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NOTíCIAS 13 DE AGOSTO DE 2011

Comissão da·Festa do Colono agradece participação
o Presidente Comissão Organiza

dora da Festa do Colono, Narciso Hei

derscheidt, parabeniza a todos os agri
cultores e amigos, quepartidpararn da
festa que foi um sucesso. Narciso ressal
tou a importância do nosso agricultor
ao Município que gera mais de 80% do
movimento econômico e também sua

importância em alimento para a Nação
Brasileira em seu discurso na abertura
da festa. O Presidente também falou
que a festa é merecida a todos os co

lonos devido ao trabalho àrduo da pro
fissão. Apesar dos agricultores estarem'
passando por uma crise no momento,
mas a festa é importante para levantar
a auto estima e não podemos jamais

.

esquecer o agricultor principalmente
nestes momentos, diz Narciso.'

Estamos também desenvolven
do PROGRAMAS e PROJETOS que

venha a favorecer o crescimento das

.propriedades no sistema produtivo
e lucrativo com objetivo de evitar o .

êxodo rural e também principalmen
te melhorar a qualidade de vida do
AGRICULTOR no campo, diz o então
Secretário da Agricultura. O Presiden- .

te -Narciso, agradece á todas as pes
soas da Sec. da Agricultura; EPAGRI;
Sec. da Educação; Sec. de Obras; Sec.
da Saúde; enfim, a Prefeitura como

um todo. Agradece também o apoio'
recebido dos Sindicatos; Comércio

local; Imprensa; e ao Padre com sua

bênção aos tratores. A todos, e, prin
cipalmente aos colonos e motoris

tas, nossos sinceros agradecimentos
e homenagem pelo seu dia. Desejo
também um abraço de agradecimen
to e parabéns para a RAINHA e as duas
PRINCESAS. Muito Obrigado a todos!

FESTA DO COLONO NA VISÃO PRETO E BRANCO
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Está sendo desenvolvido
em nosso município com, os
professores de escolas multisse
riada o plano de multiplicação
da formaçã_o recebida para a

efetivação da metodologia da
ESCOLA ATIVA E DA CONCEP

çÃO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO,
visando à qualidade do ensino
no campo e procurando garan
tir a formação continuada aos

professores das ESCOLAS DO

CAMPO, na modalidade Mul
tisseriada. Tem como professor
multiplicador a professora Maria
Emilia Figueiredo

13 DE AGOSTO DE 2011 EDUCAÇÃO

I'

Jornal de AlfredoWagner�

A Secretária de Educação represen
tando todas as Secretarias Municipais
vem agradecer a todos os funcionários

pelo empenho, dedicação e esforço para
tão almejado sucesso da Festa do Colo
no. Deixamos nossas Famílias em pleno
domingo, dia de descanço;mais para um
motivo tão especial. Saudar as pessoas
responsáveis em trabalhar diariamente'
na agricultura produzindo os alimentos

para alimentar as nossas Famílias.
Agradecer ainda de maneira especial

aos Assadores e responsáveis pela carne,

que desde muito cedo estavam presen
tes trabalhando para deixar o churrasco

especial. São pessoas voluntárias da co

munidade que sempre estão presentes
em todas as festas promovidas peloMuni
cipio não medindo esforços para agradar
a todos recebendo os elogois merecidos. .

Não esquecendo da equipe da lirn

peza e mautenção que derão duro traba
Ihando direto para manter o pátio limpo
para circulaçao dos participantes, cuidan
do das plantas e embelezamento do nos

so belissímo Parque de Exposições.

EJAdiploma
31 alunos no

• •

primeiro
semestre

A coordenadora do EJA Ja

queline Rabelo Maffei, a secretaria
Nilva Hamilton e os professores
Ana Paula, Cleide, Greiciqueli,
Ivan, Suelem parabeniza seus

31 alunos que concluíram o

ensino fundamental e médio no

primeiro semestre de 2011. No

segundo semestre estamos com

195 alunos matriculados e cada
dia há mais procura de pesso-
as de nossa comunidade para
fazerem matriculas com um so

propósito,aumentar seus conhe
cimentos e ter o melhor nível
cultural.

.

Escola ativa
chegou em

AlfredoWagner

Que Deus derrame muita bençâo
a todos com muita Saúde, Paz, Alegria
para estar-mos sempre juntos nos ou-

tros momentos como este.

Albertina Marques Rover
Secretária de Educação

Festa da Família

Nos dias 30/31 de Julho parte da

grande família Educação foi à Nova
Trento, conhecer mais profundamente
a terra de Santa Paulina. Foi um final
de semana esplendoroso, com direi
to a jogar dorminhoco e levar rolhada
quem dormia. Uma missa maravilhosa
e abençoada que tocou profundamen-

A direção e APP da Escola Reu
nida Balcino Matias Wagner, através
deste, vem agradecendo a participa
ção da comunidade em geral e em
especial aos pais, alunos, professores,
serventes, festeiros, patrocinadores e

voluntários pelo sucesso alcançado
na realização da festa da Família. O
lucro foi de R$12.171, 15 que serão

aplicados em prol dos alunos.

te o povo Alfredense. Conheceram os

sqgros da Secretária Albertina, que são
um exemplo de vida, alegria em pessoa
e muito amados "Ganhamos um Nono
e uma Nona" Falou a turma da Educa

ção. Que já querem repetir a dose, pois
os momentos bons devem sim ser lern
brados e revividos quando possíveis.

Oficina de EducaçãoAmbiental
emAlfredoWagner

Na Escola Balcino, em Alfredo
Wagner, 30 professoras participaram
dê) movimentada Oficina de Eduéa
ção Ambiental promovida pela Reser-

.

va Rio das Furnas em parceria com a

SPVS - Sociedade de Pesquisa em Vida

Selvagem e EducaçãoAmbiental:
Os dias 18 e 19 de jullho, ilumi

nados pelo sol, entraram para a his
tória da cidade, com o casal Fabrício
e Fernanda orientando as atividades.

Geógrafos formados pela UFSC. pas
saram um tempo em Montpellier,
França, onde estudaram Ecologia.

Com as professoras, repartiram
suas experiências e teceram informa
ções sobre Leis, Florestas, Biodiversi
dade, Agua e Mudanças Climáticas;
distribuiram fotos, sementes enigmá
ticas, até fizeram as professoras equi
librarem pregos para comprovarem
que nada é impossível.

Teoria e prática foram tempera
das com atividades lúdicas que cul
minaram com uma saída de campo
no Parque Municipal onde alguns
escorregaram em trilhas, outros

viram pica-pau-dourado, galinha
-d'água e observaram bichos.

Todas preencheram questioná
rios e revelaram ter capacidade de
participação além das expectativas,
porém lamentaram o lixo, descara
damente espalhado pelo caminho.
Aliás, fizeram questão de tirar uma

foto em protesto pela falta de res

peito com a paisagem.

Desmatamento Evitado
Florestas de araucária, reduzidas

a invisíveis pontos azuis num mapa
apresentado por Flávio Krüger, da
SPVS, entristeceram o grupo.

• A seguir, a apresentação do Projeto
Desmatamento Evitado trouxe alento

por adotar remanescentes e potenciais
áreas de recuperação, como é o caso

da Reserva Rio das Furnas.
A Oficina teve apoio da Secre

taria de Educação, que aproveitou
a capacitação das merendeiras na

mesma Escola e serviu lanches e

almoço a todos os participantes.
Conclusão unânime da turma:

dois dias é pouco.
Para um município rico em bio

diversidade e importância pra lá de
comprovada como manancial de
uma das maiores populações do
Estado (Bacia do ItajaO, todas fica
ram ansiosas por mais informações
para repassarem aos seus alunos,
com razão querem mais.

Fabrício orientará a Escola de
Picadas, mensalmente, até o final
deste ano, numa primeira fase, con
forme o Plano de Manejo da Reser
va. Depois, pensa-se num contato
com a Eco-Ecole. E, vamos nós!

Parabéns a todos os partiCipantes!

.,..,

Agradecimento aos Calabo,radores
da 3a Festa do Colono

1.
I
J

. Formatura do proerd
A Secretaria Municipal de Educação

convida para a formatura dos alunos do
PROERD de 201'" Num período de dois
meses o"Policial amigo"Carvalho esteve no
vamente nas Escolas Municipais do Passo
da Umeira, BalcinoMatiasWagnereColégio
Estadual Silva Jardim para instruir, ensinar a
combater e ficar longe das DROGAS.

Este Programa alerta aos alunos e

seus familiares dos perigos de experi
mentar e dos males que o uso e vício das

drogas trazem para os seres humanos.
Local: Ginásio do Colégio Estadual

Silva Jardim
Horas: 19:00 horas
Venha comemorar com os alunos

mais esta etapa Apoio: Prefeitura mu

nicipal, Policia Militar e LlONS CLUBE
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': (48) 3276·1185 :
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recebe atualmente por 600 consultas
e realiza 300 cirurgias mensais. "Temos

que aumentar a quantia que-o SUS nos

paga, e também queremos chegar a

fazer 450 cirurgias mês, pois a equipe
é muito unida e competente para isso"

garantiu o diretor da instituição.
O prefeito de Santo Amaro da Im

peratriz, Edésio Justem_agradeceu o

empenho o deputado Marcos Vieira e

se mostrou disposto a rever a quantia
que o município repassa à instituição.
"Queremos o São Francisco cada vez

mais forte".
O deputado estadual Marcos Viei

ra está licenciado da Assembleia por
60,dias, em um acordo definido com a

. bancada do PSDB. Enquanto isso, rea
liza roteiros pelo Estado com reuniões

para fortalecer o PSDB visando as elei

ções de 2012.

POLíTICA/CULTURA ALEMÃ
• � • • • ii. ot' #,-._....• <0&.'1, (,. 'r-'4- # "'

... �'4 �-" tI." .-'" III a:, L,,('" *-'t... T
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MARCOS VIEIRA GARANTE RECURSOS PARA HOSPITAL

DE SANTO AMARO

O secretário de Estado da Saúde,
Dalmo de Oliveira, deu três notícias

importantes para o Hospital São Fran
cisco deAssis, em Santo Amaro da I rn

peratriz, em uma visita que fez na ins

tituição na manhã desta quinta-feira.
Acompanhado do deputado Marcos

Vieira, que articulou a visita e um pedi
do de recursos, Dalmo garantiu RS 320
mil para o São Francisco, além da am

pliação da ala cirúrgica e da doação de
um equipamento usado em cirurgia
ortopédica, de nome Arco em C

"Fiz questão de visitar o hospital
pois já tinha informações de que fazia
umbom trabalho. Constatamos isso e,
na presença do deputado Martos Viei-

desenvolvidos pela Comissão de Agri- ra, que fez todos os contatos, confirmo
cultura em defesa dos produtores fa- que o Estado vai ajudar'� disse.
miliares catarinenses. Queremos unir Para Marcos Vieira; a visita do se-

forças para buscar mais investimen- cretário é a certeza da importância que.
tos do Governo em ações e políticas "o São Francisco tem para a região. "Ele
públicas que beneficiem a categoria'; pode ajudara atender os pacientes que
afirmou o Deputado, em seu discurso estão em hospitais de Florianópolis, prin-
no ato que marcou a posse do colega cipalmente na baixa e média complexi-
de parlamento Dirceu Oresch (PT), na dade" disse o deputado Vieira.
coordenação da Frente Parlamentar.A Segundo o diretor da instituição,
nova Frente Parlamentar tem como Oscar Frederico Seemann, os recursos

proposta colaborar, junto à Frente garantidos vão possibilitar a ampliação
Nacional, na construção de um marco no atendimento, bem como terminar

regulatório legal que garanta a trans- a obra do complexo onde funciona à
ferência de recursos públicos para as administrativo. "Fomos ao deputado e

instituições que prestam serviços de ele nos garantiu que ajudaria. Isso se

assistência técnica e extensão rural confirma hoje com a visita do secretá-
aos agricultores familiares. rio Dalmo e a liberação destes recursos

AÇÕES LEGISLATIVAS DEPUTADO
ESTADUAL ALDO SCHNEIDER

Nova Frente Parlamentar da Agri
cultura Familiar e Apoio à Pesquisa e

Ater, e Comissão da AgriCultura vão
atuar em parceria para defender o

segmento em Santa CatarinaA re

cém instalada Frente Parlamentar da

Agricultura Familiar e Apoio à Pesqui
sa e Ater, vai ter o apoio integral da
Comissão de Agricultura e Política
Rural da Assembleia Legislativa' de
Santa Catarina para atuar em defesa
destes segmentos no estado. A ga
rantia foi oficializada pelo Presidente
da Comissão, Deputado Aldo Schnei
der (PMDB), durante a cerimônia de

instalação da Frente Parlamentar na

tarde desta quarta-feira (03/08). "Esta
iniciativa vem somar aos trabalhos

CENÁRIO EUROPEU NA GRANDE FLORIANÓPOLIS
A pequena e charmosa cidade de'

São Bonifácio foi palco de uma série de

fotografias que devem estampar o fol
der 2011/2012 da OeutscheWelt, socie
dade alemã de Florianópolis. Com mais
de 130 casas construídas no estilo en

xaimel, está preservado um patrimônio
de valor inestimável para o município.

Descendentes de alemães católl
cos e luteranos, a maioria da popula
ção de São Bonifácio tem muito cuida
do com a preservação de suas casas e

de seus jardins, um capricho invejável;
nas praças e ruas tudo em ordem, tudo
limpo. Nos gramados que revestem as

NOTA: Esse pequeno texto eu re

cebi do amigo Toni Jochem, que mui
to tem contribuído com a história e a

cultura alemã em todo nosso Estado.
A Richtkranz foi colocada sob a cume

eira do prédio que abrigará o posto de
saúde de Aguas Mornas - Se. no dia 02
de Agosto de 2011. Fica uma sugestão
a todos, para usarem desse simbolismo
tradicional e cristão, quando da edifica
ção de suas casas, prédios, construções
enfim, para também se valerem dessa
tradição, enaltecendo assim a obra e a

sua riqueza cultural.

,montanhas que circundam a cidade,
uma visão paradisíaca e as marcas de
um povo trabalhador.

Belas cachoeiras são a marca natu

ral do município, grutas simbolizam a

fé de uma gente pra lá de especial, e se

multiplicam ao longo do caminho que
nos leva para um lugar que se preserva,
preservando também as suas tradições.

Bela São Bonifácio, uma excelente

opção de passeio, com pousadas ca

prichadas, bons restaurantes e belezas
naturais de tirar o fôlego, tão bonita de
se ver, a apenas 61 Km da BR 101 no en-

.

troncamento com a SC 282 em Palhoça.

fundamentais para o sustento da insti

tuiçâo" concluiu Oscar.
A liberação de recursos, segundo

o secretário de Saúde, também é pos
sível com o Revigorar 3, projeto apro
vado pela Assembleia, que foi relatado
pelo deputado Marcos Vieira, e san

cionado pelo governador Raimundo
Colombo. "Os hospitais filantrópicos
foram incluídos no programa e podem
parcelar as dívidas" disse Oliveira.

.

Além. deste recurso, Marcos Vieira

já havia ajudado na liberação de outros
RS 700 mil, em 2008, por um convênio
com a secretaria de Saúde do Estado.
"Foi quando a direção do hospital me
procurou pela primeira vez e fiquei co
nhecendo a instituição e me coloquei à
disposição". concluiu Vieira.

O São Francisco de Assis atende
1,8 mil pacientes mês pelo SUS, mas

,

I,

DAS RICHTfEST OU fESTA DA CUMEEIRA
t uma tradição que, em sua

versão alemã, se resume na rea

lização/promoção de uma festa;
nela o proprietário de uma casa

em construção agradece aos

construtores e todas as outras

pessoas diretamente envolvidas
nos trabalhos de edificação e a

Deus. Nessa centenária tradi

ção o proprietário, construtores,
amigos, colaboradores, vizinhos
e familiares são convidados e,
uma vez reunidos, uma- guir-

landa (coroa de flores) com fitas
coloridas amarradas: conhecida
como "Richtkranz'; "Richtkrone'�
ou "Richtbaum" é levantada
sobre o telhado e colocada no

tronco de uma pequena árvore
de modo a ser facilménte vista
nas imediações da obra. Afas
tava-se assim, de acordo com'

a tradição, a infelicidade de um

acidente, estariam defendidos
contra o sortilégio e livres das
ciladas do mal.

PALHOÇA
STAMMTISCH
11 de Setembro de 2011
CCPI - Ponte do Imaruim

Informações: (48) 3242 3467

SÃO PEDRO DE A_lCÂNTARA
OKTOBERTANt
17 e 18 de Setembro de 2011

Informações: (48) 3277 0122

SÃO BONifÁCIO
KLEINE BIER fEST

08 de Outubro �011
Local: Hawerroth -

restaurante e Eventos -

Pesque e Pague
Informações: (48) 96320227

ANITÃPOtlS
FESTA DO COLONO .\

29 e 30 de Outubro de 2011

Informações: (48) 32560131

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Fortes chuvas causam estragos em AlfredoWagner
Alfredo Wagner mais uma vez destruição de pontes,' queda de

está em Situação de Emergência . postes, etc As éônsequências não
devido à chuvas que caíram nestes

"

poderiam ser piores: as chuvas atra-
últimos dias. palharam o plántio da cebola que

A situação anormal das chuvas em moitas comunidades tem seu

neste mês provocou desastres em começo nesta época, e a frequên-
diversas comunidades, causando cia as aulas ficou prejudicada pois
sérios danos inclusive com riscos à muitas estradas, não perr��em a

incolumidade e à vida de alfreden- passagem do transporte escolar.
ses residentes no interior. Quase Graças a Deus não tivemos

todas as comunidades' foram atin- vítimas humanas, apenas prejuízos
gidas por algum tipo de desastre: materiais.

desmoronamento, enchente, Os secretários juntamente com

PAlAVRA DO
PREFEITO

PREFElIO FORMIGA

Daniel Cansian
As fortes' chuvas que caíram

sobre o município de Alfredo
Wagner nos dias 7 e 8 de outu

bro castigaram mais uma vez à
malha viária municipal. Diversas
comunidades e inúmeras famílias
ficaram isoladas devido a queda
de barreiras e a' destruição de

pontes e bueiros.
O fechamento das compor

tas da Barraqern de Ituporanga
causou o alagamento de diversas
áreas de lavouras e pastagens. A
defesa Civil Municipal aguarda o

escoamento das águas acumula-
.

das na 'Barragem para verificar se

houve ou não algum comprome
timento na Estrutura da Ponte de
concreto que foi construída na co

munidade de São Wendolino .

A ponte, até o momento en

contra-se submersa, não sendo

possível uma avaliação de preju
ízos. Essa ponte é a principal via
de acesso a diversas comunida
des do município.

Verificou-se também que al

gumas residências encontram

-se ameaçadas por deslizamen
tos que atingiram ou ocorreram

próximas as mesmas. A Defesa
Civil orientou os moradores de
áreas de Risco para que procu
rem abrigo em casas de parentes
e amigos até que os problemas
sejam resolvidos.

em consequência da extensa

malha viáriia e grande área do

r

I.

o vice-prefeito e a coordenadora

municipal da Defesa CMl, Sra. lzabel
Cristina Andersen Kretzer percorre
ram as áreas afetadas e estão prepa
rando o relatório para a Defesa CMl
informandoda situaçãoerequeren
doajuda para a recuperação dama
lha viária e das pontes destruídas.

.íácorneçarnos a recuperar as
áreas mais afetadase que podemos
trabalhar com nossos próprios re

cursos para que todos possam ir e

vir com liberdade e segurança.

)

I'
, ,

nosso município, tendo como

agravante a .baixa arrecadação,
a Administração terá grande di-

ficuldade para' contornar a situ

ação, caso não receba auxílio fi
nanceiro do governo Estadual ou r

,

Federal. O pode ser feito, dentro
das possibilidades' orçamentárias
do município, já está sendo en-

caminhado. Estradas estão sendo
liberadas, pontes recuperadas e

bueiros reconstruídos.
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