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Jornal Alfredo Wagner
Gente nossa escrevendo

.

O calendário Mrua, se

gundo intérpretes e especu
ladores, prevê o fim do mundo
para dezembro de 2012.

Você acredita nisso?
Eu nãol Acredito na

promessa que Deus fez a Noé e

seus descendentes estabelecen
do um sinal de aliança entre

Ele, Deus e nós, seres humanos.
Esta promessa foi' transmiti
da em prosa e verso por uma
nação que resiste há séculos,
Israel, e tem ecoado em todos
os templos católicos, especial
mente no primeiro domingo da
quaresma neste ano litúrgico.

Os maias, nação indí
gena de superior inteligência,
pelo contrário, não soube re

sistir à história e desapareceu,
deixando ap�nas vestígios de
suas crenças.

Algum historiador de
meia tigela poderá dizer que os

maias desapareceram porque
foram dizimados pelos espan
hóis.

zimar milhares de índios?
Quem conhece um

pouco a vida dos índios sabe
que suas crenças, hábitos e

costumes os levariam para a

própria destruição de sua raça.
O costume de oferecer

virgens aos deuses (ato com

provado em descobertas re

centes), a sexualidade precoce
e a promiscuidade existente,
o controle da natalidade em

práticas abortivas e de esterili
zação através de ervas naturais,
levou a antiga nação Maia a seu

próprio fim de mundo.

, ,

Gravura Maia, representando sa

Eu pergunto: como po- crifícios humanos realizados du
dem 11 espanhóis com poucas rante suas cerimonias religiosas
armas e reduzida munição, di-
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o avançar está nas en

tranhas da gênese humana.
Fazer parcerias, estudar, inves-

.

tigar, criar, trabalhar, assumir
desafios ... atributos que desta
caram o ser humano entre as

demais criaturas sobre a face da até curativa de insônia, gastrite,
terra. Jovens e adultos, homens baixa imunidade, irritação; en
e mulheres investem o seumel- fim; os casos psicossomáticos
hor em jornadas de trabalho e bem conhecidos na atualidade.
estudo que chegam a dez, doze O autor de Eclesi
ou mais horas ao dia: Ocorre a astes afirma que "há tempo
fadiga, o esgotamento, que de para todas as coisas". Logo, é

certa forma, é normal. necessário sabedoria para re-

Algumas pessoas organizar a agenda e investir

sentem certo orgulho ao con- algum tempo em lazer. Finais
tar que nunca tiraram férias. de semana, feriados, férias tem
Parece que tentam demonstrar sido tempo de recompor, de

dedicação ou se consideram" se aproximar das pessoas que
tão indispensáveis que não po- ridas da família. Pode ser um

dem parar. Mas a realidade é bom início para uma vida com

outra. De tempos em tempos, qualidade, colocando em or

é necessário descansar, recuar dem as prioridades.
como as ondas do mar. O lazer Como está o teu tempo
torna-se medida preventiva e de lazer, de recuar para fazer
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Nação grande e sábia,
como pôde se entregar ao de
saparecimento antes mesmo

de findar o século XVII? Os
Maias achavam que a terra teria
ainda mais 400 anos de vida ao

elaborar o famoso calendário,
mas não conseguiram viver en

quanto nação e desapareceram
da história.

Noé, que ouviu a

promessa de Deus, pelo con
trário, foi a origem de todos
nós, até mesmo dos Maias, ele
não foi o início do fim, mas o

recomeço de toda História pós
Dilúvio.

Então, em quem você
prefere acreditar? Na inter

pretação do calendário de um

povo que não soube prever seu
próprio fim e não soube lutar
para que isso não acontecesse
ou na promessa de Deus?

Sábio foi o Padre Mari
no Loffi no último' domingo,
ao falar da especulação sobre o

calendário maia. "Deus fez sua

promessa e tem cumprido. Isso
não quer dizer que o próprio
homem não vá se autodestruir':
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um novo avanço? Claro que
férias em lugares paradisíacos
podem ser ótimas, principal
mente quando a conta bancária
concorda com isso-.Não pre-I
cisamos ostentar. Planejar aju
da as finanças.

Separar mensalmente
um pequeno valor é um in

vestimento real. Já ouvi casais
dizerem que adiaram uma

reforma, uma troca de móveis
ou uma troca de carro, para
curtirem lazer em família.

Mas, além disso,
podemos ser criativos para
oportunizar momentos de

quebra de rotina. Faz diferença
explorar á natureza em Bossa

volta e perceber algum rio não

poluído, alguma cachoeira,
. fazer uma caminhada numa

trilha, passeio de bicicleta,
acampamento... Como, ainda,
em final de semana não es

quecer de ir ao culto; conhecer,
ou se envolver num projeto
missionário.

Por isso lembre-se:
"Sábias são as ondas do mar,

que a cada recuo preparam um

nóvo avanço". Quem descansa
tem potenciais renovados para
retomar o cotidiano. Não é em ...--------..

vão que Deus ao criar o mun

do, dedicou um dia ao des
canso e à santificação. Deus te

abençoe nessa jornada!

REPORTAGE�REDAÇÁO
MAURO DEMARCHI

JORNALISTA RESPONSÁVEL
GIOVANE DE FREITAS

IP-0003771SC

DIAGRAMAÇÁO
MAURO DEMARCHI

.

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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AGENDA TRADICIONALISXÀ
Izabel c. Ánderser Kretzer 1° Semestre I 2012

Para o nosso povo... Para a nos

sa terra... Para tudo aquilo que palan
queia este orgulho, esta alegria e prin
cipalmente a honra que sustentamos e

sentimos de sermos Tradicionalistas...
Nós Tiramos o chapéu!!!!
E é com esse entusiasmo

que adentramos o 2012 com muitas
atrações no âmbito Tracionalista, cun
halando ainda mais a relação HOMEM
X CAVALO que faz tão bem para a

saúde e para o espírito.
Dentre os eventos agendados,

iniciamos os comentários ressalvando
o III CAMPEONATOMUNICIPALDE

LAÇO que vem para esta edição com o

intuito de preservar, incentivar e apri
morar a prática do tiro de laço em Al
fredoWagner. '_

Ao CTG SAO JORGE segue
aquele apoio para a realização da 6a
FESTA CAMPElRA nos dias 25 e 26
de Fevereiro/2012 no Parque de Ex

posições Governador Kleinubing/Al
fredo Wagner onde serão praticadas
todas as provas de acordo com oMTG.

Sobre CAVALGADAS, entre
as diversas que acontecem durante o

ano em comunidades (Ex: ALTO RIO

Jornal Alfredo Wagner
Gente nossa escrevendo para riossa gente

Ivan Dornelles Anderse

CAETÉ 03 DEMARÇO) ou até mesmo
em propriedades particulares, desta
camos a 15a Edição do "DIACAVALO
AO PINGUIRITO" a realizar-se no dia
26 de maio/2012, tendo para este ano,
novas trilhas, o sorteio aos inscritos de
10 Cavalos Crioulos, área de camping;
bailes, SHOW INTERNACIONAL com
DANTE RAMON LEDESMA e diver
sas outras atrações de outros gêneros
musicais. Aproveitamos o ensejo para
expressarmos nossos protestos de alto
estima e apreço a todos os amantes da
Tradição oferecendo-lhes os versos ao

lado com esta bela fotografia:

� Ftw>MIl

"'ES.trada Velhal.Llm.� 3278-1035
Rua do Comércio, 257 � Ceptro
Alfredo Wagner � 8a4S0�OOO

Iil\ '..
III CAMPEONATOMUNICIPALDE tAÇO E CONVIDADOS

\t!!IEntrevista

Começou no dia25 e 26 de fe
vereiro o III Campeonato -Municipal
de Laço e Convidados no Parque de

Exposições juntamente com o Rodeio
do CTG São Jorge. O JORNAL AL

FREDO WAGNER Conversou com

um dos organizadores, Nazareno "

Nanon, que nos contou detalhes do,
Campeonato.'

' , ' ,

Jornal AlfredoWagner: Quais são as

etapas desse campeonato?
Nazareno Nanon: Serão dez etapas.
A primeira foi no Parque de Ex

posições, a segunda será na cancha
do Nabor Schutz, a terceira etapa no

\
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Kidinho, Pedra Branca, a quarta etapa
será nas Demoras na minha cancha,
a quinta talvez será feita na Festa do
Colono, a sexta na cancha do Dica no
Mato Francês, a sétima no Zequinha
Gongo, Águas Frias, a oitava, a nona
e a final será realizada no Parque de'

Exposições.
Jornal Alfredo Wagnér: Porque con
vidados?
Nazareno Nanon: a organização do

Campeonato Municipal de Laço tem

por objetivo atrair, através deste es

porte, pessoas de outras cidades para
conhecer nosso município. Durante

o campeonato recebemos também
alfredenses que se mudaram para ou
tros locais em busca de novas opor
tunidades de trabalho, mas que sem

pre voltam e uma das ocasiões são os

campeonatos de laço.
JornalAlfredoWagner: Como é a in

tegração entre os cavaleiros e o obje
tivo do III Campeonato de Laço?
Nazareno Nanon: A integração entre

os participantes é a melhor possível,
as comunidades que participam, re
cebendo os' cavaleiros,amigos e fa
miliares, ficam em festa.,e a movi

mentação favorece essa integntção. 6

nível de laço dos nossos cavaleiros já
está sendo avaliado em competições

-

estaduais. Na etapa estadual do

Campeonato Nacional de Laço ocor

rido em Urubici em Janeiro, Gracílio
Montbeller e Pedro Henrique Santos.

Estiveram representando a cidade.

JornalAlfredoWagner: E o que você

espera do campeonato?
.

Nazareno Nanon: que transcorra na

normalidade e que vençam os mel
hores. Já estamos programando o

campeonato de 2013, aumentando a

integração entre comunidades e mu

nicípios.
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Jornal Alfredo Wagner
Gente nossa escrevendo para nossa gente

...foi em outros
•

Juliano Wagner carnavaIs

Neste último carnaval, mais
uma vez Alfredo Wagner foi brin
dada com o desfile, ocorrido na tarde
de sábado, dia 18, do bloco "TDB': um entrudo no Sombrio - assim era

sigla para "Tudo de Bom'. Iniciado conhecida a área que atualmente
modestamente em 2007, por inicia- abrange o centro da cidade. Pratica
tiva dos irmãos Fred e Camilo An- _ mente todas as casas possuíam sótão,
dersen e seus amigos, o grupo foi se de onde se abriam duas janelas. Lá fi
expandindo, e celebrou, neste ano, cavam pessoas escondidas, despejan
sua 6a edição. Passou a formar, conse- do água nos pedestres. Outros foliões,
quentemente, o calendário de eventos mais audaciosos, permaneciam na

anuais da cidade. rua mesmo, à espera de desavisados
Existem municípios que transeuntes. De repente, passa pela

cultivam de modo admirável suas frente da padaria do Seu Joaquim e da
tradições, orgulhando-se delas e não

_
Dona Beleza (onde é o Posto do Liço

permitindo que, sob qualquer pre- atualmente), o Senhor José de Cam
texto, se esvaiam. Os blumenauenses pos, trajando um terno impecavel
deram demonstração vívida disso mente branco, chapéu, sapatos ... Um
quando, na década de 70, se rebelar- dos arteiros sussurrou: "Lá vem mais
am ante a cogitação de que a Ponte um!': Só deu tempo de pegar o balde e

Aldo Pereira de Andrade, popular- jogá-lo todo sobre o seu "Zé C!:UllPO"
mente conhecida como "Ponte de - como era chamado. Ficou enchar
Ferro': fosse demolida. Hoje ela é um cado! As gargalhadas foram gerais, e

dos símbolos daquela cidade. - só cessaram quando se percebeu que
Alfredo Wagner, mesmo de- ele, um homem sério, de poucas brin

sproporcional em tamanho a Blume- cadeiras, ficara furioso. Todo molha
nau, é também ligada às suasmemóri - do, se dirigiu à sua residência (ao lado
as, e conviveu desde os primórdios de de onde hoje é a Casa Iung), promet
sua formação com peculiaridades, endo retaliação. Os brincalhões sum
costumes. Uma época fértil para a ex- iram. As janelas ficaram pipocadas de
pressão dessas tradições, nos tempos curiosos, à espera da temida reação
da vila de Barracão, era o carnaval. do homem. O menino Altair Wagner,

Na década de 1930, adul- que estava nesse dia na venda de seu

tos, jovens e crianças se reuniam no tio Doia - Rodolpho João Schmidt
Salão da comunidade (onde hoje é- (onde hoje é o prédio dos Linder),
o Bar e Dormitório Zelito Schãffer) acompanhava de longe situação. Não
e, posteriormente, no Clube União, demorou até que ele voltasse, com

formando animados blocos de car- revólver em punho, procurando,
naval. Haviajá fantasias, e as músicas irado, os autores da sacanagem. Evi
eram alegremente entoadas e dança- dentemente não mais os encontrou.
das. Na Lomba Alta, as moças se di- Nervoso, foi aconselhado - e acalma
rigiam à casa do Seu Gustavo Schüller do pela sempre presente "turma do
- o primeiro a adquirir um rádio na 'deixa-disso": ou seja, aquelas pessoas
região - para aprender as marchinhas _

de bem, que procuravam apaziguar a
de carnaval. O Senhor Schüller não se situação.
perturbava com a presença das visi - Atualmente, não mais ocorre

tantes, mas impunha a condição .de o entrudo em AlfredoWagner. Minha
que apenas ele pudesse operar o vali- mãe, nascida, criada e residente em

oso aparelho.
-

,

nossa cidade, relata ter convivido, em
Outra - brincadeira bastante sua infância, com tal tradição. Já eu,

popular era o entrudo, que consistia na' verdade, fiquei conhecendo esse

numa série de travessuras, como as termo há relativamente pouco tempo,
pessoas lançarem-se mutuamente re- e sei que minha geração também não

cipientes com água e outros líquidos. o tenha vivendado.
Acontecia tanto no velho Barracão Brincadeira de bom ou de
quanto em comunidades do interior, mau gosto, certo é que o entrudo foi

Em meados da década' de uma forte manifestação cultural e,
1940, num carnaval, se realizava mais

-

por isso, compõe a nossa História.

Carnaval em Barracão.
Início da década de
1940. Dentre outras pes
soas. vê-se: Edith Franz
(Steffen), Fernando -

Sabino de Figueiredo,
Judith Krautz (Figueire
do), Altair Schweitzer,
Ogê Santos, Wilson
Schweitzer, Osvaldo
Schweitzer, filhos do Sr.
Oscar Schütz. Acervo:
Dário Steffen

-

Há cinquenta anos ...
. ..em fotografia

_
Em 1961 foi criado o mu-

nicípio de Alfredo Wagner. Neste
mesmo ano de 1961 aconteceram al
gumas coisas muito importantes pelo
mundo. E sobre elas que vou escrever

agora.
No ano em que Stael Maria

Abelha, reinava como Miss Brasil
(fotos 1 e 2), os Estados Unidos rom
piam com Cuba (foto 3 a) apesar de
Kruchev, da URSS, e Kenedy, dos
EUA, se encontrarem tentando dar
uma aparência menos fria na Guerra
(foto 3 b), começava a ser construído
o malfadado Muro de Berlim (foto,
4) e negros na África do Sul continu
avam a ser brutalmente agredidos
(foto 5). Enquanto Yuri Gagarin era

lançado ao espaço, se tornando o

primeiro homem a circundar a Terra
(foto 06), nos Estados Unidos era fei
ta a primeira operação para mudança
de sexo (foto 07). No Brasil, em 1961,
[ânio Quadros se encontra com o ter
rorista e assassino Che Guevara (foto
8) e após passar em revista a Guarda
de Honra, renuncia (foto 9) levando o

Brasil a uma situação de quase guerra
(foto 10).

Mas nem tudo era guerra
nesse mundo em 1961. Neste ano

Pelé fez o gol que ficou na história do
futebol brasileiro (foto 11), merecen
do até uma placa no Maracanã (foto
12) e a Gazela Negra (foto 13) rece
bia o Troféu Brasil de Atletismo. Na
moda, exageros como o deste pentea -r

do (foto 14) compensava a moda de -

praia comportada (foto 15). Em São
Paulo em 1961 foi realizado o Salão
Internacional do Automóvel (foto
16), mostrando que estávamos an

tenados com as novidades mundi
ais. A Volvo apresentava seu modelo
1961 (foto 17) e a Ford arrasava com

o moderníssimo Ford Gyron (foto
18). E não podemos esquecer a hoje
omnipresente Televisão, que naquele
tempo ainda era preto e branco e tin
ha modelos bem clássiços (foto 19).

.

Recebi uma fotografia da ci -

-

dade no ano de 1961, esse era o pan
órama no ano em que nascia para o

panorama político catarinense e na

cional a humilde, mas cheia de futuro,
Alfredo Wagner (fotos 20). A foto
tirada a partir do Morro do Cemité
rio, provavelmente em 1963 ..Aparece
Odair Schweitzer (dono da foto) e um
amigo seu. (Arquivo Juliano Wagner)

Pesquisa realizada no mo
tor de busca da Internet

www.google.com
Termo pesquisado: 1961 -.

imagens

-----------=============�������--_......._---�------------�-----�_...
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C'nupim.
Carrapaeo
Carpa
Ci.sne

Carne:1x'o

Castor

7

SalárioMínimo
Salário mínimo é como menstruação, vem uma 1 vez pormês,
dura 3 ou 4 dias e se atrasar deixa todo mundo louco.
Compatibilidade de gênios
Uma mulher envia ao juiz uma petição pedindo divórcio, e o

juiz a questiona:
- A senhora tem certeza do que esta pedindo? A senhora. quer
divórcio por compatibilidade de gênios? Não seria o contrário?
- Não, meritíssimo, é por compatibilidade mesmo. Eu .gosto
de cinema, o meu marido também, eu gosto de ir a praia e ele

também, eu gosto de ir ao teatro e ele também, eu gosto de
homem e ele também!

Qual o nome do filme:
Um cachorro chamado Tido sempre ficava em um sexto um

dia quando seu dono olhou ele nao estava mas lá. Qual é o
nome do filme?

Gago locutor
Uma rádio estava selecionando um novo locutor, eis que o

primeiro
candidato é chamado:
- Qual o seu nome, por favor?
- Papapaulo dadada Sississilva.
- Pôxa, mas como é que eu vou contratar um gago para ser

locutor?
- Gagago era meu pai, e o cara do carcartório era um bibicho
tanso!

8

Alimentação Saudável pode Ajudar na Prevenção do Câncer
Nelis Pallaoro de Souza - Nutricionista

Uma alimentação inadequada pode contribuir para o desenvolvimento de
um câncer, principalmente os de mama, estômago e intestinos. Pessoas obesas são

<,
mais propensas a desenvolverem câncer, principalmente o câncer de mama. Além
disso, alguns estudos demonstram que indivíduos que ingerem pouca quantidade de

vegetais (fibras, vitaminas e saisminerais) apresentammaior probabilidade de desen
volver a doença, principalmente o câncer de intestino. Devemos, também, ressaltar
o problema dos excessos: embutidos, churrasco, alimentos conservados no sal e ali
mentos defumados, devem ser usados com moderação. Alguns estudos demonstram
que em populações onde a ingestão desses alimentos é muito grande, a incidência de
câncer também é elevada.

Uma alimentação saudável pode contribuir emmuito para prevenir o câncer.
Colorir o prato é a ordem quando se quer investir na saúde. Isso porque, ao selecio
nar alimentos com diferentes colorações, aumentam as chances de que se reúna um
número maior de nutrientes variados. Não existe mistério nenhum nisso e as reco

mendações são simples:
1- Coma de tudo um pouco para comer a vida toda um pouco de tudo; ou seja: coma
com moderação.
2 - Ingerir cerca de 3 frutas diferentes ao longo do dia.

\ .

3 - Um vegetal verde-escuro pelo menos uma vez ao dia.
.

4 - Coma menos carne vermelha e acrescente o peixe ao seu cardápio duas vezes na
semana.

S - Diminua sucos açucarados e industrializados e dê preferência ao suco natural e
beba água e adequadamente.

6 - Limitar o consumo de sal.
7 - Limitar o consumo de bebidas alcoólicas.
8 - A amameritação ajuda a prevenir o câncer de mama
na mulher e ajuda a prevenir a obesidade no bebê ama
mentado.

Uma vez diagnosticado o câncer, o tratamen

to deve ser aquele orientado pelo médico oncologista.
Nesta fase, o suporte nutricional vai atuar em conjunto com o tratamento oncológico
e vai beneficiar o paciente de diversas maneiras como, menos infecções, menos com
plicações operatórias, menor necessidade de internação hospitalar..

.

Prevenir é a melhor opção. Estatísticas realizadas pelo Ministério da Saúde
em 2010 mostram que no Brasil, o consumo de alimentos que contêm fatores de. pro
teção está abaixo do recomendado em diversas regiões do país, o padrão alimentar
mudou para pior com consumo exagerado de carnes gordurosas, comidas semipron
tas, baixa ingestão de fibras, diminuição da ingestão de feijão, maior consumo de

refrigerantes e sucos artificiais.

Sempre é tempo de buscar a saúde e cuidar de si mesmo. É importantemu
dar não só hábitos alimentares, mas, também, adotar hábitos saudáveis. Praticar e
xercícios regularmente e abandonar o cigarro são fundamentais para quem quer in
vestir na própria saúdé.

Nelis Pallaoro de Souza é Nutricionistà eproprietária
da Pousada Paraíso das Águas

IIAR flMERCEARIA

I
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Gente nossa escrevendo para nossa gente

As comunidades católicas de AlfredoWagner começaram, logo após o Car
naval, as n�venas da Quaresma baseadas na Campanha da Fraternidade
QUE A SAUDE SE DIFUNDA SOBRE A TERRA. Na foto, encontro reali

zado na casa do Sr. Elias Maffei.
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Saída da Garagem, após um
delicioso café da manhã.

A Comunidade do Alto Rio Caeté rece

beu mais uma veiCavaleiros e l\Ínaionás em sua

tradicional cavalgada no último dia 3 de maio. �
saída foi da Garagem da Prefeitura onde houve
um farto café da manhã. Antes da saída o Pastor

Sérgio Gessner e o Prefeito em Exercício, Daniel
Cansian dirigiram palavras aos cavaleiros.

O trajeto foi feito por trilhas tendo alguns
cavaleiros chegado até o topo do.Morro'Redondo.
A chegada na Igreja se deu em clima de muita

alegria e satisfação; sendo grande o número de

pessoas que esperavam a cavalgada chegar. Após
a chegada foi servido um saboroso e farto al

moço preparado pelas senhoras da comunidade.
Em seguida os participantes da Cavalgada ainda
tiveram fôlego para dançar um pouco ao som da
Banda Balada Campeira. Organizadores da Ca

valgada: Vereador Valdeni, Vitório, Wendolino e

Elário, tendo tido a colaboração de toda diretoria
da Capela Evangélica

Fotografias:.Mauro Demátçhi ,

Chegada na Capela do 'Alto .,

Rio Caeté�após uma longa
. cavalgada.

. '
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CIRCULA NO FACE
� PrefeitUra Municipal DeAlfredoWagner
I.. APÓS NEGOCIAÇÕES ENTRE O PODER PÚBlICO ESTADUAL E MUNICIPAl. FOr'

•

FiRMADO A PARCERIA NO l'RANSPORTE ESCOlAR, TANTO PARA ALUNOS
DA REDE f>U\lIClPAL COMO PARA os DA REDE ESTADUAL. TENDO INÍCIO
OOS SERVIÇOS NA PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA I DIA 27 DE FEVEREIRO DE
2012.

Fotos domural
MOTO TRILHA EVENTO ANUAL EM ALFREDO W!\(-='NER

De: Prefeitura Munidpal De AlfredoWagner

fll Curtir . Comentar . Comp..�!tilhar ' hJ 2 borss • \�

fotosdol'llUl'fll
De: ,� Ji.'ittlnhas

�
I
I ...... ." ....

i foros do tnural
I Espera 1lI rnae, j3 (!$too noo;

�i
AMIGOS t."URTO E

Rro:*l8.".·
'lO()

ES.
iA I'ÁGl."-'l -> \'!\....'t.�tll!I\'�

e: Humor no Face

ii] CUrtt . Comell,iIf .. Compil<'tOOt h.l15 "ID\,!1'" • ...,
�, · ""_�·_WA"__·_�_�_

. � Prefeitura Municipal OeAlfredoWagner

It� FOTO HISTÓRI:CA DA SEPULnlAA DE UM SOLDADO" ONDE ROWiRl�
, SÃO FEITAS. IOCALllADO EN SOLDADIt�O·.

I!l curt:J; , (.�;�tif • c..�..<ti:h<;r .. iF.�",(,. ãs � l.:;;:� • J>,

t--���,····��y.,-�v_.,,�_.,�._.-"M'-V�""<"- .·n",v_,·�.�.·'.'_'_"_V_,· .'''''',,,,,,,,,.w��=���_

i""

lorM1��
O1mI)�Mmift.Pml�1t�QOiIl1_�
omo�.lI'mQI����
�'Q�t-lli ·�M';tJ�Ç,;$$l)'.�{r&."�ÍÍJi> �

CONHECENDO AS PRAGAS VIRTUAIS

Ueritom Ribeiro Borges

Você certamente já deve ter ouvido falar em vírus
de computador e o que ele pode causar. No entanto,
essa não é a única "praga virtual" existente. Apesar
de geralmente o esse termo ser utilizado de forma
generalizada, existem 'variações' de infecções que
podem atacar a sua máquina. Veja as principais:

CAVALO-DE-TRÓIA
Programa nocivo que se passa por um software
legítimo para infectar computadores. Ao clicar
ne1e, a "vítima" pode ter arquivos destruídos ou

abrir seu computador para a ação de hackers, por
exemplo. Costuma ser disseminado como anexo de
e-mail. Não se replica automaticamente.

PHISHING SCAM
E-mail não solicitado que tenta convencer o desti
natário a acessar páginas fraudulentas na internet
como objetivo de ca,rturar informações como sen

has de contas bancarias e números de cartões de
• •
••

crédito. Para enganar a vítima, os sites falsos são
muito parecidos com as páginas verdadeiras.

SPYWARE
Software que coleta informações de internautas
sem o conIiecimento das vítimas. Ao se conectar à
web, o usuário passa a transmitir informações so

bre seus hábitos de navegação ou até senhas. Ge
ralmente, é distribuído com outros programas dis
poníveis para download .
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VíRUS
Termo popularmente utilizado para definir
qualquer praga virtual, o vírus é, tecnicamente, um
programa capaz de danificar outros softwares e ar

quivos de um computador. Para realizar a infecção,
o vírus embute uma cópia de si mesmo em um pro
grama ou arquivo que, quando executado, aciona o

.»:mvasor.

WORM
Ameaça capaz de se propagar automaticamente por
redes como a internet, enviando cópias de si mes
mo de um computador para outro. A propagação
ocorre através da'exploração de vulnerabilidades
existentes ou falhas na configuração de programas.
Portanto, tenha sempre cuidado em tudo que você
faz no seu computador, princir.almente na internet.
Não há necessidade de ficar 'paranóico': mas um

pouco de cuidado e bom senso ajuda bastante.
, ,
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GOVERNADOR RÁIMUNDO COLOMBO
VISITA ALFREDOWAGNER

Em um clima de descon
tração e congraçamento visitou nosso

Município o Senhor Governador do
Estado Raimundo Colombo (PSD).
Juntamente com o Prefeito licenciado
Nivaldo Wessler (PSD)e' o Prefeito
em Exercício Daniel Cansian (PSD)
e demais autoridades, percorreram
as ruas da cidade, cumprimentando
os comerciantes e pessoas que por ali

- transitavam, chegando a Unidade de
Saúde Centro de Alfredo Wagner. Era
evidente no rosto do Governador a

. satisfação com a forma 'que foi rece-
bido. '.

Iniciado o cerimonial foram
chamados ao palanque pela ordem
o Governador Raimundo Colombo,
os Prefeitos Nivaldo Wessler e Daniel
Cansian, o Secretário do Desenvolvi
mento Econômico e Sustentável,
Paulo Roberto Bornhausen(PSD), o

Secretário de Desenvolvimento Re
gional de Ituporanga, Adelm<;> �ésar
Santana (PMDB), a Secretana de

.

Saúde do Município, Belágia Regina
Kreusch, o Vereador João Constante
da Cruz(PMDB), na ocasião repre
sentando o Presidente da Câmara de
Veredores, Ednilson Rodrigues de
-Souza, o Prefeito de Santo Amaro,
Edésio Justen, o Pr. Sergio Gesner e o

Pe. Marino Loffi, completaram o pa
Ianque oficial.

.

Após as falas do Prefeito Ni
valdo Wessler, com seu modo sim
ples e objetivo de falar, agradeceu ao

Governador pela conclusão da obra
do centro de saúde, modelo para a

região. Falou também o Secretário
Paulo Roberto Bornhausen, reafir
mando seu compromisso com nosso

município, parceria que vem de longa
data. O Secretário Re,Sional Adelmo
César Santana, tambem se pronun
ciou. Então assumiu o microfone o

Governador Raimundo Colombo,
contou causos, passagens de sua vida
política e familiar cativando o público

. ali presente.
Quanto a Unidade Básica de

Saúde Centro, o Governador enfati
zou as instalações, os equipamentos
que trarão a população maior con
forto nos momentos de extrema
necessidade que é quando nos falta
a saúde. Na oportunidade o Prefeito
em Exercício Daniel Cansian, fez ou
tras solicitações ao Governador, que
encaminhou as devidas providências.
Encerrando o evento as autoridades e

o público ali presente foram convida - .

dos a conhecer as instalações da Uni
dade de Saúde.

Cobertura fotográfica na página 12

E,DUCAÇÃO
ATRASO DO TERMINO DO ANO LETIVO DE 2011

ATRAPALHA ÍNICIO DO ANO LETIVO DE 2012

o início do Ano Letivo da Rede municipal de ensino não foi possível
juntamente com a Rede Estadual, devido ao termino do ano letivo de 2011 no

dia 30 de dezembro motivo: a greve dos professores da Rede Estadual. Sem
parada para férias no mês de julho e com termino do ano letivo no último
aia do ano para os alunos do estado, os transportes da frota do município e

terceirizados tiveram desgastes e comprometimentos mecânicos por não ter

tempo hábil para revisão e manutenção de todos num total de trinta e nove

transportes, acarretando ainda mais investimentos no mesmos.
.

Motivo pelo qual o Prefeito em exercício Daniel Cansian e Porrníga
negociaram com o Governo Estadual em busca de mais recursos para me

lhoria em prol de nossos alunos que merecem também respeito' e dignidade
onde alcançaram um resultado positivo. Voltando a transportar todos os es

tudantes.
Em 2011, Alfredo Wagner investiu no transporte escolar o valor apro

ximado de R$I.600.000,00.
Com início das aulas no dia 27 de fevereiro para os alunos do Ensino

Fundamental da RedeMunicipal firmamos assim o nosso compromisso com a

educação. ficando assim determinado: uma semana de férias no mês de julho
e encerrando nosso ano letivo no dia 20 de dezembro.

Informática: uma

oportunidade para
todos

,I

,
' ,

Fotografias: Mauro Demarchi

Florianópolis virou aCapital da Educação
Cerca de 1.900 profissionais da área do ensino participaram do "Con

gresso de Educação Básica: Aprendizagem e Currículo" (COEB 2012). Reu
nidos no Centro de Cultura e Eventos da Universidade Federal de Santa Ca
tarina - UFSC. Evento realizado pela Secretaria Municipal de Educação da
Capital, com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES), órgão ligado ao Ministério da Educação. .

. Houve conferências, palestras, apresentação de trabalhos de comuni-
cação oral e painéis. Os profissionais das Redes Públicas de Ensino DaGrande
Florianópolis, e outros municípios que foram convidados a participar.

Professores da Educação infantil de Alfredo Wagner .participaram das
palestras realizadas no dia sete. Com os temas de relevância para a educação .

infantil "Currículo e Infância'; aprofundando o conhecimento na área. Entre
os tantos temas, foram debatidos: desenvolvimento humano e aprendizagem,
inclusão nas diferenças, planejamento e avaliação, gestão educacional e cur-
rículo, ser docente e educação integral. ,

O destaque entre muitas palestras com personalidades de renome na-
cional e internacional, foi a conferência do professor Jorge Larossa da Univer- Isidade de Barcelona Espanha. " .• , .

.
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Em parceria com SENAR e Sindicato
dos Produtores Rurais a Secretaria
de Educação continua oferecendo para todos os municipes o curso básico de
Informática. Agora oferecido para todos os motoristas do transporte escolar.
Nos momentos de folga, estamos proporcionando qualidade e conhecimento
para extinguir- o analfabetismo digital em nosso municipio. , , , '
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Hinnig recebe solicitação da FundaçãoMédica de AlfredoWagner

O secretário de Desenvolvimento Regional da Grande Flori
anópolis' deputado Renato Hinnig, esteve no município de Alfredo

Wagner, no dia 15 de fevereiro. Na oportunidade, esteve reunido
com a equipe da Fundação Médica Assistencial ao Trabalhador Ru
ral do município e recebeu uma solicitação formal para ampliação

'

e equipamentos.
Segundo Hinnig, os encaminhamentos necessários serão

providenciados para atender o pedido.
Na foto: deputado Renato Hin

nig, Antonio Carlos Thisen So
brinho, diretor do hospital; os

ex-vereadores, Claves Kretzer e

João Cecheto; e Carlos Alberto
Kretzer; da administração do
hospital.

Reajuste do salário mínimo é aprovado na CCJ
o Projeto de Lei Complementar PLC 01112, de autoria do Executivo,

que reajusta os valores do saláriomínimo estadual, foi aprovado na reunião da
manhã desta terça-feira (28) na Comissão de Constituição e Justiça, presidida

. pelo deputado Romildo Titon (PMDB). A matéria será apreciada na Comis
são de Finanças nesta quarta-feira,

Pela proposta, que tramita em regime de urgência, os reajustes variam
entre 9,59% e 11,11%, de acordo com as quatro faixas salariais; A primeira,
que estava em R$ 630, teve o maior reajuste (11,1%) e passou para R$ 700. A

segunda faixa subiu de R$ 660 para R$ 725, com elevação de 9,8%. A terceira,
de R$ 695 para R$ 764 e a quarta de R$ 730 pára R$ 800.

O reajuste tem efeito retroativo a 10 de janeiro e vale apenas para os tra
balhadores que não têm representação sindical, servindo apenas de parâmetro
para todas as demais negociações coletivas no estado.

O relator da matéria, deputado Dirceu Dresch (PT), afirmou que, ain
da que longe do ideal, os reajustes são importantes, pois são fruto de acordo
firmado entre governo e sindicatos de trabalhadores e empresários. "Enten
demos que os percentuais poderiam ser maiores, talvez acompanhando o piso
mínimo nacional, que teve acréscimo de 14,75%. Mas os reajustes foram con-

sideráveis e importantes, em uma média de 10%': disse.
-

O líder do governo na Assembleia, deputado Elizeu Mattos (PMDB),
acrescentou que os índices foram obtidos mediante amplo debate, que se es

tendeu por mais de um ano. "Foram negociações difíceis mas, ao final, houve
a convergência entre empregados e empregadores': disse.

O projeto, que ainda passa pela análise das comissões de Finanças e

Tributação e de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia, foi aprovado
com a abstenção do deputado Sargento Amauri Soares (PDT), que apresen
tou emenda, não acatada por ser considerada inconstitucional, fixando novos

. critérios para o estabelecimento do mínimo estadual. "Foi uma conquista par
cial, em um acordo que poderia sermelhor': frisou.

'
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GOVERNADOR RAIMUNDO COLOMBO VISITA A FUNDAÇÃO
MÉDICO ASSISTENCIAL AO TRABALHADOR RURAL DE AL

FREDO WAGNER E CONHECER A SITUAÇÃOno HOSPITAL. NA
FOTO SR. ANTÓNIO CARLOS THISEN SOBRINH9 APRESENTA

PEDIDOS PARA AS REFORMAS NECESSÁRIAS.
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o Governador Raimundo
Colombo esteve em Alfredo Wagner
nesta última sexta-feira para inaugu
rar o novo Posto de Saúde no Centro.

O prefeito em exercício, Da
niel Cansian e o prefeito licenciado,
Formiga, esperaram na entrada da
cidade o Governador que chegou
acompanhado do Secretário de Es

tado, Paulo Bornhausen. Aguardava
o Governador o Secretário da SDR'
de Ituporanga, Sr. Adelmo, o Prefei
to de Santo Amaro, Sr. Edésio, o ex

Prefeito de Alfredo Wagner, Sr. Ivan
Andersen.

A comitiva seguiu até o posto
do Liço onde o Governador desceu
do automóvel J preferiu ir a pé até
o Posto de Saúde, aproveitando para
comprimentar e ouvir a população al
fredense.

;

Após inaugurar a� instalações
da Unidade Básica de Saúde no Cen
tro o Governador foi até o Hospital,
partindo depois para Lages. O Jornal
Alfredo Wagner, procura registrar
neste número algo que vai além de
todo protocolo: a empatia entre Go-

vernador e população.
As fotografias são o registro

i"'- deste momento.
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VISITA DE GOVERNADOR RAIMUNDO COLOMBO A,"". •
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ALFREDOWAGNER
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