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Mauro Demarchi

mauro.demarchi@jornalaw.com.br

A colheita da cebola,
principal produto da agricul
tura alfredense, começou a

ser colhida. O preço parece
ser animador, nesta semana

já estava passando dos R$
0,50 o quilo e até o final de
semana promete subir.

O trabalho que en

volve produzir com lucro é
enorme. A escolha da semen

te e da época do plantio, é só
o começo. Depois disso vem

o cuidado quase que diário,
como se fosse um filho, pois
o cultivo está sujeito a seca,
a muita chuva, a pragas das
mais diversas.

Saber olhar cada
pézinho e torcer. para que
se transforme numa cebola

graúda e saudável é o dia-a
-dia do produtor rural alfre
dense.
O Alto Vale do Itajaí é pre
ponderantemente agrícola,
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� população rural ainda é
maior que a urbana. PRO
DUTORES RURAIS habi
tam essa região e produzem
a melhor cebola do Brasil .

PRODUTORES RURAIS, re

pito em maiúscula e não tra

balhadores em industrias. É
por isso que as empresas de
ônibus intermunicipais estão
desativando suas linhas. Não
há demanda. Por quê? Por
que PRODUTORES RURAIS
tem mais estabilidade, quase
todas as famílias tem carros e

se deslocam com eles. Nestas

regiões, os comerciantes tam

bém tem mais estabilidade e

também se deslocam em seus

automóveis.
O fato é curioso e mostra

como a agricultura ainda é

garantia de estabilidade e ri

queza. Nas cidades atendidas

por transporte de passageiros
intermunicipais a industria-

lização é muito grande, mas escoar a produção, facilitaria
estas cidades são muito mais o acesso a entrepostos para os

dependentes de políticas pú- PRODUTORES RURAIS.
blicas e verba governamental. .Infelízmente não vejo muita

. Um governo inteligente e inteligência em governos, se

disposto a multiplicar a ri- jam eles de que esfera forem,
queza aumentaria consi- pois o objetivo não é ter um

deravelmente as políticas povo brasileiro independente
para aumentar o número de e livre, mas subjugado e de
PROPRIETÁRIOS RURAIS, pendente que possa ser com

grandes, médios e pequenos, prado e assim votar onde o

melhorarias as estradas para' mandarem.

As serenatas eram algo comum nos tem

pos antigos do Barracão.
Hoje já não temos mais.

Naquela época uma vitrola, uma coleção
de discos, cerveja e foguetes para acordar

o homenageado.
Era um divertimento típico de uma épo
ca dourada, em que o município, ainda

estava nos seus primeiros anos de emanei

loação.Na foto a rapaziada edstá fazen o uillma líjserenata na casa o Seu Bépi Z' i.
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Pastor Sérgio Gessner

sergio.gessner@jornalaw.com.br

"Confie no Senhor de todo o seu

coração; nunca :pense que sua própria ca

pacidade é suficiente para vencer os pro
blemas. Em tudo quanto for fazer, lem
bre-se de colar Deus em primeiro lugar.
Ele guiará os seus passos e você andará
no caminho do sucesso:' - Provérbio 2.5-
6 - A Bíblia Viva.

Cris Poli, apresentadora do pro
grama de TV "Super Nani'; salienta -em

seu livro Pais Responsáveis Educam
Juntos, que nossos filhos estão constan
temente sob ataques. Eles são bombar
deados com informações vindas da TV,
das revistas, da internet etc. De lá rece

bem Influências que freqüentemente, se

chocam com os valores familiares e por
isso devem ser administradas pelos pais.
Esses ataques precisam ser enfrentados
com muito diálo&,o, gue devem superar
em muito o "gosto' e "não gosto". Devem
ser argumentos baseados em valores que
vão construir os futuros cidadãos.

Afirma a autora que "na pré
-adolescência e na adolescencia, seu fi
lho vai precisar dizer não a uma série de
ofertas perigosas que lhe são feitas. Valo
res ensinados desde a infância preparam

os filhos para responder ao desafio das
drogas, da bebida e do sexo precoce':

. A função dos pais nao é castigar,
mas ensinar, afirma Cris Poli. Ensinar

.

que autoridade existe para ser obedeci
da. É preciso Inculcar nos filhos, desde
a primeira infância, valores que um dia
nortearão a vida deles. Isso leva tempo e

dedicação.
No passado usava-se métodos de

disciplina como a "palmada, chinelada,
etc. Hoje, o "cantinho da disciplina': é um

reconhecido auxílio pedagógico, na edu
cação de nossos filhos. Permanecendo
nessa máxima, já mencionada: "a fun�ão .

dos pais não é castigar mas ensinar'; a

autora vê nesse método .. "uma oportuni
dade de corrigir o comportamento antes
de ser disciplinada. Aquela frase horrível
esta é a décima vez que eu mando você
arrumar os brinquedos, realmente não
tem cabimento. Mas é importante repe
tir, explicar e advertir: "Filho, você pro
meteu arrumar os brinquedos. Eu confiei
na sua palavra e não gostaria que você
me desapontasse. Com isso você lhe dá
uma chance, antes de partir para a disci
plina"

No mais, confie no Senhor e

peça sabedoria. Ele guiará os seus passos,
e você andará pelo caminho certo.

Texto.adaptado pelo P. Sérgio Gessner

ESCLARECIMENTOS E SOLICITAÇÕES ....

O incêndio deste vídeo destruiu duas casas com tudo que havia dentro. Duas fa
mílias perderam tudo e necessitam de ajuda. Ajude você também.
Solicitamos a todas as pessoas que queiram ajudar com alguma coisa, sejam uten
sílios domésticos, eletrodomésticos, móveis de cozinha e de quarto, roupas de
cama mesa e banho, etc etc. procurem as seguintes pessoas: ou contato através do
email =pellufer@hotmail.com - Pedro Jayme dos Santos - Secretaria Municipal da
Educação/Alfredo Wagner-SC
Zenita Mariotti - Professora na E.E.B. Silva Jardim/Alfredo Wagner-SC
Conselho Tutelar Mu_nicipal- 3276-2082
INCENDIO DESTRO! CASA E RANCHO DE AGRICULTOR ALFREDENSE.
O Sr. Eneas Mariotti, sua esposa � o unico filho de um ano, terão que se abrigar em

casa de parentes até que a situação se normalize. O incêndio consumiu tudo (casa,
alimentos, roupas, eletrodomésticos, documentos, móveis etc em apenas minutos
o que levaram anos para adquirir. Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia
Militar foram acionadas e chegaram no menor tempo possível, mas ja era tarde
demais, felizmente não houve vitimas, pois os moradores estavam trabalhando e

na casa e no rancho não havia ninguém. A cia de Luz foi chamada ao local para
deslicar os fios do poste que levava energia para a residencia e segundo informa
ções preliminares, um curto circuito na instalação elétrica poderia ser o causador
do incêndio.

ais! Recomeçar na vida familiar... Novo
jeito de ser!

paroquiabomjesus@jornalaw.com.br Recomeçar no trabalho, novo

ambiente, novos relacionamentos!
Recomeçar de novo... É sinal de Recomeçar e perseverar na vida

amor e inteligência. Recomeçar é motivo de comunidade!
de vida! É bom e faz bem a gente viver...

Quando recomeçamos de novo Como se estivesse começando tudo de
ficamos mais fortes nos projetos de vida. novo.

_ Sempre poder e querer recome- Sempre com um novo ânimo,
çar... E prova de perseverança. com perseverança, na certeza de que a

Chegando ao final do ano é bom Graça de Deus derramará em aburidan
ver no qU1a0demos recomeçar de novo... cia e com gratuidade em cada um que
E fazer tu o com melhor qualidade! ama ... ! Confia ... ! Espera ... !

Comportamento, atitude, cami- Abraço do padre que vos ama e
nhos novos para poder render ais ... Em se sente bem no meio da comunidade de
tudo! Alfredo Wagner!

Recomeçar nos projetos pesso- Pe. Augustinho Kunen

Atendemos você na SECRETARIA PAROQUIAL da PARÓQUIA BOM JE
SUS de TERÇA à SEXTA das 8h às 11,30h e das 14h às 17,00h no SÁBADO
das 8h às 11h.
SEGUNDA-FEIRA é fechado
O Pe. Augustinho Kunen atende confissões e Direção Espiritual:
S�XTA-FEIRA:- durante o horário de expediente na Secretaria
SABADOS:- a partir das 17:30h na Igreja
DOMINGOS:- a partir das 8:00h na 'Igreja

Pe. Agostinho Kunen

NAS FOTOGRAFIAS: 1. Confirmação Igreja Luterana Picadas - 2. Primeira
Comunhão Estreito - 3. Primeira Comunhão Pinguirito

S�OMARCOS
Neste segundo comentário vamos

tratar do Evangelho de São Marcos,
considerado o mais antigo de todos
os evangelhos. Ele anuncia a boa
notícia a respeito de Jesus Cristo,
dando atenção especial a sua ativi
dade constante e a sua autoridade.

,Jesus vai de um lugar para o .. outro
;lllunciando a vinda: do Reino de
Deus, ensinando as multidões, fa
zendo milagres 'e curando doentes
e, para ajudá-lo, Jesus escolhe doze
homens a quem chama de "apósto
los': Estes acompanham Jesus por

toda parte, aprendem o mistério da Vida de Cristo e depois saem para anunciar a

mensagem da Salvação e curam as pessoas. A autoridade de Jesus vem de Deus.
Ele é o filho do Homem, aquele que Deus exaltou e enviou para ser o Salvadoi: de
todos. Portanto, JÇlllls tem autoridade pará expulsar demônios, curar doentes e

perdoat os pec�
"

:,\E.ste Evangelho começá S01l1 o batismo de Jesus; no Rio Jor-
dão por João � <ate termina com a ressurreIçãode Jesus.

'"

No próximo artlgo1:tataremos do Evangelho de São Lucas:
Sérginho, ministro e catequista no Estreito.

,

�

LEIA A VERSÃO ONLINE DOlORNAL ALFREDO WAGNER
,

www.jornaaw.com.br
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Abaixo,algumas fotos do 4° TREINO DE LAÇO DA CABANHA SÃO
CRISTOVAO, com a participação de 535 duplas, 150 trios e os 165lacadores
individuais. Daniel Bunn, organizador do evento, agradece a todos que par-
ticiparam deste momento. .

Jornal Alfredo Wagner
Gente nossa escrevendo para nossa gente

res a vibrar o laço e alcançar a cabeça
do gado que corre.

--N@ste-sentido,noúltimosá
bado, a platéia no 4° TRt:INO DE
L�ÇQ DA CABANHA SAO CRIS
TOVAO, se emocionou com a narra

ção de Henrique Andersen Kretzer na

hora da Ave Maria. Momento em que
laçadores e peões para tudo para ele
var uma prece a Deus.

pois que baixou as águas, eu passando
pela beira do rio, eu me assustei pelo tan
to lixo que ficou enroscado nos pés de ar

vores, arbustos, vários tipos de1ixo, mas

principalmente sacolas plásticas. E o que
isso ocasiona? cada vez mais enchentes
maiores.

O nosso rio Itajaí tem sua nas

cente aqui em nosso município, por isso
venho por meio desse artigo pedir a você
leitor, por favor, vamos cuidar desse rio

�andioso e tão bonito, vamos começar
Já para que nossos filhos tenham um

futuro digno, que possam nadar nele,
pescar nele e o principal que ele tenha
uma água limpa para beber, Então mãos
a obra vamos cuidar desse rio tão lindo,
quem está comigo?

FARMAcIA

Dr.Beto
VOC� CONHECE.
VOC� CONFIA.

Rua Herçílio Luz�4_0__

Centro - Alfredo Wagner

o LOCUll1R D(} 'FORNE]() DE LAÇO
Camilo Cechetto Andersen

camilooandersen@jornalawocomobr
Locutor de Torneio de laço.

O torneio de laço é a símbolo
da cultura Tradicionalista. O Locu
'tor de Torneio de Laço conhece cada
fala, cada costume e sentimento desse
tradicionalismo. É ele que reflete em

palavras a emoção e a aventura desse
esporte grandioso, capaz de levar seu

público das gargalhadas às lágrimas.
O Locutor de Torneio de Laço

seduz e transforma cada espectador
no verdadeiro dono da festa. O bom
Locutor domina no âmbito de sua

arte a motivação e interação do pú
blico presente com o comentário téc
nico da laçada executada. Para que se

tenha idéia da importância da locu
ção no rodeio brasileiro.

"Pé no chão, lá vão eles pra
mais um espetáculo. Com fala forte e

cantada, começam a dar ritmo à festa
. Repentistas natos, usam e abusam da
criatividade. E assim vão envolvendo
e conquistando a atenção do público
gue se agita na arquibancada. O co

lorido dos versos embalam o sacolejo
do homem com o animal e explodem
nos ouvidos, deixando a marca regis
trada de,sua passagem na arena:'

E preciso muito amor, compe
tência, coragem e disciplina para em

balar os ouvintes e animar os laçado-

Jonas Alves

jonas.alveseojornalaw.com.br

Com certeza você já ouviu falar
essa frase "o rio Itajaí pede a nossa aju
da" se não ouviu saiba que é a mais pura
verdade. Nosso tão famoso rio está pas
sando por diversas transformações e pra
pior infelizmente.

A poluição está cada vez maior,
esgoto jogado diretamente no rio, e pior
pessoas jogando sacolas plásticas e até
embalagens de agrotóxicos, é isso mesmo

até embalagens de agrotóxicos, e o pior
muitas pessoas bebem essa água.

Na ultima enchente que teve de-

MODA EXCLUSIVA
E ATUAL

(48) 3276-1463

Campeões trio !!!!15
voltas!!!!Parabéns !!!

o patrão da campeira, Mar
lon Fernandes parabeniza
a @CabanhaSão Cristóvão

.pela baita festa realizada
neste fim de semana que
passou 000

E agradece a ótima recep
tividade para com o nosso

CTG
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criança. Alguns anos mais tarde passou a ser cerea

lista - proprietário de máquinas de cebola - além de
adquirir grande quantidade de terras onde plantava
cebola e criava gado.

.

Muitas pessoas dependiam de Dico. para vi
ver. Em suas terras que ficavam no Soldadinho e

nas Demoras ele empregava cerca de 12 famílias.
,

, .' Talvez tenha sido ele o maior herói da recente' " lJo,IÍlens}' jnulheres 'e crianças que tinham adoração
.' história de nosso município; deu sua vida corajosa;' c ]lót :s�u patrão, sempre muito generoso. As famílias
mente, tentando salvar pessoas que por conta de uma", De arrendeiros fizeram parte do negócio de compra
enchente estavam ilhadas. das terras. Os militões - sobrenome Oliveira - como,

Dico era filho de Alibio Mariotti - que veio da eram chamados, foram alguns dos primeiros mora

Itália - e Maria Schistel Mariotti e nasceu no Morro da dores daquela região. Descendentes de escravos, te

Baracatinga, em Alfredo Wag�er , no dia 22 de junho riam vindo ali parar depois de terem abandonado a

de 1943; era um dos mais novos dos 7 filhos do ca- construção da estrada de pedra da Barra Velha, na

sal. Sua mãe funcionária pública, teve que trabalhar qual trabalhavam tendo que puxar as pedras. Além
muito para sustentar a família. Quando o pai morreu, dessas famílias também dependiam de Dico as famí
Dico tinha apenas 7 anos de idade. lias dos caminhoneiros que trabalhavam com a frota

Quando jovem foi morar e trabalhar com seu de caminhões que tinha em parceria com seu irmão.
irmão Claudino na Santa Bárbara, foi lá que aos 14

_ Sempre foi um homem muito religioso e ativo
anos conheceu Isolete Santos - 13 anos - em uma fes- neste meio. Foi inúmeras vezes festeiro em festas das
ta de igreja. Foi paixão à primeira vista. Namoraram comunidades do interior e também aqui no centro. Se

por seis anos e então se casaram na igreja do Barra- empenhouparaaconstruçãodaigrejadoSoldadQlho
cão, tendo como celebrante padre Cristovão Arnold. e na construção da nossa Matriz. Usava seu caminhão
O casal teve 4 filhos - Sandra, Luiz, [anice e um natí- para puxar areia e os outros materiais utilizados na

morto. construção. Foi ele quem, em seu caminhão, trouxe
Com um grande espírito empreendedor, tra- a enorme c_ruz que hoje se encontra no altar da igre-

, balhou muito para conquistar seu vasto patrimônio. ja Matriz. E lembrado por sempre oferecer generosas
Logo que voltou a morar na praça - centro da cidade prendas nas festas da matriz e também persuadir pes
- começou a trabalhar como mecânico. Alguns anos soas de fora que com ele mantinham negócios a tam

depois em sociedade com seu irmão Claudino - a bém oferecerem prendas generosas em nossas festas.
sociedade se chamava Irmãos Máriotti - abriu uma Na política foi vereador por duas vezes, uma na ges
mercearia; enquanto seu irmão trabalhava na merce- tão de 1983 até 1988 e novamente na gestão de 1992
aria - que se localizava onde hoje se encõntra o bar até 1996 - não chegando a completá-Ia, Dico também
do Helinho - ele fazia, de caminhão, fretes para o disputou as eleições para prefeito do aBO de 1976,
Paraná levando milho e trazendo mercadorias para tendo como vice Lauro Schweitzer, mas acabaram
serem comercializadas na mercearia, em uma des- não se elegendo.

,

sas viagens sua filha Sandra se escondeu debaixo da Dico tinha como hobby pescar e caçar. Sem-

'> lona e só perceberam que a menina estava -escondida pre ia com sua.esposa para o Pantanal ou para o Rio
momentos antes da partida, evitando assim que ela Grande do Sul onde passava dias pescando, ftutuan
ficasse por cerca de cinco dias desaparecida e seguín- do calmamente sobre as águas com seu barco. No dia
do em direção ao Paraná, a história ainda é lembrada 01 de Julho foi para Florianópolis para fazer algumas
pela família e eles se divertem lembrandoda serelepe compras e se preparar para a viagem que faria no dia

Carol Pereira

carolpereira@jornalaw.com.br
Data de nascimento: 22 de junho de 1943

.

Data de falecimento: 02 de julho de 1993

seguinte. Ele, acompanhado por sua esposa, iria para
o Rio Grande em .uma pescgríaEntre outras coisas

comprou um motor novo para seu barco. Ao chegar
em casa não demorou muito para começar a chover
incessantemente, e assim se fez durante toda a noite.
No dia seguinte à Beira Rio já amanheceu lotada por
pessoas preocupadas, era inevitável, o rio inundaria a

cidade. Todo o centro da cidade e bairros próximos fi
caram debaixo d'agua. O rio levava árvores, pontes de
concretos, casas inteiras... a fúria das águas era imen
sa. Algumas pessoas haviam ficado ilhadas no Barra
cão de dentro e amigos de Dico sabendo que ele tinha
um barco e poderia - e gostaria - de ajudar ligaram
para ele. Assim que soube que um grande amigo esta
ria entre essas pessoas, apesar dos pedidos de família
e de amigos, subiu em seu barco e foi salva-lo. Junto
dele no barco estavam dois policiais. Devido a turbu
lência das águas os três se desequilibraram e os poli
cias caíram, Dico conseguiu permanecer no barco até
que metros adiante ele virou. Essa cena foi assistida
por dezenas de pessoas que de cima da ponte do Rio

. Adaga acompanhavam o ato corajoso.
O corpo de Dico jamais foi encontrado. Du

rante 11 dias os bombeiros realizaram buscas; depois
disto seus empregados e conhecidos continuaram
nesta empreitada mas pouco a pouco as esperanças de
encontrá-lo com vida foram morrendo. Perto do local
onde ele foi visto pela última vez foi construído um

memorial, onde a família tentando diminuir a dor o

homenageia.
A cidade de Alfredo Wagner após a enchente

além de estar em luto pela morte de Dico, que era Uma
figura ilustre da cidade e conhecido por todos, ainda
-tínha dezenas de desabrigados, que tiveram suas ca

sas levadas pelas águas. Um loteamento foi construí
do para que essas famíliaspudessem construir novas
casas, em um lugar seguro, livre de enchentes. A esse

loteamento foi dado o nome de Valdir .Mariotti, hó
menageando assim o homem que deu a vida tentando
ajudar as vítimas da enchente.

Informações transmitidas por: Isolete Santos
Mariotti e Sandra Regina Mariotti.

Correções: Ana Paula Kretzer

-Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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bertolinamaffei@jornalaw.com.br
No IV Encontro Catarinen

se de Escritores em 24 de novembro
de 2012 recebemos aqui em Alfredo
Wagner escritores da Associação La
geana de Escritores. Ficou na memó
ria de todos a bela declamação por
Sebastião Araújo Godoi de seu poe
ma João de Barro, inédito ainda na

quela . data. Hoje, 'publicado, damos
aos nossos leitores os versos tão rima
dos e cheios de inteligência.
JoAo DE BARRO .

Sebastião Araújo Godoi

João de Barro é o construtor
De seu próprio apartamento.
Ali não vai pedra brita,
Nem areia nem cimento,
Fazpiso parede e teto
Sem desenho de arquiteto,
Mas com padrão de acabamento.

O lote não tem divisa
Nem contrato ou escritura,
Não depende de licença
Do IBAMA ou da Prefeitura.
Nessa rude construção
Não tem fiscalização
Que desaprove a estrutura.

Na fundação não tem cepo
Não tem viga, nem barrote.
Não usa enchó, nem machado,
Nem martelo, nem serrote
Na construção da morada
Pra viver com sua amada,
E cuidar dos seus filhotes.
A casa do João de barro
Tem somente uma abertura,'
Sem prego, sem dobradiça,
Sem trinco, sem fechadura,
Mas nem portão monitorado
Nem condomínio fechado
Tem morada mais segura.

João de barro faz o rancho
Com rigoroso capricho,
Lá não tem conta de luz
E nem coleta de lixo.
Ao longo desse Brasil, .

Nunca a defesa civil
Condenou a casa do bicho.

Ali não tem desavença,
Nem discórdia ou arrelia,
Tudo éfeito com amor

Na mais perfeita harmonia.
Não tem traição, nem segredo,
Por isso de manhã cedo
Ele canta de alegria.

- Não tem conta pra pagar
Nem título a receber,
Não tem bronca com vizinho
Nem processo a responder.
Toda lamfliafazfesta
E o construtor da floresta
Se desmancha deprazer.

Mauro Demarchi

.
mauro.demarchi@jornalaw.com.br

Todos os anos temos por cos

tume enviar convite pessoal para a

Presidente da República, Sra. Dilma
Rousseff.

O Governo Federal tem des
tinado recursos importantes para a

área da cultura, especificamente para
a literatura e artes. Muitos reclamam
que estes recursos tem sido utilizados'
por artistas ou escritores que rião pre- ,

cisam. A falta de bons projetos leva o :.

pequeno escritor a perder excelentes
oportunidades. ':

Neste sentido nosso convite a
i

Presidente Dilma para participar do:
Encontro Catarinense de Escritores;
tem como objetivo aproximar peque
nos escritores e Presidência e vice
-versa. É claro que, a agenda presi
dencial é cheia e portanto contar com'
a presença da nossa Chefe de Estado:
é difícil. Mas tenho certeza que num'

dos próximos eventos poderemos ter":
a presença de um Presidente para'

.

conversarmos, nós pequenos escrito
res, num bate-papo animado e cheio.
de frutos.

.

Eis a resposta do Planalto:

Prezado Senhor,
linpossibilitada de comparecer ao

Encontro Catarinense de Escritores,
em razão compromissos de agenda, a

Presidenta DUma Rousseff agradece o

amável convite, cumprimenta organi
zadores e deseja pleno êxito evento.

Claudio Soares Rocha - Diretoria de

Documentação Histórica - Gabinete
Pessoal da Presidenta da República

O Presidente Nacional da Aca
demia de Letras do Brasil recebeu exem- -

plares autografados de "Contos de Som e

Silêncio -' Histórías inspiradas em letras
de música" organizada por Marcelo Spal
ding e "Ia Coletânea Encontro de Escri
tores - Homenagem a Mário Carabaial",
organizada por Mauro Demarchi

A entrega ocorreu minutos antes
da bela sessão de posse dos presidentes
municipais de cidãdes da Micro-Região
de Blumenal da ALB/SC.

"Contos de Som e Silêncio" reu

ne textos baseados em letras de música.
Bertolina Maffei participou com o texto
"Menino da Porteira".

A "Ia Coletânea Encontro de Es
critores" reune mais de 30 escritores do
Brasil, Argentina e Moçambique e foi rea

lizada e organizada por Bertolina Maffei e

Mauro Demarchi, membros fundadores
da Associação Academia de Letras do
Brasil/SC - municipal Alfredo Wagner.

Composto por 118 páginas, 56
poemas, contos, crônicas, fábulas, disser
tações, artigos, acrósticos, etc. 33 biogra
fias ilustradas de escritores brasileiros e

argentino e moçambicanos.
AUTORES que estão participando des
ta la Coletânea: Ada Beatriz Medina
(Argentina) - Adair Philippesen (Rio
Grande do Sul) - Amosse Mucavele
(Moçambique) - Bertolina Maffei (Santa
Catarina) - Carmen Gomes (Rio Grande
do Sul) - Carol Pereira (Santa Catarina)
- Chélida Cechetto (Santa Catarina) -

Clóvis Ribeiro de Oliveira (São Paulo)
- Daniela Bunn (Santa Catarina) - Dan
ielli Rodrigues (Paraná) - Edgar da Sil-

veira Maciel (Santa Catarina) - Edilde
Da Conceição Candido (Rio de Janeiro)
- Fabiana de Almeida (São Paulo)- Ger
aldo José SantAna (Goiás) - Geraldo
Magela VIanna (Espírito Santo) - Gio
vana Maria Figueiredo Iunckes (Santa
Catarina) - Hiliírio Dewes (Rio Grande
do Sul) - Ivone Daura da Silva (Santa
Catarina)- José Carlos Moutinho (Rio de
Janeiro) - Lionizia Goyá (Goiás) - Luiz
Arthur Montes Ribeiro (Santa Catarina)
- Manecas Cândido (Moçambique) -

Marcos Tadeu Demarchi (São Paulo) -

Maria Celeste Maffei Demarchi (Santa
Catarina) - Maria Luiza Vargas Ramos
(Santa Catarina) - Mauro Frederico
Demarchi (Santa Catarina) - Mercedes
Knauber Brandão (Paraná) - Regina C.
Drumond (Minas Gerais) - Renata Ca
rone Sborgia (São Paulo) - Roberto Fer
rari (São Paulo) - Salete Aparecida Bueno
Oliveira Fochezatto (Santa Catarina) -

Sandra Regina de Mello (Santa Catarina)
- Silvia Araújo Motta (Minas Gerais)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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01. IMPRESSÕES DE SOLDADOS
Dois soldados trocam impressões:
- Então, por que te alistaste?
- Porque sou solteiro e gosto de guerra. E tu?
- Porque sou casado e gosto de paz.

02. DIFERENÇA ENTRE GOVERNOS
A diferença entre o governo da Inglaterra e o do

Brasil é uma questão de letras trocadas: lá o governo
é parlamentar... E aqui é pra lamentai ....

_- 03. SEXO ANTES DO CASAMENTO
Os noivos reúnem-se com o padre.
O padre pergunta: ,

- O que pensam de sexo antes do casamento?
Responde o noivo:

- Desde que não atrase a cerimônia, por mim tudo
bem•.•

05. DIVÓRCIO DE VELHINHOS
Um casal de velhinhos vai ao escritório de um

advogado para que seja preparado o divórcio. O ad
vogado, vendo-os assim tão velhinhos, pergunta por
que eles farão isso nessa idade tão avançada.

Determinada ao divórcio a velhinha diz:
- Veja doutor, é que ele tem, com muitos esforços,

uma única ereção no ano e...

O velhinho super nervoso a interrompe dizendo:
- E ela pretende que eu a desperdice logo com ela.

04. PENSANDO EM CASAR
- Querida, convidei um amigo para vir jantar hoje

conosco.
.

- -O quê? Estás louco? A casa está uma bagunça, eu

não fui às compras, a louça está suja e eu não estou
com disposição para cozinhar algo especial,

- Eu sei.

Programa

RÁDIO NASCENTE DO VALE - 87,5 FM

***** AVE SONORA *****

'.

Quintas - Feiras

Horário: 18 às 19 hs

Apresentação: Camilo Cechetto Andersen

Músicas! Poesias! Vocabulário! Costumes! Debates sobre Bovinos, Equinos! Cultura Municipal!
Tropeirismo! As Lendas Gaúchas / Os Mitos Gaúchos / Danças Tradicionalistas! Indumentária Gaúcha
Tradicionalismo! História! Agenda Campeira - Rodeios, Cavalgadas, Eventos Locais, Eventos da Região
Negócios Pecuários e Agrícolas.

.

SINTONIZE NESSA FREQUÊNCIA TCMÊ!!!

06. CÚRlÚCULO PRETENSIOSO
O cara envia um currículo para uma empresa.
Pedia R$ 15 mil reais de salário, mais um carro, um

apartamento e 10 salários extras por ano.

Uma semana depois foi chamado pela empresa.
O entrevistador lhe disse:

- Estudamos seu currículo e vamos lhe dar R$ 20
mil reais de salário, um apartamento de 4 quartos ,

um carro Okm e, não 10, mas 18 salários extras du-
rante o ano.

.

Abismado, o candidato falou:
- Você está brincando... !!!???
- Sim, estou. Mas foi você quem começou!!! ...

07. QUASE TODOS OS DIAS
Um velhinho de 75 anos, voltando da viagem de

lua-de-mel e encontra um amigo que lhe pergunta:
- Então, como foi a lua-de-mel f??
- Ótima!!! - responde o velhinho..

O amigo insiste:
- E o sexo, como foi ???
- Fizemos quase todos os dias !!!
- Como assim, quase todos os dias f??
- É isso mesmo! -

- Quase fizemos na segunda, quase fizemos na

terça, quase fizemos na quarta•.•

PARA REFLETIR...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Maria Celeste Maffei Demarchi

.�

maria.celeste@jornalaw.com.br -

A HISTÓRIA DA TURMA
Monster High© foi criada em

2010 pelo inglês David Wesley e nes

se desenho conta a história de 6 me

ninas que são de famílias diferentes,
e que pararam em um colégio onde
conheceram novas colegas e cada
criança Monster High© tem culturas
diferentes.
COMO CONHECI AS MENINAS?

Eu era muito fã das Barbie e

nem conhecia as Monster Higl).© di
reito, quando em 2011 assisti ao dese
nho dela' e compreendi que ser dife
rente é a melhor coisa do momento!
O JEITO MARAVILHOSO DELAS

Depois que as conheci, ga-
.. nhei no natal de 2012 uma Operetta

e aquela verdinha a Frankie Stein.
Cada uma era filha de um monstro
dos antigos' contos de fadas. Foi aí
que entendi que' elas tinham um jeito
maravilhoso de ser e que não' faziam

t
i
;

[

/ '

..

marquid@jornalaw.com.br
Nutricionista CRN 10/3607

Os probióticos são microorga
nismos que. costumam ser adicionados

. pela indústria alimentícia em leites fer
mentados e iogurtes aumentando o valor
nutritivo e terapêutico desses alimentos.
Há-o aumento de vitaminas do complexo

, B, aminoácidos, ferro e cálcio, por isso,
alimentos com probióticos são conside
rados funcionais. Além disso, eles são

grandes aliados nos tratamentos esté
ticos pois, por possuírem propriedades
anti-inflamatórias naturais, auxiliam na

eliminação das bactérias causadoras da
acne rosácea, dermatites e psoríase e re-

nenhum mal.
AS QUE GANHEI E AS PRÓXIMAS
QUE VOU GANHAR.

Não sei que dia de setembro
fui a Lages com minha mãe e minha
avó e lá ganhei da Dra. Carla a bo
neca Abbey Bominable e a próxima'
que vou ganhar será a de pele laranja
e. brilho no cabelo chamada Cleo de
Nile.

CARACTERÍSTICAS
.

CLEO - é a menina mais pa'-
tricinha e a' mais importante na es
cola, afinal ela é a fillia da Cleópatra,
Rainha do.Egíto.

CLAWDEEN WOLF - é uma

menina "fashionista" ela adora moda!
.

LAGOONA BLUE - É uma

menina de Pele azul. Quando ela fica.
muito tempo fora da água a pele fica
seca e aí ela tem que tomar banho de
creme.

ABBEY BOMINABLE -

_ É
uma menína vinda do Norte, ela é
filha do Abominável homem das Ne
ves, e tem um mamute como seu ani
mal de estimação. Sua comida prefe
rida é queijo iaque e panquecas.

\ WYDOWNA - Ela é a filha
do HOMEM ARANHA, graças aos

seus 4 braços ela pode fazer tudo ao
mesmo tempo.

DOLLS - As bonequinhas
Monster High© foram fabricadas
pela MATTEL para as meninas se di
vertirem.
E você, qual delas vai querer de pre
sente para o Natal?

duzem vermelhidão, inflamações e rugas
prematuras a longo prazo.

Não há restrições ao consumo de
probióticos, pessoas com problemas in
testinais e crianças podem consumir os

produtos sem problemas. A única ressal
va é para pessoas intolerantes a lactose,
pois como as bactérias probióticas neces

sitam de lactose para se desenvolver elas
são comumente encontrados em produ
tos lácteos.

Vantagens do consumo dos próbiéti
cos:

. Facilitam o processo digestivo.

. Regulam a função intestinal, diminuin
do diarréias, gases e constipação.

Conheça as tendências de cabelo
para a primavera-verão 2014

Fios leves, corte chanel e fios vo

lumosos marcam presença na estação.
A chegada da primavera e dos

dias quentes anuncia quais cortes e pen
teados serão tendência no verão. De
acordo com os hair stylists embaixadores
de TRESemmé, Wilson Eliodorio, Ricar
do Cassolari e Thíago.Costa, os cabelos
volumosos e com cachos, o chanel alon
gado (também chamado de long bob) e

o penteado meio preso meio solto vêm
com tudo nesta e na próxima estação.

Para garantir o bom resultado
dos cortes e penteados, lavar os fios de
maneira correta e hidrata-los com fre
quência é fundamental. A hidratação
deve ser feita uma vez por semana com

produtos específicos que mantenham a

saúde dos fios. Já é possível encontrar no

mercado ampolas que tratam o cabelo
em apenas um minuto.

.
'

Penteados para a primavera-verão
Quando o assunto é penteado..

Ricardo afirma que esta primavera pede
fios leves e looks naturais. "Teremos vo

lumes e cachos nos cabelos, passando um

ar de mulher se:xy e ousada", completa..

Já Thiago aposta no meio preso
meio solto. "E um dos penteados mais
usados no Red Carpét e tendências nas

passarelas. Ele é tanto um cabelo despo
jado e casual para ser usado no dia a dia,
como ideal para um casamento': explica.

O penteado eleito por Wilson é o

coque princesa: alto, no topo da cabeça,
certinho ou bagunçado, dependendo da
ocasião. "Esse penteado foi muito usado
no verão europeu. Ele é_versátil, deixou
de ser um look de festa pará fazer parte
da vida real. Funciona bem em .todos os

comprimentos de cabelo", ressalta.
Cortes de cabelo

O corte chanel é a aposta da es

tação. Charmoso, ele alonga o pescoço e

deixa a nuca à mostra, sendo ideal para
os dias quentes. "O corte pode vir em di
ferentes formatos e comprimentos, desde
o mais curtinho e clássico até o long bob
com pontas desfiadas", revela Wilson.

Cabelos das famosas

.Normalizam o pH intestinal e, dessa for
ma; auxiliam na prevenção de infecções
causadas por fungos, leveduras e bacté-
rias nocivas.

.

· Normalizam a produção de vitamina K
e B12 no intestino.
· Estimulam o sistema imunológico..
· Ajudam a remover toxinas e diminuem
a absorção do colesterol.
· Melhoram a saúde e beleza da pele.

São muitas as vantagens propor
cionadas pelos alimentos probióticos,
mas como todo alimento funcional, ele
só terá seus benefícios percebidos quan
do for consumido regularmente e aliado
a uma alimentação equilibrada e saudá
vel.

Veja quais famosas já aderiam às tendên
cias primavera-verão.

Débora- Nascimento também aposta na

leveza dos cachos

Iessica Alba com os fios impecavelmente
presos

Gisele Bundchen: penteado meio preso e

fios ondulados

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sr Geovane de Freitas -

JP-0003771SC

Jornal Alfredo Wagner
Na edição nO 44 de outubro/2013, do jornal Alfredo

Wagner, por matéria de assinatura do Sr Mauro Demarch, na página 11,
-

numa matéria intitulada "As Implicações Políticas da Audiência Pública", ao

tentar justificar a atuação dos fiscais do trabalho em lavouras dê cebola na .

região, a matéria impõe a responsabilidade pelas denuncias ao Sindicato dos

Tral;>alhadores na Agricultura Familiar, bem como faz absurdas imputações
ao Partido dos Trabalhadores (PT), afirmando que, não tendo o Partido

obtido votos por bem, iria agora demonstrar "quem manda,".

Ora, senhor JOrnalista, isso é absurdo e lamentável.
. .

Afirmar que agricultores familiares seriam repreendidos por intermédio da

Delegacia do Trabalho por não votar no governo federal, é, no mínimo,
cômico.

,

Acusar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e o Partido

dos Trabalhadores da região produtora de cebola, de serem responsáveis
pelas denúncias e ações da Fiscalização é uma afirmação i�verícá.

Não é verdadeira também' a afirmação feita pelo Jornal que

houve, ou há, "uma manobra muito bem orquestrada" para tirar dinheiro

dos agricultores. O SINTRAF Alfredo Wagner sempre agiu de maneira a

defender todos os agricultores independente de posições partidárias.
Assim, o Partido dos Trabalhadores, através do diretório

municipal de Alfredo Wagner, notifica este jornal:
A se retratar publicamente'; no Jornal Alfredo Wagner, pela

veiculação absurda e leviana da notícia veiculada às folhas 11 da edição de

nO 44, bem como publicar esta mensagem na íntegra.
Se ambas as medidas relacionadas acima não forem

tomadas, serão ajuizadas as respectivas ações judiciais, cível, para a

condenação no pagamento de indenização para reparação dos danos morais .

que causou e está causando; e penal, para obter a condenação pelos crimes
-

.

de calúnia e difamação.
Alfredo Wagner, 29 de outubro de 2013

t ' Marêós Nazareno Rozar

Presidente Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores

Alfredo Wagner

VIAGRA COM UÍSQUE FAZ MAL?
Dr. Anoar Samad

Sem dúvidas, o grande avan-
. ço no tratamento da impotência foi o

lançamento, há alguns anos, do Via

gra, que revolucionou completamen
te a abordagem e a perspectiva de
solução do problema pelos próprios
pacientes.

.

O Viagra foi a primeira droga
oral. lançada . realmente eficiente para
o tratamento clínico da impotência
sexual. Foi cercada ,por uma série de
tabus e, ainda hoje, existem muitos
mitos quanto ao seu uso.

Este medicamento está dispo
nível em três concentrações, 25, 50 e

100 mg. Cerca de uma hora após a in

gestão da dose preconizada pelo mé
dico, se e somente se, houver desejo
sexual, o medicamento provoca me

lhora importante na rigidez peniana,
Atenção este remédio só "faz efeito"se
houver excitação por parte de quem
ingeriu. Não adianta tomar Viagra e

ficar assistindo o jornal nacional es

perando que o pênis entre/em ereção
que isto não acontecerá. O homem
precisa se estimular sexualmente para
que o medicamento possa "fazer efei
to':'

O Viagra é um medicamento
revolucionário, muito efetivo, mas

. não está isento de efeitos colaterais
ou de riscos ao homem. Como efeitos
colaterais podemos citar os mais co

rnuns que são: dor de cabeça, descon
forto gástrico e vermelhidão da face
e tronco. Sem dúvida alguma, a ver

melhidão no rosto, é o efeito colateral
mais comum e muitos pacientes têm
medo de morrer quando começam a

sentir este efeito colateral. O Víagra é
uma droga muito segura, desde que
seja tomada com orientação médica.

.

O grande risco do uso deste
remédio é para aqueles pacientes que
sofrem de problemas de coração ou

de pressão e que usam certos medi
camentos que,quando combinados
com Viagra pode causar uma vasodí-.
latação importante, com queda acen

tuada da pressão, podendo ser poten
cialmente fatal. Muitos homens que
usam certos tipos de medicamentos,

.como nitratos, estão PROIBIDOS de
ingerir Viagra. O que aconselho é que
sempre procure orientação médica e

desfrute as vantagens deste remédio
com toda a segurança.

Muitos homens gostam de to-
.

mar uma cerveja ou uísque antes 'de
ter uma relação sexual e, muitos deles
têm medo de tomar viagra em segui
da ou antes de ingerir bebida alcoó
lica. O uso de viagra junto ou após a

ingestão de álcool não apresenta ne

nhum risco para o homem, no máxi
mo pode reduzir um pouco absorção
do remédio, ou seja, se tomar .uma

dose de 50 mg com álcool pode ab
sorver 30 ou 40 mg, que não afetará
o resultado final. Pode, em alguns
casos, exacerbar os efeitos colaterais

.

descritos acima.
Portanto se você não apresen-

ta contra-indicações ao uso do viagra,
pode tomar sua cervejinha ou sua

dose de uísque ou vinho sem maiores e

preocupações, lembrando sempre de
não dirigir, atenção com a lei "seca':

Dr. Anoar Samad
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PILATESE
OSTEOPENIA

MAURICIO S�CHUTZ'
NAS PASSJ\REL1\S,

Cfistiane Arruda

atividapilates@yahoo.com.br
O equilíbrio hormonal do es

trógeno e da progesterona gera uma

atividade osteoblástica normal. Com a

menopausa e os uiveis hormonais cada
vez mais baixos, a homeostase óssea
fica prejudicada e a osteopenia aparece.
Nos homens, a idade em que os hor
mônios caêm é maior, e só aproxima
damente aos 60 anos é que? processo
de homeóstase é afetado. E definida,
portanto, como a diminuição da densi
dade mineral dos ossos, precursora da
osteoporose.

Uma alimentação rica em cál
cio, ã prática de exercícios físicos e a ex

posição ao sol são hábitos que ajudam a

diminuir a chance de ser ter osteoporo
se.

Porém, pessoas que já tem os

teoporose, devam tomar cuidado com
a execução de cert,5ls exercícios que
possam vir a resultar em fraturàs. Des
ta forma, o pilates aparece como uma

FÁBIO MAFFEI

fabio.maffei@jornalaw.com.br
" As 10 mais tocadas

1. Na linha do tempo - Vítor e Léo
2. Tudo que você quiser - Luan Santana
3; Wrecking Ball - Miley Cyrus
4. Não fui eu - Paula Fernandes
5. Não era eu - Cesar Menotti e Fabiano
6. Wake me up - Avicii (Feat Aloe Blacc)
7:Não para - Anita
8. Work Bitch - Britney Spears
9. Roar - Katy Perry
10. Crime Perfeito - João Neto e Frede
rico

SERTANEJO É O ESTILO MAIS OUVI
. DO NAS RÁDIOS DO BRASIL

O Ibope fez um levantamento
qu� apontou o sertanejo como o estilo
musical preferido pela maioria dos bra
sileiros que ouvem rádio. O levantamen
te indica os tipos de música que ouvintes

, de rádio escutaram em um período de
sete dias. Além disso, a pesquisa tam
bém mostrou que o segmento é predo
minante nos brasileiros pertencentes a

classe C.

o jovem alfredense, Maurício Schutz, tem brilhado nas passarelas. Tem re

cebido inúmeros convites para desfile, fotografias e entrevistas. Aqui algu
mas fotos dos últimos trabalhos.

O resultado da pesquisa "Tribos
Musicais", realizada pelo Ibope, indica
que o sertanejo é o estilo mais ouvido
por brasileiros no rádio. O levantamento'
indica os tipos de música que ouvintes de
rádio escutaram em período de sete dias.
O estilo sertanejo foi escutado por 58%
do público.

.

Em segundo lugar na pesquisa sobre a

audiência de rádio ficou a MPB, ouvida
por 47% do público. Em 3° ficaram sam

ba e pagode, com 44%. Forró e rock fi
caram empatados em 4° lugar, com 31 %.
Também foram citados música eletrônica
(29%), religiosa (29%), axé (26%), funk
(17%), country (12%), clássica (11%) e

jazz e blues (9%), segundo o Ibope. A

pesquisa aceitava mais de uma resposta
por pessoa, já que o ouvinte pode ter es-

.

cutado mais de um estilo de música du
rante o período.

O levantamento também traçou
o perfil dos fãs de cada gênero. Entre os

ouvintes de rock e MPB, a maioria per
tence à classes A e B, de renda mais alta
e mais posses de bens, diz o Ibope. De
acordo com a pesquisa, a maior parte dos
ouvintes de sertanejo e pagode/samba é

da classe C.
Os ouvintes de funk e de música

religiosa têm perfil parecido, diz o Ibope.
Mais de 70% deles pertencem às classes
C, D e E, com predominância do públi
co feminino, segundo a pesquisa. Porém,
o funk é mais ouvido por jovens de 12 a

19 anos, enquanto a música religiosa é a

preferida entre as pessoas que têm de 25
a 34 anos.

Outra diferença entre os ouvin
tes de funk e música religiosa, segundo
a pesquisa, diz respeito ao consumo. En

quanto 32% dos que ouviram funk no rá
dio "afirmam fazer compras por impulso,
valorizando o estilo, os ouvintes de gos
pel/religioso buscam benefícios, como

usar o cartão de crédito para comprar o

que normalmente não poderiam adqui
rir (42%)", diz o comunicado do Ibope.
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TEXTO E FOTOS https://www.facebook.com/camaraalfredowagner .;:EDGAR S. MACIEL ",

degosm@hotmail.com

INDICAÇÃO N° 05212013
Senhor Prefeito,
O Vereador Fabio Dorigon, da ban
cada do Partido Social Democráti
C.o- PSD, vem p.or intermédio desta
solicitar, nos termos regimentais, ao

Excelentíssimo Prefeito Municipal,
Senhor Naudir Antônio Schmitz, para
que torne as devidas providências ca

bíveis junto ao setor competente para
efetivar a.construção de 03l.ombadas

INDICAÇÃO N° 05312013 no Loteamento [osé Dell A'ntônia,
Senhor Prefeito, popularmente conhecido como '�s
O Vereador Fabio Dorígon, da ban- Casinhas': Destaca-se que.o.réferídó
cada do Partido Social DeÍn.ocrátic.o- local é dotado de movimentação in�I�·

PSD, vem p.or intermédio desta solici - tensa de veículos, além de perigoso o

tar ao.Executivo Municipal que tome cruzamento local, os motoristas im

as devidas pr.ovidências cabíveis jun- primem alta vel.ocidade, agravand.o
t.o a.o

o

set.or competente, PARA QUE ainda mais a situaçã.o, para.evitarm.os
SEJA FEITO REPAROS NA REDE prejuízos materiais e risc.o à integri
DE ILUMINAÇÃO I;>ÚBLICA DO dade física d.os m.ot.oristas e transeun

PERÍMETRO URBANO DE ALFRE":" tes, faz-se necessária, a instalaçã.o de
DO WAGNER, tend.o em vIsta que l.ombadas .ou .outro mecanism.o de re- .

esta se enc.ontra c.orri lâmpadas quei- duçã.o de vel.ocidade. Trata-se de via

madas, luminárias quebradas, entre municipal, cuja resp.onsabilidáde é
.outros problemas.

o

,., .d.o Executiv.o, cert.o d.a c.omp�e�nsã�
C.onsciente que a presente indicaçã.o

. o

e dQ esf.o�ç? d.o .PrefeIt? �U?ICIpal e

será pr.ontamente atendida, subscre- o que se s.olIcIta taIs proVidenCIas.
v.o.

o C.onsciente que a presente indicaçã.o
será pr.ontamente atendida, subscre-

INDICAÇÃO N° 057/2013

Senhor Prefeito,

O Vereador Emílio Carlos Petris, da
o bancada do Partido Social Demo
crático - PSD, solicita que o Poder
Executivo encaminhe a esta casa, em

caráter de urgência, Projeto de Lei
para o financiârtrento integral do tra
tamento e ressarcimento das despe
sas médíco hospitalares das vítimas
do acidente ocorrido em 06/11/13 na

BR 282 c.om a ambulância da Prefei=
tura Municipal de Alfredo Wagner. A
presente indicação tem p.or finalidade
prestar assistência as vítimas além de
evitar eventuais demandas judiciais,
c.om flagrante, economia aos cofres

Fabi.o D.orig.on
VEREADOR
AO Exm.o. Sr.
Naudir Antôni.o Schmitz
D.D. Prefeit.o Municipal
Alfred.o Wagner/Se.

públicos e cumprimento das disposí
ções legais.
Consciente que a presente indicação
será prontamente atendida, subscre
vo,

INDICAÇÃO N° 05612013

Senhor Prefeito,
O Vereador Emílio Carlos Petris, da
bancada do Partido o Social Democrá
tico - PSD, solicita que' o Poder Exe
cutivo encaminhe a esta casa projeto
de lei para auxilio às famílias que ti
veram perda de suas residências em

virtude de incêndio,
Consciente que a presente indicação
será prontamente atendida, subscre
vo.

V.o.

Fabi.o D.orig.on, VEREADOR
AO Exm.o. Sr. Naudir Antôni.o Sch
mitz
D.D. Prefeit.o Municipal
Alfred.o Wagner/Se.

INDICAÇÃO N° 055/2013
Senhor.Prefeito, oi;

O Vereador Vitório Schaffer vem a

público esclarecer e reforçar que via-
.

bilizou através do Deputado Estadual
do PSD - Partido Social Democrático,
Gelson Merisio o valor de 300.{)00,00
R$ (trezentos mil reais) c.orresp.on
dente à verba de _gabinete destinada a

RECONSTRUÇAO DA PONTE DQ
RIO PERITO/ALTO RIO CAETE.
Esta quantia se deu em virtude do
próprio vereador, que desde o início
do mandato legislativo procurou de
todas as maneiras angariar recursos

para esta obra.
Portanto, vem diante desta solicitar

o ao Chefe do Executivo Municipal que
DESTINE NO ORÇAMENTO _PARA
2014 OS RECURSOS NECESSARIOS
PARA EXECUÇÃO DA OBRA.
Sem mais, é pleito justo que merece

total acolhida p.or parte d.o Executivo,
Consciente que a presente indicação
será prontamente atendida no que se

refere ao interesse público, subscrevo.
Vitório Schaffer - VEREADOR /
PRESIDENTE
AO Exmo, Sr. Naudir Antônio Sch
mitz - D.D. Prefeito Municipal Alfre
do Wagner/Se.

O Veread.or Silvi.o J.osé Altn.off subIU
a tribuna para dizer que .o executiv.o
nã.o dispõe de recurs.os n.o m.oment.o

para ajudar .o Sr. Nican.or Mari.otti e

q_ue vai pleitear a.o Prefeit.o alguma
f.orma de ajuda a.o Sr. vitimad.o pel.o
sinistr.o. Também cit.ou que .os atingi
d.os p.or barreiras em 2011 nã.o rece

beram sua casas da Defesa Civil.

INDICAÇÃO N° 05412013
Senhor Prefeito,
O Vereador e Presidente desta Casa
Vitório Schaffer, da bancada do Par
tido Social Democrático - PSD, vem

p.or meio deste, n.os termos regimen
tais, solicitar ao Chefe do Executivo

Municipal para que seja efetuado o .�

Encascalhamento das Ruas Irma Rosa
Kretzer, [osé Ioão de Deus e as demais
Ruas d.o Loteamento Valdir Mariotti,
O pleito se justifica pela necessidade
de pavimentação da via, pois, trata-se
de ruas com grandes quantidades de
buracos, que se agravam em períodos
chuvosos. Essa situação gera na p.o
pulação insegurança, medo e revolta,
Fíca assim justificada a presente pr.o-

o positura. -,

Sem mais, é pleito justo que merece

total acolhida p.or parte do Executivo.
Consciente que a presente indicação
será prontamente atendida no que se

refere ao interesse público, subscrevo.
Vitório Schaffer - VEREADOR /
PRESIDENTE
AO Exmo. Sr. Naudir Antônio Sch
mitz - D.D. Prefeito Municipal - Al
fredo Wagner/Se.

O Vereador Paulo Cesar Rossi .oCU

p.ou a tribuna para dizer que todos .oS--

pacientes que estavam na ambulância
estão cobertos p.or seguro total. Ao

qual tem direit.o a R$ 10.000,00 p.or
m.orte .ou feriment.os graves.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TEXTO E FOTOSEDGAR s. MACIEL
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degosm@hotmail.com
Todos os Vereadores Compareceram a Sessão Ordinária do dia 25 de Novem
bro de 2013. Vitório Schaffer PSD, Fábio Dorigon PSD, Sérgio Biasi Silves
tri PP, Edenilson Rodrigues de Souza PMDB, Paulo Cesar Rossi PT, Emílio
Carlos Petris PSD, Silvio José Althoff PMDB, Isair dos Santos PSD, Adilson
Mariotti PSDB.

Ocorreu no último dia 18 de novembro de 2013 a Sessão Itinerante da Câmara
de Vereadores de Alfredo Wagner, realizada na Comunidade de Alto Caeté. '

no salão da Igreja Luterana, houve a participação de grande parte da comum

dade e a presença de todos os Vereadores, que enfatizaram a importância do
Poder Legislativo ir de encontro as comunidades. ,

,

� , -

o Vereador Fábio Dorigon reafirmou
as cobranças do Vereador Emílio Car
los Petris e disse que a administração
atual transfere a culpa de todos os

ocorridos a administração passada,
disse que o Prefeito tem é que fazer
o seu trabalho e parar de lamentar e

, culpar a administração anterior.

o Vereador Edenilson Rodrigues de
Souza se pronunciou em relação a al
teração a emenda a Lei Orgânica do
Município, já citada pelo Vereador
Silvio José Althoff.

.
'

t
/ O Vereador Emílio Carlos Petris ocu

pou a tribuna para cobrar providên
cias do executivo sobre a assistência
aos acidentados da ambulância na

BR-282 que estão passando por difi
culdades, o executivo diz que todos
estão cobertos por seguro, mas para
terem acesso aos tratamentos neces

sários estão tendo que pagar particu
lar. Também cobrou da administra
ção municipal assistência ao sinistro
que ocorreu na propriedade do Sr.
Nicanor Mariotti, que não recebeu
nenhum auxilio.

1',
f'

�.
�
"
,lí
li'
'� I
I

,�

O Vereador Adilson Mariotti apoiou
as indicações feitas e convidou to
dos os vereadores, produtores rurais

para reunião em Ituporanga para dar
continuidade as providências para a

proibição de importação de cebola da
Europa.

https://www.facebook.com/camaraalfredowagner
I
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ACÕES DA ADM1NISTRACÃ,O
MUNICIPAL DE ANITÃPÔLIS

PARA RENOVAÇÃO-DA FROTA
Giovane de Freitas o M,un'ieípio de AnitáPQlis adquiriU uma

A presidente DUmã Rousseff desembaeou em Santa retroescavadelra e um caminhão
Catarina nesta quarta-feira (27). Na prCtgramação atos basculante noves,
oficiais em três cidades: Sã.o Francisco do SuJ, Itajaí e Os equipamentos aqui ridos através de'-CÓnvênios

Florianópolis. Serão assinadas parcerias entre· o governo do com o Governo Federal.
'

Estado,e o governo Federal que vão garantir obras em áreas Para a'aquisi�ão da retreeseavedeíra o Município
como infraestrutura e prevenção às cheias. contou com uma emenda do 'Deputado Edinho

Em São Francisco do Sul foi inaugurado o neve ponto de .. S.�z(PMDB) de R,� 19S.000;0� .'!1.� orçal'llento da -

atracação das embarcações no cais, O investimento fQi de umao, e c�,n�r�partlda d� M�nlclpl� de 33.000,,00 e

�$ 35 milhões, sendo R$ 30 miltlÕe.s do gQverno Federal, ,para aqtUslçao doCaml:nlla� Bas.cu.lante çontOlt'
por meio do Programa, de Aceleração QO Crescimento (PAC), com uma emenda do Deputado Jorgm�o Me.Jlo(PR)

e R$ 5 milh.Ô:es de recursos próprios do porto. de R$ $7.500,00 e contraparti<la
.c:I� \VIuni�lpio de,R$ 69�6(j0',OO· .•

EiTlltajàí, f()r�rrt entregues as 'Qrdensde serviço p�ra .as O's rêeUt.sos fotam investidos através fJ. P,ro,grama
<>br-as! de ampn�çã:o �a$ barta�ens d� Talo e It(Jp�ra!:,gaJ na para o 'De�envo�virnento AgrQpeçtJãri'o tP�QDESAl
reglã() do Vale do ItaJaí. Serão m\Íe�tldos R$ 42 mlll1o.,&s. nas. do Ministério da Agricultura e é, mail; uma das
duas obras, que. c0tJleçam ne�te mes �e no,,�mbr() e devem: aç�es dfl,Ádl"hlriistràçio Muniçlpal Para

ser concluídas no prazo de 18 meses. (mato: de 201'5}. .

renovaçijp 'da Frota.
..' .

NoFechamento do roteiro,,,�. presidente esteve em
FJorjaf)(lpolis, fO.r80) dois i:ttàs na Capifaj;: assitléltUta de

contrato. de financiamento de R$ 2·bilhões com o Banc.o do.
,Brasil, recurso qUQ integrârá às ações do Pacto por se; e

ass.lnatura .de c,ôntratQ para adragagem do Porto de'
ImbitQbà, 10caUz�do 1)0 S.ul do Ras'tadi). No Porto de

Imbjtub�, serãQ. tnvestido.s R$ 34 tlillhões,' pel,o Governo
Federal e R$ � milhõe.s pelo. <;;overno do Estado. A

dragagem vai garantir o aprofundamento do canal de
acesso (dos atuais·15. mêtrôs para 17 metros), da bãêia .de

evoluç'ão '(de 13 para 15,5 metros) e d'os berço$
,çte 12,5' páta 15 rrtelr'Qs.)..

Nc::JI-riCI,.A;.S
REGI�N..A..IS

COlVlp·UN,E
C�·· �Qine9 e 'S'�

,.,. ,. �, .. ., ,., ,., » , ".

- q.C>Nlp,,._. A.DOIAiE·!JI!If
- ._ ·RE8S0....-_ P·IISC_••·

- NO EU.OOK•.
_' __S.s-re....C::._. ·-rié'ICN.;C_

a...S'"" d.. N<i�W (46)"$6S_2aa:
AIIítApolts"AIIejt�a LajaNQfsíl)a (JIIl�$D2$$�lar$®1.1�·�.�

Carta Convite

Proposta. de Locação de Espaço
" Angelina/Se .. Carnaval • 2014 -

1]00: M:Jk:Jrptr!ÇO

·

Ctieto: L�das�;J$ 00 �ho Cotrunítâdo 00 M:inkíPib de.�ína
· ,iliSf)lrjqa�i'zaç{fJ, p$Io��; Çh�o�-2Q14�;fK)$das ô1, (g 03

10$.12014;
.

Das COndi_ Para � da .PrppoSta: Sotmnte p:;ideião apresentar
.�.� fi<i,C9$ 011 juridi4?$.i:pe �" �!1'm!fJ tf)fJJf11
dàpaddade.téaiica pt:l1iI iealfiação 00 e1iéntO,. ,atrãvesâe .8C$IW�de qoo
já roaIizatam el@dossni/ares.

· .DoPrecto Mnirm: . ..Qvafq-.nirjrlT)patéJ,l�.do�lIliN1toe lik1$ �â$'$!;'!f'áâe
R$2fJ.(X:XJ,(Xi.( vinte fril.�?), 'Sf;iOOó df?Sdá$$Í�â$prqptJsfas�'(lúfi(!c'�Of
fJSi()l.4ado:

·

00 Contrato: O CO(Itf'a!Pt$etfifirtnad(:re�'nosterrJx;is.da [Titltit$(X)/1(rriueJ ;

A Prefeiturá de Anltápolis a:dq,uirll.l um veí'culo pata
transperte qe' pessoas esp.eç;iai's. i;lçl�pla:,c;lQ para
cadeírantes, iôéJa do SeQreta.rio da Ad;ministração
Waldemar $tuepp .. Os recursos pará ?iquifi)i�() dest�
\1�ücUlp 'tie'ram :da PrefeJ'tuta. _d'6, Ànítá];}oUs fR$
.23.9Z9íB71 ce do Mínistériô do Desenvolvitnento Súciál e

Combata 'a Fome (RS H:r.·f)OO,,OO) pGr j.nÇlicaç�G do
DeplltaQ<l)..Joã'P PizoJattl(PP}a pedido. do Veré'adot Paulo
Steffens'.
E,ste ve'fdlll<)_ seré mvito irrrponante: para as pessoas...

espeeia'is. que precisam se deslocar para a escola,
tratamento 'de: saúse.etc, garante o Prefeíío Municipal
MarcoA:ntonia MedejrosJunior:

-

;. � Pagatmnto da l.Jx:aqãO: o�o do va/(){ restltapf.e f/o �. $fNá leitó
,

�. cte � de.2SOJ, 00 vaiorro ato dl assimiura ronfrâtuaJ e 7SO/a éW!Iés de

cheque norrineil, �wra c1eSWP[(H1Jprf/4Q m!rxírrv de até 03 (tré$) dÍ8$.uteíli' .

· f1IX)s'8 reàli!l'aÇâ() dó álet1tt1
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PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL
,,'

Equipe que trabalhou com dedicação e vo

luntariamente pelo êxito da ga Feijoada do
Barracão e s- Em Pró da APAE

Carol Pereira, professora na Escola de Educação Básica Silva Jardim, fi
cou entre os 5 finalistas para o Prêmio Professores do Brasil, tendo concorrido
com o Projeto Conhecendo Alfredo Wagner.

.

O JORNAL ALFREDO WAGNER, parceiro desde o primeiro instante
deste belo projeto, dá os parabéns a esta brilhante professora e a todo corpo
docente da EEB Silva Jardim por este resultado.

O Projeto Conhecendo Alfredo Wagner levou alunos a diversas comu

nidades do interior para conhecer a história, a geografia e o tipo humano do
�cal.

'

.

O Prêmio Professores do Brasil é uma iniciativa do Ministério da Edu
cação, promovido juntamente com as instituições parceiras. O Prêmio foi ins
tituído em 2005, por meio da Secretaria de Educação Básica (SEB), e tem como

objetivo reconhecer o mérito de professores das redes públicas de ensino, pela
contribui�ão dada para a melhoria da qualidade da educação básica, por meio
de experiencias pedagógicas bem-sucedidas, criativas e inovadoras.

O concurso consiste na seleção e premiação das melhores experiências
peda�ógicas desenvolvidas ou em desenvolvimento por professores das esco

las públicas, em todas as etapas da educação básica e que, comprovadamente,
tenham sido ou estejam sendo exitosas no enfrentamento de situações-pro
blema, considerando as diretrizes propostas no Plano de Metas Comprómisso
Todos pela Educação.

.

'.

.

A 7a Edição do Prêmio Professores do Brasil foi dividido em duas cate-

gorias "Temas Livres:' e "Temas Específicos". .' c

Parabéns a Carol que deverá ir a Brasília apresentar o projeto na

etapa final.
.

.
Ganhadores do mês
deOutubro
Ellen Costa
Lini Beling

,

Elane - Barro Preto
Luiza Onofre - Caeté .
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