃO ABERTAS DE 21 A30 DE NO
VEMBRO NAS PRÓPRIAS ESCOLAS.

COMUNICADO 2

A Secretaria Municipal da Educação comunica

que estarão abertas as inscrições para BOL
SISTA, para o ano letivo de 2012, a partir de
3/11/2011 a 30/11/2011.
Local - Secretaria Municipal da Educação
Horário: 9:00hs as 11 :OOhs e das 14:00hs as

17:00hs

APAE Realiza 6a Feijoada do Barracão

Florianópolis, aos voluntários e ao povo
em geral, que participou do evento. A
todos que contribuiram de alguma for
ma o nosso MUITO OBRIGADO!

Nossa causa , em favor de pessoas
especiais é justa. Por isso, temos certe
za que Deus os recompensará!

Tivemos um lucro líquido em torno
de R$ 8.500,00.

Obrigado a todos I

1000 CARTÕES DE VISITA

R$ 75,00
Cc:>bri .....os q .a.q �r c:>'W�rt.a

co ....s t�- c:>s

planejarcomun icacaovisual@gmail.com
Contato: 8802-1578

A participação da Agricultura Familiar na 6°
Festa do Barracão realizada nos dias 28 á 30 de

outubro, foi marcante no sucesso do evento. O
Sindicato da Agricultura Familiar de Alfredo Wag
ner- SINTRAF parabeniza a todos os agricultores
que participaram em todos os eventos da festa,
em especial os que participaram dos torneios de

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU

CAÇÃO COMUNICA QUE AS RE
MATRíCULAS DOS CMEI E O E TODA
A REDE MuNICIPAL DE ENSINO ES-

COMUNiCADO 1

A Secretaria Municipal da Educação comunica

que já estão abertas as inscrições para Pro
fessor Admitido em caráter temporário
(ACT), para o ano letivo de 2012, a partir de
26/10/2011 a 16/11/2011.
Local - Secretaria Municipal da Educação
Horário: 9:00hs as 11 :OOhs e das 14:00hs as

17:00hs

No último dia 22 de outubro, reali
zou-se a 6a Feijoada do Barracão e a

Ia em prol da Apae de Alfredo Wagner.
O evento, realizado no Salão da Igreja
Evangélica, teve pleno êxito.
Queremos, em nome da diretoria, di

reção, professores, funcionários e alu
nos de nossa Escola, agradecer a todos
que colaboraram para o sucesso do
evento.

Sem citar nomes, para não esquecer
mos ninguém, agradecemos os patroci
nadores daqui e de Palhoça, São José,
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ENCONTRO DE CORAIS DO CINQUENTENÁRIO

I
-!

Com apoio da Prefeitura Municipal de
Alfredo Wagner o Coral Bom Jesus, da
Matriz Católica, e seu regente,Juliano
Wagner, organizaram um magnífico en

contro de corais que reuniu cantores
de diversos municípios catarinenses. O
Prefeito Nivaldo Wessler, homenageado
durante o Encontro, dirigiu palavras de
boas vindas aos corais visitantes agra
decendo a presença de todos. O Encon
tro foi realizado na Igreja Matriz de Al
fredo Wagner.

O belo espetáculo ficará para sempre
marcado na história de nosso municí

pio pois mostrou,_que a cultura musical
é um fator de progresso e elevação de

espírito.
Os cantores estavam felizes pelo en

contro, pois permitia a todos troca de

experiências e favorecia o aprendizado
de novas técnicas.

Parabéns a Juliano Norberto Wagner
e ao Coral Bom Jesus pela organização
deste maravilhoso encontro.

1l_.II......CllR.CIIlftltllDt.
k lIIIirit.

t....fwJlill..IIlIIIIÔ...._pIIlItU
",.""'__t.1ilIfâ

\RbIlG,..íIIh..,:ilÍClll.�1Ô
JIis'-_StIlitW...I_It4".!hi
.... ffttiwfil�

tctn.'lll'IxU.,....\fl!i:il (IIlfIlt
iIInI�_I.St�1I1t1 plIIr
fdN _ ..�1*Sl •

'" t.I1Ô I\=��.
IIRbIIttf6:�

!il1I**t*.billQI�i
Sil!G:ri!ilSlldttll!l�ihl!\'It.

s.n

,
.

Q jJJJWJ1 tl/IJwlc (J)lIJjMA
dRJJ2jtl fJJdo.�
a aJ.6R!tlim R (/).aniJ

q.tIR lbmpJmun JMÍJmn lUIIJ

tiR�Jj

Feficitfadês ao casar
1\

que neste n,es

C01flp[ettl mais Uil! ano'"

de vida conjú�ar.

Alexandre e Sarnira

·ÔIBO 2wmpOl hutqvama: 12.61
�Óleo 30.40 It: 1,15
'ÓIN 2Ow50 I.: .AO
'Óleo «."ba: 7,68
'Gru, Roqld,'ra 110 : ,se
tLlite em pó o 110 kg: 23.30
'Ra." F� ddy•• kg:U,"
·fUfio � Fr ctj 25 kg: 41,18
-PlnUnbold,1 dia: 1,H
lPintof.pOllUr. com 30dlu! 3,45 .

'.. oçadmra: 1'122

opd lraf
motol Irr hu.q ma

1+ 21Dm Jurol
·CoMUl" P"008,'I94
uma;am nto m

comproml lo,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Os servidores da Segurança Pública vão ter
também a incorporação de abonos e gratificações,
divida em quatro parcelas a partir de agosto de

2012, a pedido da categoria. Durante a apresen
tação o governador Raimundo Colombo garantiu

Novembro de 2011

GIOVANE DE FREITAS

O governador Raimundo Colombo, o vice Edu
ardo Pinho Moreira e grupo gestor do Governo
do Estado apresentaram, nesta quarta-feira (16),
a nova proposta salarial para os servidores pú
blicos do Estado. Nas medidas estão o reajuste
de 8% no vencimento de todos os funcionários,
a incorporação dos abonos e o aumento no vale

alimentação, criando uma política salarial única a

todos os funcionários. "Essa é uma política nova

e que estabelece a igualdade entre todos os fun
cionários públicos. Vamos eliminar as deman-'
das judiciais com um único critério de reajuste
para todas as categorias", afirmou o governador
Raimundo Colombo.
A proposta também unifica a data-base - revisão

geral da remuneração - para janeiro. No primeiro
mês do ano de 2012 os servidores públicos jávão
contar com os benefícios. A revisão de 8% será

aplicada sobre a base de dezembro de 2011, e o

reajuste virá em duas etapas: em janeiro e maio.
"Por exemplo, um servidor que ganha R$ 2 mil
até dezembro de 2011, vai ganhar R$ 2.080 em

janeiro de 2012 e R$ 2.160 em maio, além do
vale alimentação", explica o diretor da Secretaria
de Administração, Luiz Antônio Dacol. A medida
beneficiará quase 130 mil servidores catarinen

ses, com impacto mensal de R$ 32,7 milhões aos
cofres do Governo do Estado.
Sem aumento desde 2001, o vale-alimentação

dos servidores públicos terá o seu valor dobrado
em 2012. Dos atuais R$ 6, o benefício passa para
R$10 em janeiro de 2012 e para R$ 12, em maio.

, Mais de 70 mil servidores vão ter o vale reajus
tado, com impacto mensal de R$ 8,5 milhões na

folha salarial.

Especial para a Segurança

O deputado federal Jorginho Mello (PSDB)
prestigiou na manhã dessa quinta-feira (10) em
Brasília a sanção do projeto que altera a lei do

Simples Nacional. A proposta reajusta as faixas
de enquadramento das micro e pequenas em

presas e do empreendedor individual no regime
tributário simplificado.

A partir de 2012, a receita. bruta anual máxima

para as microempresas poderem optar pelo Su

persimples passa de R$ 240 mil para R$ 360 mil.
As de pequeno porte serão consideradas aquelas
com receita acima de R$ 360 mil e até R$ 3,6

POLíTICA/PUBLICAÇÃO Jornal'd'e Alfredo Wà' nerm

que nenhum servidor da Polícia Civil recebe so

mente R$ 781. Esse é o valor do vencimento, que
ainda tem o acréscimo de abonos e benefícios.

"Hoje, o menor valor que cai na conta de servidor
na Segurança Pública é R$ 1.878 e ainda tem R$
400 de horas extras. Portanto, ninguém recebe
menos de R$ 2,2 mil na área", conta Colombo.

Negociação permanente

O Governo do Estado também criou a Coorde
nadoria Executiva de Negociação e Relações
Funcionais (Coner) para manter um. canal perma
nente de negociação com as categorias de servi
dores públicos estaduais. Atualmente, há 38 pro
cessos solicitando alteração de plano de cargos e

salários, além do pedido de novas gratíficações.
-

"Não fechamos as portas e vamos manter os

"canais de comunicação aberto. Nossa intenção
é melhorar as condições de trabalho dos servi

dores, refletindo assim na qualidade dos serviços
para os catarinenses", afirma o vice-governador
Eduardo Pinho Moreira. .

Os benefícios vão gerar um grande aumento

na folha salarial do Governo de Santa Catarina.

Comparativamente, foi pago R$ 3,3 bilhões em

2006, R$ 6,3 bilhões em 2011 e para o próximo
ano.vai ter o acréscimo de mais R$ 2,9 bilhões.
A proposta será enviada à Assembleia Legislativa
na próxima segunda-feira (28) e deve ser apro
vado até o recesso do Poder Legislativo, marcado
para o dia 15 de dezembro.

Além do governador e do vice, o grupo ges
tor é formado pelos secretários da Fazenda,
Nelson Serpa, da Administração, Milton Martini
e da Comunicação Social, Derly Massaud e pelo
Procurador Geral, João dos Passos Martins Neto.
Ainda nesta quarta-feira, a proposta foi apresen
tada a bancada governista da Assembleia Legis
latíva, aos secretários e aos representantes dos
sindicatos.

Mais informações c/ a Secam/ Governo do
Estado/32213014.

milhões. Para o microempreendedor individual

(MEl), a receita máxima anual sobe de R$ 36 mil

para R$ 60 mil.

As alterações também preveem benefícios

para pequenos empresários que vendem produ
tos para outros países. As empresas do Simples
também poderão parcelar, em até 60 meses

(parcelamento tradicional), os débitos tributários,
o que até agora não era permitido pela Receita

Federal.

No Brasil são 7 milhões de empresas, sendo

Governo do Estado anuncia

reajuste de 8% e dobra
o valor do vale-alimentação
para os Servidores Estaduais

que 76% são de pequeno porte e respondem por
10 milhões de empregos. Esta nova faixa benefi
cia 5,6 milhões de micro e pequenas empresas
do país, incluindo 1,7 milhão de empreendedores
individuais que integram o regime especial de
tributação em atividades como cabeleireiras,
manicures, costureiras, carpinteíros, borrachei

ros, eletricistas e encanadores. Em Santa Cata

rina, as MPE empregam 60% da mão de obra
ativa no Estado e representam 98% das empre
sas constituídas.

Relator da matéria na Comissão de Constituição
e Justiça - CCJ, o deputado Jorginho Mello res

saltou a importância da participação dos setores

ligados as MPE no processo. "O Sebrae Nacional
e as associações de classe das MPE tiveram pa
pei fundamental neste processo. Motivadas deste
a criação do projeto de lei, por meio do então

deputado e autor da proposta Cláudio Vignatti,
ajudaram a construir o novo Supersimples".

A presidente Dilma Rosseff agradeceu o em

penho de cada parlamente e principalmente da
Frente Parlamentar das Micro e Pequenas Em

presas, a qual o deputado Jorginho Mello é co

ordenador em Santa Catarina. Dilma abordou as

alterações no Supersirnples como a principal me-

dida na construção de uma reforma tributária.

O Simples Nacional reúne seis impostos fe
derais (IRPJ, IPI, PIS/PASEP, Cofins, CSLL e o

INSS patronal), além do ICMS estadual e do ISS

cobrado pelos municípios. O projeto representa
uma renúncia fiscal (perda de arrecadação) para
a União de R$ 4,8 bilhões por ano.

NOVAS CATEGORIAS

O Projeto de Lei Complementar na 399/2008

que tramita na Câmara dos Deputados busca
incluir novas categorias no Simples Nacional. O
PLP inclui as empresas de prestação de serviços
de arquitetura e agronomia. O deputado federal

Jorginho Mello (PSDB) quer levantar a discussão
da inclusão dessas e de outras novas categorias.
"Estamos lutando pela inclusão dos produtores
de vinho, cerveja artesanal e cachaça".

Relator deste projeto na CCJ, Jorginho Mello

entrega seu parecer pela aprovação nessa

quinta-feira (10). A matéria tramita em regime de

urgência, ou seja, em todas as comissões simul
taneamente. A votação ainda não está prevista.

AUTORIZA A
FIRMAR TERMO
DE CONVÊNIO.

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNIC(PIO DE ALFREDO WAGNER

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

NivaldoWessler, Prefeito Municipal de AlfredoWagner, Estado de Santa Catarina,
faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores

aprovou e ele sancionou a seguinte,

Art. 1° Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo a firmar Convênio com
a FUNDAÇÃO ALFREDO HENRIQUE WAGNER - MUSEU, CNPJ 05.858.234/0001-98,
,visando o repasse financeiro para cu.steio das despesas para manutenção de
suas atividades, no valor de R$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais) no cor

rente exercício financeiro.

Art. 2° As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta
do orçamento: 3.3.50.43.00.00.00.00.0080 - subvenções sociais.

Art. 3° A prestação de contas dos valores recebidos dar-se-á na forma
da Legislação vigente.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner, 19 de outubro de 2011.

LEI N°. 835/2011

Nivaldo Wessler
Prefeito Municipal

PUBLICADA NESTA DATA

Jorginho Mello

prestigia Sanção
do Supersimples

LE I:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A chuva até que tentou, mas foi
difícil vencer a persistência dos or

ganizadores e participantes que fi
zeram da IV Festa do Barracão um

grande sucesso. Todos os eventos
se realizaram dentro do prazo pre
visto, merecendo a comissão or

ganizadora os parabéns. A Festa

-;

y

S

Agronegóeios
N
I

IV FESTA DO BARRACAO
. ..

do Barracão já atraiu milhare� de

pessoas para o �unicípio de Alfre
do Wagner. Lamentavelmente' por
diversos fatores ela deixou "de ser

organizadâ por vários anos. Resga
tar uma festa qué caiu no esqueci
mento não é obra fácil, porém, o

Prefeito Formiga aceitou ó desafio

B

Agro
R
D

e chamou diversos inembros da so

ciedade . alfredense para formar a

Comissão Organizadora, chefiada

por Ivan Dorneles Andersen. Depois
de muitas reuniões e muito trabal

ho, finalmente a Festa se tornou re

alidade e foi um sucesso.'

Participando desde o primeiro dia .

de festa pude, com a ajuda de Rosi
nei Schaffer e de Wilhan de Souza,
registrar os momentos mais in
teressantes �este evento.

.
E não

foram p�ucos. Perto de mil fotos
foram tiradas. Abaixo seguem os

melhores momentos.

(48)
HereiliD Luz, 109
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