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Jornal Alfredo Wagner
Gente nossa escrevendo

Leia o artigo... e não ria das charges
Mauro Demarchi - mauro.demarchi@jornalaw.com.br ,

Ouço frequente
mente da parte de pesso
as da oposição, quando
se trata de Prefeituras ou

Câmaras de Vereadores, o
slo�an: "cabide de empre
gos. Inclusive fui acusa
do de ser um dos bendi
ciados por um cabidinho
destes. .

O que uma pessoa
honesta deve pensar sobre
isso?

A administra�ão
pública requer uma serie
de funções que foram au

mentando a medida que
o progresso introduziu
novas ferramentas. Para
a utilização destas ferra
mentas e ocupar tais fun
ções os administradores
necessitam de pessoas de
sua confiança, em' geral

militantes do mesmo par
tido ou de alianças políti
caso

Em cidades como

a nossa querida Alfredo
Wagner, onde a oferta de
trabalho fora do campo
rural é pequena, as admi
nistrações públicas costu
mam representar a maior
captadora de mão de obra
seja ela especializada seja
para trabalhos braçais. Em
geral estas vagas são dis
ponibilizadas em concur

sos públicos que, diga-se
de pass�gem, são muito
concorridos.

Para quem julga
uma administração públi
ca só pelo lado de "cabide
de emprego" deve saber
que tanto cargos obtidos
via concurso quanto car-

O prefeito é o chefe do
Poder Executivo local, cabendo a

ele a administração geral do mu

nicípio. E esperado que o prefeito
se aproxime do povo, ouça as lide
ranças e organizações comunitá
rias e estaja atento às necessidades
de toda a população, em especial,
dos mais carentes. Porém, a tra

dição política popular atribui ao
prefeito mais poderes do que ele,
de fato, tem. Do prefeito se eSl'e
ram respostas a todos os proble
mas locais, mesmo que estejam
fora de suas atribuições, como é o
caso da segurança pública - que é
atribuição do Estado e da União.
Isso não significa que o município
não possa colaborar com os Es
tados e a União na melhoria das
condições objetivas dasegurança.

Essas expectativas decor
rem do espírito cordial próprio à
cultura brasileira, mas com frequ
ência levam o prefeito a substituir
suas obrigações 'legais por atitu
des assistencialistas e paternalis
tas. Ou seja, ele agrada o povo,
mas deixa de planejar, coordenar
e controlar as pohticas públicas
municipais e pouco favorece a in
tegração do município em âmbito
estadual.

Tanto quanto o prefeito,
os vereadores e vereadoras são de
fundamental importância para o

município, ainda que nem sempre
isso seja reconhecido. A palavra

gos de confiança, são le
gítimos e não se deve ex

comungar alguém por ser
um funcionário público.

Um ano após a

atual . administração to
mar posse fui chamado a

Prefeitura. O Formiga me

propôs trabalhar na as

sessoria de imprensa. Fui
sincero e disse a ele que
não era jornalista e nunca

havia feito este serviço. Eu
era e sou escritor, o que é
diferente. O Formiga me

respondeu: "vamos apren
der juntos, só não erra

quem não tenta" Nestes 3
anos tenho procurado fa
zer o melhor que posso. E
aprendi muito com o jeito
de fazer política do Prefei
to FormIga e com a fun
ção. Mais recentemente
na Assessoria de Impren
sa recebemos o reforço
do Edgar Maciel, popular
Dego.

Na Câmara de
Vereadores não é diferente
a situação. Os vereadores
precisam de assessores,

pois muitos nem mesmo

tem concluído o ensino
fundamental e o processo
numa Câmara reque-r co
nhecimentos específicos.
Inclusive alguns cargos

"vereador" vem do verbo "verear",
que, no português arcaico, estava
associado a "cuidar de caminhos".
Essa eXfressão já era usada em

Portuga em 1352, no sentido de
governar um lugar, região ou lo
calidade. Desde aquela época, o

vereador era a pessoa que tinha a

incumbência de viviar pela como
didade, propiciar bem-estar e sos
sego aos moradores; enfim, cuidar
dos caminhos da administração.
Daí, também, o sentido do verea

dor como fiscal do povo em uma

administração pública. .

Aquele significado pode
ser traduzido, hoje, nas funções
constitucionais do vereador: legis
lar e fiscalizar. As Câmaras Muni
cipais deve ter no mínimo sete ve
readores, porque é necessário que
haja o embate de ideias e o con

fronto de projetas, para que não
prevaleça o pensamento do mais
forte, e sim a proposta com maior
número de adeptos. Essa lógica é
essencial para o processo pofítico.

A bacada de vereadores
da situação é formada pelos que
defendem a administração e os

projetos do Executivo, enquanto
a bancada da oposição é formada
pelos que buscam apontar os erros
e irregularidades na administra
ção municipal. O confronto leal
e honesto entre situação e oposi
ção só traz benefícios ao muni

cípio. O problema é que, muitas

foram criados na Câma
ra logo após os resulta
dos das eleições em 2008
para abrigar os candidatos
que perderam. Estes car

gos viraram um ponto de
discórdia no final do ano

passado quando o PMDB
assumiu para si as fun
ções deixando militantes
de outros partidos literal
mente na rua.

A questão não
está propriamente em ter
cabide de emprego ou não,
mas no uso do dinheiro
público. Eu, assim como

muitos outros, tenho a

consciência tranquila. [a-

vezes, ambos os lados exageram
em suas posições: a situação fecha
os olhos para as irregularidades,
defendendo a prefeitura a todo
custo, enquanto a oposição faz
uma crítica obstinada a tudo que
venha do prefeito, dificultando,
assim, a implementação de políti
cas que possam favorecer o muni
cípio. Nos dois casos, quem perde
é a população. Por isso, devemos
estar atentos ao comportamento
dos vereadores e cobrar para que
em seus posicionamentos tenham
como objetivo maior o bem co

mum.

Cabe, ainda ao vereador
exercer o papel de educador polí
tico: em sua função de organizar
e mobilizar a sociedade desde as

bases, ele deve transmitir à popu
lação informações e conhecimen
tos que levem ao exercício pleno
da cidadania na luta por seus di
reitos. Assim fazendo, ele ajudará
outras pesssoas a crescerem como

lideranças na política loca].
FIQUE ATENTO AS AÇOES DO
SEU VEREADOR!

Para concluir, uma refle
xão: quanta distorção existe em

nossa cultura política, que vê no

vereador apenas uma "ponte" para
encaminha demandas pessoais
junto ao Executivo! E como se ele
tivesse sido eleito para abrir por
tas na Prefeitura ... Mais grave· ain
da é ver no vereador quem pode

mais me apropriei de diá-
rias e outros meios legais 11IIIIIIIIl1li

de obter dinheiro público,
nem mesmo uma folha de
papel me apropriei,

Essa deve ser a

postura de um servidor
público! Se a Prefeitura
ou a Câmara de Vereado
res contrata funcionários
para esta ou aquela fun
ção, nada mais que nor

mal. Não vejo por que cri
ticar esse procedimento.

As charges que
coloquei hoje servem para
apenas _para divertir um

pouco depois de um arti
go tão pesado.

conseguir os favores do prefeito
e arrumar emprego, material de
construção, cesta básica, consulta
médica, asfalto para a rua, escola
e outras obras para o bairro. In
felizmente, vereadores e prefeitos
honestos que se negam afazer isso .

são mal- interpretados e tomados
como se não fossem atuantes no

exercício de suas atribuições. É
preciso maior consciência política
da população, para que os verea

dores e prefeitos bem-intenciona
dos possam cumprir sua função,
conforme o mandamento divino.

Portanto, observe atenta
menta a realidade de seu muni
cípio e verifique se os vereadores
cuidam dos caminhos do povo, se
não cuidam bem, ou se deveriam
cuidar melhor, o que você pode
fazer?

.
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Gente nossa escrevendo para nossa gente

Greyce
"Que a alegria
da formatura

hoje, fique para
sempre em você,
para que a feli
cidade também

contagie aque
les que da sua

profissão se be-
neficiarem.
Parabéns!"
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Hã 30 anos co... v�cê
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Gente nossa escrevendo para nossa gente

As 10 mais de Setembro
1. Te vivo - Luan Santana
2. Camaro Amarelo - Munhos e Mariano
3. A verdade - Fernando e Sorocaba
4. Somebody that 1 used to Know - Gotye FT
Kimbra
5. Callme maybe - Carly Rae [epsen
6. Não me perdoei - Vitor e Léo
7. Eu não vou aceitar - Bruno e Marrone
8. Payphone - Marroon 5 Wiz Khalifa
9. I love You - Marcos e Bellutti
10: Sou seu amor e você é minha vida - Zezé
de Camargo e Luciano
Zezé Di Camargo e Luciano, 20
Anos,oDVD

Dizer que Zezé Di Camargo e Lu
ciano subiram ao palco pará celebrar um
feito de 20 anos atrás seria cometer certa im
precisão no uso dos tempos verbais. O que se

deu, em setembro de 2011, no Golden Hall,
em São Paulo, foi a celebração não só do que
aconteceu, mas, efetivamente, do que vem

acontecendo desde então. Era o caso de ima
ginar que, a essa altura, os artistas já tivessem
se habituado a estampar ao menos uma can

ção (quando não três ou quatro), todo sagra-

aaw.€O
j·L'

Sicoob promove exposição so

bre o dinheiro brasileiro em quatro
municípios da região.

O Sicoob Central SC promo
ve, com o apoio do Banco Central do
Brasil e do Sicoob Crediaraucária, a

exposição "Nomes que Valem uma

nota!" São 18 painéis de 1,84x88 cm,
coloridos, com todos os 43 persona
gens - homens e mulheres - que já fo
ram estampados no dinheiro brasilei
ro, e uma minibiografia de cada um.

A exposição foi mostrada de 10 a 14
de setembro na tele-sala da Biblioteca
Municipal de Urubici; de '17 a 21 de
setembro na Biblioteca Municipal de
Alfredo Wagner; e será exposta de 24
a 30 de setembro nohall de entrada da
Prefeitura Municipal de Rancho Quei
mado; de 10 a 5 de outubro no Centro'
de Cultura em Santo Amaro da Impe
ratriz. A realização do projeto é do Si
coob SC, com produção da Humanum
Design e Comunica�ão. A exposição
permite um "passeio pela história do
dinheiro brasileiro, desde o tempo dos
réis até os dias de hoje.

Além das cédulas homena
gearem pessoas ilustres, elas contêm
elementos da cultura, experiências
científicas, versos de poetas, palácios
e construções arquitetonicas, quadros,
esculturas, invenções, mapas, plantas,
pássaros, animais, representações fol
clóricas, momentos liistóricoss, paisa
gens e muitos outros símbolos da iden
tidade nacional: Por meio desse olhar

do ano dessas duas décadas, no ranking das
mais tocadas do País. É o que tem aconteci
do com "Sonhos de Amor", nas rádios antes'

mesmo do DVD e CD nas lojas, e já como

uma das mais executadas em todo o Brasil.
Mas, que sorte a nossa, eles não se

acostumam a tanto. A capacidade de Zezé
Di Camargo e Luciano em se superar a cada
acorde e a cada sucesso é o que os motiva,
afinal, a surpreender seu vasto público e a se

duzir novos ouvidos dia após dia, nesses 20
anos que se passaram desde "É o Amor" , em

19 de abril de 1991 .

Desafio foi caber em um DVD cada
lembrança das conquistas e surpresas que
escreveram essa história e, luxo a que pou
cos artistas se dariam em ocasião similar, das
que ainda estão por serem escritas: sim, este
quarto DVD reserva a apresentação de oito
obras inéditas, e tudo somado, lá se vão mais
de 20 músicas. Montado em 360 graus para o
tributo, o palco do Golden Hall, noWTC, em
São Paulo, serviu de testemunha de um re

pertório milimetricamente selecionado por
Zezé e Luciano, que será traduzido em DVD
a ser lançado em final de junho.

é possível atravessar a história do Bra
sil e reviver fatos relevantes, episódios
fundamentais e personagens decisivos.

Da Monarquia à República, 43
pessoas foram homenageadas nas cé
dulas, inicialmente aqueles que exer

ceram papéis de destaque na política.
Mais recentemente, as homenagens se
estenderam aos mússicos, educadores, .

artistas, ecologistas, poetas, escritores
- os mais ilustres brasileiros presentes
no imaginário social do país.

Junto a nomes destacados
como o de Augusto Ruschi, imagens da
maior orquidea brasileira; com Villa
- Lobos, um grupo de vitórias-régias;
na cédula de Câmara Cascudo, janga
deiros e o auto do bumba-meu-boi; na
homenagem a Vital Brasil, que inven
tou o soro antiofídioco, referencia à ex

tração do veneno da cobra e no reverso

da nota, uma cobramuçurana engolin
do uma cascavel. Você já prestou aten
ção a todos os elementos que estão no
dinheiro que você carrega em mãos?

A exposição "Nomes que Va
lem uma Nota!" apresenta, pela ordem,
todas as cédulas do dinheiro brasileiro
que homenageiam homens e mulheres
de atuação destacada em diversos seto
res. Um resumo da história do país, sua
natureza, sua alma, sua cultura.

Mais informações:
Texto: Elmo Meurer - Presi

dente do Sicoob Crediaraucária e Cel
so Vicenzi - Assessor de Imprensa/Si
coob SC

A ver e ouvir, em clima de flash
bach, tem "Pra Mudar a minha vidà', "Me
nina Veneno", "Olha eu aí" "A ferro e fogo';
"Como um anjo': "Pra não pensar em você",
"Dois Corações e uma história', "Preciso ser

amado", "Na Hora H", "Telefone mudo" e,
"Ainda ontem chorei de saudade': Com a es

sência e alma de poeta, ao lado dó irmão Lu
ciano, Zezé Di CamarJ!o relembra músicas de
sua autoria. São elas: Coração está em peda
ços", "Toma Juízo" e "Diz pro meu olhar". Sem
falar da inédita "Fechou o tempo': Também
de Zezé, "SemMedo de Ser Feliz" ganhou um
detalhe: a participação do maestro Eduardo

Lages ao piano. Coube a este momento mais
-duas canções: a nova "Em algum lugar do
Passado" e "Vivendo por viver', com a mesma

roupagem e tantas emoções por parte de ar

tistas e público.

Outra presença brilha nestes 20
ANOS. E é a de uma cantora digna de ser de
nominada como participação especial: Paula
Fernandes. E com ela os versos da inédita

"Criação Divina" Neste caso, à boca de cena e

com luz especial, as vozes de Paula e Ze.zé Di
Camargo se juntaram, pela prímeira vez num
dueto aF,laudido por uma plateia emocionada
com o 'hino" criado por César Lemos. "Te
nho orgulho de fazer parte desta história e

viver este momento tão especial destes dois
meninos que tanto admiro" declara a jovem
cantora, que dispensa rótulos e hoje integra o
time de grandes nomes não só do sertanejo,
mas daMPB como um todo.

E como tantas notas se recusariam
a ocupar o mesmo lugar no espaço em um

só DVD, um pot-pourrit há de contemplar
um bom bocado do repertório a ser saudado,
mas não só a ser lembrado. A ocasião ainda
noS reserva uma audição em arranjo acústico

para "Labirinto", seguidapela segunda mais
ouvida canção de 2011, "Mentes Tão Bem':
e das inéditas "Meu Nenê, Meu Bebê, Minha
Vida'; "Eu quero é mais" e o hit "Sonhos de
Amor':
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Gente nossa escrevendo para nossa gente

sado o ataque?
- Ele apenas leu este cartão postal:
"Cinco pães de queijo: Três com lin
guíça e dois sem".
". át.JOJO ft1li:" ."...;-. oi. +"

�
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Convenção das Mulheres e o Pão de Queijo
As mulheres, em reunião

mundial resolveram fazer um com':'

plô contra os homens. Decretaram
que, apartir daquela data, não iriam
fazermais nada em casa. Três meses
depois, em outra reunião, elas deci
diram contar o que tinha aconteci
do a partir de então.
Primeiro, a francesa:
"Eu quando cheguei em casa fui
logo dizendo ao meu marido: "A
partir de hoje não faço mais nada
aqui 'em casa. Não cozinho um grão
de arroz..?'
No lo dia não vi nada.
No 2° 'dia não vi nada.
No 3° dia já o vi cozinhando seu ar

roz, fritando um ovo...e ele está pen
sando em abrir uma rotisserrie!!!
Aí a americana contou:
"Quando cheguei em casa fui logo
avisando a novidade: Não lavo mais
uma peça de roupa. Nem uma cue-

I, Max Edson de Fi�eiredo,
advogado formado em direito na

Unisul (Universidade do Sul de San
'ta' Catarina) Trabalha atualmente
em Alfredo Wagner.
Wilhan: Como foi na época, para en

trar no curso, na faculdade ? E como

você tomou esta decisão, de onde saiu
a idéia? Foi do nada ou você fez uma
pesquisa para depois tomar decisão?
Max: Olha, posso dizer que entrei pra
faculdade de direito quase por aca

so, Meu irmão, Márcio, me convidou
pra fazermos o vestibular. Ao final ele
não fez. E eu quefizpara acompanhá
-lo, passei e não tive mais coragem de
trancar a matricula. Digo que foi o

empurrão certo na hora certa. Como
não tinha dinheiro, financiei parte das
despesas. Ainda estou pagando.
Wilhan: Durante o curso, quais ma

térias, temas que mais te chamaram
atenção e o contrário, cite alguns:
Max: Sempre gostei das matérias vol
tadas as ciências humanas. Não gosto
de exatas. Prefiro sociologia, filosofia,
história...
Wilhan: O estudo do direito na fa
culdade te envolvia, ou é uma maté
ria sem muito envolvimento, que não
chama muito atenção, talvez chega a

ser entediante?
Max: O direito é muito envolvente.
Numa comparação bem difícil, é como
a 'medicina' das relações sociais. O di
reito é uma faculd=de com um campo
de atuação muito ampla. Veja que a

faculdade de direito não forma advo
gados, forma bacharéis em direito. Pra
ser advogado é preciso ingressar na

OAB, passando pro uma prova bas-
tante difícil., ,

Wilhan: Quais as áreas em que o

formando pode trabalhar ao sair da

ca.... ·

No 1° dia não vi nada.
No 2° dia também não vi nada.
No 3° dia já o Vi indo para o tanque,
lavando suas cuecas.... ele já tem um

sócio pra abrir uma lavanderia!!!
Aí foi a vez da brasileira, Raimun
dinha, nordestina, ali, do Ceará:

"Chegando em casa já fui logo gri
tando forte: Não faço mais porra
nenhuma aqui em casa, mas nada
mesmo..?'
No 1° dia não vi nada.
No 2° dia não vi nada.
No 3° dia continuei não vendo
nada..
No 4° dia fuivoltando a enxergar, o
olho já foi desinchando, e já dava até
pra ver o vulto dos meninos...

. No 5° dia fui visitar meu marido
na delegacia e ele implorou para
perdoá-lo. Perdoei... afinal ele ainda

, tinha que lavar toda a louça.

faculdade ?,É preciso mais do que o

diploma para exercer uma dessas?
Max: Como disse, o bacharel em di
reito (formado em uma faculdade de
direito) não é advogado. Para seguir
numa carreira no direito há a necessi
dade de passar por provas ou concur

sos públicos, como da OAB,MINISTE
RIO PUBLICO, DELEGADO, JUIZ,
entre tantos outros.
Wilhan: Como era o seu dia-a-dia em
época de faculdade, você já trabalha,
morava sozinho, como era a' vida em

geral? E hoje como é, dá tempo para
tudo?
Max: Na faculdadefoi tudo muito cor

rido (como hoje ainda). Conciliar fa
culdade com trabalho e família é um

pouco difícil, mas é muito gratificante.
ler uma graduação é muito importan
te, mesmo que não sigamos a pro.fi:s
são. A�ora, nesta profissão (advogado)
não da pra enrolar, tem que resolver o
problema do cliente. Quem quer uma
vida mais tranqüila e calma não pode
ser advogado. .

Wilhan: Exemplo de um trabalho, já
realizado por você, corri alguns deta
lhes se possível:
,Max: Exemplos de trabalho? Bom, das
diversas áreas do direito, podemos ci
tar as especialidades em �ir�ito do trq
balho, direito previdenciário (que sao

as minhas preferidas), direito penal,
direito civil, etc.
Detalhes não podemos dar, posto que
a profissão exige sigilo. Mas posso
adiantar que a profissão de advogado
envolve muito estudo, sempre, muita
atenção, cuidado, zelo e muitas e mui
tas horas sentados a frente de um com

putador. Quem acha que ser advogado
é desfilar de terno e gravata está muito
enganado (risos).

o médico estava namorando a en

,fermeira e ela acabou engravidando.
Ele não querendo que sua mulher
descobrisse, deu dinheiro à enfer
meira, pediu que ela voltasse para
'Sua cidade natal em Minas Gerais, e
tivesse o bebê lá.
- Como vou avisar-te quando o bebê
nascer?
- Mande um postal e escreva "PÃO
DE QUEIJO".
Eu cuidarei de todas as despesas da
criança.
Alguns meses se passaram.
Um dia quando o médico chegou
em casa, a esposa disse:
- Você recebeu um cartão postal de
Minas Gerais e eu não consigo en

tender o significado da mensagem.
Ele leu o cartão e caiu no chão com

um violento ataque cardíaco, foi le
vado à emergência do hospital.
O cardiologísta perguntou à esposa:
- Aconteceu algo que possa ter cau-

Wilhan: Na questão de rendimento,
de dinheiro, o ganho é bom, se não
for perguntar demais, qual o salário
em média de um advogado em nossa

cidade?
Max: Olha, falar em dinheiro é difícil,
porque o advogado é um trabalhador
autonomo, não tem renda fixa, recebe
do cliente que o contratapara determi-.
nado trabalho. Nossa profissão já foi
muito valorizada, nos tempos em que
o advogado ganhava muito bem, tinha
status social e honra. Hoje enfrenta
mos algumas dificuldadespor conta de
profissionais, desonesto, que não hon
ram o cargo que tem.
Wilhan: Quais as facilidades do
ramo, no que te ajudou, na sua vida,
não profissional, mas em si tratando
de você, quais os maiores ganhos?
Max: Creio que o maior benefício que
tive me formando em direito foi ad
quirir conhecimento. Não podendo
esquecer da auto estima, flue como dis
se, qualquer faculdade Jaz' a gente se garra e força de vontade para ser um
sentir bem. Não se trata de ser melhor advogado? Não ter medo talvez?
ou pior que outras pessoas, mas de tá Max: Coragem é uma virtude essen

conseguido superar um desapo impos- cial à quafquer profissão. O que um

to a si mesmo, superar diJjculdades. advogado precisa, a meu ver, alem da
Quando eu comecei a faculdade não coragem, e perseverança e honestida
havia transporte pra outros municí- de. Honestidade com o cliente é algo
pios, nem havia faculdade aqui (acho que falta, e muito.
que hoje não tem mais). Nós começa-

' Wilhan: Para terminarmos, vale a

mos indo de carro, todo dia. Eu e três pena estudar e trabalhar com direito,
como' advogado em seu caso? .

Max: Tudo vale apena quando a alma
não é pequena!! Já dizia o poeta. Co
nheço muitos colegas que estão aban
donando a profissão. Porque? talvez
por não amar a profissão, qU,e engana
muitos. Pelo dinheiro, garanto que há
outras profissões muito mais rendosas
hoje em ma. Tem que ter amor à pro
fissão.

amigos.
Wilhan: E quais as maiores dificulda-
des na área � .

.

Max: A lentidão do poder judiciário é
uma grande dificuldade. A culpa aca

ba caindo no advogado. E olha que
nossa Comarca (Bom Retiro) é uma

das melhores do Estado.
Wilhan: Na questão pessoal de sen

timentos, o que é preciso ter além de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ESCOLAS ALFREDENSES MELHORAM QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA
As duas principais escolas

municipais de Alfredo Wagner me
lhoraram a qualidade da educação
básica entre 2009 e 2011. O Indice de
Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB) referente a 2011 foi divulgado
pelo Ministério da Educação (MEC).
Em Alfredo Wagner, o IDEB da Esco
la Básica Passo da Limeira, referente
ao 5° ano do Ensino Fundamental, foi
de 4.8 e na Escola Reunida Balcino
Matias.Wagner foi de 4.9 Nessa faixa a

média brasileira foi de 5,1 e a de San
ta Catarina 4,7.Santa Catarina, junto
com Minas Gerais, obteve a melhor

-

evolução no IDEB, com as melhores
notas na categoria Anos Iniciais do
Ensino Fundamental. Nos dois Esta
dos, um terço das escolas municipais
alcançou IDEB superior ou igual a
6,0. O município de Antonio Car
los ficou com a maior nota nos anos
iniciais (7,5). Já Piratuba destacou-se
nos anos finais (6,1).

BRASIL CARINHOSO CHEGA A ALFREDOWAGNER.

O projeto do Brasil Carinhoso
terá seu desenvolvimento integrado
em várias vertentes, e uma delas visa
ampliar o número de creches em to
dos os estados brasileiros. assim como

melhorar os serviços de saúde que
terão preparação para atender a essas

famílias mais necessitadas que possu-
am crianças pequenas. -

Serão investidos mais de 1°
bilhões de reais entre os anos de 2012
e 2014 através do programa Brasil Ca
rinhoso, cujo valor deve ser direcio
nado para obter resultados que juntos
mostrem a rnelhoria de vida da popu-

lação carente em termos de educação,
saúde e vida social. E esperado pelo
Governo Federal do Brasil que a im
plantação do programa' Brasil Cari
nhoso faça com que a extrema pobre
za seja reduzida caindo em torno de
40%, elevando a qualidade de vida.

Com a chegada deste Progra
ma, Alfredo Wagner no dia 10 deste
mês, teve a possibilidade de abrirmais
uma turma nova no CMEI Primeiros
Passos atendendo mais 11 crianças
com idade de o a 1 ano que estavam
na fila de espera desde de o início de
2012.

Existe uma certeza que se re

nova a cada manhã: com sua presença
em nossa comunidade aprendemos
muitas coisas!

De uma forma positiva,
aprendemos que não importa o que
aconteça ou quão ruim pareça o dia
de hoje, a vida continua, e amanhã
será melhor.

Que "saber ganhar" a vida não
é a mesma coisa que Saber Viver!

Aprendemos que a vida, às
vezes, nos dá uma segunda chance.

Você nos ensinou que viver
não é só receber, é também- dar.

Que se você procurar a felici
dade' vai se iludir.

Mas, se focalizar a atenção na

família, nos amigos, nas necessidades
dos outros, no trabalho e procurar fa
zer o melhor, a felicidade vai encon
trá-lo.

DonaMartinha...
Pessoa muito es ecial!

O Clube de Mães agora tem sede
própria. As mães se retinem todas as

quartas-feira nas salas do prédio da
nova Secretaria da Saúde. A antiga
farmácia foi reformada e agora elas
dispõe de vários ambientes onde -

podem costurar, guardar o material
de costura, jogar dominó ou canas

tra. Uma ampla cozinha também faz
parte das instalações possibilitando
o lanche no meio datarde. Na foto
ao lado as aniversariantes do mês
de setembro com a Primeira Dama,
Da. Maria Helena e a Presidente do

Clube das Mães.

decidir algo com o coração aberto,
geralmente dará certo. ,

Mostra-nos que diariamente é
preciso alcançar e tocar alguém.

'

As pessoas gostam de um to
'* que humano, de se�rar na mão, de

receber um abraço afetuoso ou sim

plesmente de um tapinha amigável
nas costas.

As pessoas se esquecerão do
que você disse... Esquecerão o que
você fez... Mas nunca esquecerão
como você as tratou.

Centenas de pessoas necessi

tadas ou não já foram por você aco

lhidas com afeto e carinho
É só olhar diariamente em

sua casa, para ver a resposta do que é
SIMPLESMENTE A VERDADEIRA
FELICIDADE! FELIZ ANIVERSA
RIO!!!

, Com muito Carinho de todos
os alfredenses!

Escreva para o [orn redoWagner: redator@jornalaw.com.br ou
Caixa Postal20 - 88450-000 AlfredoWagner-SC

IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE
FÍSICA PARA SUA VIDA?

As evidências estão aumentando e são
mais convincentes que nunca! Pesso
as de todas as idades, que estão de um
modo geral inativas fisicamente, po
dem melhorar sua saúde e qualidade
de vida ao uma praticar de atividade
física moderada regularmente.

Uma atividade física regular
.reduz substancialmente o risco de
morrer de doença cardíaca coronária
e diminui o risco de infarto, câncer

,

de cólon, diabetes e pressão alta entre
outras doenças. _ '_
-

ATIVIDADE FISICA TAMBEM:
• Ajuda a controlar o peso cor-

poral;
• Contribui para ossos, articu-

lações e músculos sadios;
• Reduz o índice de quedas em

idosos; ,

• Ajuda a aliviar a dor da artri-
te, artrose;
• Diminui os sintomas -de an

siedade e depressão e estão associadas
à menor número de hospitalizações,
visitas médicas e medicação;
• Proporciona maior indepen-
dência e autonomia para o idoso.

DOE SANGUE!
AlfredoWagner recebeu a equipe
do HEMOSC ontem e atendeu com

presteza o pedido de doação de
sangue. Nada substitui o sangue,
por isso, você que doou está de

parabéns!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Quem gosta e/ou precisa lidar
com informática e afins tem notado que
nos últimos anos houve um crescimen
to acelerado na criação de novas tecno

logias. Smartphones, tablets, notebooks,
entre muitas outras coisas, foram inven
tados e/ou aperfeiçoados por grandes
empresas do setor, trazendo sempre no

vos recursos e opções para o consumi-
dor.

'

Isso fez com que ficássemos
"acostumados" a esperar novidades com

certa frequência. Mas, o que será que o

futuro nos reserva? Que novas tecnolo
gias farão a nossa cabeça daqui a alguns
anos? Uma breve pesquisa na internet
nos mostra algumas tendências, para que
possamos ter alguma noção do que está
por vir. Acompanhe:
• Conexão 4G: já presente em vá
rios países domundo, a promessa de uma
conexão móvel muito mais rápida que a

atual 3G anima os fãs de tecnologia. A
promessa é que até a Copa de 2014, as

principais cidades do país contem com a

tecnologia. Para as cidades menores será

questão de tempo;
• Facebook: vem aí o smartpho
ne da rede social. Trata-se de um celular
que permitirá aos usuários do Facebook
falarem entre si sem a necessidade de
recorrer aos serviços das operadoras de
telefonia;
•

, Apple: Urna nova bateria de hi-

Jornal Alfred�ó 'Wâgnêr
Gente nossa escrevendo para nossa gente

drogênio capaz de durar até um mês. O
iPad 3 deve ganhar duas versões, uma
com tela de alta resolução e câmera mais
potente e a outra com dimensões meno
res e preço mais acessível. O iPhone 5
virá com tela maior;
• Windows: o sistema 'operacio
nalmais usado no mundo ganhará uma

nova versão, que utilizará comandos a

partir de toques na tela. Também estará
disponível para celulares.

.

Esses são alguns exemplos de
tecnologias que estão prontas ou' a ca

minho, e que teremos acesso num futuro
próximo. Vamos esperar e aguardar as

próximas novidades. '

"
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PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL
,

\

(Licença Ambiental de Operação - LAO)

AUTO POSTO MUNIZ LTDA., CNPJ 79.888.178/0001-70, torna

público que requereu à Fundação do Meio Ambiente (FATMA) a

Renovação da Licença Ambiental de Operação. para as atividades
de Comercialização de Combustíveis e Serviços Afins, localizado à

Rua do Comércio, nO 289, Centro, CEP 88.450-000, Alfredo
Wagner/Se.

Rua Felipe Schmidt, 485, Centro.
88010-001 - Florianópolis .... Santa Catarina
Fone: + 554832161700
E-mail: fatma@fatma.sc.gov.br
URL: www.fatma.sc.gov.br

PURO SENTIMENTO
k\utora: SilviaMartine

Como é maravilhoso sentir o amor!
Deixa a vida mais bela,
E o sorriso
Encantador.

Tudo fica colorido
Nada é complicado,
Mesmo as nuvens escuras

Parecem dias ensolarados.

Os batimentos cardíacos aceleram
Ao ouvir uma canção,
As estrelas fazem cenário
Dando vida e emoção.

Um amor tão forte e confiante
Que os lábios só querem beijar,
O sentimento nos toma por inteiro
Deixando tudo desabrochar.

Amem com a alma
Amem com o coração
Pois a vida é passageira
Não vivam na solidão.

Estamachuca
Corrói por inteiro,
As pessoas ficam tristes
Se tornando prisioneiros.

"

i
-

- f

AMANHECER
!Autora: Sandra R. Mello

Não existe tamanha emoção
Quem duvidar tente!
Um dia despertar cedinho
E ver o sol nascente.

A beleza começa, Já quando abrimos
os olhos,
não é claro nem escuro, só li brisa da
noite a levantar.
Não te surpreendas quando ouvir '

Uma música a ecoar,
é o canto dos pássaros, querendo te
saudar. f

I

I
Tudo parece novo; a natureza surpre
endente
se renova a cada instante como se fos
se um presente.
Tudó funciona tão certinho, forman
do uma enorme corrente!

É o barulho dos bichinhos, que acor-
dam batendo as asinhas,

,

Todos cantam fazendo sinfonia, pa
rece um espetáculo,
e isso traz paz e 'alegria,
A chegada de um novo dia.

Alegria que contagia, quem tiver sen
sibilidade de perceber,
As pequenas belezas das coisas, que
nos faz estremecer,
Aprecie, não perca não. O amanhecer
e a mais bela visão.

Bertolina Mafffei ganha prêmio INTERARTE 2012

A escritora e poeta alfredense,
Bertolina Maffei, receberá o prêmio em

Goiânia como a melhor crônica de 2012.
Bertolina participou da coletânea orga
nizada por Neida Rocha da UBE de Ca
noas, "Joaquim Moncks e Amigos" com
a crônica: ''Abra a janela do seu coração e

verá um novo dia" A coletânea com 350

página reuniu escritores de todo o Brasil
e de diversos estilos, tornando a leitura
agradável e fecunda.

Em sua

crônica, Bertoli
na Maffei fala ao
coração do leitor,
andando lado a

lado durante a

leitura inspirando
confiança e dedi
cação.

A União Brasileira de Escritores
- UBE, ao instalar seu núcleo em Cano

. as lançou a Coletânea, série Amigos, vi
sando homenagear, congregar e darmais

. visibilidade aos escritores no cenário
nacional. A coletânea foi publicada pela
Editora Alternativa. .

Bertolina Maffei é presidente da
Academia de Letras do Brasil/Se. mu
nicipal Alfredo Wagner, Cônsul de,Po
etas deI Mundo para Alfredo Wagner, e
Presidente ,para o biênio 2012/2014 da
Associação Academia de Letras do Bra-.
sil municipal Alfredo Wagner. Publicou

'

seu primeiro livro em 1995, "Reflexões',
participou da coletânea "Santa Catarina
Meu amor" organizada pelo Prof. Dr. Mi
guel João Simão e lançada no II Encontro

Catarinense de Escritores em 2010. Tem
vários trabalhos ainda não publicados
,entre poesias, contos e letras de músi-
cas. Organiza juntamente com Mauro
Demarchi o Encontro Catarinense de
Escritores que neste .ano completará a IV

edição. Em 2011 participou da Coletânea
que lhe conferiu o prêmio INTERARTE
2012.

Em sua terceira edição nacional,
o prêmio INTERARTE, organizado pela
Academia de Letras e Artes de Goiás Ve
lho, tem por finalidade prestar homeaa
gem aos artistas' que se destacaram du
rante o ano de 2012. O evento conta com
o apoio da ABRASA (associação afro
brasileira pará dança cultura e arte) que
no próximo ano prestará homenagem a

todos os laureados com placa comemo
rativa na sede da associação na Áustria.
Com uma programação montada de for
ma grandiosa e divulgação intensa pré e

pós evento, o prêmio INTERARTE 2012

promete repetir o sucesso das edições an
teriores .

1
t
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Giovane de Freitas - giovane.freitas@jornalaw.com.br
Governo do Estado, Unisul e Univali formam
Agentes para o Desenvolvimento Regional

O Governo do Estado, através preendedora.
das secretarias de Estado de Desen - O Programa de Educação
volvimento Regional da Grande Flo- Superior para o Desenvolvimento
rianópolis e daEducação, Universida- Regional consiste num conjunto de
de do Sul de Santa Catarina (Unisul) atividades de ensino de pesquisa e

e Universidade do Vale do Itajaí (Uni- extensão voltadas para o desenvol
vali), realiza nesta quarta-feira (26) a vimento sócio-econômico das áreas
solenidade de concIusão do curso de de abrangência da Secretaria de Esta
Formação de Agentes para o Desen - do de Desenvolvimento Regional da
volvimento Regional na Modalidade Grande Florianópolis.
Sequencial de Complementação de Segundo o secretário de De
Estudos - Proesde. O evento irá ocor- senvolvimento Regional, Renato
rer no auditório da Univali - unidade Hinnig, a iniciativa de patrocinar a

São José -, a partir das 19h30., formação de pessoas comprometidas
Trinta e três formandos irão com o crescimento local, respeitando

receber o certificado de Agente em as suas peculiaridades e o desenvol
Desenvolvimento Regional. O curso, vimento sustentável, reflete a preocu
com duração de três anos, foi desen- pação do Governo do Estado com o

volvido com recursos públicos do Es- tema e a necessidade de investir nesse
tado de Santa Catarina, em parceria setor.
com a Univali e a Unisul. O objetivo ''A expansão econômica da re
foi formar agentes capazes de plane- ' gião passa por medidas dessa nature
jar, implantar, gerir e avaliar projetos za, o que requer pessoal qualificado e

de desenvolvimento sustentável para estrategias para o aumento da geração
sua região, com visão sistêmica e em- de trabalho e renda" frisou Hinnig.

SDR Grande Florianópolis realizamobilização pelo
combate ao abuso e à violência sexual

A Secretaria de Desenvolvi- às secretarias de Assistência Social
mento Regional da Grande Floria-dos 13 municípios localizados em sua

nópolis, através da gerência de Assis- área de abrangência. O objetivo é es

tência Social, Trabalho e Habitação, tímular as prefeituras a participarem
promove na próxima segunda-feira, dessa ação em defesa dos direitos hu-
24, uma mobilização pelo combate ao manos, organizando atividades para
abuso e à violência sexual. chamar a atenção sobre a importância

A data de 24 de setembro foi de combater a violência e a explora
instituída pelo governo catarinense, ção sexuaL
através da Lei 11.460/2000, para a Segundo o secretário regional
sociedade participar e se engajar nes- Renato Hmnig, "a SDR Grande Flo
ta causa. O Fórum Catarinense pelo rianópolis está comprometida com

Fim da Violência e da Exploração Se- a politica de defesa aos direitos das
xual Infanto Juvenil também partici- crianças e adolescentes. E émuito im
pará do movimento. portante o engajamento da socieda-

A SDR Grande Florianópolis de nessa causa, para evitar os abusos
encaminhou material de divulgação que, infelizmente, ainda acontecem':

Palhoça recebe 9a assembleia do CEJESC
versário do Núcleo de Jovens em

presários da ACIP. Para o coordena
dor da ACIP Jovem, Leandro Rosa,
a AGO será mais uma oportunidade
para estreitar as relações entre os jo
vens empreendedores e os empresá
rios já atuantes na região e fazermui
tos negócios. ''Além de tudo, o evento
é de suma importância para cidade
de Palhoça e região, para divulgar e

difundir o associativismo, Pois uma

classe empresarial unida faz com que
a região cresça e se désenvolva com

planejamento e qualidade': destaca.
AGOVerde
O CEJESC aproveitará a reali

zação da AGO no dia nacional da ár
vore para lançar os "pro).etos verdes"do Conselho. São eles: o 'Resgata car
bono" que consiste em mensurar' as

emissões de carbono realizadas pelo
consumo de combustíveis fosseis (ga
solina' etanol, diesel, GNV) para o

deslocamento até as AGO's, inclusive
nas visitas técnicas, e pelo consumo

de energia elétrica durante a assem

bleia' que são realizadas mensalmen
te e de forma itinerantes em diversas
cidades de Santa Catarina; e a adesão
ao�'Meucopo Eco': produtos retorná
veis que irão visivelmente diminuir a
produção de lixo em cada AGO. Com
eles, cada participante "adota" um

copo reutilizável, mediante caução,
durante a reunião. Ao usuário, cabem
duas opções: devolver o copo me

diante resgate da caução, ou leva-lo
para casa como souvenir, Esta ação,
prevê a substituição de 25 mil CQPOS
descartáveis que seriam consumidos
no período de um ano. Durante o de
bate realizado na quinta-feira (20), às
19h30, no show-room da cidade uni
versitária Pedra Branca, será realiza
do um plantio simbólico de mudas.

Durante dois dias jovens em

presários de toda Santa Catarina po
derão conhecer e discutir práticas
empresariais realizadas na cidade.
Esta é a primeira vez que o município
recebe o encontro

O Conselho do Jovem Empre
endedor de Santa Catarina (CEJESC)
realiza a 9a assembleia geral dos in

tegrantes catarinenses nos próximos
dias 20 e 21 de setembro, na Mansão
Luchi, em Palhoça. O encontro faz
parte do calendário anual do Cejesc
e é realizado com o objetivo de in

tegrar os jovens empreendedores de
Santa Catarina e ainda realizar capa
citações, discussões e relacionamento
com os empresários da cidade anfi
triã.

Pela primeira vez, o' encon
tro será realizado no município de
Palhoça, com a presença de mais de
100 empreendedores de diferentes
partes do estado que participarão
da programação preparada pelo nú
cleo de jovens empresários da ACIP
(Associação Comercial e industrial
da Palhoça). Na quinta-feira (20), às
19h30 será realizado um debate so

bre sustentabilidade com os empre
sários Valério Gomes e Renato Sehn
e mediação do administrador Marcos
Antônio de Souza, no show- room da
Pedra Branca.

Já na sexta-feira (21), será re
alizada uma visita técnica em duas

empresas do município, que permi
tira que os jovens empreendedores
conheçam os' processos produtivos e

administrativos da Extratos da Ter
ra e Schaefer Yatchs. A programação
ainda será composta pela realização
da assembleia para discussão e apro
vação das pautas do CEJESC e ainda
uma comemoração ao primeiro ani-
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���Leila Luiza Schlem

per e Luciane Berger,
atentendes no Posto
de Saúde do Centro
receberam o Diploma
de Consagração Pú
blica como Tecnicas
de Enfermagem Des
taque em pesquisa re

alizada pela empresa
Liderança.
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Membros da Associação Academia de Letras do Brasil/SC Municipal Alfredo
Wagner participaram de eventos literários em Nova Trento e Santo Amaro
da Imperatriz. Durante evento em São José a Academia foi representada pela

escritora Inês Carmelita Lohn.
---------------
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Jornal Alfredo Wagner
Gente nossa escrevendo para nossa gente

.

Variedades
.

Setembro · 2012
I' SETE DE SETEMB·RO DE 182Z: O�DIA .EM QUE NASCEU O BRASIL

Comemorando o dia da Independência, 7 de setembro, com um desfile
cívico manifestamos nossa alegria em sermos nação livre. Neste anoa
EEB Silva Jardim esteve encarregada da organização do Desfile.e apre-

sentou o tema Resgate às datas comemorativas.
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Cada tema foi belamente apre
sentado por um grupo de alunos

e�quanto a Prof..Edna Pavei de
Souza descrevia a cena.

Mais uma vez a .

Fanfarra brilhou! A
cadência e o ritmo

marcial deu a nota
tônica ao belo desfile

o Samba também
brilhou na passarela
do desfile. Os alunos
da EEB Silva Jardim
mostraram que tem
samba no pé em bela

. apresentação.

Foto acima: aspecto parcial do salão
e abaixo: Andreza Maffei fazendo os

I agradecimentos em nome da direto-
� rofessores e alunos da APÀE
,,'
) Mesa farta e comida deliciosa es-

� perava os apoiadores da APAE.
� Enquanto uns se serviam outros
)i conversavam animadamente
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http://idisabel.wordpress.comI20.12/09/Oliartigo-sete-de-setem-
bro-de-1822-0-dia-em-Eue-nasceu-o-brasill '

Carlos Roberto Bastos Pereira >t-

O dia 07 de setembro é uma das datas significativas da construção
.dopatriotismo e do sentimento de orgulho para o Brasil epara os brasilei
ros. Porém, o comportamento de grande parte dos brasilêiros atuais tem
sido de algum descasopara com a efeméride. Trata-se de um processo de
esquecimento e vergonha de sermos o que somos, destruindo o sentimento

.

depatriotismo.
O 07 de setembro é a data em que se comemora o dia da Indepen

dência 'do Brasil, que outrora era colônia de Portugal. A historiograjj.a
atual nos fornece elementos para melhor descortinar as condições e os fa
tores que levaram ao l!.ro�esso de emancipação do Brasil. Contudo, o Grito
de Independência dado as margens do rIacho do Ipiranga, em Sao Paulo,
por D. Pedro, em 1822, se tornou um ato simbólico dentro deste processo.
Nossa Independência Nacional, por mais sinuosa tenha sido, tornou-nos
livre parfl criar e erguer um novo país, uma novapátria, um novo Estado,
nas Américas.

. Embora seja considerado como um ato simbólico, tal atitude indi
cou a ruptura que seprocessava desde a saída da fgmüia real portuguesa
do Brasil, em 1821, após a eclosão da Revolução doPorto de 1g20. O gesto
do então Príncipe Regente D. Pedro, no qual declarou a indepentiêncla do
Brasil, pode ser visto como a força do modus operandi de uma época; as
estruturas mentais da sociedade se baseavam, fortemente, nas f.orças das
palavras e ações dos homens, em virtude das reminiscências do cdvalhei-

. rismo medieval e dos diversos militarismos ancestrais. Os homens bus
cavam cumprir com suaspalavras e manter as ações de acordo com suas

. convicções, nas quais a ética e a moral vigentes representavam o norte. .

.

Os pr_íncpes e o� nobres eram movidos por valores ainda bastante
eivados dos ideais de virtude, honra e glona, sendo inconteste que a per
sonalidade de D. Pedro de Bragança (1798-1834) trazia essas marcas e

que sua adesão ao processo emanctpatório forjado por José Bonifácio de
Andrada e Silva (1763-1838) se deveu em grande parte a esse pesanteur
des origines, parcifraseando o grandeMarc Bloch. .

'De maneira que somos herdeiros dessa grande tradição de heróis
nacionais e que negar isso é, por óbvio, deixar de ser Cidadãos...

Infeltzmente, um dos males do Brasil republicano foi lÇRitimar a
República através do olvidamento, do desprezo e da reescrita dã história
de nossaMonarquia. Na didática do ensino de História, faz-se importante
ressaltar a ação 'de pessoas que se destacaram no processo da Independên
cia, assim como é interessante explicar os símbolos da.nacionalldade. A
problematização deve ser uma constante, mas a iconoclastia deve ser bem
elaborada e bastante cuidadosa. "

.

A antiga matéria da grade curricular "Educação Moral e Cívica",
tão associada à ditadura militar brasileira (1964-1985), tinha aspectos
evidentemente positivos e uma nova versão desse estudo deveria ser Imple
mentada pelo Poder Público.

As datas históricas têm fundo místico· as mudanças e as perma
nências que elas engendram são carregadas de energias eforças. Isto não

pode ser relegado.
.

O ser humano precisa de heróis. Eles são arquétipos. Em sua hu
manidade, nunca deixaram de agirpor interesses, ora excelentes e santos,
ora mesquinhos e diabólicos, mas deixar de valorizar sua heroicidade não
ajuda em nada o processo, que deve ser cotidiano e continuado, de exercer
a cidadania. .

De construir uma Nação includente e justapara todos.
Viva o Sete de Setembro! .
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