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Mensagem da CNBB sobre as eleições muni- bém as crises que o mundo atravessa, incluin- justiça social e a preservação do planeta.
cipais de2012. do a própria democracia. Isso torna aindamais A educação para a cidadania é proces-

A Conferência Nacional dos Bispos importante a missão de votar bem, ficando ela- so permanente. Para ela contribuem as Escolas
do Brasil (CNBB), reunida em sua SOa Assem- ro para o eleitor que seu voto, embora seja ges- e Grupos de Fé e Política que se multiplicam
bleia Geral, em Aparecida-SP, de 18 a 26 de to pessoal e intransferível, tem conseqüências pelas dioceses do 'Brasil, além das variadas
abril de 2012, saúda a população brasileira, em para a vida do povo e para o futuro doPaís. As publicações de conscientização política. Entre
sintonia com os importantes acontecimentos eleições são, portanto, momento propício para estas, recordamos o Documento 91 da CNBB
quemarcam o país neste ano, especialmente as que se invista, coletivamente, na construção da - Por uma Reforma do Estado com Participa
e1eições municipais no próximo mês de outu- cidadania, solidificando a cultura daparticipa- ção Democrática e a Cartilha EleiçõesMunici
bro. Expressão de participação democrática, as ção e os valores que definem o perfifideal aos pais 2012: Cidadania para a Democracia, ela
eleições motivam-nos a dizer uma palavra que cahdidatos. Estes devem ter' seu histórico de borada por organismos da CNBB. Exortamos
ilumine e ajude nossas comunidades eclesiais coerência de vida e discurso político referen- nO,ssas comumdades e lideranças a lançarem
e todos os eleitores, chamados a exercerem um dados pela honestidade, competência, trans- mão destes valiosos instrumentos, a fim de que
de seus mais expressivos deveres de cidadão, . parência e vontade de servir ao bem comum. participem conscientemente das eleições e as

que é o voto livre e consciente. . Os valores éticos devem ser o farol a orientar segurem a unidade em meio às'díferenças pró-
Inspira-nos a palavra do papa. Bento os eleitos, em contínuo diálogo entre o poder pnas do sistema democrático. Merecem nosso

XVI ao afirmar que a sociedade justa, sonhada local e suas comunidades.' apoio e incentivo, ainda, campanhas como a

por todos, "deve ser realizada pela política" e' Ajudam-nos nesta tarefa instrumentos que estimula os jovens a, exercerem responsa
que a Igreja "não pode nem deve ficar à mar- como as Leis de iniciativa pOfular 9.840/1999, velniente seu direito de votar já a partir dos 16

gem naluta pela justiça" (Deus Caritas Est 28). contra a corrupção eleitora e a compra de anos.
.

Para o cristão, participar do processo político- votos, e 135/2010, conhecida como Lei da Fi-
.

Para o cristão, participar da vida po-
-eleitoral, impulsionado pela fé, é tornar pre- cha Limpa, cuja constitucionalidade foi con- lítica do municí_pio e do país é viver o man

sente a ação do Espírito, que aponta o caminho firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Aos damento da candade como real serviço aos

a partir dos sinais dos tempos e inspira os 9,ue eleitores cabe ficarem de olhos abertos para a irmãos, conforme disse o Papa Paulo VI: ''A
. se comprometem com a construção da justiça ficha dos candidatos e espera-se da sociedade a política é uma maneira exigente de viver o

e da paz.
.

mobilização, como já ocorre em vários lugares, compromisso cristão ao serviço. dos outros"
As eleições municipais têm uma ca- explicitando a necessidade de a "Ficha Limpa" (Octogesima Adveniens, 46). Só assim, sere

racterística própria em relação às demais por ser aplicada também aos cargos comissiona- mos ''fermento que leveda toda a massa" (GI
colocar em disputa os projetos que discutem dos para maior consolidação da democracia. 5,9). .

.

sobre os .problémas mais próximos do povo: Desta forma, dá-se importante passo para co- Que Nossa Senhora Aparecida aben-
educação, saúde, segurança, trabalho, trans-

. locar fim à corrupção, que ainda envergonha o çoe o povo brasileiro e ilumine candidatos e

porte, 'moradia, ecologia,' lazer. Trata-se de nosso país. . eleitores no exigente caminho da verdadeira
um processo eleitoral com maior participação

. O exercício da cidadania, no entanto, política. ... ..

da 'população porque os candidatos são mais não se esgota no voto. É dever, especialmente Aparecida-SP, 21 de abril de 2012.
visíveis no cotidiano da vida dos eleitores. A de quem vota, a corresponsabilidade na gesta- Raymundo Cardeal Damasceno Assis, Arce
sua importância é proporcional ao poder <Jue a ção de uma nova civilização, fundamentada na bispo de Aparecida - Presidente da CNBB'
Constituição de 1988 assegura aos municípios defesa incondicional da vida, desde a fecun- Dom José Belisário da Silva, Arcebispo de São
na execução das polítícaspúblicas, dação até a morte natural; na promoção do Luís do Maranhão - MA - Vice-presidente .da

Nos municípios, manifestam-se tam- desenvolvimento sustentável, possibilitando a CNBB

Jornal Alfredo Wagner
Gente nossa escrevendo

fazer
uma impor
tante antes mesmo que
você comece a ler este

artigo: Minhas pala
vras se referem única e'

exclusivamente sobre
a atuação política das
pessoas mencionadas
neste artigo. Repeito
cada uma como ser hu -

.

mano' as quais admiro
de coração.

Finalmente a

corrida para as Eleições
2012 começou oficial
mente. A. aliança do
PSD com o PSDB foi
um processo tranquilo
e coerente ao longo de
todo o primeiro semes

tre deste ano, culmi
nando numa convenção
aplaudida por mais de
300 pessoas, terminan
dó com a aprovação de
Daniel Cansian como

candidato a Prefeito e

Roberto Carlos Kretzer,
Beto, como candidato a

vice-prefeito.
Já as alianças do

sentatividade e possam
disputar com igualdade
as eleições.

O PT assiste
. impassível e com trari

quilidade a todas' as

contrações políticas do
parturiente. Aliado do
PMDB a nível federal,
continuaria a aliança

.

a nível municipal. Se
gundo comentaristas al

. fredenses, . óuvidos por
mim ao longo deste_pe
ríodo, o PT não agrega
voto. Opinião que dis
cordo totalmente.

O PP, eS
quecen
do seu

passado
.

históri-

nascer a difícil aliança.
Acabou em chapa-pura
o que deveria ser com

partilhado. PMDB sai
com o

pMDB.

PMDB com o DEM, PT
e principalmente .pp so

freu um desgaste provo
cando no público alfre
dense a,.

pergun
ta: Para
o n d e

vai· o
. PMDB.

Minhas palavras se
referem única e ex
clusivamente sobre a

atuação política das
pessoas mencionadas
neste artigo. Repeito

cada uma como ser hu
mano as quais admiro

de coração.

Quando
tudo pa
recia re

solvido ...
eis que é

impug
nada a

.

candida-
tura do

candidato a Prefeito do
PMDB
voltando

Foi uma

difícil
decisão
até che-
gare m

a um nome. A própria
convenção foi agitada e

com um público peque
no. Ofensas não falta
ram. Palavrórios emuita

agitação. Mas enfim, um
nome foi escolhido para
encabeçar a coligação.
PMDB sairia de candi
dato a prefeito e PP sai
ria com o vice. Antes de
findar; o prazo, o candí
dato a vice desiste. E lá
vai riovamente o PMDB

.

as pressas para a sala
de parto tentando fazer

a corre

ria para
tentar
liberar a

candida
tura.
Parto di
fícil esse.
Será que
nasce?

Espero que sim. A de
mocracia exige que os

partidos tenham repre-

PT assiste imRassível
divisão no PMDB e o
PP perde oportunida
de de ser Protagonista
e se torna mero coad-
juvante no processo
eleitoral de 2012

co e, em

muitas
ocasiões
decisi
vo, ficou
em cima
do muro

até o último momento,
causando uma divisão
no p.artido. As mesmas

condições haviam sido
oferecidas . por ambas
coligações. As atas das
convenções de todos
os partidos 'ficaram em

branco esperando a de- .

cisão de uma pessoa no
. PP. O PP perdeu uma

oportunidade única de
ser um Protagonista e se

transformou em mero

coadjuvante nesta dis
puta eleitoral, atraindo
para suas fileiras a di -
visão que grassava
PMDB.

O PP poderia ter
saido com candidato a

prefeito na pessoa do Sr.

Sérgio B. Silvestri e com
...-------..

o PT de vice, na pessoa
EXPEDIENTE

do Sr, Paulo César Rossi, JORNAL DE

repetindo a nível muni- ALFREDO WAGNER

cipal a aliança Lula/Ma
lufo .

Hipotese levantada
durante todo o semestre

passado. Mas não quis.
A indecisão do PP o fez
perder a oportunidade,
podendo também per
der as eleições neste ano
de 2012.
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Jornal Alfredo'Wagner
Gente nossa escrevendo para riossa gente

EDUCAÇÃO EM DESTAQUE
� AlbertinaMarquesHaver - alb�na@jornalaw.com.br

ANIMAÇÃO E ALEGRIA NO
ARRAIA DO PASSO DA LIMEIRA

Foi um sucesso a Festa Junina da Esco
la Básica Passo da Limeira que aconteceu no

dia 30 de junho.
Houve varias apresentações culturais:

quadrilha, pau de fitas, dublagem, entre outras,
com a participação de alunos e professores.

Houve também o casamento caipira
com a participação de pais da comunidade de
Catuira e funcionários da escola que não me

diram esforços Eara o sucesso alcançado.
A Direção e APP da Escola, agrade

cem a todos aos Patrocinadores, colaboradores
e participantes pelo grandioso do evento.

HOMENAGEM AOS PAIS
Na noite do dia 04 de

julho os pais da Creche An
gela Amin participaram de
uma divertida Gincana para
comemorar o Dia da Fainilia
na Escola.

Foi uma noite muito

alegre com diversas tarefas
que foram realizadas com

muita satisfação. Houve tam- ,

bém sorteio de vários brin
des.

Contamos com a

'presença da Secretária 'da
Educação e de sua .equípe de
trabalho neste momento de

descontração.
Para abrilhantar ain

da mais a noite professores e
,

bolsistas fizeram uma: apre
sentação especial dublando
as Empreguetes.

Após as tarefas e a

apresentação especial, os pais
foram agraciados com um

delicioso Coquetel junino.
Foi uma noite muito agradá
vel' satisfazendo e alegrando
todos atingindo o pnncipal
objetivo: A Integração da Fa
mília e a Escola.

A Direção, professoras e alunos da Escola Reu?ída Ba_lcino
MatiasWagner fizeram uI? homenagem �os pais na n(:nte �a
entrega dos boletins

..Apos a apresen�açao do que fOI. ensi
nado aos alunos rio bimestre, cada paI recebeu o boletim do
aluno e uma mensagem de seu fillio. No final foi oferedido
um delicioso bolo preparado pelas merendeiras.
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Jornal Alfredo Wagner
Gente nossa escrevendo para nossa

O Prefeito Nivaldo Wessler, Formiga, comemoroumais um aniversário
com os amigos e funcionários da Prefeitura. O JORNAL ALFREDO,

WAGNER desejamuitas felicidades ebênção de Deus emuitos anos de
, vida. Parabéns Formiga!

Alair Dias e AltairWagner são
dois alfredenses.que íntegramo

: album "Catarinenses" ; .

Seleceionei abaixo 4 fotografias retiradas do Facebook. Elas poderiam
perfeitamente participar do I Concurso Fotográfico ''AlfredoWagner,

Terra Querida', No próximo número publicamos mais algumas sugestões

PAISAGENS PESSOAS OU ANIMAIS

A Alfredense Daniela Bunn,
nova colunista do Jornal Alfre
doWagner, comManu, Camila

eMônica
�.----- ----------�

Bonita atitUde teve o jovemMaurícío Schutze.sensíbilízado pela situação
de duas jovens de Bom Retiro, de 29 e 25 anos respectivamente, que tem
uma doença degenerativa do sistema nervoso; ele saiu pelas ruas junta-

, mente com dois amigos pára pedir alimentos, fraldas descartaveis, etc a
fim de fazer-uma doação para a família das moças.'Com 5 prêmios inter
nacionais, Maurício Schutz não se envergonhou -em pedir de casá em casa

,

e de comércio em comércio ajuda para a famílianecessitada.

Duas alfredenses, Magda e Carol
Marian Gesser foram escolhidas

para ilustar o belíssimo e inspirado
album "Santa Catarina I Coração
Feminino" do fotógrafo Fábio Ca
bral. O livro além de ilustrado com

fotografias de mulheres de todas as

idades, traz poesias de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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e envergonhar a hu
manidade atual, que se julga es

perta' no orgulho consumista do'
materialismo e na prepotência da
alma... !A sabedoria dos nossos

ancestrais põe no chinelo nossos

orgulhos por carrões, mansões,
bens em excesso, cargos, posições
sociais, etiquetas; grifes,' aparên
cias, poder e mais poder, etc, etc,
etc ... Muitos morrem sem conhe
cer a verdadeira essência da vida,
do simples, da luz, da paz e do ver
dadeiro amor.

"Os pensamentos são
como flexas, urna vez lançadas al
cançam o seu alvo. Seja cauteloso
ou poderá urn dia ser sua própria

vítima" Provérbio Navajo,
"Seremos conhecidos

para sempre pelas pegadas que
deixamos". Provérbio Dakota).

"No dia do seu nasci
mento , voce chorou e o mun

do se alegrou. Viva suá vida de
modo que, no dia de suamorte,
o mundo chore e voce se alegre"
Proverbio Cherokee.

"Nao ande atras demim
talvez eu nao saiba liderar. Nao
ande na minhas frente, talvez.
eu nao queira segui-lei. Ande .ao
meu lado, para podermos cami
nhar juntos': Proverbio UTE '

"Os pensamentos sao

como flechas uma vez lancadas
•

I

. Gostaria de éontri- diárias. Buscar a saúde, hoje,
buir com as reflexões acerca

' não significa apenas evitar a

do tema Atividade Física tra- morte, mas principalmente
tado na última' edição. Este ' aproveitar a vida com total
artigo é um recorte de uma disposição e isto exige atitude
apresentação de uma de mi- e força de vontade.
nhas aulas de Educação Físi- Quer exemplos?
ca ,r,ara os alunos do Ensino -Quantas pessoas toleram
Médio Integral, os quais, ti-desvios de coluna, dores de
veram na Escola de Educação cabeça, dores em articula
Básica Silva Jardim, a opor- ções, vista cansada, insônia,
tunidade �de participar do. excesso de sono, bruxismo,
projeto interdisciplinar com sobrepeso, e outros descon
o terna: "Saúde e juventude... fortos diários ou esporádicos
Qualidade de vida!"

.

sem considerá-los problemas
, Desde pequenos ga- urgentes a serem resolvidos?

nhamos conselhos e avisos: Segundo NIEMAN
- Leva o guarda-chuva! - Não (1999) A Saúde é... "Estado
brinque com o fogo! - Não dinâmico de bem estar po
fale com estranhos! - Não sitivo daqueles que possuem
beba demais! - Faça exercí- . hábitos que promovem a saú
cios! ' , , de:' I Este autor nos orienta, a.

Abusando do por que compreender a Saúde como

crescemos e aprendemos a um equilíbrio e coloca a vin
analisar os conselhos e fazer- ,culação direta da saúde como
mos nossas escolhas ...E neste estilo de vida. '.�'

.

sentido, cuidado com recei-
,

b; Estilo' .:de vida do
.' ·,'tas efórmulas prontas! Tenha .homem' moderno conspira

, senso crítico! . contra sua saúde: Correria...
,

. Então, por que exer- 'Falta -. de tempo...
.

citar-se? - Pela sua saúde! - 'Compromissos ...Acúmulo de
Pelo seu bem-estarl- Pela sua atividades... Preguiça: Colo
qualidade de vida! ca-nos no sofá... Tecnologia:

A organização Mun- .Controle remoto, carro, ali
dial de SAUDE (OMS) em mentos industrializados ... Ví-

1940'4�fin!u seu objeto de es- cios: Fumo, Álcool, Drogas ...
tudo: SAUDE - como um es- (efeitos devastadores)
tado de completo bem-estar Então é difícil ser sau
físico, mental, social e espiri- dável? Nem tanto.Ê só optar
..tual e não somente a ausência pelo que te faz bem! Adote
,

de doenças ou enfermidades': um estilo de vida saudável!
No entanto, o conceito atual, Aí vão' algumas dicas
de saúde é mais abrangente que, combinadas, compõem
e rigoroso, pois a ciência se um estilo de vida saudável:
adianta e prevê problemas de 1: Manter o corpo ativo, exer
saúde e assim os nrofissionais citando- se regülarmente.
de saúdes estão atentos a cada 2: Alimentar-se de acordo
vez mais ,detalhes do corpo com o que o corpo precisa.
humano. E importante desta- 3: Controlar o peso e a com

car que uma pessoa saudável posição, corporais, manten
é aquela que está na sua mais do- os dentro dos limites
plena capacidade de produ- adequados a sua estatura,
zir e exercer suas atividades ' 4: Dormir bem(o suficiente e

alcancam o seu alvo. Seja cau

teloso ou podera um dia ser sua

propría vitima" Proverbio Na
varro.

"Que meus inimigos se

jam bravos e fortes para que eu
nao sinta remorsos ao derrota
-los". Proverbio Sioux.

, "Nao basta falar sobre a

paz , e preciso pensar , sentir ,

agir e viver em paz': Proverbio a

Shenandoah.
"Tudo na terra tem um

proposito,
,

cada doenca uma

erva para curar , cada pessoa
uma missao a cumprir. Esta e a

conCepcao dos indios sobre sua

existencia", Proverbio Salish. '

/

uma pelada, praticar natação
em casa, danças em salão. .

, Não praticar ativida-
de física tem um peso enor

ISSO... me na incidência de doenças
cardiovasculares porque in-.
terfere em todos os outros fa
tores de risco. Este é o seu real
impacto. Entre os principais
problemas da vida sedentá
ria pode-se citar: obesidade,
perda de massa muscula, do
res articulares, pressão alta,
doenças cardíacas, encurta
mento muscular, má postu
ra, cansaço, baixa resistência

,or&ânicC;l, dores. musculares
após esforço e alto nível de
.estresse.

. A ATIVIDADE FÍ
SICA NOS DÁ OS SEUS
MELHORES RESULTADOS
QUANDO É PRATICADA
NA FORMA DE EXERCÍ
CIO FÍSICO. '

Mas, então, ativida
de física não é o mesmo que
exercício físico? O exercício
físico é uma forma de ativida
de física que tem como carac-

mor. terística particular o objetivo
Atividade Física é de melhorar a aptidão física,

todo movimento corporal que é a nossa capacidade de
voluntário humano, ou seja, realizar uma atividade com

toda ação humana que envol- o mínimo de fadiga e des
vamovimentação e acelere os conforto: coração, pulmões,
movimentos cardíacos aci- vasos sanguíneos e músculos
ma da frequência de repouso prontos para suportar, .sem
(FCR). Por exemplo.Ir a Ré_problemas, as atividades que
na padaria, brincar de pega- o corpo realiza. Destaca-se
-pega, subir na árvore, jogar, que é o exercício e não qual-

com qualidade).
5: Não Fumar.
6: Não usar drogas psicotró
picas.

E TUDO
PARA SEMPRE...

A atividade física re

gular: queima calorias; con
trola o peso corporal; reduz
riscos de doenças cardíacas,
câncer e diabetes; funciona
como controlador de estres-:
se; beneficia estado emocio-
.nal: melhora a aparência físi
ca; dá maior'disposição para
realizar tarefas do dia-a-dia..

.

A Boa, álímentação:
controla o peso, traz benefí
cios no controle de doenças
cardíacas e colesterol, previne
doenças.

'

O repouso durante a

noite é o momento certo de
determinadas reações acon

tecerem no corpo.Uma boa
noite de S0110: repõe a ener-

_ gia necessária às atividades
diárias; C),u,eima calorias; ali
menta musculos trabalhados;
controla estresse e o bom hu-

quer atividade que melhora a

, saúde e protege o organismo
das doenças.

, O EXERCÍCIO FÍSI
CO É SISTEMATIZADO E A·
ORIENTAÇÃO PROFISSIO
NAL E FUNDAMENTAL
PARA QUE O EXERCÍCIO
SEJA CORRETAMENTE
DIRECIONADO PARA OS
OBJETIVOS E FINS PLA
NEJADOS.

Exemplo: andar é ati
vidade física quando o obje
tivo dos Rassos . é meramente
ir de um lugar a outro, mas é
um exercício físico se é a in
tenção é obter. os benefícios
de caminhar, como uma me

lhor condição cardiorrespira-
. tória, a perda de gordura ou o
trabalho muscular.

O Conselho Federal
de Educação Física (CON
FEF) enfatiza que o Exercí
cio. Físico é uma sequência
sistematizada de movimento
de diferentes segmentos cor- .

porais, .executados de forma
planejada, estruturada,

.

re-
, petitiva que objetiva o desen
volvimento da aptidão física,
do condicionamento físico,
habilidades motoras ou re

abilitação orgânico- funcio
nal, definido em acordo com

diagnóstico específico do
praticante.:

,

E vale, uma última
dica para transformar a ati
vídade física em exercício
físico: Ir à escola a pé: é só
acelerar o ritmo dos passos
até que o coração bata um:

pouco mais forte e você fique
levemente ofegante! Aprovei
te que esta atividade é i:liária!

Referência Bibliográfica: '

SABA, Fabio. MEXASE: ati
vidade física saúde.e bem es

tar . 2.ed - SP : Phorti editora,
2008.

'
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DIA 25 DE JULHO - DIA DO ESCRITOR
"

ESCREVA!
Não se preocupe com o pecado das Ietras e nem com amilitar formação das
frases. Escreva. Não busque os olhos críticos, tente encontrar os corações.
Esqueça os títulos e as .graduações,�lembre do sentimento puro dos que
muitasvezes nem são Ietrados, Escreva. Rime e brinque, crie, desconstrua,
invente, seja poesia e faça poemas de vida. Escreva. Conte o seu dia, o mo
mento do amigo, a saudade do pai. Escreva. Crie personagens, dê-lhes vida,
conte histórias. Escreva. Mostre. O perigo não está em alguém não gostar
do que você escreveu, nem no estilo, nem nos erros. O perigo está em você
não deixar livre sua alma, está em se preocupar com o que os outros fazem,
em pensar que existemelhor ou pior. Escreva. Seja você em cada linha, seja
cada palavra, viva tudo o que escrever, seja na vida ou na imaginação. Viva.

Escreva..
E deixe as críticas para os que não tem nada a dizer.... '

ACADEMIA DE LETRAS DO BRASISL/SC ALFREDOWAGNER

Fcnnacêutica Responsilvel
CóQio OlMo MiEJuel RehbeJn

. CRF190Q
.

Rua40Comérdo. 81 ,.SI.
"enfto - AlftetloWa�fleT.
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Desde o período colonial, as
.

mulheres, vem crescendo e aparecen-·
do no mundo, mostrando toda a sua

graça e potencial de desenvolvimen
to, tornando o mundo mais bonito e

especial.
. Podemos analisar este per

feito ser e suas ações na sociedade
de diferentes maneiras; uma delas é
a mulher no "mercado de trabalho';
as empresas na sociedade moderna
tem valorizado e analisado muito a

capacidade de elaboração de novos
projetos e atividades; além do rápi
ao pensamento lógico em horas de \

decisões importantes rara contratar
seus funcionários, e' msso, todos te
mos que concordar que as mulheres
se destacam e acabam ganhando o

.

poder na sociedade, chegando a ocu

par cargos de extrema importância
que até poucos anos atrás somente a

. figura masculina seria apta a ocupar;
um grande exemplo do crescimento
feminino nesse aspecto é o cargo de
presidente de um país, como a nossa
atual presidenta, excelentíssima Sra.
Dilma Rouseff , a primeira 'mulher a

I
I

NOMES PARA AS RUAS DE ALFREDOWAGNER

Diante das incessantes investidas da Câmara de Vereadores de Alfredo Wag
ner sobre a denominação de nomes as ruas de loteamentos no núcleo urbano'
do Município;o Prefeito Nivaldo Wessler (Formiga), solicitou na última se

mana, a presença do Promotor Público da Comarca de Bom' Retiro, Sr. Dr.
Nilton Exterkoetter, para prestar esclarecimentos aos vereadores e munícipes
sobre a legislação que rege a .nomenclatura de ruas e seus requisitos básicos.
Também a devida infra-estrutura que cada proprietário dos loteamentos deve
fazer e as providências junto aos órgãos ambientais. Posto isso, a administra
ção nomeará todas as ruas que atenderem. tais requisitos. Certo de que todos
os esclarecimentos foram prestados, o Prefeito agradece ao Promotor seus es
clarecimentos e declara por encerrado o assunto.

.

Jornal Alfredo Wagner
Gente nossa escrevendo para nossa gente
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Durante o período de
governo. monárquico,
o Brasil foi governado
por 3 mulheres. ARe';
pública, pelo contrá
rio impediu o quanto
poude que as mulhe
res tivessem alguma
expressão política. So
mente uma mulher se

tornou chefe de Esta
do em 123 anos de Re
pública.

-,

REMÉDIOS PARA
FARMÁCIA COMPLE
MENTAR

Foi realizado no último dia 27 de ju
nho Pregão Presencial Com Registro
de
Preço onde participaram 09 empre
sas, para a aquisição de medicamen
tos

para a Farmácia Complementar no

valor de R$ 1.020.848,23 a serem .

disponibilizados a população a partir
. da pr.óxima semana até 365 dias.

I .

I

assumir o cargo no Brasil. ' ..
_ .;.

...

Não vejo a mulher como UJIl
ser frágil, incapaz; mas vejo sim um

ser forte, talvez até mais forte que o

homem, em questões de mente, ser
que é capaz de sobreviver sem a de
pendência do homem, capaz de cui
dar e dar amor a seus filhos e depen
dentes e ao mesmo tempo trabalhar, .

conquistar sua autonomia, tanto fi-
nanceira, quanto emocional.

.

.

. Escrevendo este texto para
um trabalho na .disciplina de história
que foi me solicitado,me deparei com
uma pergunta em minha mente: Se
ríamos nós, seres humanos, homens
em geral capazes de viver sem a mu

lher em nossas vidas? ... Creio que to
dos nós sabemos a resposta para essa

pergunta, mas deixo que cada um

responda para si próprio e avalie se

esta dando mesmo o devido respeito,
valor e carinho que as mulheres real
mente merecem.

.

Termino este' texto com mi
nha opinião em apenas uma afirma
ção: "O MUNDO E DEPENDENTE
DA FIGURA FEMININX: a

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Anatel suspende vendas de
chips na Claro, Oi e TIM
Coletiva sobre o assunto está agenda
da para o fim da tarde.

A agência Nacional de Teleco
municações (Anatel) planeja suspen
der a venda de novos SIM Cards (os
chips) na Claro, Oi e TIM e alguns
estados. A informação foi apurada
pelo jornal Folha de São Paulo e con

firmada na tarde de hoje pela agência
numa coletiva de imprensa. A proibi
ção vale tanto para SIM Cards de voz
como SIM Caras de dados a partir da
próxima segunda-feira (23).

Os técnicos da Anatel traba
lhavam na manhã desta quarta-feira
(18) na documentação para solicitar a
suspensão da venda de SIMs da Claro

em três estados, da Oi em cinco esta
dos e da TIM em 19 estados. Somente
uma operadora será proibida de ven
der chips por estado. A Vivo, aquela
com maior base de assinantes. e maior
cobertura 3G, não entra na lista de
proibições da a�ência porque não
teve registrado pIor índice de quali
dade em nenhum estado.

O Conselho Diretor da Ana
tel explicou que a medida é similar
à adotada em relação ao serviço de
banda larga Speedy, oferecido pela
Vivo (antiga Telefônica) no Estado
de São Paulo, A comercialização. do
serviço ficou suspensa por dois meses
até que a operadora provou à AnateI
ter feito os investimentos necessários
para atender à demanda de clierites

DE REPENTE, CLASSE C d?s :programas que relatam crimes
bizarros (supostamente gosto disso),
as telenovelas agora têm empregadas
domésticas como protagonistas, ca-

. ClASSE "C� CRESCE NO BRAS1L

LEANDRO MACHADO
De repente, classe C .

Sou ex-pobre. Todos querem
me vender geladeira agora. O trem
ainda quebra todo dia, o bairro alaga.
Mas na TV até trocaram um jornalis
ta para me agradar '.

Eu me considerava um rapaz
razoavelmente feliz até descobrir que
não sou mais pobre e que agora faço·

parte da classe C.
Com a informação, percebi

· àos poucos que eu e minha nova clas
se somos as celebridades do momen-

· to. Todo mundo fala' de nós e, claro,- beleireiras como musas e-até mesmo.
quer nos �tingir de alguma fo�a:. . pe�sonage�s .ricos que moram em

Ha empresas, publicações, bairros mais ou menos como o meu.

planos de marketing e institutos de' A diferença é que nesses bair-.
pesquisa exclusivamente dedicados a ros, os da novela, não há ônibus que
investigar as minhas preferências: se demoram duas horas para passar

.- gosto de azul ou vermelho, batata ou nem-buracos na rua.
tomate e se meus filmes favoritos são . Um telejornal famoso até tro
do Van Damm€ ou do Steven Seagal. cou seu antigo apresentador, um ho

. (Aliás, filmes dublados, por mem fino e especialista em vinhos,
favor! Afinal, eu, como todos os por um âncora, digamos, mais povão,
membros da classe C, aparentemente ao tipo que fala alto e gosta de sam

tenho sérias dificuldades para lér com ba. Um sujeito mais .parecido comigo,
rapidez essas malditas legendas.) talvez. Deve estar la para chamar a

A televisão também estudou minha atenção com mais facilidade.
minha nova classe e, por isso, mu- As empresas viram a luz em

dou seus planos: além do aumento cima da minha cabeça e decidiram

·C· EU TIYBfE
.

eASA PIIÓPIftA
.

,
-

·cr'EUlMSU
UM_ fMfIIIEQO
............

y
.... _-_.

com qualidade. Veja a lista de proibi-

ções abaixo. .

- Claro: Santa Catarina, Sergipe e São
Paulo.
- Oi: Amazonas, Amapá, Mato Gros
so do Sul, Roraima e Rio Grande do

.

Sul.
- TIM: Acre, Alagoas, Bahia, Ceará,
Distrito Federal, Espírito Santo, GQi
ás, Maranhão, Minas Gerais, Mato
Grosso, Pará,' Paraíba, Pernambuco,
Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Norte, Rondônia e Tocan
tins.
A multa fixada para o caso de uma

operadora descumprir a decisão foi
fixada em R$ 200 mil por dia e por
UF em que a transgressão acontecer
Fonte: bttp://tecnoblog.net/l07676/
anatel-claro-oi - tim-suspensao/

. .

I

ro de medo das enchentes do bairro.
Ou seja, ao 'mesmo tempo ém

que todos queremme atingir pormeu
razoável poder de consumo, passo
por perrengues'do século passado. Eu
e mais de 30 milhões de pessoas -não
somos pobres, mas classe C. .

.
.

.Deixa eu terminar por aquI o
texto, porque daqui a pouco _ vão me

chamar de chato ou, pior, de comu
nista. Logo eu, que só li Marx na ver
são resumida .ern quadrinhos. Fazer o
quê, se eu gosto é de autoajuda?

Os artigos publicados com

assinatura não traduzem a opinião
do jornaL Sua publicação obedece ao

propósito de estimular o debate dos
problemas brasileiros e mundiais e de
refletir as diversas tendências do pen
samento contemporâneo. debates@
uol.com.br

'

LEANDRO MACHADO, 23,'
é estudante de letras na Universidade
Federal de São Paulo, mora em Ferraz
de Vasconcelos (SP) e escreve no blog
Mural, da Folha
wwwl.folha. u o l, com.br/fsp/
opiniao/.54594-de-repente-classe-c.
slitml .
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S.R. União Clube: Jubileu de Brilhante �e1d;,C11:H:�� Wesfe;
.

b I d Ih
Thiesen, Néli Schweitzer

ou Ju i eu e Carva o? �� SAl��i���ol��r1����
No dia 30 de julho, a Socie- dade para derrotar o imbatível Pery. Wagner, Quirino Jung,

dade Recreativa União Clube, presí- Viu-se, então, a necessidade de se or-
Sanlília Schmidt Wagner

did I
'

'J.::-1 fi I d (in memoriam).I a pe o proemínente Jovem úliano 'ganizar; o cia izan o a agremiação. ��"""'__�iiiiiiil;ii;;;"""IiIiÍIiIi'_' Fontes bíblíográ-Quevedo, i?romoveu um requintado Era o ano de 1932.
"fi d d Ibaile de gâla para comemorar os 75

.

A sede do Pery Football Club saram a .acontecer no, Cine Marajó, cas extraí as os ivros:
anos de fUndação da entidade. O Clu- foi construída com recursos da Ale- de propnedade de Jose,4e Campos e, "José de Campos - uma história para
be União, depóis das igrejas católica e manha trazidos anos antes _pelo far- ,

mais tárde, de Virto Schalfe!.· contar'; de Celita Irene Campos An-
evangélica, é a mais antiga instituição macêutico João Bruno Hoffmann - (Contmua na pro�Ima edição) , geloni; .

em fúncionamento no mumcipto de para servir como uma casa de saúde . Jnformaçoes transmitidas, ao :AlfredoWagner em revista', de Thia-
Alfredo Wagner. '

.

paraos moradores - no terreno doa- longo dos �nos,_por: )taIr Schweítzer go de Souza;
, O letreiro gravado na facha- ao pelo benfeitor Rodolpho João Sch- (in ,memonam)" Altair Wagner, An,-, :Asp�ctos da História e do presente

da da sede torna aparentemente in- midt, o seu Doia. Agora, os jogadores t?Jll0 Carlos Thiesen Sobnnho, Da- de Alfredo Wagner': de Maurélio Luz
discutível a data de sua fundação: tmham um lugar para se reumr. A fim no Dommgos Cunha, Edgar Wagner, e Onorina Laura Carrero.
28/11/1937. Porém, se formos nos de angariar fííndos, os sócios passa
aprofundar nos registros históricos, ram a promover bailes e domíngueí
descobriremos que ela talvez não cor- ras na sede da entidade, que recebeu
responda à realidade, Uma ata datada o nome de "Club Bôa Unlão" - eis o
de 1933 comprova a existência, des- gérmen de nossa atual sociedade. O
de o ano anterior, do Pery Football primeiro presídente foi Roberto An
Club, e menciona que a sede social Iônio Behling, compondo ainda a

do Pery era chamada de "Club Bôa primeira diretoria os senhores Filipe
União': Seria coincidência ou esta- Gerber Júnior, Clarimundo RégIS,
mos falando do União Clube de hoje? João Fernandes, Rodolpho João Séh
Seguramente, a última opção é a que midt, Genésio Santos, [acintho Luz,
procede, e nos permite alirmar que o José Souza e Leopoldo Santos. Havia
nosso Clube já existe há 80 anos. Está dois quadros de Jogadores no Clube:
celebrando, portanto, o seu Jubileu de os do 10 e os do 20 time, e ficou es

Carvalho (80 anos). tabelecido que se deveria treinar nas
_

Tudo começou em meados terças, nas sextas-feiras e nos dias
dos anos 30, na singela vila de Bar- santificados. '

racão. Essa comuna era divida em .Enquanto no campo jovens
duas pequenas freguesias: o Barrado e homens casados se divertiam em

propnamente dito e o Sombrio. O acirradas partidas, na sede mulheres,
Barracão tinha como ponto de refe- moças, rapazes e homens se entre
rência a igreja católica, muito bonita, tiam nos primeiros eventos sociais do
de tijolos, que fora construída alguns vilarejo. ,

anos antes (em 1927). Em torno da Em 28 de novembro de 1937, o Pery
ermida, viviam algumas das famílias Football Club se extinguiu, dando
pioneiras: os Kretzer, os Behling, os lu_gar à Sociedade Recreativa União
Schweitzer, os Pereira, os Rudolf. As Clube. O Senhor João Bruno 'Hoff
casas �o Sombrio se loçalizavam pró- mann, conhecido como "João Far
ximo a Ponte Eng- Emílio Kuntze - a macêutico" .exerceu as funções de pri
saudosa ponte coberta, e ali habita- metro presidente da mstltmçao sob
vam outros dos primeiros clãs: os a atual denominação, Nessa epoca, a
Schmidt, os Gerber; os Rosar, os Sou- atividade desportiva estava constan
za, os Santos, os Zilli, _os Petrosky, os temente atrelada à atividade social.
Soares, os Franz, os Figueiredo, os Eram frequentes os "bailes de partida"
Hoffmann... ' e que, como o nome sugerei'

eram pre-
Aos domingos, era praxe to- cedidos de jogos de futebo com times

dos' irem à reza, na capela. A tarde, .amigos. Animados bailes de carnaval,
: era o momento do' lazer. Enquanto "esco1hás de rainha e princesas da so
uns visitavam o salão p,ar.a jog,ar e ciedade e domingueiras eram cons

conversar, outros Iam bnncar no tantemente .promóvídos. Em meio à
campo de futebol, que se localizava animação, deveria imperar clima de
onde posteriormente' funcionou a ordem e pudor. Se alguém se portasse

, Serraria do Seu Adão. Com o passar indevidamente na sede, era convida-
. do tempo, muitos moradores foram do pela Diretoria a se retirar.
se revelando exímios jogadores, de- Durante as décadas de 30 e
monstrando impressionante habili - 40, a entidade permaneceu na sede
dade sobre a bola. Times de fora que antiga, onde futuramente funcionaria
disputavam partidas aqui estavam' o afãmado "Salão do Seu Talico" Nos
encontrando cada vez mais dificul- anos 50, as atividades do· clube pas-

r'
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PARAQUEDISTAS
Eles nunca fizeram nada.

Nunca aparec�ram para aJudar'
Ficaram 4 anos escondidos por aí
E agora querem se candidatar

'

Você vai votar neles ?

Todos. os especialistas concordam: desconfie
sempre dos políticos que dão respostas slrnples a

questões complexas, e os que se colocam numa

posição auto suficiente, como se independessem
de partido. Da mesma forma, se ele diz que vai
acabar com os lmpostos. "Sempre que um

candidato diz que vai investir numa área, a primeira
pergunta a se fazer é� e vai tirar recursos de onde?".
Fique atento também a candidatos que tentam se

desvincular de seu próprio passado,. com um

discurso do tipo "esqueçam o meu passado. Todo
mundo erra". E daqueles cujas credenciais
democráticas não sejam muito nítidas, ou seja: se
mostram com um viés autoritário, sem respeito a

questões como liberdade de opinião, religiosa,
direitos individuais em geral.
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·OLONO JORNAL ALFREDO'WAGNER

DOIS ANOS
. O Jornal AlfredoWagner
foi lançado na 2a Fesfa d�

Colono e chamou atenção. d�
todos que I.' estavam, agtâ..:

.

.

dal}-d.o p�la guali(�.ade das
matérias e pera variedade de

fofografias.
Hoje, dôis anos depois

podemos dizer que o Jornal
se afirmou. como um veículo
de informação, referência e'

formalt()� de 0llin!ão.. .

Todo esse $ucesso AaDiS�" .

ria possív-elsem os noSsos
colunistas e prirn:ipalmeu.tenossospatrôcinadores gUé
acreditaram nessa idéia...

A você, amigo leitor, Q, "Votê
amiga leitora, a vocêpa

trocinador, a você escrItor e
colunistadeste [ornal nossos

Parabéns!

1 .Quer fazer benfeito? -

Só se for com uma STIHL.

NÃO PERCA. TODAA UNHA
DE MOTOSSERRAS COM ATÉ
27% DE ESCONTO.*

STIHL

r
!

I� STIHL temmM tirn:'<l ffomplHW ,ie rnotcsserras I'),Im atender a todas as 06cessídadés,
. d,móe as m<!l� exJ(Jf.mt8's tarrJfas prptissbnafs at� a'Õ PfJqur.l:YSiJ atividades df!mé�tí::;a.�_
Se voC'ê qtl� íltrf traoali\o !,enteitll, use tima mmm�erra S1'1HL Para garantir I) máximo
áer>empennO' e S'�umm;a <lGI tmtizar ti se« proo,,��< exija tllmbêm a Emreg<i Técnica, com '

ii! oríerrtaçííO' de p,oIiSllíonzís !:Jl1pectalízados" e recil'!:m trrrnlTJO dê garantia. .

Potentes, eficientes, com tecnologia alemã
e ainda um ano de garantia.

. .

BENTO HILÁRIOMÁQUINAS AGRICOLAS
wo���:j·����r .

(48) 3276-1169 2··'!tJliiitêttW;;. 'r_I09I. d_arda naturo"". srlHL-&
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