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Jornal Alfredo Wagner
Gente nossa escrevendo para nossa gente

"Decisões fogem da Prudência"<
Cidadãos alienados...

wilhansouza@jornalaw.com.br
Duas decisões acir- - Ambas as decisões

raram as relações do Supre- fogem da prudência demo
mo com o Congresso. Ambas crática. A opinião púbica está
são faces da mesma moeda. perplexa.
_A Comissão de Constituição Mas liminar de um

e Justiça da Câmara aprovou só ministro não representa o

proposta de emenda consti- voto colegiado do STF. Nem
tucional que dificulta ao Su- uma Comissão da Câmara
premo aprovar as súmulas representa a aprovação pelo
vinculantes. A súmula vincu- Con$resso. Não há que se pre
lante foi criada pelo próprio cipitar.
Congresso. As 31 súmulas Se a emenda for

-

aprovadas até hoje diminu- aprovada o final já sabemos.
iram em milhares as ações O STF, provavelmente com

no STF. Tem sido bom para base nas cláusulas pétreas
o país. A comissão quer tam- (aquelas que são inalteráveis
bém plebiscitos para confir- na Constituição), pois fere
mar as decisões do Supremo a separação de poderes, vai
de inconstitucionalidade de declarar a emenda inconsti
emendas. tucional. Nos anos 90, em [a-

Um ministro do Su-. moso precedente, o Supremo
premo concedeu liminar im- deu-se a última palavra sobre
pedindo o Congresso de con- a Constituição.
tinuar apreciando o projeto Mas na democracia
de lei sobre novos partidos. a última palavra não é do
Alegou, que o projeto. era- ca- povo? Através do Congresso,
suístico. "dizem uns. Afinal o Supre-

Que teve extrema mo não foi eleito. É, dizem
velocidade da tramitação. Le- outros, mas o povo vota no

vanta a possibilidade de vio-' parlamentar sem confiar no

lação de direito do parlamen- Congresso. E perguntam:
tar. Ou seja, defende que o pode haver senador suplente
Supremo julgue a velocidade que nunca teve voto?
do Congresso. Argumentação E quantos parla-
inédita. mentares foram eleitos sem

voto próprio, mas com sobras
�

de coligações?
A quem interessa

este processo de retaliação
mútua entre os dois poderés?
Melhor mesmo era se jun-·
tarem para manter o pleno
emprego, controlar a inflação,
combater as desigualdades e

estimular o crescimento.
FONTE: O Globo.

Ouvir estas no

tícias, saber debater sobre
estes assuntos se tornou de
extrema importância nos

dias de hoje, afinal, o que é o
STF? Como se formaram os

três poderes?
Como eles funcio

nam? Como estes influen
ciam em nossas vidas, em

nosso dia-a-dia. Em meu

caso, percebo estas influên
cias, pois me defronto com as

situações e os conhécímen
tos jurídicos diariamente em

curso superior. Mas e você?
Trabalhador, dona de casa,
adolescente, se interessa por
estes assuntos? Ou desliga a

televisão quando ouve falar
em política ou decisão do
STF? Será que você esta vi
vendo naquele contexto de

alienação que Karl Marx,
grande filósofo, economista
e historiador alemão; que di
zia que a divisão do trabalho
implicava na alienação do s�r
humano.

·Não se acostume
em apenas reclamar, veri

fique os porquês das coisas
acontecerem, ligue a televi
são, o rádio, leia os jornais,
mas principalmente leia os

livros; pois é neles que estão
as verdadeiras e concretas
histórias.

Gostaria de contar
um fato interessante: Vol
tando para casa hoje, depois
de mais um dia de faculdade
tenho o prazer de deliciar
as palavras de uma colega
do curso de direito que diz..
"meu pai prometeu me dar
Ul1). carro se eu voltasse para
casa, aí eu voltei né" ...

Fico pensando, por
que tantas pessoas vendem o

voto, aceitam propina, ven
dem valores e decisões que
deveriam ser de sua plena
responsabilidade para de
finição do que lá na frente,
comandados pelos que es

colhemos para nos repre
sentar politicamente, será

nosso meio de vida, nossa

sociedade, nosso bem estar....
Sinceramente, comentários
desse tipo me enojam, assim
como aqueles que dizem que
não querem nem saber de
política, aceite o fato de que
somos seres políticos e temos
o dever de exercer este direi
'to, e o dever de estar sempre
perto dos nossos políticos,
acompanhando e cobrando
o que eles prometeram em

campanha. Para muitos, po
lítica é ambiente de sujeira,
de roubos. Pena, é este meu

sentimento para com' estes
cidadãos alienados.

O Estado, nada
mais é do que o espelho da
sociedade, para ele que da
mos o poder de tomar as

decisões cabíveis para a boa
convivência entre os seres

humanos.
Lembre-se: "Todo

direito esta acompanhado de
um dever': e o seu dever é ser .

cidadão, se é que você me en
tende....

Wilhan Eduardo de Souza
Estudante de Direito da Uni
versidade Regional de Blu
menau - FURB.

Grande seca que ocorreu em
março de 1965. O ônibus "Rápi
do de Luxo" está dentro do rio

para ser lavado, ao fundo a Pon
te Engenheiro Emílio Kuntze

Foto do Arquivo Fotográfico Municipal
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Os artigos escritos por
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respectivos autores.
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Jornal Alfredo Wagner
Gente riossa escrevendo para nossa gente

ENCONTRANDO ORIENTA
çÃO /NA PRESENÇA DE DEUS

SÉRGIO GESSNER '

sergiogessner@jornalaw.com.br
Leitura: Hb 10.26 e 27.

Porque, se vivermos delibe
_

radamente em pecado, depois de ter
mos recebido o pleno conhecimento

,

da verdade, já não resta sacrifício pe
los pecados(V. 26 )

Décadas atrás, naminha cida
de natal, Timbó, houve uma pessoa
acometida de câncer. Na época havia
poucos recursos de tratamento. Não
faltou quem ensinasse tratamento al
ternativo, que consistia em deixar-se
picar por uma serpente "Iararaca" e

sem receber o soro antiofídico, deixar
o veneno da cobra vencer o câncer.
Assim ele o fez. Providenciou uma

serpente, a colocou numa caixa e pi
sava nela para que o picasse. A "dana
da" pareceque teve mais juízo do que
o enfermo. Ela não picou!

Assim como esse enfermo,
qUÇ! intencionalmente queria ser' pi
cado pela serpente, assim tem pes
soas que propositadamente pecam.
Não raro pessoas convertidas, arre

I

I
:Fevereiro
'109-12 Encontrão da Família em Ituporanga

IMarço
i 14Encontro de Coordenadoras da OASE - No Litoral

119 Conferência de Ministros em Imbuia

O ,23 Reunião do Conselho Sinodal em Braço do Trombudo

1Abril07 Congresso Culto Infantil - Campinas
17Seminário de Coordenadoras e Vices da OASE - Setor Litoral

pendidas; lavadas no sangue precioso
que Jesus derramou na cruz, voltam
a vasculhar o lixo do pecado. Pouco'
a pouco vão dando normalidade ao

erro. Sabem que os caminhos que
trilham estão errados e contrários
à vontade 'de Deus. O Próprio Jesus
ensinou que é uma questão de opção:
"Não dá para servir a dois senhores"...
(Mt 6.24a). 'Quem conhece a verdade
do evangelho de Jesus e peca delibe
radamente, chama sobre si a sentença
de morte. Anula o mais eficiente an

tídoto, qual seja: "o perdão que Cristo

conquistou na cruz". Afirma o reda
tor que não tem nada que possa livrar
essa pessoa do juízo e fogo vingador.
Por isso, quem esta em caminho fora
do plano deDeus arrependa-se e vol
te. Quem já leva vida comprometida
com Iesus e vida santificada, prossiga
perseverante.

Cultos em maio
05 de maio às 09:30h
12 de maio às 19:00h
19 de maio às 19:00h
26 de maio às 19:00h .

O

e Serra
23 Atualização Teológica - em Rio do Sul
27 Reunião da Diretoria do Sínodo
28 Congresso do Culto Infantil em Ituporanga
Maio
18 e 19 Retiro de Presidentes das Paróquias e Secretários Execu
tivos
22 Dia Sinodal da OASE '-; em Presidente Getúlio
25 Retiro Sinodal de Música, Teatro e Coreografia em Santa
Isabel

Junho
08 Reunião da Diretoria do Siriodo
19 Reunião da Diretoria Sinodal da OASE - Alfredo Wagner
21 e 22 Palestras Evangelísticas em Aurora (P. Sérgio)
25 2° encontro das coordenadoras e vices da OASE - Setor Alto
Vale - Rio do Sul
28 Retiro de Casais para os Obreiros do Sínodo

Expediente da Paróquia

1 Segunda à Sexta-feira das 08:00 ás 12:00 - 13:30 ás 17:30 horas
Fones: (48) 3276-1124 - Claro 8842-1900 - Tim 9613-3076

Sextas-Feiras - p� Sérgio

O

Local: Secretaria da Paróquia
Telefone: (48) 3276-1124
Horário: 08h - 12h e l�OOh -17:30h

EXPERIÊNCIA PESSOAL

Pe. Agostinho Kuhnen

paroquiabomjesus@jornalaw.com.br
A experiência pessoal com Jesus Cris
to, sua Palavra, dá força para testemu
nhar evangelizar os ambientes como

família, trabalho e na comunidade.
A vida do cristão é "fermentar de
Evangelho todos os ambientes" por
onde vive e passa.
Os desafios do mundo no novo milê
nio é a Igreja do cristão comprometi
do em meio às realidades sociais.
É sempre necessário o cristão ter uma
consciência crítica para viver melhor

a sociedade.
Todo cristão é e foi ungido pelo Espí
rito Santo como no envio que o pró
prio Jesus recebeu e distribuiu para
nós: "O Senhor enviou-me a anunciar,
esta Boa - Notícia"
Somos luz de Deus a iluminar a vida
dos irmãos e os caminhos da socie
dade.
Que essa luz não se apague e seja per
manente em nós e no nosso testemu
nho de vida cristã!

PARÓQUIA BOM JESUS
-

Atendemos você na SECRETARIA PAROQUIAL

de TERÇA à SEXTA das 8h às ll,30h e das 14h às 17,OOh
no SÁBADO das 8h às llh

'

SEGUNDA-FEIRA é fechado

O Pe. Augustinho Kunen atende na confissões e Direção Espiritual:

SEXTA-FEIRA:- durante o horário de expediente na Secretaria
SÁBADOS:- a partir das 17:30h na Igreja
DOMINGOS:- a partir das 8:00h na Igreja

FESTAS NAS COMUNIDADES

04 e 05 de MAIO - Festa dos Motoristas em honra a São Cristovão - Igreja
Matriz

Dia 04 - sábado.- 18h - Santa Missa � logo após jantar com serviço de bar e
cozinha

.'

Dia 05 - domingo.- 8:30h - Procissão dos MOTORISTAS e MOTOQUEI
ROS, com saída em frente à Igreja do Estreito e bênção dos carros e motos
10:30h -Missa Festiva dos Festeiros, Motoristas e Motoqueiros
12h - Almoço com serviço de bar e cozinha

)
11 e 12 de MAIO - A!--TO LIMEIRA E BARRO PRETO
18 e 19 de MAIO - SAO LEONARDO
26 e 26 de MAIO - PINGUIRITO

FALECE DOM TITO

Padre Márcio José Looz, adminis
trador da Paróquia Cristo Rei de Taió, co
munica com pesar, o falecimento do Bispo
hemérito diocesano Dom Tito Buss, acon
tecido às 22h do dia 30 de abril de 2013, no
HospitalRegional de Rio do Sul, após falên
ciamúltipla dos órgãos, com 87 anos de ida
de.

Natural de São Ludgero/SC, Dom
Tito nasceu em O 1 de setembro de 1925, foi
ordenado padre em 08 de dezembro de 1951
(data em que se celebra a Imaculada Con

ceição de Maria). Aos 03 de agosto de 1969 foi ordenado Bispo jun
tamente com a instituição da Diocese de Rio do Sul. Foi o primeiro
bispo desta Diocese e manteve-se no pastoreio dela por 29 anos, até
julho de 1998.

-

,

O corpo foi velado na Catedral São João Batista em Rio do Sul
e aMissa de Corpo presente às 17hs de 01 deMaio, seguido de seu se

pultamento na Cripta da mesma Catedral. À Diocese enlutada, nos-
sas profundas condolências! '

•
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Jornal Alfredo Wagner
Gente nossa escrevendo para nossa gente

. Conversa COIn os Tradicionalistas

IZABEL C. A. KRETZER

IVAN DORNELES ANDERSEN

ALfREDOWAGNERMUITO BEM REPRESENTAD.O EM LAGES

r·····�··· --------------.-----------------"
I o Antigomobilis'mo
.......
I- � o Antigomobilismo, que é o termo atual que define a atividade cultural de preservação dopatrimônio histórico au-

I �- tomotivo, vem í:res�encialmente-nõs últimos anos, e deve continuar assim aindapormuito tempo.

�
I'
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, ....
'I ta
I a:I

. I '

,

I - ,O Motivados por esse sentimento de resgatar:� histiJria um
J -.::s grupó de apaixonadospor carro antigos se uneparaformatam du-

I be chamado Antigos do Barracão.
- li O'" Para demonstrar essapaixão ao povo alfredense o clube or-
I ganizou o I Encontro de Carros Antigos no Parque de Exposição em

f t)O 2011 e no dia 25 de maio acontecerá o III- Encontro, que a-cada ano
"1 .;-; cresce mais ejáfazparte do calendário cultural de nossa cidade.

'

: C �
O clube espera apresença de todos.

.

1< '

,
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Nos dias 20 e 21 de abril fomos
a Lages prestigiar uma.das maiores Ex
-posições Agrícolas do Estado. A Feira se

realizou no Parque de Exposições Conta
Dinheiro, tendo como uma das atrações
a 5a Edição da Exposição Morfológica de
Outono, realizada pelo Núcleo de Cria
dores de Cavalos Crioulos da Serra Cata-

. rinense com mais de 130 animais sendo
levados a pista, atingindo o nível B no

ranking da Associação Brasileira de Cria
-dores de Cavalos Crioulos (ABCCC). A
cidade de AlfredoWagner foimuito bem
representada no evento com a participa
ção da Cabanha São Cristóvão do amigo
Daniel Bunn, que levou vários animais

para a exposição, estes preparados e trei
nados no Centro de Treinamento - CT
Adenilson de Souza (Bordogue), trazen
do importantes resultados pela qualidade
dos animais, conforme segue descrição
dos Títulos:

, _

Reservado de Grande Campeão - Reser
vado Campeão Cavalo Adulto - Canhafé
Carrasco, filho de CRT Guapo e Iauria do
Garrucho; criador Flaviano Junior Saibro
e expositor Daniel Bunn, Cabanha São
Cristovão, Alfredo Wagner/Se.

'

•

4° Melhor Macho - Campeão Cavalo
Menor - Curioso do Vô Aldo, filho de RZ

'

Ranquero da Carapuça e Fándangueira
do Vô Aldo; criador Daniel Bunn e expo
sitor Adenilson de Souza, CT Adenilson
de Souza, Alfredo Wagner/Se.

O 'evento também foi palco de
mais uma etapa do Campeonato Nacio
nal de Crioulaço, onde dez duplas con

seguiram índice e se classificaram para
a semifinal interestadual da competição
que acontecerá nos dias 23 a 26 de maio
na cidade de Lapa/PR, com premiação
de R$ 20.000,00 e passaporte para a final
em Esteio/RS valendo R$ 150.000,00. A
dupla de Alfredo Wagner Gracílio Mon
tibelef e Henrique Andersen Kretzer
montando Saguá Conhaque e Bhill do
Barracão, estão entre os classificados,

- brigando pelo maior prêmio já ofertado
no Laço Comprido.
Na modalidade LAÇO CRIADOR classi
ficou-se Daniel Bunn montando Curioso
do VôAldo.
Além da Etapa Nacional, ocorreu a Copa
Crioula de Laço, onde se consagraram

Campeões a Dupla de Gracílio -Mon

tibeller e Henrique Andersen Kretzer,
montando os campeões da Exposição
Morfológica e também das pistas de

laço "Canhafé Carrasco e Curioso do Vô
'Aldo':

Parabéns a Cabanha São Cristóvão, CT
Adenilson de Souza e aos competidores
do laço 'por trazer estes importantes títu-.> "

,

los pam nossacidade e que sigam sempre
acreditando no seu potencial, em busca
de novos títulos.

Foi inaugurada a amplaoficina
do Papagaio no Caeté. Um deli
cioso churrasco foi preparado e

servido aos clientes e amigos.
O JORNAL ALFREDO WAG
NER foi convidado e lá esteve

registrando a inauguração.
Parabéns ao Amigo!

História do Automóvel está intimamente ligada à evolução da Humanidade. O automóvel é consideradopor muitos,
como um "objeto de arte móvel"; mas o que nos interessa destacar e valorizar, é que o automóvel antigo em particular nos-,

remete a nossa memória afetiva de [amiiia, infância e momentos passados; e tem contribuído para o resgate da História, e

restauração do cenário e costumes da SociedadeBrasileira.

o CarroAntigo é um tema lúdico de interesse, curiosidade e atraçãopara todos os cidadãos sem distin
ção de cor, raça, idade, sexo Oij credo; e contribuíra deforma importantepara a divulgação e concretização dos
objetivos de nossa Associação." ,

'

.

,

,

'

Carros que fizeram, e fazem parte dos sonhos de muita gente, o ronco

do motor que soa como música para os ouvidos dos fat]'losos motores

longitudinais em forma de V, também conhecidos como V8, que
costumam ser imbativeisem matéria depotência!

'

�', '

... -
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Visita a Vila da
Lomba Alta

um dos cômodos, podemos encontraralgu
mas fotos das expedições realizadas pelo se

nhor Altair, muitas destas fotos me chama
ram a atenção, ressalto duas: uma do fóssil
de dinossauro, encontrado aqui em nosso

município e outra de uma gruta, que lem
bra aquelas de filmes de aventura, com uma

entrada pequena, medindo cerca de 60 cen

tímetros e em seu interior galerias com mais
de cinco metros de altura.

Ainda sobreomuseu,
gostei muito das explicações da senhora
Maria Rufina, que esclareceu as dúvidas
dos alunos e ainda fez questão de abrir o

museu em uma terça-feira, dia em que ha
bitualmente o museu permanece fechado.
Eu sempre acho muito bom conversar com

pessoas que gostam e entendem mesmo de
história e senti isso ao conversar hoje com

dona Maria Rufina.
Saindo de lá, fomos até a Gruta do

Poço Certo. Não consigo descrever o espan
to que tive ao lá chegar, primeiro pela beleza
do lugar, aquela gruta cercada por árvores
com a cachoeira, caprichosamente colocada
ao seu lado. E uma visão maravilhosa. Paisa
gem digna de filmes. E o segundo motivo de
meu espanto foi: COMO EU NUNCA ES
TIVE AQUI ANTES? Bem se vê que muitas
vezes não damos o devido valor para o que
temos em casa. Para chegar até a gruta, des
cemos por uma trilha, que fica no meio da
mata nativa, um caminho encantador, com
as folhas caídas das árvores nos servindo
como tapete, ar puro, o canto dos pássaros
nos fazendo companhia e ao fim da jorna
da aquele cenário que nem parecia real, mas
mesmo sendo assim, eu morando a menos

de 30 qqilômetros de distancia, não conhe-.
cia. Inaceitável.

Assim como eu, os alunos ficaram
impressionados com a beleza do local, pa
ramos para tirar algumas fotos, tanto com

a cachoeira de fundo, quanto debaixo das
rochas. Todos estavam estimulados para se-

- guir a trilha, retornar a estrada e seguir a pé
até a Fazenda Campinho. No caminho pas
'samos por uma antiga serraria, que perten
cia aos Althoff, que é basicamente o clã que
habita a região do Poço Certo.

Nossa caminhada
até a Fazenda Campinho foi' um pouco
maior do que esperávamos, mas lá chegan
do até esquecemo-nos do cansaço;o lugar é
uma graça, aconchegante e cheio de atrati
vos, fomos recepcionados por dona Eunice,
a proprietária do local, que com todos os

alunos sentados ao seu redor relembrou os

tempos nos quais ela também era professo
ra, contou a eles um pouco sobre a história
do local, falou sobre suas árvores nativas

que produzem frutos deliciosos e nos indi
cou alguns passeios que deveríamosrealizar
antes de voltarmos ao colégio.

'.
.

Seguindo a sugestão da -dona Eu
nice fomos conhecer o 'mirante; que fica a

.uns 500 metros de onde almoçaríamos ..Do
mirante temos uma visão de 1800 em dire

ção ao Morro do Trombudo, dizem que em
dias de tempo bom a visão é espetacular e

acredito, pois mesmo com o tempo estando

:Abril- 2013 PRO ETO: CONHECENDO ALFREDO WAGNER 5

Carol Pereira

carolpereira@jornalaw.com.br

Nosso destino
'essa semana, no desenvolvimento do pro
jeto "Conhecendo Alfredo Wagner" foi a

comunidade de Lomba Alta. Antes da visi
ta, realizamos um levantamento histórico
e concluímos que: o início da comunidade
de Lomba Alta data o ano de 1904, quando
alguns tropeiros desviaram do caminho ha
bitual entre o Desterro até a cidade de Nossa
Senhora dos Prazeres de Lages, se aproxi
mando do morro do Trombudo (onde exis
tia o marco que separava as províncias de
Santa Catarina e São Paulo).

Como a vila ficava no caminho
dos tropeiros, ela teve um desenvolvimento
bastante considerável atraindo imigrantes e

também pessoas de outros locais do estado,
inclusive Alfredo Henrique Wagner, que
veio de São Pedro de Alcântara e na Lom
ba Alta estabeleceu residência e trabalhou
como sapateiro.

A vila contava com um comércio
bastante desenvolvido no século passado:
mercearias, fábricas, marcenarias, serrarias,
sapatarias, hospedagens, etc. Para promo
ver o lazer jogava-se futebol e existiam raias,
para corridas de cavalo. Era 'costume da
vila, no passado, presentear os moços com

uma carroça assim que eles completassem a

maioridade.
. .

Basicamente a colonização da vila
foi feita por alemães. As primeiras famílias
a residirem em Lomba Alta foram Althoff e
Freiberg, muitos de seus descendentes ainda
vivem na vila.

Em seus 108 anos, Lomba Alta se

mostra parte importante da comunidade de
Alfredo Wagner, devido ao acervo histórico
.que lá se encontra e também pela participa
ção ativa na economia do município.

�!?!�s�01�2Of3�!��!2!ca-
minhamos até a Pedra Branca, localidade
onde a aluna Viviane (responsável pela vi

sita) mora, ela nos aguardava com um café
colonial, já em sua mesa. Saboreamos di
versos tipos debolos e podemos perceber
a influencia alemã na culinária alfredense,
levando em consideração que bolos como

a Cuca (tão típica de nossa cidade) e tam

bém algumas "chimias" que compunham o

cardápio, chegaram aqui com os imigrantes
alemães.

Após o café, voltamos para ônibus
e nos dirigimos até a Lomba Alta. Ao che
garmos, fomos direto para o museu. Bom,

: fica redundante eu falar sobre o museu de
arqueologia de Alfredo Wagner; já que exis
tem diversos textos (inclusive no blog da
escola) que abordam o tema, então apenas
ressaltarei alguns detalhes.
,

,Da última vez que estive lá, no ano

passado, também em visita com os alunos,
estavam construindo outro prédio para o

museu. Agora com ele já concluído, as pe
ças arqueológicas para lá foram transfe
ridas, como o espaço é bem mais amplo e

moderno, creio que as peças irão receber
ainda mais atenção dos visitantes. A casa

do antigo museu (replica da casa onde Al
fredo Wagner viveu) passou agora a abrigar
apenas peças·históricas e muitas fotos, que
contam a história de nosso município. Em

fechado e chuviscando a visão já foi bastante
compensadora. Retornamos a casa e logo os

alunos já estavam descendo de tirolesa e en

tretidos na sala de jogos. Almoçamos uma

deliciosa comida feita em um fogão a lenha,
não se ouvia um pio de ninguém durante o

almoço, pois certamente estávamos todos
com a boca ocupada deliciando-nos com o

almoço da Fazenda Campinho. Após ó al
moço, exploramos a propriedade, que é re

pleta de belezas naturais e também cheia de
detalhes, feitos pela mão do homem que nos
chamam a atenção pela beleza.

Os meninos jogaram Bocha e nós
fomos conhecer o parquinho, infelizmente, fizemos um lanche e fotografamos algumas
por experiência própria, não aconselho des- árvores do bosque que fica atrás do museu,

cer o escorregador em dias de chuva, ok!? para que os alunos pudessem usar as ima
Para a tarde, tínhamos um passeio por uma gens nas aulas biologia.
trilha até uma cachoeira, porém andamos Após a segunda visita do projeto, podemos _',,""-"

um bocado e não a encontramos, o jeito foi notar que os alunos continuam bastante en- ,

retornar e o caminho de volta nos cansou tusiasmados, empolgados, envolvidos e já se :

um bocado. preparam para pesquisar o� histórico e rea-

P 1 t
. lizar a próxima visita de campo.'

.

ara como e ar
. Nós, professores, também somos privile-

nossa visita até a, Lonfba Alta, ainda fomos ._ giados podendo adentrar. ainda mais pro
conhecer a Igreja, construída em fins da dé- > fundamente na cultura e história, de nosso
cada de 60. Projetada pelo do Eng- Altair município, despertando em nOSS98c alunos
Wagner, que também é o idealizador dos o mesmo interesse que sentimos despertar
museus, o projeto da igreja foi doado à co- em nós mesmos ao perceber o quão rica é
munidade. Antes de retornarmos ao centro, nossa terra.
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A DESPEDIDA-DO TREMA!

.

CAMiLO CECHETTO ANDERSEN

camiloandersen�jornalaw.com.br
. Simplesmente fantástico !!!

Não seiquem escreveu, mas quem as

sina é o 'TREMA , ..

É uma tremenda aula de criatividade
e bom humor, por sinal, com acentu
ada inteligência. A consequência não

poderia ser outra: uma agradável leí-
tura...

.

Despedida do TREMA
Estou indo embora. Não há

mais lugar para mim. Eu sou o tre-

ma. Você pode nunca ter reparado
emmim, mas eu estava sempre ali, na
Anhangüera, nos aqüíferos, nas lin
güiças e seus trocadilhos por mais de.
quatrocentos e cinqüenta anos.

Mas os tempos mudaram. In- .

ventaram uma tal de reforma' orto
gráfica e eu simplesmente tô fora. Fui
expulso pra sempre do dicionário.
Seus ingratos! Isso é uma delinqüên
cia de lingüistas grandíloqüéntesl.,

Até o cedilha foi a favor da
minha expulsão, aquele C' cagão que
fica se passando por S e nunca tem

coragem de iniciar uma palavra. E se tal de Twitter, que aliás, deveria se

também tem aquele obeso do O e o chamar TÜITER. Chega de argüição,
anoréxico do I. Desesperado, ten- mas estejam certos, seus moderni
tei chamar o ponto final pra traba- nhos: haverá conseqüências! Chega
lharmos juntos, fazendo um bico de de piadinhas dizendo que estou "tre
reticências, mas ele negou, sempre mendo" de medo. Tudo bem, vou-me
encerrando logo todas as .discussões. embora da língua portuguesa. Foi
Será que se deixar um topetemoicano bom enquanto durou. Vou para o ale
posso me passar por aspas? .. A ver- mão, lá eles adoram os tremas. E um

dade é que estou fora de moda. Quem dia vocês sentirão saudades. E não
está na moda são OS estrangeiros, é o. vão agüentarl.,

. K e oW, "Kkk" pra cá, "wvtw" pra lá. Nós nos veremos nos livros
Até o jogo da velha, que ninguém /' -antígos, Saio da língua para entrar na
nunca ligou, virou celebridade nes- história. Adeus, Trema.

.�

CUIDADO COM AS SENHAS QURVOCÊ USA

UERITOM RIBEIRO BORGES

ueritom@jornalaw.com.br
Vivemos em um mundo onde

estamos cada vez mais conectados, tanto
para questões de trabalho, de lazer, co
municação entre outros. A rede mundial
de computadores oferece uma variedade
muito grande de recursos para facilitar
a nossa vida. No entanto, a maior parte
desses serviços que são oferecidos online
requer cadastro, e consequemente, re

quer também a criação de nome de usu

ário e senha, para que apenas você tenha
acesso à sua conta.

Sendo assim, é importante criar
uma senha forte, para dimínuir as chan-

ces de que alguém venha a acessar as suas
contas indevidamente. Ninguém está
100% seguro na internet, porém escolher

VHSPARADVD
TRANSFORME SUA FITAS VHS (Fitas Cassete) 'PARA DVD.
BATIZADOS, FORMATURAS, CASAMENTOS, BODAS,
MOMENTOS EM FAMILIA, ETC - ATÉ 2 HORAS DE GRA-

VAÇÃO: R$ 20,00 �.

I[JKG11DJJR�
��) �OO�ll�1�!

uma senha forte é meio caminho andado
para ficar bem protegido. Seguem por
tanto algumas dicas para você escolher
uma senha que será difícil de quebrar.

O primeiro e óbvio passo, que até
meu filho de 5 anos deve saber, é NUNCA
usar data de nascimento nem número de
celular como senha. Essas são de cara as

primeiras opções que alguém que quiser
quebrar sua senha irá tentar. Além disso,
essas opções possuem apenas números,
e isso facilitará bastante o "serviço" dos
burladores de senhas. O recomendável
é se ter uma senha que misture letras e

números, ou se quiser também pode usar
sinais como vírgula, ponto de interroga
ção entre outros. É importante o uso de
maiúsculas misturadas com minúsculas
também.

Uma dica interessante é substi
tuir letras por números que são pareci
dos ou vice-versa. Os principais exem

plos são O (zero) e O (letra O), E e 3, 5 e

S, 8 e B. Porém você precisa tomar cui-

dado para não usar uma senha tão difícil
que até você esqueça também, pois neste
caso você terá sido "bem-sucedido" de
mais. Você pode usar nomes de pesso
as se quiser, misturadas com números,
porérn'ernbaralhadas" Exemplo: diga
mos que você tem uma filha chamada
Mariana da Rosa, que nasceu em 1997.
Você poderia criar uma senha do tipo
97Mar1ROSa. Nesta senha, 97 é .0 ano

que ela nasceu, tem o começo do nome

dela, sendo que a letra I foi substituída
pelo número 1.'No sobrenome, o R mai
úsculo, a letra O substituída por O, o S
pelo 5 e o A no final. É uma senha que
provavelmente você não esqueceria, mas
que seria difícil de alguém descobrir.

Se preferir, você pode usar fra
ses, ou qualquer outra coisa que você
não esqueça. Porém lembre de usar algo
parecido com o "esquema" acima, pois
'quanto mais complexidade tiver a senha,
mais protegido você estará, e com isso

poderá evitar dores de cabeça no futuro.
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CURSOS GRATUITOS
JoisiMenezes

sralfredowagner@faesc.com.br
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A atividade lei
teira continua em
alta em .Santa Ca
tarina'

MB Comunicação

-A atividade leiteira continua
em alta em Santa Catarina. Os' valo

.

res de referência dessa matéria-prima
calculados pelo Conselho Paritário
Produtor/Indústria de Leite do Es
tado (Conseleite) aumentaram 3,9%
para março e mais 3,6% para abril,
amp�iando os_:ganhos dos produtores
rurais,

O presidente do Conseleite
e vice-presidente da Federação da
Agricultura e Pecuária d,o .Estado de
SC (Faesc), Nelton Rogério de Sou
za, informa que o preço de referência
do leite padrão esteve em R$ 0,7501
em março e R$ 0,7774 em abril, con
siderado o produto apanhado nas

propriedades rurais -e com Funrural
mcluso.

O dirigente sublinha que a

produção de leite continua sendo uma
atividade rentável, responsável por
irrigar, com dinheiro, as comunida
des rurais. Santa Catarina é o quinto

. produtor nacional, 0 Estado gera 2,'2
bilhões de litros/ano. Praticamente,
todos os 190.000 estabelecimentos
agropecuários produzem leite, o que
gera renda mensal às famílias rurais
e contribui para o controle do êxodo
rural. O oeste catarinense responde
por 73% da produção com cerca de
50.000 estabelecimentos rurais.

A produção de leite conti
nuará crescendo em Santa Catarina,
prevê Nelton, porque proporciona
muitas vantagens aos produtores de
médio e pequeno porte: garante ren

da mensal, permite bons volumes de
produção em pequenas áreas, o risco

- da atividade é mínimo, os custos de
produção estão caindo e a produtivi
dade aumentando.

Em consequência de inten
so treinamento ofertado por algu
mas agroindústrias e custeado pelas

:-,IM�..·.SifOi--tJ&?&trClS;;.ht1S,
�A$;,d�$�, no,m� PeF,1qi1-�:"

. Tt1J1\�êm;�t��Ú.:tern'tr� letras.

f' n�J�-,;Ç4b�;<r inflni+,p
-

-Por9;lg1pl(lI"'Cl;;inqs$.l-m�,
"Tddd'oeitl qúeje-dissér_

�","Ç�-!ha.de-:$e,r'tao. 9raJ)d�
éGot#d � �f!l:R4é' eJq,l\()�'�yijr:'

,PdlóVPâ ;tão pequenina,
$em $&�rno$-labio$,m'Y$

. ,

:QlI�;-� tfQ:'t��n.Ij�\dC) C�Q·
e,_ppê�;:m�nQr>que!beu${

-_ltttíito_rJilí1!tOIRl
Feliz dia dasMães

é o que deseja o Sindicato do
ProdutorRural deAlfredo

Wagner

agências de formação profissional -

Senar, Sebrae e Sescoop - o produtor
foi qualificado para a atividade leitei-
ra tecnificada.

.
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ELIANE SINAIA neste dia 21 de abril,
agradecemos a Deus, por tudo que voce é
e tem sido em nossas vidas, o dia de hoje
é um dia feliz e merecedor de grande co

memoração, que possa ter muitos anos

de vida abençoados e felizes e que estes
dias futuros sejam de harmonia, paz e

des�jos realizados, parabens pelo seu dia
é o que d�sejam seus pais Eli e Edulir e
seu noivo Ares.Com muito carinho..

Jornal Alfredo Wagner
Gente nossa escrevendo para nossa gente
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ORD
O seminarista Julio Cezar

Hames, natural de Alfredo Wag
ner foi ordenado diácono no últi
mo dia 07 de abril, na igreja ma

triz de Rio da Prata - em Rio do.
Campo. Júlio cursou a teologia no
ITESC, tendo finalizado os estu
dos em dezembro passado.

A celebração foi presi
dida pelo bispo diocesano dom
Augustinho Petry e contou com

uma grande participação de fiéis
vindos principalmente de Santa
Teresinha, Rio do Campo, Taió,
Rio do Sul, Aurora, AlfredoWag
ner. Também estiveram presentes
grupos vindos .. de Brusque, Blu
menau, Palhoça e Florianópolis.

O
. diácono . Julio

-

Hames
continuará trabalhando em Flo
rianópolis, n<l seminário da Teo
logia, como formador.

Sua ordenação presbite
ral está marcada para o dia 03 de
Agosto próximo, as 15horas, em
AlfredoWagner, na IgrejaMatriz.

BRUNA SCHAFER TEM16 ANOS, NASCEU EM ALFREDO WAGNER, É ES

TUDANTE, GOSTA DE ESTUDAR, JOGAR VOlEI E SAIR COM OS AMIGOS
TEM COMO PROJETO PARA SUA VIDA CONCLUIR O ENSINO MÉDIO E
CUHSAR NIVEl SUPERIOR.

Hoje é dia de agradecer!
Neste 6 demai� agradeço a Deus pormais umoivemírlo de
duas pessoas especiais que Ele- colocou em minha vida: meu
marido Norberto '(Dr Beto, como todos o .conhecem) e meu
filho Juliano.
Meumarido,meu amado, companheiro e amigo em quase 4-2
anos de vida em comum. Pai de nossos três filh� Crlstine:,
George Wag�er eJuliano Wagner., aVÓ de noss neta Natália..
Juntos) partllhamos multas alegrias, algum8$ dificuldades)
vitórias e pequenas derrotas. Estivemos juntos no trabalh�
no lazer, n'rs�ú,4e ):na doença, nas alegrias e tristezas. O Se
nhor esteve conosc;o durante todos estes anos e, soumuito grata por ter nos <::OtKedido bmblsbên-

.. é<.- çãos, ObrlgadarmeuDetts ilel6 dom da Vidà de trié'ümando!Pêmutá';'it� tj.:.lo-abldámuitos iuióS ' ..

ao nosso lado! , .

� , . �
.. -�' • 't

A outra pessoa especial que também aniversaria no dia de hoj� e meu filho QÇUlalo� de
quem muito me orgulho! Fllho querido, meu companheiro e tantos m men� sensivet carls
mático� inteligente, culto, excelente regente de quatro cOrai� ótimopro� brinCalhão. alegre e
persistente na constante busca de superar suas dificuldades. Te agradeço.� pda�que
é a vida do meu filho. Minha prece por ele, é que o SenhQ proteja, o EspiritQ Santo Homine seu
camínho,Maria seja sua mie amorosa quand eu não estiver perto. Parabên� m�us adOs! Que
Deus os abençoe, sempre!
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II ENCONTRO ,CATARI
NENSE DE' LIBREOFFICE

PILATES

KLAIBSON. R. BORGESCristiane Arruda de Souza

klaibson@gmail.comatividapilates@yahoo.com.br

Pilates é um, método inova
dor, com aulas direéionadas à neces

sidade do aluno, reabilitando, condi
cionando, mantendo e promovendo
a saúde dos praticantes. A técnica
pilates apresenta muitas variações de
exercício, podem ser realizada por
pessoas de todas as idades e níveis de
condicionamento físico que buscam
alguma atividade física, são exercícios
praticados com poucas repetições,
mas que exigem muita concentração
e atenção. Além de fortalecer o corpo
inteiro, trabalha-se muito com alon
gamento e equilíbrio acrescenta-se.
uma parte lúdica ao exercício.O mé
todo pilates proporciona vários bene-

. fícios como:
- Alivio de tensões e dores principal
mente nas costas;
- Realinhamento postural, mantendo
a postura alinhada e otimizada , com

a coluna forte e saudável;
,

- Articulação mais saudável e flexível;
- Diminuição de dores crônicas e ten-
sões articulares;
- Trabalha com a respiração durante
a execução dos movimentos, melho
rando a respiração e o autocontrole;
- Estimula o sistema circulatório, a

oxigenação do sangue e a eliminação
de toxinas;
- Controle lipídico, da pressão arte-

rial; _

.

- Diminuição da resistência a insuli
na;
- Aumento da autoestima;
- Relaxamento, equilíbrio físico e

mental;
- Reduz o "stress" alivia as tensões e

aumenta a energia;
- Melhora o humor e a disposição fí
sica;
- Proporciona bem estar e qualidade

O Grupo de Hardware e Sof
tware Livre na 'Comunidade (Col
méia)

-

- DCC/CCT/UDESC, co

munica a realização do H Encontro
Catarinense de LibreOffice e convida
os interessados a apresentar propos
tas de trabalho para seleção.

H - Das Inscrições
1. A participação do público no even
to poderá ser como ouvinte ou como
autor: O evento é gratuito para ambas
as categorias de participantes.

.

2. A inscrição como OUVINTE será
realizada apenas pelo site do even-

_

to (http://www2.joinville.udesc.
br/-Hbreoffice/) até 17 de maio de
2013.

I - Do evento
1. O H Encontro Catarinense de Li
breOffice será realizado no dia 18 de
maio com início às 09:00 no Depar
tamento de Ciência da Computação
do Centro de Ciências Tecnológicas
da Universidade do Estado de Santa
Catarina em Ioinville e conta com o

apoio da Associação Software Livre,
de Santa Catarina:

de vida mantendo o corpo em har
monia;
- Melhora o desempenho nas ativida
des de vida diárias e profissional;
- Melhora da mobilidade, agilidade e

vigor;
- Melhora da propriocepção;
- Promove equilíbrio e melhora a co-

ordenação motora;
- Melhora a capacidade de concentra-
ção; .'
- Auxilia no tratamento da osteopo
rose;
- Melhora e previne a incontinência
urinaria;
- Ajuda na recuperação de lesões e

previne lesões recorrentes;
-, Promoção do equilíbrio, prevenin
do quedas;
- Maior consciência corporal;
- Melhora a coordenação motora; .

- Aumento progressivo da força e re-

sistência muscular;
- Redução abdominal, fortalecendo e

definindo o abdômen;
- Alonga, tonifica e define a muscu

latura sem exagero, promovendo boa
formàffsícá!

-

Dra: Cristiane Arruda de Souza
Fisioterapeuta CREFFITO 3328-LTT
Instrutora de pilates, atendimento
com hora marcada na academia ati
vida.

3. Afnscríção como AUTOR será re

alizada no período de submissão dos
trabalhos, de O 1 de março de 2013 a

21 de abril de 2013 apenas pelo site do
evento. A inscrição de AUTOR será
realizada juntamente com a submis
são de trabalhos, conforme descrito
no item IH.2 - A programação do evento prevê

a realização de por minicursos, ofici
nas, workshops, painéis e palestras, e
tem como objetivo estimular o desen
volvimento de tecnologia com o uso

do software livre no campo empresa
rial, junto à administração pública e

no âmbito acadêmico e comunitário.

III - Da Certificação
1 - Os certificados serão emitidos por
e-mail e impresso quando solicitado.

2. Para participantes OUVINTES
. será emitido certificado de participa-

.

ção geral.
-

3. Para participantes AUTOR serão
emitidos dois certificados: (i) certifi
cado de apresentação de trabalho; (ii)
certificado de participação geral no
evento.

3- O encontro tem por objetivo pro
mover o LibreOffice, o padrão ODF,
DIscussão Sobre Interoperabilidade
Entre os Padrões Abertos de Docu
mentos, a Lei ODF em Santa Catari
na, descobrir novos desenvolvedores
para o LibreOffice e o Software-Livre.

4. Participantes não inscritos não te-

4- O evento pretende agregar comu- rão direito a certificado.
nidade LibreOffice, entusiastas do
Software Livre, estudantes de gradu- Outras informações podem ser obti

ação e pós-graduação (de diversos das através do site do evento:

cursos), pesquisadores, gestores pú-
blicos, membros da sociedade civil, http:.//www2.joinville.udesc.
professores e demais interessados. br/-Iíbreoffice/

D··
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CGU - Controladoria-Geral da União
•.',....CGU - Controladoria

-Geral da União (Pá
gina oficial-Facebook)
Fique atento!
Os conselhos muni

cipais foram criados
para ajudar a prefeitu
ra na tarefa de utilizar
bem o dinheiro publi
co. Confira a cartilha
da CGU e saiba como

funcionam e quais as

-� responsabilidades dos
demais conselhos mu
nicipais: http://www.
cgu.gov.brIPublicaco
es/CartilhaOlhoVivo

• Acompanha e cootrola a aplicação dos recursos, quanto
chegou e como está '$enoo gasto,
• Supervisiona a realização do Censo Escolar Anual.
• Controla também a aplicação dos recursos do
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar
e do Programa deApoio aos Sistemas de Ensino

para Atendimento à Educação de-Jovens e
.

Adultos e comunica ao FNDE a ocorrência
de irregularidades, -

Para saber mais: Ministério da Educação -0800 616161

wwwcgc.gov br II cguonltne li @cguonhne ti cguoficml

-,,-
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ACADEMIA DE LETRAS DO
BRASIL/SC - MUNICIPAL ALFRE-

.

DOWAGNER
. definiuadata do V Encontro Ca-

I

tarinense de Escritores de Alfredo

-Wagner e Região. Foi escolhido, em
reunião, os dias 18 e 19 deOutubro
de 2013. Sendo que o dia 18 será
utilizado para atividades junto ao

público e estudantes alfredenses, e
o dia 19 para reuniões e palestras

. de escritores dos mais diversos

pontos do Brasil.
O Encontro é aberto ao público e

gratuito. Os escritores presentes
estarão vendendo seus livros no lo

cal do evento.
PARTICIPE VOC� TAMBÉM!

A vida das abelhas é tema de palestra na
6a Feira do Livro

à família, operosidade. Livro ínfor
mativo e formativo, indicado tam

bém para crianças e adolescentes.
Sua palestra aplica exemplos da
vida das abelhas ao relacionamento
humano destacando as característi
cas próprias de cada um.
6a Feira Catarinense do Livro
Palestra: Aprendendo com as abe
lhas a viver em sociedade"
Palestranté: Mauro Frederico De
marchi

Largo da--:Alfandega, Florianópolis -

SC-Dia8deMaiode2013-11:00hs
.

e 16:00hs

BERTOLINAMAFFEI

O autor reuniu neste traba
lho o resultado de anos de pesquisa
e estudo sobre o maravilhoso reino
das abelhas. Conseguiu colocar ao
alcance de qualquer leitor, seja ele

experiente, seja iniciante, seja mero
curioso, a melhor lição de sua vida:

dedicação, amor à hierarquia, união

bertolinamaffei@jornalaw.com.br

Mãe doce ser
Mãe que dá a vida por um filho!
Mãe que passa fome, e não o filho!
Mãe de todos os credos e raças!
Mãe Maria,mãe de todos .nósl
Mãe que sofre a perda do filho!
Mãe queDeus escolheu para cada um
de nós!
Mãe que já foi pro céu!

.

Mãe que sofre calada!
Mãe angustiada pelo filho que não

chega! .

Mãe que sempre perdoa!
Mãe que sempre abençoa!
Mãe do filho que foi embora!
Mãe que sempre espera!

Nesta data tão especial quero pa
rabenizar a cada uma de nós mães

<J.ue defende seus filhos em qualquer
situação.na alegria e na tristeza em

qualquer momento de suas vidas!
. Feliz aia das mães!

O autor de Aprendendo com
as abelhas a viver em sociedade,
Mauro Demarchi, fará palestra na

6a Feira do Livro de Florianópolis
no Largo da Alfandega no dia 8 de
maio em dois horários: às 11 :00 hs e'
às 16:00 hs.

-
-

Conselho Curador.
da Fundação Medico Assisten

cial de AlfredoWagner

Edgar da Silveira Maciel
.

Presidente do Conselho Curador

Alfredo Wagner volta a passar por um dilema antigo, a formação da
nova diretoria do Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Com
o fim do mandato do Sr. Antônio Carlos Thiesen Sobrinho, que exerceu
com muita competência e dedicação tal cargo, estamos novamente pro
curando uma pessoa abnegada para atuar nesta dura tarefa, a de tocar
uma entidade que depende de recursos escassos e normalmente defici
tárias. O mandato do Sr. Antônio vence no final de maio, estamos con
vocando membros da Sociedade Alfredense que se dispõe a participar
desta diretoria. Falamos com o Prefeito Naudir Antônio Schmitz, que se

comprometeu em continuar repassando a verba que a Prefeitura repassa
a Fundação Medico-Assistencial que gerencia o Hospital, mas não vai
indicar ninguém para o cargo, sendo que esta verba vai 65% para o pa-.
gamento dos Médicos, restando apenas 35% para o custeio do Hospital
que apresentaum déficitmensal (falta recursos) entorno de R$ 12.000,00
mensais. Quando teremos uma situação estável no Hospital? Atendemos
pessoas de AlfredoWagner, Leoberto Leal, acidentados da BR- 282. Es
peramos que as autoridades constituídas, PrefeituraMunicipal, Câmara
de Vereadores, representantes da Sociedade e não deixarmos o Hospital
daAlfredoWagner fechar por falta de gente para cuidar desta ímportan
te-entidade.

I
1

f

1
I

ALUGA-SE
Sala comercial e apartamento re
sidencial, tratar no Mercado do
Zuma.

I
!
'j
(

j
J

1
i

r

I

.

no Saltinho. Tratar pelo Telefo-
ne: (48) 8802-1570. .

VENDE-SE
Área rural excelente para reser

va florestal com grande parte de
mata natural no Barro Preto. 165
hectares. Tratar no telefone (48)
3276-2049

VENDE-SE
. Casa de tijolo a vista com 70 m2
de contrução, 3 quartos, sala,
cozinha, banheiro e área de ser

viço. Proxima a WWK Sistemas

I
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ESPORTE Abril • 2013

CAMPEONATO CATARINENSE

fabiodorigon@jornalált;'.com.br

Campeonato Catarinense 2013
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Quem é hoje mais indispensável para a Sele
ção Brasileira: Gil, do Corinthians; Bernard,
do Galo; Zé Roberto, do Grêmio; ou Rogério
Ceni, do São Paulo?

.
,

. Quem é hoje mais indispensável para a Seleç_ão Brasileira: Gil, do Co
rinthians; Bernard, do Galo; Zé Roberto, do Grêmio; ou Rogério Ceni, do São
Paulo? _

.

O Tricolor que só elimina o Galo amanhã, em Belo Horizonte, se o

Saci cruzar as pernas!
'

Só que o Saci teve apenas um bommomento na vida, quando, apaixo
nado, ordenou para a Sacia: "fica de três, aíl"

Emesmo em péssima fase, Luis Fabiano poderá ter amanhã seu dia da
rederrção de herói improvável?

.

E você, o que acha?
. Opine aqui sobre os temas acima e concorra a um cooler da @Brah-

maCerveja que irá para () comentário postado e dotádo de inteligência e bom
humor.

.

Boa sortel
-

"" )I r ,-"",./1 f

Adilson Batista
culpa lesões por
eliminação e des
carta -deixar o Fi-

•

gueirense
O técnico Adilson Batista

encontrou um culpado pela derro
ta para a Chapecoense por 2 a 1 e a

eliminação do Figueirense no Cam
peonato Catarinense. Para o coman
dante, as 'lesões foram consideradas
como a principal dificuldade ao lon
go da competição.

''Acho que nossa maior difi
culdade foi a quantidade excessivade
lesões, que impede que ocorra repeti
ção de escalação e não dá sequência
aos trabalhos', disse o treinador. No
domingo, por exemplo, Weelington
Saci e Botti não puderam estar em

campo no duelo decisivo.
Apesar da desclassificação,

Adilson Batista descartou deixar o

Figueirense. Admitiu ter recebido
propostas, mas assegurar que preten
de ficar até o final do seu contrato, no
final do ano.

"Não tem nada de insatisfa
ção' eu só lamentei essas lesões. Isso
foi algo que me deixou preocupado.
Recebi propostas, mas minha inten

ção é cumprir o contrato e subir para
a Série A. Não precisa ficar falando

.
sobre isso. Eu pretendo

_

cumprir o

contrato até dezembro': salientou o

técnico.
Aliás, o Figueirense terá pou-

co tempo para lamentar a derrota
para a Chapecoense. Na quarta-feira, ,,_

faz o jogo de ida pela segunda fase da .

_ICopa do Brasil, diante do Arapon-
gas, fora de casa. Se vencer por dois
ou mais gols de diferença, o tíme'de .'

Adilson Batista avança à terceira fase-
do torneio nacional.

Após vaga à final,Gral fala em se apo
sentar com título 'pela Chapecoense
Do UOL, em São Paulo

Um assunto inusitado tomou
conta da comemoração da Chapeco
ense após a vitória Sobre oPígueíren
se por 2 a 1 e a conquista da vaga à
final do Campeonato Catarinense.
Autor do primeiro gol e artilheiro do
time no estadual (11 tentos), o -ata
cante Rodrigo Gral admitiu que pode
se aposentar ao final da competição.

"Momento.único na- minha
vida. Minha primeira final do Catari
nense, vestindo a camisa domeu time
de coração. Talvez, meus dois últimos
jogos com a camisa da Chapecoense,
e espero, de repente, encerrar minha
carreira aqui, com o título estadual':

. disse o atacante à rádio Eldorado.
"Coroar um trabalho quer co

meçou lá em 94, na categoria de base
do Inter, e terminar onde realizei a .

chance de jogar no time que amo e

fazer os 500 gols,da minha carreira';
acrescentou.

.

_ i .

.

O tema pegou todo'mundo .:.,.
.

..de surpresa, ,O. .técnico .Gilmar Dal '. �
Pozzo, aliás, admitiu que irá tentar .'

mudar o desejo de seu principal jo
gador: "Se 'ele disse isso, vamos tentar

,

convencê-lo a continuar': declarou. O
comandante acredita queo atleta ain
da pode ser muito útil à equipe para
a disputa da Série B do Campeonato..

Brasileiro.
.
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ATIVIDADES NA CÂMARA DE'VEREADORES

TEXTO E FOTOS

,
"�.-, -

EDGAR s. MACIEL

degosm@hotmail.com

INDICAÇÃO N° 019/2013
Senhor Prefeito,
O Vereador e Presidente desta Casa
Vitório Schaffer, da bancada do Par
tido Social Democrático - }_JSD, vem
por intermédio desta solicitar ao E)Çe
cutivo Municipal que providencie
os serviços de PATROLAMENTO E
ENCASCALHAMENTO na ESTRA
DA GERAL DA PEDRA BRANCA.
A estrada mencionada encontra-se
em péssimas condições, 'o que dífi-

.

culta a locomoção dos moradores,
o escoamento de suas produções e o

transporte de escolares.
Consciente que a presente indicação

, será prontamente atendida, subscre
vo.

Vitório Schaffer
VEREADOR / PRESIDENTE
AO Exmo. Sr.
NaudirAntônio Schmitz
D.D. Prefeito N;1*tfidpal'
Alfredo'Wagner/Se.

OCUPARAM A TRIBuNA NO DIA
2 DE MAIO DE 2013 OS VEREA
DORÉS SILVIO JOSÉ ALTHOFF,
EMÍLIO CARLOS PETRIS, FÁBIO
DORIGON ,ISAIR DOS SANTOS E
PAULO CESAR ROSSI.

Alfredo Wagner, 29 de Abril de 2013

INDICAÇAO N° 02112013
Senhor Prefeito,
O Vereador Fábio Dorigon, da ban-

," cada do Partido Social Democrático
.: PSD, Vem pelo presente solicitar a

Vossa Senhoria apoio, na disponibi
lização de recursos para a realização
"do "Transporte para Estudantes" nas
cidades de Lages - SC (BR 282) e Itu-

,

poranga - SC (SC 302).
Tendo em vista que o Transporte
Escolar vem se constituindo um be
nefício para os-municípios que o im

plementaram, pois além de benefi-
/

ciar munícipes focados na Educação
incentivará os acadêmicos que tanto.
lutam por um futuro melhor.
Consciente que a presente indicação
será prontamente atendida, subscre
vo.

.

Fabio Dorigon, VEREADOR
AO Exmo. Sr.

�.

'

Naudir Antônio Schmitz
D:D. Prefeito Muriicipal
AlfredoWagner/Se.

..

INDICAÇÃO N° 022/2013
'Senhor Prefeito,

.

O Vereador Fábio Dorigon, da ban
cada do Partido Social Democrático
- PSD, vem pelo presente solicitar a
Vossa Senhoria que torne providên
cias quanto ao estacionamento de ve
ículos "apreendidos" (Motocicletas e

Automóveis) em frente a Sede da Po
lícia Civil na Avenida Beira Rio,
Quanto a remoção de veículos de vias
públicas, o problema tem conseqüên
cias graves que vão além do fato de
denegrir a imagem do município e

de não ter um local para estacionar.
Moradores da avn Beira Rio e pedes
tres, por exemplo, poderão contrair

doenças como a dengue pela água
que se acumula nos automóveis, pos
sibilitando a reprodução do mosqui
to Aedes Aegypti. Os veículos aban
donados também servem de abrigo
para ratos e baratas, alémde atrair a

atenção de criminosos que roubam
motor, rádio, peças etc.
Consciente que a: presente indicação
será prontamente atendida, subscre
vo.

Fabio Dorigon, VEREADOR
AO Exmo. Sr. Naudir Antônio Sch
mitz D.D. Prefeito Municipal
Alfredo Wagner/Se.

Alfredo Wagner, 22 de Abril de 2013
INDICAÇÃO N° 020/2013 -

Senhor Prefeito,
O Vereador Sílvio José Althoff, da
bancada do Partido Movimento De
mocrático Brasileiro - PMDB, vem
por intermédio desta solicitar ao
ExecutivoMunicipal que providencie

'

CAIXA BE COLETA DE LIXO na es

trada geral Campinho (Antes do Ce-
,

mitério Público) melhorando assim a

higiene no local especificado, e , duas
(02) LOMBADAS DA ESTRADA'
GERAL DE LOMB_z\ ALTA (Antes e

após a Escola Municipal) para segu�
rança das pessoas que ali transitam.
Consciente que a presente indicação
será prontamente atendida, subscre
vo.

Sílvio JoséAlthoff, VEREADOR
AO Exmo. Sr.
Naudir Antônio Schmitz
D.D. Prefeito Municipal
AlfredoWagner/Se.

Rua José de Anchieta, n° 119 - Cen
tro - Alfredo Wagner - SC

camara.aw@gmail.com - Fone: (48)
3276-1077

http.s://www.facebook.com/camaraalfredowagner
••••••• J .

. •
� •••
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ATIVIDADES NA CÂMARA DE VEREADORES

EDGAR s. MACIEL TEXTO E FOTOS -

degosm@hotmail.com
OCUPARAM A TRIBUNA NA SESSÃO DO DIA 6 DE MAIO DE 2013 OS
VEREADORES SILVIO JOSÉ ALTHOFF, PAULO CESAR ROSSI, EMÍLIO
CARLOS PETRIS.

Na sessão do dia 6 de Maio de 2013 foram entregues pelo PresidenteVitório
Schaffer ao Prefeito Naudir Antônio Schmitz , ao Vice Luiz.Carlos Martins e .

demais Vereadores, quadros com a Atual Legislatura do Executivo do Legis
lativo.

VEREADOR SERGIO BIASI SILVESTRI (PP) ASSUME A SE
CRETARIA DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE

ALFREDO WAGNER, OCUPANDO VAGA DO VEREADOR EMÍLIO
CARLOS PETRIS QUE DEIXA A VAGA POR MOTIVOS PARTICU
LARES.

Sessão do dia 06 de abril de 2013 . Compareceram todos os Vereadores. Vitó
rio Schaffer, Fábio Dorigon, Sérgio Biasi Silvestrí, Silvio José Althoff, Isair dos
Santos, Edegar Neuhaus, Emílio Carlos Petris, Paulo Cesar Rossi, Edenilson

Rodrigues dos Santos.

OCUPOU A TRIBUNA LIVRE O

JOVEM SIDNEI JOSÉ PEREIRA

ONDE VEIO EM NOME DA JU
VENTUDE RURAL DE ALFREDO

WAGNER PEDIR MAIOR EM

PENHO DOS GOVERNANTES E

AUTORIDADES DO MUNICÍPIO
PARA A FIXAÇÃO DO JOVEM NO

CAMPO, UMA AGRICULTURA

SUSTENTÁVEL, INOVADORA E

TECNOLÓGICA.

CÂMARAMUNICIPAL DE ALFRE':
DOWAGNERCEDE ESPAÇO PARA
CURSO DO SENAR SOBRE TURIS
MO RURAL PROMOVIDO PELO
SINDICATO DOS PRODUTORES
RURAIS,DE ALFREDO WAGNER.

http·s://www.facehook.com/camaraalfreaowagneri hH II H I II II II lU U IIH I 11 II U II d I li III U II II U I li li tiH1111 Di • H 'j Jt I. J H 'U" ' I. i ci LU I' - d,
-
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NASCE O PEN51

giovanedefreitasiêjomalaw.com.br

PEN-51 Partido Ecoló
gico Nacional de Santa
Catarina inicia proces
so de ínteríorízação em

Santa Catarina
De olho em 2014, o

Partido Ecológico Nacional
(PEN-S1) iniciou sexta-feira
(3) o processo de interioriza
ção com a implantação de 20
comissões provisórias e com

a filiação de lideranças. Nes
tes dois dias serão realizados
eventos em diversos municí
pios, que contarão com a pre
sença do presidente estadual
Fernando Ritter e Secretario
Geral Rodrigo Marques da
Rosa.

Liderado pelo Pre
sidente Fernando Ritter, o

partido realiza neste final de
semana uma reunião, onde
ocorrerá a criação de cinco
comissões provisórias. Além
dos representantes do parti
do em Chapecó, participarão
do evento lideranças dos mu
nicípios de Ioaçaba.Praiburg
o.Caçador.Videira e Concór-
dia.

-

"O Partido Eco-

lógico Nacional estará
bem fortalecido em nosso

estado,acreditamos que para
o pleito de 2014 estaremos re
presentados em mais de 100

municípiosSempre tivemos
o cuidado de escolher inte
grantes comprometidos com

os mandamentos da legenda.
"Nossa missão é for

talecer cadavez mais o parti
/ do e fazer com que ele esteja
presente, nesse primeiro mo-

Mesmo com Afif .'

Domingos em mi

nistério, PSD diz

que continua inde-

Een'de'nte
·legislatura e que a decisão de Confira o texto:
Afif de aceitar o convite da

-

"A bancada federal do
egundo líder do partido na p.residenta Dilma Rousseff é PSD na Câmara reconhece,
Câmara dos Deputados, deci- pessoal e não partidária: no correligionário Guilherme
são do novo ministro é pesso- - A decis�o pessoal Afif Domingos, as excepcio-
al e não partidária do Afif pode contribuir mUI-

.

nais qualidades intelectuais
Nem mesmo a no- to para o país pela competên- e os relevantes serviços pres

meação do vice-governador cia que ele representa, porém tados ao país, sempre em-·

de São Paulo, Guilherme Afif não vai fazer com que mude a basados em elevado espírito
Domingos, para a Secretaria nossa' posição no Congresso, público. Ressalta que essa é
daMicro e Pequena Empresa, até porque nós nunca pleite- uma decisão pessoal de Afif
que tem status de ministério, amos cargos e não queremos Domingos em aceitar o con

convenceu o PSD a integrar compor abase do governo até vite para ministro-chefe da
a base do governo no Con -

. o final desta legislatura. Secretaria da Micro e Pequemento, nos principais muni-
gresso Nacional. Após reunir Ao fim da entrevista; na Empresa. Reafirma ainda,cípios do Estado. Nossa meta
a bancada, o líder do partido Eduardo Sciarra leu a nota sua posição de independêné chegar aos 295 municípios na Câmara, deputado Eduar- oficial do partido sobre a no- cia na atuação na Câmara dosdo Estado", destacou o presi- do Sciarra (PR), disse que Ror meação de Afif Domingos. Deputados." .

dente do PEN no Estado, Per- unanimidade os deputados
nando Ritter. decidiram não integrar a base

O PEN ,no Brasil con - do governo.
ta com uma bancada forma-

�

- Está definido. Va
da 04 Deputado Federais,31 mos nos manter ind:pen
Deputado Estaduais e 02 Su- dentes na nossa atua�ao no

plentes de Senador, �ongresso nest� gestao lle-
O PEN foi criado em g�slatura]. Esta independên-

. cia faz com que a gente ve-
19 de Junho d� 2012, qu�do nha a público dizer que nós
obtev� seu regIstro. defim�IVo temos um gr<l?�e ap�eço pel.ono Tnbun� Supenor .Elelto: nosso correligíonário GUI
ralo O presidente nacional e lherme Afif Domingos, qlJ:e�
o deputado estadual por São é um homem público de ex -

e

Paulo Adilson Barroso, natu - trema competencia e quali
ral de Minas Gerais. dade dentro daquilo que foi

O Partido Ecológico sempre sua ma�ca em defe�a
Nacional - Diretório Alfredo do p�queno e micro empresa

Wagner está em formação e
no

..
E um a pesso� que honra

convida os alfredenses para
muito nosso partI�o. f:nte_n-

. demos que o convite fOI feito
cer:-ar file�ras em d�f�sa do

a ele --'- disse Sciarra.
?leIO ambiente e da �tlca. Os Segundo o líder, o
interessados poderao con- PSD tem reafirmado que não
versar com Klaibson Ribeiro quer qualquer cargo no' go
Borges ou Mauro Demarchi. vemo federal até o final desta

Encontro dos Pre

sidentes Estaduais
dos Partidos
PEN, PRP, PPL, PSDC, PSL,

PCB E PT DO B, confirma- dos os partidos é afastar de
ram presença no encontro vez a imagem de partidos na
dos Presidentes Estadu- nicos. Queremos criar uma

ais
.

em Florianópolis no dia frente para disputar a eleição
10/05/2013. O desejo de to-· de 2014 ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORAL SANTA THEREZA
/ \

27/04/2003 JUBILEU DE ZINCO 27/04/2013

Comemorou seus dez anos de atividade no do Sul. Assim como ocorreu no Sesquicentenário
dia 27 de abril último o Coral Santa Thereza, de da Catuíra, em 2003, com o finado Bispo Emérito

" Catuíra. Dom Tito Buss, Dom Augustinho adentrará ao dis-
Nesse dia, fez exatamente dez anos que o trito de charrete, sendo aclamado pela comunidade

fundador. da entidade, Juliano Norberto Wagner, e. saudado pelos coros com o hino "Ecce Sacerdos
iniciou seu trabalho como regente de coros. Magnus" O Coral Santa Thereza é tradicionalista

Em cerimônia alusiva à data, na Catuíra, o por excelência, prezando e resgatando os costumes

regente emocionou-se ao discorrer sobre o assun- passados.
to: Tem em seu repertório cerca de 150 cantos,

"Comecei aqui como amador; logo, vocês inclusive nos idiomas latim, alemão, grego e italia
serviram-me como cobaias. Seria um coro provi- no.

sório, mas tamanho foi nosso apego mútuo e, so- Presidiram a entidade desde a sua fun
bretudo, o apego pela arte coral, que fomos pros- dação: Jaime Pedro Hinckel (2003:2005), Cláu
seguindo, prosseguindo, até chegarmos à sublime dio Back (2005-2006), Enedir Medeiros Hinckel
data de hoje, quando celebramos juntos nosso [u- (2006), Zeli Mariotti Back (2006-2008), Adelmo
bileu de Zinco:' - afirmouWagner. Back (2008-2011). Desde 2011, exerce as funções

Nesses dez anos de intensa caminhada, re- de Presidente a senhora Rosilane Weirich Hasckel.
alizou o coral128 apresentações. A maioria delas Os coristas fundadores que se mantêm ativos são:
ocorreu no município, mas muitas foram as via- Elí Abreu Kalbusch, Eunice Franz Wagner, Maria
gens empreendidas a outras cidades, onde par- _ Clara Hasckel, Olga Barth da Silva, Rita de Cássia

ticipou de encontros de corais, festivais, missas, Gelsleichter Back, Valdina Heiderscheidt Back e

eventos junto a outros grupos, levando o nome de Zeli Mariotti Back.
Alfredo Wagner por onde passou. Realizou apre- A existência do Coral Santa Thereza deve-
sentações em mais de uma dezena de municípios. -se muito à generosidade e apoio de seus benfeito-
O Coral Santa Thereza promoveu quatro encon

tros de corais no distrito de Catuíra, reunindo 39

grupos, o que totalizou 980 cantores. No dia 18
de maio próximo, realizará o IX Encontro de Co
rais de Alfredo Wagner, comemorativo ao Jubileu
de Zinco do Coral e aos 160 anos de fundação da
ex-Colônia Militar de Santa Teresa, para o qual já
estão confirmados 20 coros. O evento culminará
com a missa episcopal, oficiada às 17 horas por
Dom Augustinho Petry, Bispo Diocesano de Rio

res.

São eles: Ady Ibagy, padrinho da entidade;
Sérgio Biasi Silvestri, Wanderley da Silva e Nivaldo
Wessler, ex-prefeitos; Cássia Regina Sebold May,
Tânia Maria Silvestri e Albertina Marques Rover,
ex-secretárias da- Educação; Pedro Jayme dos San
tos e Dr. Max Edson de Figueiredo.

Tornou-se associação em 27/0412011, sob
o CNPJ de número 14.345.819/0001-03. Integra,
desde 2010, a Liga Cultural Artística Sul Brasileira.

FOTOS MAURO DEMARCHI

. HINODO CORAL SANTA TlfEREZA

1) Nossas vozes se elevam, unidas,
Neste Hino de excelso fulgor.
Brande a Flâmula de cores garridas;
Treme, altiva, com o eco do nosso louvor.

Nos unamos, irmãos,
somos todos cristãos,
Pela música vivamos congregados!
Seja a vida harmônica tal qual uma canção
E sigamos na arte e na fé irmanados:

2) Sob as bênçãos de Santa Teresa
Da Catuíra patrona fiel -

Ensaiamos, com afinco epresteza,
�rocurando trilhar o caminho do céu. c_

__.�.
....

3) Nosso lema, ''Amititia et Pax",
Estampado em augusto brasão, .

Dá relevo a nossos ideais
De amizade e respeito entre os nossos irmãos.

4) Vida longa aos diletos cantores -

Da cultura leais guardiões.
Que da arte os mais belosprimores
Deem alento e sentido aos seus corações!

5) Jubilosos seguimos cantando
Da amizade e da paz a canção...
Sempre avante vamos caminhando,
invocando ao Altíssimo aproteção.
Nas fotos a esquerda: Vitório Schaffer, Presiden
te da Câmara de Vereadores, prestigiando o ani
versário do Coral, e Juliano Wagner. A direita,
Juliano Wagner com os presidentes que exerce

ram essa função nos dez anos de coral,
�----------------------------------------------------------------------�--------- -----�

BRINDE SURPRESA
02/03/2013: EDEGAR NEUHAUS (GARRAFA

TÉRMICA) (SEM FOTO)
09/03/2013: SEBASTIÁO SANTOS (JOGO DE

-

TOALHA)
16/03/2013: VANUSA (ESCOVAMODELADO

RA)
23/03/2013: VITORINA SCHAFFER (SECADOR

DE CABELO)
30103/2013: VALDENÉSIO (JOGO DE TOA

LHA)

CESTA BÁSICA:
NILVA KEMPNER

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


