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EDITORIAL/OPINIÃO Janeiro de 2012

JA ultrapassa De e RBS
Mauro Demarchi

.

Tenho certeza que você riu ao ler este tí
tulo; não é mesmo? Como pode o nosso o nosso

pequeno jornal, com apenas 1 ano e sete meses de
publicação e circular principalmente em nossa Al
fredo Wagner querida, superar veículos de comu

nicação estaduais?
Na verdade, isso acontece apenas na ca

beça de algumas pessoas que não estão contentes
com a existência do JORNAL ALFREDO WAG
NER. Quem são eles? Você.vai ter que descobrir!

Vou me explicar: o JA precisa de' pa7

trocínio para ser impresso e distribuído gratuita
mente na cidade. Em busca de patrocínioprocura
mos empresários, comerciantes, poder público
e diversas entidades. O comércio tem ajudado, e

muito.

Em busca de Patrocínio procura
mos o comércio, que nos tem

ajudado muito
Um. destes empresários reclamou do

preço da propaganda na primeira página do jornal
dizendo que "está mais caro que a RES'�

Era a quarta vez que eu ouvia isso: Fazer
propaganda no JA é mais caro que anunciar no·DC

.

ou na RES.
Você riu de novo, eu sei! E você tem razão.

.

As pessoas que afirmaram isso não têm noção do
que estão falando, eu sei. Amaldade está em quem
passou a mentira para elas e esse "quem" ou esses

"quens" (desculpe-me forçar o português) sabe o

estrago que faz para um jornal pequeno desviar
patrocinadores. Esta é a intenção de quem anda
espalhando esta "de-sinformação".

Essas quatro pessoas tiveram a ingenui
dade de me falar que fazer propaganda no DC é
mais barato que no JA, mas não me contaram de
quem ouviram isso.

Anunciar no JOR
NAL ALFREDO WAGNER é
mais barato do que anunciar
no DC ou na RES e mesmo nos

jornais regionais A Comarca,
Destaque e Vale Sul.

O Diário Catari-'
nense cobra o centímetro/
coluna e possui uma tabela
muito variada onde o valor de
R$ 7.150,00 é 'anunciado para
4 cotas. A RES cobra por segundos de veiculação,
sendo que o valor varia de acordo com o horário
e a programação, IS" custa de R$ 349,00 a R$
17.060,00 horário mais caro.

Ituporanga possui três jornais que circu-
.

Iam na região e nos três a tabela é parecida 'entre
eles, sendo que o tamanho das pro-pagandas é
menor e o valor mais caro que no Jornal Alfredo
Wagner.

Anunciar no JA é mais barato que
noDC, naRBS, Comarca, Destaque

e Vale Sul
Nenhum dos três jornais de Ituporanga

dá destaque especial a Alfredo Wagner. O destaque
é Ituporanga. Um comerciante de Alfredo Wag
ner jamais' terá retorno financeiro anunciando em

jornais regio-nais, pois até mesmo a população do
nosso município vai a Ituporanga fazer compras
por lá porque a maioria dos anunciantes e das pro
moções é de lá.

Caso você não tenha interesse regional ou
estadual, não vale a pena investir seu dinheiro em

veículos regionais ou de alcance estadual.
A pessoa que espalha a informação errada

·e de mal gosto não quer que o JORNAL ALFRE
DOWAG�ER continue circulando. Por que? Não

SANTA CATARINA .

PREçOS ."_... ,-,. .. ,, ....�.�-
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Quanto custa para
anunciar no JA?

I .

Ligue e pergunte:
Mauro Demarchi

(48) 88021578
Wilhan de Souza

(48) 99507022

sei. Se você ouviu algo parecido, pergunte omotivo
a quem lhe passou a informação.

A vida social, intelectual, cultural e
política de AlfredoWagner sai a

conta-gotas no De, RBS, ou nos jor
nais Regionais

A característica da REDE JA é a inde
pendência de cada jornal. As cidades pequenas
do interior, seja de Santa Catarina ou de qualquer
outro Estado, são menos-prezadas pela grandemí
dia que só publica algo sobre elas quando é pago a

peso de ouro ou quando ocorre algum.evento de
natureza espetacular, seja na divulgação de atos
criminais ou de catástrofes naturais.

As pequenas cidades do interior, são

obrigadas a viver de jornais regionais ou esta-duais
que dificilmente publicam ou divulgam seus acon

tecimentos. A vida social, intelectual, política, cul
tural de uma cidade como Alfredo Wagner só vai
circular em conta gotas nos jornais como Diário
Catarinense (ou mesmo nos regionais como A Co
marca, Destaque ou Vale Sul). E com razão, pois
o objetivo deles é uma abrangência maior ou o

destaque na cidade a que pertencem.
As cidades do interior precisam de um

jornal específico para elas, que noticie, que divul
gue, que compartilhe a vida no município.

A existência de jornais do interior como
o JORNAL ALFREDO WAGNER e ou-tros da
Rede JA é uma'manifestação de independência
das cidades pequenas que sem um jornal próprio
só recebe noticias mastigadas de jornais maiores,
escritas por gente que nada tem a ver com a cidade.

Partidos políticos e candidatos também
devem investir no JORNAL ALFREDO WAG
NER a menos que tenha pretensão a um cargo de
nível estadual ou regional, pois se sua base eleitoral
é AlfredoWagner, por que benificiar um veículo de
outra cidade e região e não o jornal de seu próprio
município? Quando você leitor, vir seu candidato
com propaganda em jornal que não o de Alfredo
Wagner, pergunte porque ele não prestigia o jornal
da cidade.

/

.

JORNAL ALFREDOWAGNER
gente nossa escrevendo para nossa gente

Enfim Boas Notícias

DegoMaciel
No dia 02 de fevereiro de 2012, um ano depois de nosso aleita sobre o

perigo deste acidente geológico em Águas fias na BR 282, no conhecido Cocho'

D'Água, que causava preocupação a nosso município e a todo o alto vale do

Itajaí.
Enfim, fazem 15 dias, inicia-ram as obras do muro de contensão em

cortina estirada. Numa extensão de 250 metros, com altura de 15 metros e

profundidade média dos tirantes na rocha de 23 metros, com um custo aproxi
mado de R$ 8.000.000,00 ( oito milhões de reais).

Segundo o encarregado da obra Sr. Vilmar Soares da Empresa TV
Técnica Viária S.A., com sede em Curitiba e filial em Florianópolis, a duração
da obra será em torno de 7 (sete) meses. Esta obra é responsabilidade do DNIT
Departamento Nacional de Infra-Estrutura e Transportes.
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Os artigos escritos por
nossos colunistas não

refletem necessariamen
te a opinião do jornal,
sendo de inteira res

ponsabilidade de seus

respectivos autores.
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20 Rodeio Estadual de Campe�Z��.AndmITKTetzeT
Ivan Dornelles Andersen

� htttrJIsc5.wm.rP.p=17024
Ô Movimento Tradicionalista

Gaúcho de Santa Catarina realizou nos
dias 6,7 e 8 de janeiro de 2012, o 2° Ro
deio Estadual de Campeões, no Parque
de Exposições Manoel Prá, no municí
pio de Urubici,

O 2° Rodeio Estadual de
Campeões, é um evento tradicionalista
que procurou reunir os melhores laça
dores e ginetes de cada região do nosso

Estado, que foram escolhidos através
de concurso nas 17 regiões tradicion
alista. Além de ter como objetivo es

tabelecer uma maior integração entre
as regiões tradicionalistas do estado e

a valorização de !l0ssa cultura gaúcha.
Nesta edição ainda aconteceu as mo

dalidades dos jogos tradicionalistas
como a bocha, tava, truco. Participa
ram do evento representantes das 17

regiões tradicionalistas.
Sagrou-se Bi-campeã Geral

do Rodeio a 15a Região Tradicion
alista composta pelos municípios de
Água Doce, Catanduvas, Campina da
Alegria, Ibicaré, Ioaçaba, Iaborá, La
cerdópolis, Luzerna, Presidente Caste
lo Branco, Salto Veloso, Treze Tílias,

do Sul, São João do Sul, Siderópolis,
Timbé do Sul, Treviso, Turvo, Urus
sanga.
3° Lugar seleção de laço adulto - 15a

�-egiã9 Tradicionalista
O grande campeão de laço in

dividual o BRAÇO DE OURO, Fabrício
Pereira Mattos, é laçador da z- Região
Tradicionalista, filiado. ao CTG Cam

pestre Catarinense do município de
Urubici.

.

Ao todo foram premiados com
troféus 427 participantes e 108 meda
has, nas 33 modalidades campeiras e

nas 7 modalidades de jogos tradicio-

Vargem Bonita.
Na modalidade laço seleção adulto (10
laçadores) a grande campeã foi a 1 a

Região Tradicionalista formada pelos
municípios de Lages, São José do Cerri
to, Palmeira, Correia Pinto, Bocaina do
Sul, Otacílio Costa, PonteAlta e Painel.

2° Lugar seleção de laço adulto
- 6a Região Tradicionalista - Araran

gua, Balneário Arroio do Silva, Bal
neário Gaivota, Cocal do Sul, Criciú
ma, Ermo, Forquilinha, Içara, Jacinto
Machado, Morro. Grande, Maracajá,
Meleiro, Nova Veneza, Praia Grande,
Passo de Torres, Sombrio, Santa Rosa

nalistas (bocha, truco, tava) realizadas
no evento.

Ainda forâm selecionados os

melhores 10 laçadores do Estado para
representar o MTG em eventos exter
nos como o 'Rodeio Internacional de
Vacaria.
Na terceira edição é uma proposta da
Diretoria do MTG, a realização das
modalidades artísticas que será con

templada com a realização do Festival
Catarinense daArte e Tradição Gaúcha
de Santa Catarina - FECART , tornan-.
do-se, assim o maior evento gaúcho do
Estado de Santa Catarina.

NOTÍCIAS DO ESPORTE'
Primeiramente, gostaria de falar algumas coisas sobre o ano de
2011. Com o fim do referido ano, também encerramos várias
atividades. Participamos de todos os eventos realizados pela Fes
porte como OLESC, Je>GUINHOS e JASC. Estávamos presen-

Fábio Dorigon tes também em campeonatos realizados fora de Alfredo Wagner
(Aguas Mornas, Santo Amaro da Imperatriz, Angelina, entre ou-·

tros), além da Copa Eletrosul onde participamos em duas categorias: sub-13 e sub-20.
Em 2011 também foi realizado em nossa cidade três campeonatos: Campeo

nato Municipal,Campeonato de Horário e Campeonato Aberto, totalizando sete me
ses de disputas, o que é uma forma de incentivo a prática de esportes e à aproximação
dos jovens para atividades sadias. .

No último campeonato realizado, o Campeonato Aberto, partici1?aram 36

equipes, com aproximadamente 400 atletas, dando destaque ao grande numero de
equipes vindas de outras cidades, no total de quinze. O motivo de tantas equipes
vindas de fora se justifica pelo fato de estarmos participando ativamente dos campe-
onatos realizados fora da nossa cidade. .

Para o ano de 2012 teremos muitas novidades. A mais importante é a refor
ma do Ginásio de Esportes Rogerão, que tem início previsto para o mês de fevereiro.
Com esta reforma serão alcançados muitos objetivos, como a oportunidade de pro
mover em nossa cidade eventos esportivos com equipes profissionais, estimulando
assim as crianças do município a participarem de atividades voltadas ao esporte.

Neste mês de janeiro, a equipe CME Adulto está participando da Copa Cebo
Ião, já estando classificada para as quartas de final, sendo a única entre as participan
tes que têm na escalação do time somente atletas do município. .

Aproveito a oportunidade para agradecer a todos que patrocinaram a inscri
ção das equipes para a Copa Cebolão, oportunizando assim a participação de nossa

cidade neste evento. Agradecimentos à Farmácia Farma Vida, Açougue do Maca
ca, Farmácia do Ceceu.Posto do Liço, Churrascaria Kretzer, Supermercado Beppler,
PCS Imóveis, Rede Sani Farma, FlávioWagner de Souza e Barbearia Dorigon.

Por fim, convido todas as equipes e torcedores para prestigiar o 5a Campeo-
nato Aberto de Picadas 3a Taça Terra Nova. .

'
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A TRAGÉDIA E NÓS tradição ou favorecendo·o pecado.

O povareu que se reuniu para ver a

tragédia, corno sempre acontece em

todos os tempos e lugares, não irnagi
nava que os fariseus. estavam pondo
Jesus a prova. -

Jesus disse: "aquele que não
tiver pecado que atire a primeira pe
dra" e olhando profundamente para
cada um dos acusadores, com seu

bastão, na terra quente daquela. ci
dade, foi anotando os pecados deles.
E cada um, olhando no chão escrito
seus pecados. mais escondidos, foi se
retirando em silêncio. E aqueles que
Jesus Cristo ainda não tinha pousado
seu olhar, preferiram não esperar, e

se retiraram, sabendo o que seria re

velado.
Quando todos tinham ido, Je

sus perguntou para a mulher: "Onde
estão aqueles que te acusavam? Eu

Jesus já sabia do que se trata- também não te condeno, vai e. não
va, mas quis ouvir a versão de uns e peques mais':
de outros. A seus pés uma mulher se Porque este fato histórico me

prostou enquanto fariseus, doutores veio à memória nestes dias em que a

da lei e escribas declaravam: "Ela foi tragédia bateu às nossas portas, at

pega em adultério, por isso deve mor- ingindo pessoas conhecidas e queri
rer apedrejada" Todos queriam saber das por nosso povo?
o que o Mestre diria. O mais provável Pelas cenas que vi iiã tele
era que ele atirasse a primeira pedra. visão: a gritaria de alguns fariseus de
Afinal todos sabiam que ele era um "auditório, berrando e clamando por
Justo. Os fariseus, escribas e dou- justiça.
tores da lei, sabiam que ele não faria A tragédia, quando ocorre

isso, pois conheciam profundamente com o vizinho, é um prato cheio para
a doutrina da Boa Nova. Estavam a toda. semana. A televisão não levou
espreita para pegar o Mestre em con- em consideração as famílias envolvi-

Andava Jesus pelas' ruas de
uma cidade da Galiléia quando ou

viu gritos de uma multidão enfure
cida que caminhava em sua direção.
"Adultera!" - "Maldita!" - "Deve mor-

rer!"

Os filmésrnais aguardados de 2012

Mário Sergio Kalbuch

das. E exibiu para todo país a dor e

o sofrimento sem amínima consider
ação.

Todos conhecem as circun
stância da tragédia, já sabem de cor

e salteado cada episódio por isso não
vai ser notícia aqui no Jornal Alfredo
Wagner.

O episódio é lamentável e não
deveria ter acontecido. A Justiça hu
mana está preparada para lidar com
casos como esse. O culpado será jul
gado e receberá o castigo merecido.

Mas quanta pedra foi atirada
pelo, por fariseus, escribas e doutores
da lei de plantão?

Este caso extremo de violên
cia, pôs em realce, a capacidade que
nós temos de sair atirando pedras a

torto e direito, condenando uns aos

outros sem consideração e sem mes

mo avaliar o que sentem aqueles que
estão próximos de quem condena-
mos.

Na política, então, isso é mais

do que comum. Estamos entrando
num ano eleitoral e parece que vai
chover pedra em muita gente. O ano

nem bem começou, parece que mui
tos escribas com telhado de vidro já
começaram a atirar pedra para todo
lado, talvez na teritativa de chamar a

atenção à sua pífia atuação.
Pensemos nisso, e trans

formemos a tragédia numa lição
moral: "Atire a primeira pedra quem
não tiver pecado".

2011 encerrou batendo recordes forte dtfilmes que vão para o Oscar são
no acumulado na venda de bilheterias. Só filmes que investem muito no roteiro,nas
para se ter uma base do sucesso, o último fortes atuações, no desenvolvimento dos
episódio de Harry fotter se tornou a t�I- personagens e da trama e o que aquilo
ceiramaior bilheteria da 'história, abaixo tudo que� contar.

apenas das duas produções de Iafnes No entanto, o fato é qu.e opúblico
Cameron, com seus Avatar e Titanic. quer ver mesmo são filmes que gas!aram
Transformers: o lado oculto da lua tam- milhões para serem produzidos, ou seja,
bém fez bonito e se tornou a sexta mais efeítos computadorizados, explosões,
lucrativa da história. Outras produções ficção, lugares sendodestruídos, vilões,
que lucraram muítç (oram· Kung Fu mocinhos, jovens não tão indefesas, etc. gascar 3,pirat�� Pirados e O Lorax: em
Panda 2, A Saga Crepúsculo: .AJ:pan- e tal Para esse grande públíco,: filmes busca da TrúfuÍã Perâida. .

��(;�r pàrte.�, Rio e surpreendentemente nesse porte �ão faltarão.}-té\mesfl.10,o Todo e qúalquercinéfilo;no en

Velozes e Fqriosos:Operação Rio. Para O ...•Brasil resQlveg investir em. iunaprodução taI2to já sabeque asmaior�sprodllções do
"n<?vo an�� ao, que Barece os blockbusters milionária, como é ol�aso de 2��oelhô�. ano fi�amcon1 o!retorno,d; P�ter Parker

. pro!lD;etemtofu� cOl1ta da t�l?na, val�n- •.�as são as p�()duçõ
. �r�ca:9-as q��I),l\; Il? novo q E�pe�ç �o�;miAraIlha,

do:Je.mbr� qtle se tt:atam'tfe· produçôeª 'ainda' fazem.:.� deD.1<J' a. A.'" ão:,q,t ,a·ad.�ptação. ao:, li .,ogos ;Verazes, q,.

gp.e já .�eit; o orçamento gigantesco, car- Hugo'Ç"a1?ret;'�o étimo Mar'
.' c�rse�e,0 nOVio.,..�nieritan.�ie: o J3.eenc,?ritl.'O;fO\Ü�;

t:egada�4eefeitos visuais.. , ..<. ,NI?f0<Jpeiro FFtas�a: ,2:�0 F<sp{ritoid� .. ��,f,episótli?. de o, v�P��fsço :\iSfga,
O'ane 9o�eçaapost��o t)�'s.e- yiing�9a,�J.Jjq,ª da�oi�4: QlJe$ '}i9reB:usc�!o �í1nhe9��p�t�..: ar.�:

9jíen�ias, C?m@11'O(;'aso de S�err
.

HoL-' P04�rsem.Limites, Joh� Càrter�Es ..

' ';i r�uniãó: detrfIulk, 'FIóinem" .....
no;

:!n�st2: O jogo 'd.aS�i SomÉra.s,'.. e .(�s+Espe�lio m�u,.;,Fúria d� .J'itãs. 21j;e �a�!.e->yiú1ta Negra:, G�vião �l.'quêfro, Íhor"e.;
esq�os'3 e ã segunda Patt:e, g�m ,shit?:'" Batalha dos Mares são ape1Í�s àl-'<sapifão América em Os. Vingadores.;;
ao Centro tia Terra, intitula a como guns dos no.m�s que devem tomar çonta Pqrém quem deve se d�r oem mesmo é

Viagem -2':, a jlha=rnisteriosa. Além das da telona nesse ano.
.

a Wamer Bras quê este ano conta com

sequencias, temos ospossíveis indicados Os fãs do terror esperam an- um novo episódio para O Senhor dos
ao Oscar, como no caso, de O 'Abrigo, O siosos por A mulher de Preto, Filha do Anéis, com O Hobbitt: Uma jornada In
Espião que Sabia Demais, J. Edgar (que Mal, Atividade Paranormal4, Terror em esperada, e obviamente com o filme mais
tem Leonardo di Caprio no papel princi- Silent Hi1l2, Resident Evil5, O Massacre aguardado do ano: Batman - o cavaleiro

pal) e a refilmagem do sueco Millenium da Serra Elétrica, REC 3 e Halloween 3. das trevas ressurge, que segundo o site d�
- Os Homens que Não Amavam as Mul- A criançada por sua vez conta Gl deve.ser um dos maiores eventos do
heres. Bom sempre lembrar que o grande com A Erà do Gelo 4, Valente; Mada- ano. É esperar pra ver.

AGRONEGÓCIOS

Nivaldo Bardt

Brasil perderá 33 milhões de
hectares de produção agro
pecuária com aprovação do
Código, diz assessor do Meio

Ambiene
Dados da CNA

mostram a redução na área des
tinada à produção de alimentos
no Brasil representará uma per
da de R$ 46 milhões no Valor
Bruto da Produção.

A aprovação dó novo

texto do Código Florestal, da
forma como foi enviado à Câ

mara dos Deputados revisto

pelo Sendo, representará uma

redução de �3 milhões, de, hec
tares do total de cerca de 220

milhões de hectares ocupados
pelas atividades de produção
agropecuária no Brasil. Os da
dos foram confirmados pelo
assessor especial do ministério
do Meio Ambiente (MMA),
Luiz Antônio de Carvalho, ao

participar do seminário de ca

pacitação do Guia de financia
mento da Agricultura de Baixo

Carbono, na sede da Confeder

ação da Agricultura e Pecuária
do Brasil (CNA), em Brasília.

Dados da CNA

mostram que esta redução na

área destinada àprodução de al
imentos no Brasil representará
uma perda de R$ 46 milhões
no Valor Bruto da Produção
(VBP), se considerados preços e

produção constantes. A exigên
cia de replantio das margens
de rios, na forma como está no
texto do Código Florestal em
discussão na Câmara, reduzirá
em 15% o VBP da atividade

agropecuária no Brasil. Esta es

timativa de perdas de áreas de

produção, confirmada pelo as

sessor do Ministério do Meio

Ambiente, é a causa da preocu
pação demonstrada pela ban
cada ruralista na Câmara dos

Deputados diante do texto do

Código Florestal aprovado pelo
Senado.

,

Fonte: Assessoria CNA
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PassatempoCamilo C. Andersen

LABIRINTO

Encontre a saída do iabirinto ao lado. Este passatempo
é ideal para o estimulo do poder de observação e do ra

.ciocínio lógico de crianças, jovens e adultos. Podendo ser

utilizado como aux-iliar no processo ensino aprendizagem,
sendo uma excelente atividade educativa.

PALAVRAS CRUZADAS

Passatempo de palavras cruzadas que tem por objetivo estimular o raciocínio

lógico de crianças, jovens e adultos. Observe que nesta atividade só é necessário
encaixar as palavras no lugar correto, sem ter de responder nenhuma questão.

1 2

8

oglca.
O garoto apanhou da vizinha, e a mãe furiosa foi tornar.satisfação: Por que
a senhora bateu no meu filho? Ele foi mal-educado, e me chamou de gorda.
f, a senhora acha que vai emagrecer batendo nele?

.

Marido Cruel
A mulher comenta com o marido: Querido, hoje o relógio caiu da parede
da sala e por pouco não bateu na cabeça da mamãe .. � Maldito relógio,
Sempre atrasado ...

.

Diálogo de Casais
Convers� de casados: Querido, o que você prefere? Uma mulher bonita ou

um� mulher inteligente? Nem uma, nem outra. Você sabe que eu só gosto
�w�, '

Vertical
Asno

1u'atu

Ga.roupa
Jabuti

Horizontal
Vaca

. Ganso

. Rato
, Urubu

Jaburu
Lince

Caça Palavras: Estados Brasileiros.
Encontre as palavras no emaranhado de letras abaixo, as palavras podem
estar em todos os sentidos, ou seja, na horizontal, vertical, diagonal, de Cima
para baixo e de baixo para cima. Este passatempo' é ideal para o estimulo
dó poder de observação e do raciocínio lógico de crianças, jovens e adultos.
Divirta-se! Palavras Para Serem Encontradas:
ACRE - ALAGOAS - AMAPA - AMAZONAS - BAHIA - CEARA - DIS
TRITO FEDERAL - ESPIRITO SANTO - GOIAS - MARANHAO - MATO
GROSSO - MATO GROSSO DO SUL - MINAS GERAIS

'L O I A S G S R,V A I X B V M Z A Y V·N
Z Z C X V A O S E D Z E B X L X Z T M U
S D E N O D I P D a L E B J A B E A C P
U J P L A A P P W O R X B T I P L E Y _
A O U V B R V M H B R A S I L I ,A M J C
X I L A S C B o I E C A " M X I T C S S
S A,I o X V R o Y.G X T ,u r, P c R M A X
S U K I B I Y I I Y Q c T H A SOM N M
C I G Z Z E D N A R G o P M � C r U I C
Z' Q R a Q A V K S P R F J S U Y K J W _
D UNA K U J v U H H' I R Z V H G H X H
R T K H r s • b A V B I Y J J TOS F Q
E R X B C O • J N T I H Z S Z V I X N A

MPNZEGUVAYLTAWV_A_LZ
V R T Y P O X H M I K N O I V K' N F H E
X M Q v B Y o V I R E I S R V V I K R o
E B • C N I L H L D N C F O'I • A N U Q
_ T O'p R PME T B I E L G X A G D P c
N F B • U R Z K NU. G T C N C H M K K
L D L T P K R U G I R E J D P F X V D A
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.JORNAL ALFREDOWAGNER

!ANIVERSARIANTES

DE JANEIRO E

FEVEREIRO

Jornal Alfredo Wagner: Ma
ria, você falou na dificuldade
com o projeto. Pode nos contar
melhor?
Maria Schuller: Visitamos
vários parques aquáticos e fo
mos construindo uma ideia de
como seria o nosso. Mas em

nenhum lugar que visitamos rante nos horários de, almoço.
conseguíamos projetos. Um Jornal Alfredo Wagner: A

dia, visitando o .Beto Carreiro construção está concluída ou a

tivemos a sorte de conversar família pretende ampliar ainda
com um dos artistas que inte- mais?

.

gram a equi-pe daquele Parque. Maria Schuller: O que está
Ele fez o projeto artístico e esse pronto foi feito corretamente

projeto teve a adequação para ,como deveria ser feito. Além
a construção feito por uma ar- das piscinas, tobogãs, temos

quiteta. a casa das máquinas, a enfer
Jornal Alfredo Wagner: E o maria, banheiros, restaurante

que você me diz da construção? para os funcionários. Aliás; o

Maria Schuller: O cansaço empreendimento ofereceu mais
várias vezes foi companheiro dez empregos para alfredenses,
do trabalho. Foram caminhões Jornal Alfredo Wagner: Gos
e caminhões de terra para o taria de dizer mais alguma coi
aterro. Ao cair do dia o Neri sa?
vinha para os fundos do Res- Maria Schuller: Só nos res

taurante observar o que tinha ta 'agrade-cer a Deus e pedir a
sido construido, imaginando sua proteção para todos aque
o que deveria ser feito no dia les que trabalharam no Parque
seguinte. Ele

-e-

acompanhou as Aquático Salto das Águas e so

obras passo-a-passo, todos os bre todos aqueles que nos visi-
dias, e ainda atendeu' o restau - tarem.

'

Jornal Alfredo Wagner: Como
sur-giu a ideia de construir um
Parque Aquático aqui em nosso

município?
Maria Schuller: Era um sonho
antigo.. Os clientes, conhece
dores desse an-seio da família,
começaram a cobrar e nos in
centivar a construir o Parque
Aquático. Passar da ação para
a execução foi muito rápido e

em um ano e meio construímos
este que é um presente para o

turismo em Alfredo Wagner.
Jornal Alfredo Wagner: Quais
foram as maiores dificuldades
encontradas para a construção.
do Parque Aquático? ,

Maria Schuller: Foram várias.
Em primeiro lugar, foram as

dificuldades para encontrar
um projeto que se enquadrasse
nos sonhos da família. Depois
disso veio o financiamento.
Estávamos decididos a' fazer
o em-preendimento, mas era

preciso en-contrar o melhor fi
nanciamento com as melhores
taxas de juros. Por fim, o tem

po. 2011 foi um ano de muitas
chuvas e isso atrapalhou muitoo
andamento das obras.

FAMÍLIA SCHULLER
INAUGURA PARQUE.
AQUÁTICO

iA multidão paêffica e ordeiia que �iia).eu % Praça da Bandeira eomemorou . .o aniversário de 50 allPs de 'eman�
r \,il'açãq de AI.f.redo w.a.�.. s.. ner.. AutOri�ade�mUnici.pais, ciVi.S e relg.io.sas presenre�, ent.oa.. r�m.hinose,ca�ti.Cos.' na�falinos e partilharam-Sl-ubolo de anrversano: 50 bolos de-50cmx50cm. A alegria contagíante desta'noite especial
ficou guardade na memória de todos e registradas pelas lentes do Jornal Alfredo Wagner.

A família de Neri Schuller abriu o

Parque Aquático Salto das Águas para
o público. Era grande a curiosidade dos

que acompanhavam a construção ao

passar pela se 302. o empreendimento
é um verdadeiro "presente para Alfredo

Wagner'� dizMaria Schuller,

Assocre ..se a a�a ideia

(oapelar Para Viver 'M�ihor
. .

S COOBf
tt 'frttl1'�ilimél1,tQ§ .

(.t1N�1aríJ{i{;tH�iJ' r
"(�(o'rrglTte-

..

I
�d�n� í

í
• I

MEC�CA.AUTOELÉTRICA' I
IODACJWUl·UVAÇÃ i_"J

USTAmwm:

.. Pã'g:â'i1I'�iTt:M
11 €'(�&ft"d: �§§:l}d'r
,. Cr.'4di't'ô' (.oos1'gna<Íól

)

)
)
" .

Rua Hercilio Luz, 149· c,.,tro
AIf,edOWIII.,er • FONE: 48 32!6-1442
-

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Se você utiliza computadores
compartilhados (como Lan Houses, es

colas, etc.), NUNCA/feche sites que você
usou senha para entrar (e-mails, Orkut,
Facebook, etc) direto no X do navega
dor sem antes clicar na opção de Sair ou
Desconectar, pois isso deixa o site aberto
e a próxima pessoa que for usar irá entrar
direto na sua conta e fazer o que quiser;

Por último, mas não menos im

portante, tenha bom senso. Por exemplo,
se você recebe um e-mail falando das "fo
tos da festa" e você não foi a essa festa,
fica um tanto quanto óbvio que é vírus.
Deixe a curiosidade de lado nessa hora.

Se você seguir as dicas acima,
terá muito menos chances de ter prob
lemas na internet e poderá desfrutar da
mesma mais tranquilamente.
www.inglesparaleigos.com
W\'\-'W.feranosconcursos.blogspot.com
www.feranoexcel.com

�_'!.��!�lfr!.'!�!I.!'==g�n;,;.=:.:r�__;.,J'_;.!.a_�.[...).!....I..ti_tllliL ��_e_i.!_O_d_E7,_��_

Dicas básicas de Segurança na internet

Ueritom R. Borges

) '.

A cada novo_dia, novas ameaças
surgem na internet. São programas ma
liciosos que se infestam pela rede, de
várias maneiras, na tentativa de roubar
seus dados, controlar sua máquina ou te

prejudicar de várias maneiras. É pratica
mente impossível estar 100% protegido
dessas ameaças (assim como não esta

mos totalmente protegidos de doenças,
por exemplo). No entanto, existem al

gumas coisas que podemos fazer. para
reduzir consideravelmente esses riscos:

Cuide com links e anexos em e

mails: jamais clique em links que dizem

que você ganhou na loteria daEuropa(!),

que você tem uma herança para receber
na África (ainda mais se você for bran

quelo como eu), ou se você tem um débi
to pendente. nas lojas X, sendo que você
nunca comprou em tal lugar. Por via das
dúvidas, ligue na própria loja e verifique;
Não abra anexos que contenham a ex

tensão EXE ou SCR. São programas ex

ecutáveis que podem causar danos ao seu

computador;
Se você estiver usando MSN ou

qualquer outro programa de mensagens
e receber uma mensagem com um link,
confirme com a pessoa que supostamente
enviou a mensagem s� foi ela realmente

quem enviou. É possível que o computa
dor da mesma já esteja infectado e envie

mensagens automaticamente, na tentati
va de se "multiplicar': se aproveitando da

Dizimo é generosidade.

Gi,ovana Maria Figueiredo lunkes
Caros leitores, falar e es

crever sobre o dízimo, no meu

ponto de vista, também é evange
lizar.

Baseando-se nos cursos e

treinamentos em que participamos
juntamente com ii paróquia Bom

Jesus, a Capela Sagrado Coração
de Jesus da comunidade do Estre

ito, tomou a frente para fazer uma

'campanha de conscientização so

bre o Dizimo.
Em vários cultos no ano de

2011 lemos e falamos sobre o Dí
zimo e das mudanças que foram

imp1antadas em 2012.

O Dizimo é generosidade,
contribuição, resposta da fé.

Alguns católicos que não
contribuem com o Dizimo dizem

que Deus não precisa de dinheiro.
Pois bem, de fato, Deus não precisa
mesmo! Porém, para dar seqüência
as obras de.Deus necessitamos de
dinheiro.

Nesse sentido, no dia 22 de

janeiro entregamos o Calendário
do Dizimista para as famílias pre
sentes no culto.

Este calendário, que todas
as famílias católicas da paróquia
receberão, contém todos os pa -

.

.droe-íros das capelas e os dias suas

fes-tas. Contém também infor

mações paroquiais pertinentes.
Um envelope pará entrega do di
zimo vem acoplado ao Calendário
do Dizimista, fácil de ser destacado
todo mês, e que deverá ser deposi
tado na urna das oferendas em um

dos cultos ou missa do mês. No en

velope deve constar o Nome- do re

sponsável pelo dizimo, seu numero
e o valor da contribuição.

O Calendário do Dizimista

possui informações importantes,
como por exemplo, a relação de
documentos necessários para o

matrimônio e batizados, bem
comó local para anotar o valor
contribuído mês a mês.

A cada mês é apresentado
rim trecho bíblico sobre o Dizimo

para a reflexão das famílias católi-
caso

Oração do Dizimista:

Senhor,! faz de mim um ofertante
consciente e generoso.
Que este gesto de partilhaI seja
um ato de amor, de gratidão, de
reco-nhecimento da Tua bondade.
Pois, o que tenho de boml de Ti re
cebi: vida, fé, saúde, amor, família,
bens ...

Que esta oferta, senhor,! seja fonte
de bênçãos para mim, minha famí
lia. minha comunidade. Amém.

relação de confiança existente entre você
e a outra pessoa;

.

Mantenha o seu antivírus atual
izado. A maioria dos fabricantes de an

tivírus fazem atualizações diárias, para
tentar "acompanhar" as novas ameaças
que surgem'diariamente. O ideal é deixar
na opção de atualização automática;

MassagemModeladora

Ednalva Schaifer

Na luta para conquistar a

boa forma e exibir um belo corpo,
a massagem modeladora é uma

ma - neira de eliminar ,gordura lo
calizada e reduzir medidas.

A técnica é bastante procu
ra-da pelas mulheres, por sentir
maior dificuldade de acabar com a

gordura localizada que se concen

tram no abdômen, coxas, glúteos,
panturril-ha e braços. Dependendo
da região a ser trabalhada, é pos
sível reduzir de 5 a 10 centímetros
das,medidas.

,

A massagem modeladora "Para auxiliar a modelagem
age desfazendo a linfa - inflamação e quebra dos nódulos de gordura,
do tecido adip.oso que vira gordura é necessário que faça movimentos
localizada. "Os nódulos' de gordu - mais fortes e com maior pressão,
ra são desmanchados e vão para atingindo uma camada corporal
a corrente sanguínea, onde serão mais profunda" Par isso, pode a

purifi-cados. Em seguida, ,0 corpo contecer de algumasmulheres, após
elimina as toxinas por meio de a sessão, ficar com a pele averme

urina ou fezes". Nesta técnica, não lhada. "Isso ocorre principalmente
são utilizados aparelhos, mas ape- com pessoas de pele branquinha e

nas o trabalho manual e um creme que são mais sensíveis". A pressão
com propriedades ativas, para não. muito forte pode estourar os �a
causar atrito das mãos no corpo. sos sanguíneos e causar pequena

A massagem auxilia a pen- hemorragia interna, que forma cír
etração do produto na pele, aumen- culos de cor roxa na região afetada
tando a capacidade de absorção do e causa dor e desconforto.
hidratante. O,movimento das mãos Logo, vale lembrar que a

ajuda a fazer o transporte da linfa-massagem não pode causar ede
toxinas e impurezas que formam mas no corpo. "Muitas mulheres
a gordura localizada-para os vasos acreditam que a dor é um sinal
.sanguíneos, onde será purificada. de que o tratamento está fazendo

Quando ocorre a redução efeito, o que é totalmente falso': "A
de medidas, a pele' tende a ficar massagem bem feita é aquela que
mais flácida. Para impedir a flaci-

.

reduz gordura localizada sem pre
dez, utilizamos um creme especial, cisar machucar a paciente.

pois ele auxilia na renovação celu-:
lar e inibe a destruição do coláge-
no..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



JANEIRO 2012

A BUSCA PELO FUTURO PERFEITO

Chélida Cechetto

Eu me sinto fora do jeito "família de ser': é como se eu tivesse sol
tado a corda que me prende a eles e tivesse caído em um novo mundo, ini
ciando uma Nova vida, com uma nova realidade e pronta para construir

. um novo futuro.
A vontade de crescer profissionalmente acaba arrancando forças

que nem nós mesmos soubemos de onde vem. Você entra de cabeça em

uma universidade e gasta horas e horas em: cima de livros, cadernos, cal
culadoras, etc., visando a recompensa que virá. Seja perto, seja longe ..•mas
que seja para o seu bem e o seu crescimento profissional.

.
A partir do momento que você topa o desafio de viver em uma nova

realidade, a sua vida muda por completo. Às vezes é necessário se despren
der um pouco do que ficou no passado, porque se você ficar lembrando vai
querer voltar atrás, e não se pode desistir assim. A vida é feita de obstáculos,
e se Deus os colocou em seu caminho, é sinal que Ele acredita que você
pode superar.

' .

Nem todos chegam ao topo, mas também nem todos agüentam a

caminhada.
Ninguém começa de cima, é preciso ter humildade e começar do

chão, então, aos poucos, com muita dedicação e esforço você vai subindo,
mas sem precisar passar por cima de nin&uém.

Um jovem universitário não estara perdendo seu tempo estudan-do,
aliás, não estará perdendo nada, pelo contrário, estará adquirindo o con

hecimento que mais tarde lhe trara o reconhecimento e a preferência profis
sional.

Uma dica de extremo valor para aqueles que pretendem entrar em
uma universidade: não escolha um curso pelo reconIiecimento financeiro,
dinheiro nenhum vale a felicidade por ter em suas mãos o diploma que
você sempre imaginou ser seu. As dificuldades fazem parte da vida, mas
é necessário aprender a lidar com elas. Com o passar ao tempo você vai
aprendendo que a sua força de vontade superará todos os seus medos, e

você resistirá a vontade de desistir,
.

Antes de tudo é necessário ter uma cabeça firme e centrada nos ob
jetivos, com foco no que você quer para o seu futuro. Então, a partir disso
comece a lutar pelo seu lugar ao soL

A PARADADE SUCESSOS

Fábio Maffei
FERNANDO E SOROCABA

Femaado, nascido em Ji-paraná(RO) começou na música aos 7anos.
Sorocaba, nasceu em São PauloCapital mas foi criado na fazenda da famíl
ia em Sorocaba, daí o apelido. Aos 11 anos ganhou o primeiro vi-olão. É
compositor-em 2010 tornou-se o segundo maior compositor do Brasi em

arrecadação, perdendo apenas para Vitor, da dupla Vitor e Léo. É autor da
música Madri, a mais executada em 2010 no Brasil. Fernando e Sorocaba
são padrinhos de Luan Santana, que pratica-mente foi lançado por eles du
rante seus shows. E o sucesso Meteóro da Paixão é de autoria de Sorocaba.
O principal sucesso da dupla no momento é Férias em Salvador, música
mais executada do mês de Dezembro no Brasil. O cachê da dupla está em
torno de 200 a 300 mil reais e faz mais de 20 shows por mês.
As 10 mais pedidas em Janeiro:
Férias em Salvador - Fernando e Sorocaba
Ai se eu te pégo - Michel Teló
Amor de Alma - Vítor e Léo
Someone like You - Adele
We Found Lave - Tihana e Calvin Harris
Sensações' - Paula Fernandes
Céu Azul - Charlie Brown Ir,
Meu grito de Amor - Eduardo Costa e Paula Fernandes
Criminal - Britney Spears

.

The one that got'away - Katy Perry ,

CORRA SUA PRÓPRIA CORRIDA

Klaibson Natal Ribeiro Borges

Inveja, naminha opinião é o pior dos 7 pecados capitais, (gula, ava
reza, luxuria, ira, preguiça e soberba) pois a maior parte das nossas ações/
motivações ocorrem porque queremos ter algo que as outras pessoas pos
suem .

Melhorar nossas vidas, penso que seja o caminho, mas isso porque
nós queremos isso e não porque alguém nos exige isso.

'

O conceito de "correr sua própria corrida" é bem simples, que ouvi
uma vez, numa palestra do americano David De Angelo. Basicamente con
siste em você vencer você mesmo, ou seja, você. ser uma pessoa melhor a
cada dia que se passa, não porque do chefe ou da empresa, mas sim, porque
você se sente bem desse jeito. .

Quando você vencer você mesmo e quando você olhar para trás,
ver que está melhor que está melhor do que estava 10 anos atrás, isso quer
dizer que você venceu a você mesmo e isso gera mais satisfação do que seu

chefe pegando no de vocês para fazer aquela especialização ou que o carro

do colega de trabalho.
.

Para melhor entender o conceito, vou exemplificar, João, veio do
interior de Santa Catarina, da cidade de Lajeado Grande, para tentar a sorte
em Florianópolis. João é um jovem de 18 anos, recém-formado no ensino
médio e querendo fazer uma faculdade, porém seus pais são pobres e ele
veio com poucos recursos. Trabalhou em diversas empresas, fez vários ves
tibulares e concursos públicos.

Depois de 10 anos, formado numa universidade particular (que
ria estudar na UFSC), queria ser funcionário (descobriu a vocação de em
presário), queria trocar de carro todos os anos (trocar a cada 3 anos) e que
ria conhecer todos os continentes (conhece todos os estados do Brasil), mas
de vez enquanto João fica triste, porque não atinge seus objetivos completa-
mente.

.

Olhando de-fora, João é uma pessoa de sucesso, primeiro, porque
teve a coragem de sair de sua terra natal e se arriscar sozinho numa cidade
desconhecida e depois pelo o que ele possui agora, mas ele sempre se com

pára com um amigo, filho de um vereador da cidade, que sempre teve o que
quis, mas afinal, quem deles melhor se saiu na vida?

}
1
}
/

Com�re a Revista �o Cin�uentenário .

A Revista do Cinquentenário
estará a venda na próxima
quinzena de fevereiro.

Veja ao lado a lista onde

poderá encontrar a Revista
Valor R$18,

farma Vida

SaniFarma

Edna Modas

Eunice Modas

Autoposto Bardt

Autoposto Muniz

farmácia Dr. Beto

farmácia do Cece

Supermercado Maia

Beppler Supermercado
Supermer�do Girassol

Panificadora Alfredo Wagner .
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O Cinquentenário de emancipação de Al
fredoWagner foi motivo de festa durante

todo o ano de 2011.
O Jornal AlfredoWagner teve a honra e a

alegria de participar ativamente daqueles
momentos registrando em fotografia e

em texto as comemorações.
A partir destas páginas faremos uma re
trospectiva daqueles acontecimentos.

ENTREGADOBANNEROO SlTE
CAPITALDASNA.SCEN'TES

",. ,

v

Janeiro de 2012
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