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o JORNAL ALFREDOWAGNER ENTREGA DIPLOMA DE PARTI-
CIPAÇÃO A LOJA ZAZÁ VARIEDADES PELA DECORAÇÃO DE

NATAL. A FOTOGRAFIA DA LOJA NO FACEBOOK FOI CURTIDA
55 VEZES E COMPARTILHADA 11 .
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Jornal AlfredoWagner
Que o Natal seja ocasião de bênçãos a todos nossosleitores

Mauro Demarchi

mauro.demarchiççiornalaw.com.br
O período natalino Ela acrescenta às festividades

é uma época cheia de recor- natalinas a nota de espiritua
dações e de muita saudade. lidade que hoje em dia falta
Penso que não apenas para tanto entre os homens. ,

mim, mas para muita gen- Lembro-me também, já aqui
te. Quantas recordações esta em Alfredo Wagner, do Ma

época nos trás! Lembro-me estro José Acácio Santana
dos meus tempos de criança, e das apresentações Natali
com meu pai, indo na Missa nas que ele realizava. Eram
a meia-noite (naquela época emocionantes. Ele dizia, com
era a meia-noite mesmo!). A razão, que todos nós temos
cidade iluminada com uma nosso Natal, assim como o

luz fraca, as ruas vazias e as Natal de Jesus. E convidava
igrejas cheias! A gente sentia a todos a se esforçar por re
a atmosfera de natal. Não ha- cordar como fora o seu natal,
via este consumismo desor- perguntando aos pais, avós,
denado e materialista. etc.

Há uma tristeza den
tro da alegria de Natal e é jus
tamente a ausência daqueles
que gostaríamos de ter pre
sentes neste momento. Um

Por que? Porque, de
alguma forma participamos
do Natal do Salvador. Somos
filhos de Deus e Herdeiros do
Céu, logo, somos irmãos de
Jesus Cristo.

E nossa vida, tem sido
consequência deste Natal ou
pelo meio do caminho nos do que está fazendo grande Pensemos nisso. O seu natal,
desviamos e caímos em tro- coisa e na realidade os passos o meu natal é lindo e inocen

peços e percalços? É tão fácil são errados e nos levam a ar- te como o de Jesus? E nossa.
Essa tristeza é boa. o orgulho se enganar achan- madilhas. vida?
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pai, uma mãe, um amigo, um
irmão ou irmã, alguém que
sempre passava conosco no

Natal e que por circunstân
cias adversas já não está entre
nós.

Não havendo nos arquivos íma- 1
gem de natais passados, apresento I
hoje a fotografia de uma primeira I
comunhão em'Catuíra. Nosso povo I
sempre foi muito religioso e apega- 1
do às coisas de Deus, por isso sua I

participação nos cultos e nas missas I
era frequente. Infelizmente, por um I

período essa frequência diminuiu. I

Hoje parece que está aumentando. I
I
.1
I
I
I
J
I
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Pe. Agostinho Kunen

Jornal-Alfredó 'Wagner
Que o Natal seja ocasião de bênçãos a todos nossos leitores

Pastor Sérgio Gessner

sergio.gessner@jornalaw.com.br
A Verdadeira Luz do Mundo!
Leitura: Marcos 13.2025

É verdade, ele veio para nós,
um povo sem luz. Deu-nos a co

nhecer o eterno desígnio de Deus!
Quando o Cristo que veio menino,
que morreu na cruz e levantou da
sepultura rumo aos céus voltar,
dizem as Escrituras, os luminares
celestes perderão o seu poder. Do
sol será tirada a sua força, e a lua
perderá, o seu posto de rainha da
noite. As estrelas cairão como fru
tas maduras que passaram do-tem
ro da colheita. Todos os luminares
destemundo perderão o seu trono.
Todas as luzes falsas do Natal serão
abaladas.

"O sol escurecerá e a lua
não dará a sua luz; as estrelas cai
rão do céu e os poderes celestes se
rão abalados" (v. 24s.)

Todas as luzes acesas nas

noites escuras de dezembro. Todo
omês iluminado, todo o ano no fim
do calendário. Todas as canções
alegres para uma noite escolhida, e
todos os sorrisos enfeitados de boa
comunhão e magia. A casa limpa
e o coração arrumado, O Natal se
aproxima e Cristo renasce na me

mória do mundo como um meni
no deitado num presépio.

Quando naquela noite, o

menino. Deus chegou, envolto em

panos simples e rodeado de ani
mais numa estrebaria, resplande
ceu a esperança entre nós. De fato,
ele veio para deitar-se em berço
terreno, numa noite escura. Ali,
todo o amor do mundo rerou-

. sa, num instante eterno. E todo o

mundo é acolhido e descansa à luz
dessa graça. Na noite escura da hu
manidade, sob o brilho da Salva
ção!

Que; neste dia de Natal,
possamos compreender alguma
verdade sobre as luzes "pisca-pis
ca" deste mês enfeitado, e-entender
que tudo passará, exceto o brilho
eterno do nosso Salvador! Que
ninguém nos engane!

Senhor amado, encontra
mo-nos num tempo de espera.
Concede-nos sabedoria e guarda
-nos vigilantes enquanto percorre
mos este caminho .

Thiago Schellin de Matos
estuda teologia na FATEV e atua
como missionário em Pelotas/RS

Aviso:
O culto de NataL será em Alfredo Wg�n
er, no centro, no dia 24 - às 20:00h com
participação das crianças, presépio, peça

natalina...

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 abundan
ver no que podemos recomeçar de novo...

.

cia e com gratuidade em cada um que
E fazer tudo 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�-Pe;--AngrrstinlloKunen
Atendemos você na SECRETARIA PAROQUIAL da PARÓQUIA

BOM JESUS de TERÇA à SEXTA das 8h às 11,30h e das 14h às 17,OOh
no SÁBADO das 8h às 11h.
SEGUNDA-FEIRA é fechado

O Pe. Augustinho Kunen atende confissões e Direção Espiritual:
SEXTA-FEI�A:- durante o horário de expediente na Secretaria

SABADOS:- a partir das 17:30h na Igreja
DOMINGOS:- a partir das 8:00h na Igreja

I
I

Maria Celeste Maffei Demarchi
reúnem, as pessoas vivem em paz e

abraçando umas as outras, e, é claro,
O Natal é comemorado no dia as crianças recebendo presentes. Ge-

2S de dezembro. Mas antes não era as- ralmente nesta época as pessoas can
sim! No começo do Cristianismo de- tam as músicas natalinas, como: "Iin
morou um pouco para fixar uma data gle bells" "Noite Feliz': "Deixei meu
certinha. Essa é uma data especial, sapatinho': "Papai Noel': "á Arvore':
as casas são enfeitadas, as famílias se "Onde está meu presentinho': etc.

Agora uma lista de coisas que você não pode esquecer para um Natal

, maria.celeste@jprnalaw.com.br

Deseja
s melhores be
çãos de Deus e .

Marta Santíssima
-Reste Natal do
�� Salvador.
Venhà rezar co

nosco o Terço e.
vivenciar o Evan
elho de Cristo.

feliz:
1- Escrever uma cartinha para as pessoas que não comemoram o Natal.
2- Compartilhar as coisas que tem com uma pessoa pobre.
3- Doar uma roupa que não serve mais para outra pessoa que precisa.
4- Doar um brinquedo que não quermais para uma criança.
S- Desejar muita saúde para as pessoas doentes.
6- Ajudar as pessoas deficientes.
7- E no final, ser uma pessoa não orgulhosa, daquelas que só pensa no dinhei
ro e no poder.
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> ,. ... .,. 'I ••• , Jornal Alfredo Wagner
Que o Natal seja�casião de bênçãos a todos nossos leitores

Que a felicidade e a magia da
Noite Santa de Natal se repita por .�

todos os dias de 2014! �
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Em 2013 juntos, trabalhamos
e realizamos muitos sonhos.

\

Em 2014 juntos, vamos colher
-

uma nova safra de realizações.
Marcos Vieira
Deputado estailu$1

. E-mail: marcosvieira@alesc.sc.gov.br site: www.màrcosvieira.adv�br
. Palácio Barriga Verde - RUª,.Jorge Luz Fontes, 310 - CEP 880g0-90Q ."Tel: 483221-2707

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Jornal Alfredo Wagner
Que o Natal seja ocasião de bênçãos a todos nossos leitores
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FELIZ NATAL E
PRÓSPERO ANO NOVO.
Comemore estas datas com fraternidade' e esperança.
Um abraço! _)

FURLAN lFURLAN

.
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Jornal Alfredo Wagner
Que o Natal seja ocasião de bênçãos a todos nossos leitores
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Normalmente eram feitas com o couro :
das pernas traseiras do animal; quando tira - :
das das mãos, geralmente eram usadas cor- :
tadas na ponta e no calcanhar, ficando este a :
descoberto. •

As botas eram tiradas da seguinte ma- •

neira: faziam-se dois cortes transversais nas:
patas do animal morto, um na coxa, o mais : •

alto possível, e outro pouco acima do casco. • ••••••••••••••••••••••••

Retirava-se o couro, puxando e enrolando, de da. Nesse caso, deixava-se na

cima para baixo. ponta uma lingueta maior de
A bota de garrão foi muito usada a couro; que era dobrada para

meio pé, isto é, aberta na ponta, deixando cima e costurada com um ten
os dedos de fora, o que facilitava estribar no to bem fino, geralmente de
estribo pampa. mas também foi usada fecha- couro de potrilho. T

Essas botas, quandç
em uso, não duravam mais do
que uns dois meses.

•

•

•

•

•

•

•

•

Tira-se: pU):alla'f) e
em@/alldo fi) COUtO,
ficando (li p{jto para
dentr«.

na pontiJ
'Com !0tl10,
-',

Bot«
de potro
meio PIá,
isto é,

deixando os

d(!,(k)sde
tom Pilf/J
ertri@ar no
estribóde
botiJa,
chamado
PAfllPJ,

o MUNDO COM APENAS tOO'PESSOAS
,�

A TERRA EM MINIATURA
-

Se pudéssemos reduzir a po
pulação da Terra a uma pequena al
deía de exatamente 100 habitantes,
mantendo as 1?roporções existentes
atualmente, sena algo assim:
Haveria:
57 asiáticos, 21 europeus, 8 africa
nos, 4 americanos, 52 mulheres, 48
homens, 70 não seriam brancos, 30
seriam brancos, 70 não cristãos, 30
cristãos, 89 heterossexuais, 11 ho
mossexuais, 70 não saberiam ler, 50
sofreriamde desnutrição, 1 pessoa es
tada ii ponto demorrer, 1 bebê estaria
prestes a nascer.

Só 1 (sim, só 1) teria educação
universitária.

Nesta aldeia, haveria apenas 1 �

pessoa a pOSSUIr um computador.
Ao analisar nosso mundo

desta perspectiva tão reduzida, se faz
mais presente a necessidade de acei
tação, entendimento, e educação.

Agora pense...
.

Se voce se levantou nesta ma
nhã com mais saúde que doenças,

r:

,então você tem mais sorte do que
milhões de pessoas que não sobrevi
veram nesta semana. Se você nunca

experimentou os perigos da guerra, a
solidão de estar ereso, a agonia de ser

torturado, ou a aflição da fome, então,
você está melhor que 500 milhões de
pessoas. .

Se você pode ir à sua igreja
sem medo de ser humilhado, pre
so, torturado ou morto, então você é
mais afortunado que 3 bilhões de pes
soas no mundo.

Se você tem comida na ge
ladeira, roupa no armário, um feto
sobre sua cabeça e um lugar onde
dormir, você é mais rico que 75% da
população mundial.

Se você guarda dinheiro no

banco, na carteira, e tem algumas
moedas em um cofrinho... já está en
tre os 8% mais ricos deste mundo.

Se seus pais ainda estão vivos.
e unidos, você é uma pessoa muito
rara.

Se você leu esta mensagem,
acabou de receber uma dupla benção:
alguém estava pensando em você

-- �- -----
- -....-- - -- - --

e, mais ainda, tem melhor sorte que
mais de 2 bilhões de pessoas neste
mundo, que não sabem sequer ler.

Portanto erga a cabeça e ja
mais desanime, Avante! Abraço

Camilo Cechetto Andersen

o

MUNDO
- se houvesse &J'X'l1.a,.$' -

100PESSOAS
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Jornal Alfredo Wagner
Que o Natal seja ocasião de bênçãos a todos nossos leitores

•

• Personalidades:
: Evilásio Hermene
: gildo de Amorim -

: Papai Noel
: Por Aline Machado
• de Andrade - Carol
• Pereira
: Data de Nascimen-

• : to: 20 de setembro
••••••••• � ••• • ••••••• II ••• de 1928 - Data de
Falecimento: 07 de junho de 1998

Filho de HuldaHinckel deAmorim e Herme

_negildo Francisco de Amorim, Evilásio Hermenegil
do deAmorim nasceu no dia 20 de setembro de 1928,
na localidade de Picadas, no município de Alfredo
Wagner. Ainda criança foi morar em Florianópolis
<Com a família que lá passou a possuir um armazém.
<Anos mais tarde, com 26 anos ele retornou a cidade
natal indo viver no Rio Engano. Lá conheceu Maria
Machado - 16 anos - com quem casou-se. Juntos ti
veram 5 filhos: Evilásio, Valéria, Rosangela, Herme
negildo, Stela Mares e Artur.

Evilásio era um homem que sempre apreciou
muito as festas, prova disso é que sempre fazia ques
tão de que o casamento de todos os seus filhos fosse
comemorado com uma grandiosa festa - convidava
-se cerca 600 pessoas e todas elas eram servidas com
fartura e boa música.

Ao longo de sua vida exerceu a profissão de
motorista de caminhões. A princípio carregava to
ras no interior de nosso município na caminhão de
Chico Machado. Com o passar dos anos juntou suas

·
economias e conseguiu o que tanto almejava; seu

próprio caminhão. Nessa época pas�ou a trabalhar
com cargas de fumo.·

.

No ano de 1982 um fato trágico marcou sua

vida, a morte de seu filho, Evilásio, que como o pai
também seguia a profissão de caminhoneiro. O filho

·

morreu no estado da Bahia, na cidade de' Feira de
Santana. A provável causa damorte teria: sido o sono.
Evilásio Filho teria cochilado ao volante e tombou o

caminhão. A demora para a chegada do corpo foi um

carolpereira@jo.rnalaw.c!,m.br r •

momento demuíta angustia pa,ra a família,
No ano de 1976 Evilásio passou a ser o Papai

Noel de AlfredoWagner. Com certeza não existe nin

guém em nossa cidade que tenha nascido entre o final
da década de 70 e início da década de 90 que não o

tenha conhecido ou até mesmo tirado uma "daque
las" fotos no colo do bom velhinho; era tradição: em
todo natal, por 22 anos, Evilásio se vestia de Papai
Noel e dedicava-se a alegrar as crianças. Com a aju
da da prefeitura e do comércio local (onde'ele mesmo
passava pedindo as balas e doces) uma grande quan
tidade de doces e presentes era arrecada para que
Evilásio os distribuísse ás vezes jogando pelas ruas

do munícipio, outras em comemorações na AABB e

também em festas para os funcionários da prefeitu
ra, que acontecia até mesmo no Parque Municipal.

• Era um momento de grande alegria e ele era adorado
por todos. Sua fama rompeu até mesmo os limites al
fredenses, além de ser Papai Noel no município, foi
também convidado para ser o personagem em Bom
Retiro' e até mesmo em uma cidade do Rio Grande do
Sul. Nosso eterno papai noel gostava muito do que
fazia e a cada natal que passava ele dizia: "Mais uma
missão cumprida" Preocupado com a magia a cada
natal sempre pedia para que alguém de sua família
não deixasse a tradição morrer e continuasse seu le
gado, levando o encanto desta data a todos. E assim
foi feito; desde suamorte, seu genro Dilmo e sua filha
Rosângela continuam alegrando os natais, sendo eles
os papais noéis da cidade.

Outra paixão de seu Evilásio era o Lions Club,
do qual foi presidente e também o primeiro inscrito,
recebendo assim'ahomenagem de sócio número 1 no

município de Laguna..
Sua .comemoração de 60 anos de vida foi uma

grande festa na Sociedade Recreativa União Clube,
onde reuniu familiares e amigos e dançou uma linda
valsa com sua esposa.

Em 1993, assim que retornou de uma viagem
para o norte com seu caminhão ele recebeu a notí-

•

•
•

•
•

cia de que sua casa

tinha sido levada
pela enchente que
devastou a cidade.
Mesmo muito aba
lado, contou com

•

a ajuda da família,
amigos e da prefei- •

tura para recome- • •

çar; construiu uma
.

nova casa no LoteamentoValdirMariotti.
Evilásio era diabético e por conta de um calo

que se formou em seu pé e não cicatrizou também no

ano de 1993 teve que ter parte do desse membro am- /

putado. Depois, ainda em virtude da doença ele teve
de passar por um transplante de olhos, ficando assim
com urn olho azul e outro castanho, Ele mesmo fazia
piada sobre a diferença da cor dos olhos, se gabando
por ter recebido um olho de alguém jovem.

Ainda em vida recebeu uma grande home
nagem: a pré-escola do município que funcionava
no centro da cidade recebeu seu nome, passando a se

chamar pré-escolar Evilásio Hermenegildo de Amo
rim, que funcionava no centro.

Seu Evilásio se deixou abater pelos problemas
da vida e uma forte depressão fez com que ele adoe
cesse. Então juntamente com uma forte gripe e a saú
de debilitada devido ao quadro de diabetes avança
do, fez com que aos 69 anos, esse prestigiado homem
viesse a falecer!

Mesmo depois de suamorte ele continuou no
coração dos Alfredenses. No ano de seu falecimen
to todas as crianças da creche da cidade fizeram um

desfile em sua homenagem, onde todas estavam ves

tidas de Papai Noel. Em 2011, na comemoração do
cinquentenário do município, recebeu a homenagem
como personalidade de destaque, devido aos anos

que passou sendo nosso Papai Noel e também por sua
participação ativa no Lions Club e na comunidade
em geral.
Informações Transmitidas por: Rosângela Maria de
Amorim Rabelo - Correções: Ana Paula Kretzer
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•

•
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•
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funcionária daBnníceMo{i-as
e recebeu umalemhrança. 'Io
dos conhecemos a alegria e o

excelente atendimento prestado
por ela, tanto naloja quanto na

Parrnácia Dr.Beto,

A Pousada e Fazenda Campinho se ves

tiu de gala pa� receber os visitantes neste
Natal. As casas, construídas nummaravil
hoso recanto dentro da Capital Catarin
ense das Nascentes é sempre visitada por
pessoas que buscam o silêncio e a tranqui-

lidade davida no campo.

sucesso. O organiza
dor, Cecílio Ceverino
da Silva, quer agrade
cer a participação de
todos e desde já deixa

,....--lIIIIIliiiii.lii1liiiiliJiiifl.. seu convite para 2014. ' '

FelizNatal e próspero
. aaoDovo!
:Móveis Almeida

mo"eJ.a'mei�,�

(48) 3276...1134
Rua do Comércio. 720#�o,����

�-
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H�mais,muito mais, para o Natal do que luz de-vela �
alegria; Eo espírito 'de doce amizadequebrillia todo o an<!. E.

. consideração � bondade, é a esperança renascídanesaniente,
para paz,'para'erttendbnento, e par,a benevolência d(Jsb�()
mens. Que o presépio de natal, tenha estrelas sorri�en:tes)
ovelhinhas, pastores e reis magos contentes. Que tudo surja
em sorrisos, commuita paz e carínho.;

'

Através das palavras destamensagem, que a Padaria. e
confeitariaAlfredoWagner, querdesejar a você cliente, ami-.
go e funcionário. Umnatal pleno de alegrias eboas sU�!J;esas
e que possa1n()� viver com o Espírito doNatal to4os os lUas!'

J?ois 4��.de .19�98 a Panii!cad�rª Alftedo Wagq:�!�;t:"��t
vó!vida:pêlos �eºtimentos fl;ãterngs, busca !11m só' �"""."

•.<,.
"

cotterincafis,�velm.enfeãO�ficofitJÕfda.i.I;)3z, daserenÍ ,

<

cOl,"ação. A CO!!g:t!�sJa dO's-nossos'oBjet\vos depende da ão,.
daamizade,eílà,'sabedor!a, com-asguais conduzimos-OSiltOS-
sos negõcíos ·'_',·a.·tróS'sa vida nessgal ..

-

..

A Patlllicadora Alir�Ho Wagnel\ tem muita �tísfação
em atender Y{ycê amigo efiente, êSlle'tamos contar seml?te
co�-a,�ua,p"(efer�da)�e'est�em��empt:e à altura,das �ifas
exnettat�ycrs 7e�1Ie'"C"eS'siua'aes. Â:gt���,.�e1n.os. � o�0ttUlü:d��e
;qtr��voJê<:�·. "fere�� qtra.,!tàQ1IDs ..ef!19t� ...ao�ula.�9 n� !�cm;..,
zaç�o:Uo�rs' , l,VOS.? ..

,Feliz,:ffi!1!l�'um pro�perorano;novo!
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AS FAMíLIASI AMÉMI
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Que o Menino Jesus abençoe a todos
com as graças de um Santo Natal e um

ano novo rico em realizações

_.u.s;pS'-..u>T__ :i>��"'�

:Pl'.9p:rJ�t1ing� J'iI:!lJ'-çl:il'D.9

WDOPARASVAiW:N$mlJ� 1DO

AgCfiBS.fiAO'1IWLI[�1>Dj

OAS FESIASI
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Os.sitnlrJ$��
I(!}�_ lt.§'SO$dIutu(or!!

Q..tte�ai {/J:Kats{dê
� J(Q f/J/Im'd'fr4temo. ..

Q..ue plJ'S$-4!I1lIJ$ 111M' lUfir 114

-� iftm 4e Cristoff

r
I

Vereador Silvio José Althoff

.,.., 11m .eliZNabd e.. Pr6spero
Aao"'_'..o..p�mui
lo..."...... paz e leliddades•
... meerosvotos

(t �, ''''''''
" '·16 ,
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TEXTO E FOTOS https://www.facebook.com/camaraalfredowagner EDGAR s. MACIEL

INDICAÇÃO N° 06512013
Senhor Prefeito,
O Vereador Fabio Dorigon, da ban
cada do Partido Social- Democráti
co- PSD, vem por intermédio desta
solicitar ao _Executivo Municipal que
providencie o Patrolamento e o En-.
cascalhamento da Estrada da Água

_

Fria de cima, tendo em vista que a

estrada mencionada se encontra em

péssimas condições, o que dificulta a

locomoção dos moradores, o escoa

mento de suas produções e o trans

porte de escolares.
Consciente que a presente indicação
será prontamente atendida, subscre
vo.

Fabio Dorigon -VEREADOR
AO Exmo. Sr. Naudir Antônio Sch
mitz - D.D. Prefeito 'Municipal - Al
fredoWagner/Se.

INDICAÇÃO N° 06412013

Senhor Prefeito,

O Vereador Fabio Dorigon, da ban
cada do Partido SocialDemocráti
co- PSD, vem por intermédio desta
solicitar ao Executivo Municipal que
tome as devidas providências cabíveis
junto ao setor competente, quanto a

um buraco na Rua José de Anchie
ta próximo a Oficina Mecânica do
"ITA, do qual este foi aberto e até o

momento
_

não foi tampado gerando
assim muito banhado e deixando os

interessados sem acesso.'Consciente
que a presente indicação será pronta
mente atendida, subscrevo.

Fabio Dor�gon, VEREADOR
AO Exmo. Sr. Naudir Antônio Sch
mitz - D.D. Prefeito Municipal - Al-
fredo Wagner/Se. -

INDICAÇÃO N° 063/2013

Senhor Prefeito,
O Vereador Emílio Carlos Petris, da
bancada do Partido Social Democrá
tico - PSD, no uso de suas atribui
ções, solicita que o Poder Executivo
que execute as obras de recuperação
da ponte que liga a BR 282 a estrada
geral do Rio Lessa, inclusive as vias
de acesso de liga�ão ao asfalto que se

encontram em pessimas condições, o
que dificulta a locomoção dos mora
dores, o escoamento de suas produ
ções e o transporte de escolares.
Consciente que a presente indicação
será prontamente atendida, subscre
vo.

-,

Emílio Carlos Petris - VEREADOR

AO Exmo. Sr. Naudir Antônio Schi
mtz
D.D. Prefeito Municipal -Alfredo
Wagner/Se.

INDICAÇÃO N° 060/2013
Senhor Prefeito,
O Vereador Emílio Carlos Petris, da
bancada do Partido Social Demo
crático - PSD, no uso de suas atri
buições, solicita que o Poder Execu
tivo encaminhe a esta casa todos os

contratos firmados com profissionais
habilitados em serviço social, con

tratados a partir de 01/01/2013, bem
como a relação de pagamentos efe
tuados a estes profissionais. Solicita,
ainda, informação. sobre o cumpri
mento das disposições legais referen
te o provimento no cargo das pessoas
aprovadas em concurso público. A
presente indicação tem por finalida
de esclarecer questionamentos de ci
dadãos Alfredenses que vislumbram
desrespeito a ordem de classificação
no concurso público.
Consciente que a presente indicação
será prontamente atendida, subscre
vo.

Emílio Carlos Petris - VEREADOR
AO Exmo. Sr. Naudir Antônio Schi
mtz D.D. Prefeito Municipal Alfredo
Wagner/Se.

VISITE O SITE DA SUA
CÂMARA DE VEREADORES

http://www.camaraalfredowagner.com.br/

degosm@hotmail.com

__----

INDICAÇÃO N° 062120i3
Senhor Prefeito, .

O Vereador Isair dos Santos, da ban
cada do Partido Social Democráti
co - PSD, vem por intermédio desta
solicitar ao Executivo Municipal a

instalação de 1 (um) poste de energia
elétrica ao lado da residência do Sr.
Adenilson Dias na Rua São João n°
175. Este locàl não dispõe de "luz" e é
muito freqüentado porpraticantes de
atividades físicas que juntamente co

migo fazem este pedido; a instalação
de 1 (um) poste com "energia elétri
ca» lhes proporcionará maior tempo
para a prática de suas atividades e

segurança pública a-todos os muní
cipes.
Consciente que a presente indicação Sílvio José Althoff
será prontamente atendida, subscre- VEREADOR
voo

Isair dos Santos - VEREADOR
AO Exmo. Sr. Naudir Antônio Sch
mitz - D.o. Prefeito Municipal - Al
fredoWagner/Se.
INDICAÇÃO N° 061/2013
Senhor Prefeito, -

�

O Vereador Isair dos Santos, da ban
cada do Partido Social Democrático
- PSD, vem por intermédio destà'so
licitar ao Executivo Municipal a ins-,
talação de banheiros públicos junto
ao Cemitério Municipal de Alfredo
Wagner. Argumenta-se que hoje, sem
alternativa; para atender suas neces

sidades fisiológicas a população tem

que recorrer a estabelecimentos pri
vados, 9ue nem sempre se encontram INDICAÇÃQ,Jlfo058/2013dispomveis. Embora possa parecer Senhor Prefeito,.
um tema de menor importância, ins- O Vereador Adilson Mariotti, do Par
talar b�eiro� púb�i�os e �antê�los tido Social Democrático Brasileiro
na mais perfeita �IgIen�,. e. efetIv,!= _

_ PSDB, vem por intermédio desta
�ente�a ne�es�Idade.; � uma qu<:s_------iolicitar ao Executivo Municipal quetao 4e.saude pu.!>lica e higiene pessoal provIdenoie o serviço de encasca
de facil res�luçao e de baIXO custo. lhamento da ESTRADA QUE LIGA
Ressalto. ainda que basta- percorrer..:: A COMUNIDADE DO SOLDADI
mos a CIdade para notarmo� q�- NHO passando pela propriedade do
fredo Wagner

_enc.ont�a-se aI.n�� .dis-; Sr.. Ivo Rabelo, tendo em vista que a
tante de padroes. ideais de CI�I�a:e estrada mencionada encontra-se em

q��to ao ofe�eclll!ento de sanitários péssimas condições, o que dificulta a

publi�os aos cidadãos. ,. locomoção dos moradores e o escoa-

Con�I�ero que cabe ao roder publ�co mento de suas produções.
.

�umÇIp�oferecer quaIi�ade de VIda Consciente que a presente indicação
a p�pulaçao e a construçao destes ba- será prontamente atendida, subscre-
�erros vem ao encontro desta neces- voo

.

sIdade: . . _ Adilson Mariotti - VEREADOR
Co�sclente que a prese�te indicação AO' Exmo. Sr. Naudir Antônio Sch
sera prontamente atendida, subscre- mitz - D.D. Prefeito Municipal - Al-

r� dos Santos _ VEREADOR
fredo Wagner/Se.

INDICAÇÃO N° 05912013
Senhor Prefeito,
O Vereador Sílvio José Althoff, da
bancada do Partido Movimento De
mocrático Brasileiro - PMDB, vem
por intermédio desta solicitar ao Exe
cutivo Municipal que providencie
A RECUPERAÇAO DA ESTRADA
GERAL DO pOÇO CERTO, a es

trada mencionada encontram-se em

condições de melhorias, o que difi
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.

AO Exmo. Sr.
_

Naudir Antônio Schmitz
D.D. Prefeito Municipal
Alfredo Wagner/SC.

.
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EDGAR S. MACIEL TEXTO E FOTOS

degosm@hotmail.com
Todos os Vereadores .Compareceram as Sessões Ordinárias dos dias 9

e 16 de Dezembro de 2013. Vitório Schaffer PSD, Fábio Dorigon PSD, Sérgio
Biasi Silvestri PP, Edenilson Rodrigues de Souza PMDB, Paulo Cesar Rossi
PT, Emílio Carlos Petrís PSD, Silvio José AlthoffPMDB, Isair dos Santos PSD,
Adilson Mariotti PSDB.

o Presidente da Câmara de
Vereadores Vitório Schaffer ocu
pou a tribuna para agradecer o
Prefeito Naudir Antõnio Schmitz
pelo patrolamento e cascalhamen
to da estrada da Comunidade de
Santo Anjo.

o vereador Adilson Ma
riotti ocupou a tribuna para escla
recer os boatos de que recebia Bol
sa Família: e desafiou que provem
se algum dia recebeu tal benefício.
Também convocou os agricultores
a protestarem se continuarem a

fiscalização ostensiva do ministé
rio do trabalho. Anunciou a vinda
de verbas para oMunicípio através
do Deputado Federal Marco Te- -

baldi.
.

o vereador Emílio Carlos
Petris ocupou a tribuna para co

brar mais esclarecimentos sobre a

contratação desta assistente social
sem concurso com remuneração
bem superior as da efetiva, acres
centou que no mínimo houve um

gasto desnecessário, 'além que esta
assistente social não estava em

tempo integral a disposição da se

cretaria, vindo duas ou três vezes

por semana apenas.

o vereador Silvio José AI
thoff ocupou a tribuna para apoiar

-

os esclarecimentos do Secretário
Fabiano de Andrade e disse da
transparência das ações do execu

tivo.

https://www.facebook.com/camaraalfredowagner

A
cÂMARA DE VEREADORES
DE ALFREDOWAGNER DE-

• SEJA BOAS FESTAS E QUE AS
•

�1?ENÇAOS DO NATAL'PAIRE
VI'" OBRE TODOS NO NOV ,\,

ANO

.
.
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o Secretário de Assistência
Social Fabiano de Andrade ocu

pou
-

a tribuna para esclarecimen
tos sobre a contratação de Assis
tente Social não concursada em

detrimento de ter uma assistente
na Lista de espera. Também pres
tou contas das atividades da sua

secretaria durante o ano.

o vereador Paulo Ce
sar Rossi ocupou a tribuna para
apoiar os esclarecimentos do Se
cretário Fabiano de Andrade e

prestar contas do pedágio em prol
ao hospital.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dedicada e entusiasmada
com o que faz Caroline Pereira é uma
profissional que serve de exemplo
rara os outros. Professora da Escola
de Educação Básica Silva Jardim, de
Alfredo Wagner, é a ganhadora do
Prêmio Professores do Brasil, catego- _

ria Educação Integral e Integrada.
.

Acompanliada pelo secretá
rio de Estado da Educação, Eduardo
Deschamps, secretária-adjunta, Elza
Moretto, equipe de Educação Básica
da Secretaria e da diretora da Escola,
Maria Nazaré Mazzini, ela foi recep
cionada pelo governador Raimundo
Colombo nesta terça-feira, 17. "Um
prêmio desses é bom para a escola
e para o Estado, além de servir de
exemplo para outras escolas e pro
fessores. Como reconhecimento pela
iniciativa vamos dar de presente a pu
blicação do livro com o conteúdo do
projeto que resultou neste prêmio':
declara o governador ao enaltecer o
trabalho da professora.

O projeto desenvolvido pela
professora movimentou Alfredo
Wagner. Durante o primeiro semestre
de 20p alunos e professores se uni
ram para resgatar a história, conhecer
a cultura, elaborar um plano turístico
e a bio�rafia de 30 personalidades do
município, "Trabalhamos o conteúdo
de diferentes disciplinas em sala de
aula, mas com cenário real: a nossa
cidade. Iniciamos produzindo con

teúdo e ,Publicando no blog. Como a

cidade e pequena quando passamos
na rua as pessoas falam que .conhe
cem uma boa história para publicar
e muitos nos encaminham', explica
Caroline. Professora de informáti
ca' o Facebook foi outra ferramenta

utilizada para compartilhar as infor
mações e em 2 mêses mais de 60 mil
pessoasJª tinham acessado o blog.

E muito bom ver a nossa.his
tória sendo contada pelo nosso povo.
A grande conquista deste projeto é
ver a parceria entre a escola e a comu

nidade': orgulha-se Caroline. A pro
fessora chegou a Brasília, no dia 12,
como finalista do prêmio e para a sua

surpresa foi a grande vencedora da
sua categoria, desbancando mais de 3
mil outros projetos. No total Caroline
recebeu R__$ 11 mil como prêmio.

"Temos recebido professores
e gestores premiados. Cada prêmio
é o reconhecimento do trabalho de
senvolvido por cada um na sua escola
e comunidade. Todos crescem com

cada nova ideia e a disseminação das
boas ações contribui com a quàlidade
da educação catarinense. Estamos or
gulhosos com os prêmios e queremos
retribuir com novos incentivos. Um
exemplo é a publicação do livro um

sonho da professora Caroline", desta
ca o secretário Deschamps.

O Prêmio Professores do Bra
sil é resultado da apresentação de
proj�tos que co�tribuirão I?ara me

lhona da educação, por meio de ex

periências pedagógicas bem sucedi
das. A premiação faz parte do Plano
de Metas Compromisso Todos pela
Educação e do Plano de Desenvolvi
mento da Educação-PDE. A entre&a:foi realizada em Brasília, no dia 12, as
IOh, no Teatro Brasil 21.

http://www.sed.sc.gov.br/secretaria/
noticias/5388-educadora-catarinen
se-recebe-premio-professores-do
-brasil

"

CURTAS
PF combate fraudes em lici

tações namerenda escolar
Operação Fastio que tem

como objetivo reprimir fraudes em

licitações para fornecimento de ali
mentos a prefeituras e outros órgãos
públicos para programas de alimen
tação escolar.

Operação Fastio que tem
.

como objetivo reprimir fraudes em

licitações para fornecimento de ali
mentos a prefeituras e outros órgãos
públicos para programas de alimen
tação escolar.

A
.

Polícia Federal, em con

junto com a Controladoria Geral

da União, deflagrou nesta sexta-fei
ra (13) a Operação Fastio que tem
como objetivo reprimir fraudes em

licitações para fornecimento de ali
mentos a prefeituras e outros órgãos
públicos para programas de alimen
tação escolar.

Estão sendo cumpridos 21
mandados judiciais: 14 mandados de
busca e apreensão e 7 de condução
coercitiva nas prefeituras municipais
de São Lourenço da Mata/PE, Vitória
de Santo Antão/PE, Ipojuca/PE e

Salgadinho/PE, além de empresas e

escritórios de contabilidade. A docu
mentação arrecadada será analisada
pela perícia da PF e pela CGu.

Em 11 estados, PT en

frenta dificuldades

Políticos detectam problemas
até mesmo onde há candidato, à re

eleição FERNANDA KRAKOVICS
(BRASíLIA) .

Mesmo no comando da má
quina federal há uma década, o PT
está diante de um cenário de dificul
dade para vencer as eleições de 2014
nos onze estados onde deve" lançar
candidatos próprios a governador. O
embate deve ser duro inclusive nos

quatro estados governados atualmen
te pelo partido; e que deveriam fun
cionar como vitrine da administração
petista: Rio Grande do Sul, Bahia,
Acre e Distrito Federal.

Excluindo os quatro estados
,

sob comando do PT, políticos da base
do governo Dilma avaliam, neste mo
mento, que têm maiores chances de
vitória em apenas outras quatro uni
dades da federação, de um grupo de
sete onde disputarão governos esta
duais: Piauí, Roraima, Mato Grosso
do Sul e Rio de Janeiro.

No cenário de hoje, a priori
dade do PT é São Paulo, onde o mi
nistro Alexandre Padilha (Saúde) foi
escolhido pessoalmente pelo ex-pre
sidente Lula para tentar pôr fim aos

18 anos de administração tucana. A
tarefa não é fácil, e Padilha deve her
dar a rejeição do_prefeito de. São Pau
lo, Fernando Haddad (PT), que, entre
outros desgastes, aumentou o IPTU e

demorou a reduzir a tarifa do trans

porte público.
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EDGAR S. MACIEL TEXTO E FOTOS

degosm@hotmail.com
Todos os Vereadores .Compareceram as Sessões Ordinárias dos dias 9

e 16 de Dezembro de 2013. Vitório Schaffer PSD, Fábio Dorigon PSD, Sérgio
Biasi Silvestri PP, Edenilson Rodrigues de Souza PMDB, Paulo Cesar Rossi
PT, Emílio Carlos Petrís PSD, Silvio José AlthoffPMDB, Isair dos Santos PSD,
Adilson Mariotti PSDB.

o Presidente da Câmara de
Vereadores Vitório Schaffer ocu
pou a tribuna para agradecer o
Prefeito Naudir Antõnio Schmitz
pelo patrolamento e cascalhamen
to da estrada da Comunidade de
Santo Anjo.

o vereador Adilson Ma
riotti ocupou a tribuna para escla
recer os boatos de que recebia Bol
sa Família e desafiou que provem
se algum dia recebeu tal benefício.
Também convocou os agricultores
a protestarem se continuarem a

fiscalização ostensiva do ministé
rio do trabalho. Anunciou a vinda
de verbas para oMunicípio através
do Deputado Federal Marco Te-
baldio

.

o vereador Emílio Carlos
Petris ocupou a tribuna para co

brar mais esclarecimentos sobre a

contratação desta assistente social
sem concurso com remuneração
bem superior as da efetiva, acres
centou que no mínimo houve um

gasto desnecessário, 'além que esta
assistente social não estava em

tempo integral a disposição da se

cretaria, vindo duas ou três vezes

por semana apenas.

A
cÂMARA DE VEREADORES
DE ALFREDOWAGNER DE
.SEJABOAS FESTAS E QUE AS
1'l}ENÇAOS DO �ATAL'PAIRE
VP OBRE TODOS NO NOV '\�

ANO

•
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o vereador Silvio José AI
thoff ocupou a tribuna para apoiar
os esclarecimentos do Secretário
Fabiano de Andrade e disse da
transparência das ações do execu

tivo.

https://www.facebook.com/camaraalfredowagner

o Secretário de Assistência
Social Fabiano de Andrade ocu

pou a tribuna para esclarecimen
tos sobre a contratação de Assis
tente Social não concursada em

detrimento de ter uma assistente
na Lista de espera. Também pres
tou contas das atividades da sua

secretaria durante o ano.

o vereador Paulo Ce
sar Rossi ocupou a tribuna para
apoiar os esclarecimentos do Se
cretário Fabiano de Andrade e

prestar contas do pedágio em prol
ao hospital,
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Dedicada e entusiasmada
com o que faz Caroline Pereira é uma
profissional que serve de exemplo
Rara os outros. Professora da Escola
de Educação Básica Silva Jardim, de
Alfredo Wagner, é a ganhadora do
Prêmio Professores do Brasil, catego
ria Educação Integral e Integrada.

Acompanliada pelo secretá
rio de Estado da Educação, Eduardo
Deschamps, secretária-adjunta, Elza
Moretto, equipe de Educação Básica
da Secretaria e da diretora da Escola,
Maria Nazaré Mazzini, ela foi recep
cionada pelo governador Raimundo
Colombo nesta terça-feira, 17. "Um
prêmio· desses é bom para a escola
e para o Estado, além de servir de
exemplo para outras escolas e pro
fessores. Como reconhecimento pela
iniciativa vamos dar de presente a pu
blicação do livro com o conteúdo do
projeto que resultou neste prêmio':
declara o governador ao enaltecer o
trabalho da professora.

O projeto desenvolvido pela
professora movimentou Alfredo
Wagner. Durante o primeiro semestre
de 20'3 alunos e professores se uni
ram para resgatar a história, conhecer
a cultura, elaborar um plano turístico
e a bio�ráfia de 30 personalidades do
município, "Trabalhamos o conteúdo
de diferentes disciplinas em sala de
aula, mas com cenário real: a nossa

cidade. Iniciamos produzindo con

teúdo e ,Publicando no blog. Como a

cidade e· pequena quando passamos
na n�a as pesso�s fa�am que .co�he
cem uma boa história para publicar
e muitos nos encaminham': explica
Caroline. Professora de informáti
ca, o Facebook foi outra ferramenta

utilizada para compartilhar as infor
mações e em 2 meses mais de 60 mil
pessoasjª- tinham acessado o blog.

E muito bom ver a nossahis
tória sendo contada pelo nosso povo.
A grande conquista deste projeto é
ver a parceria entre a escola e a comu

nidade': orgulha-se Caroline. A pro
fessora chegou a Brasília, no dia 12,
como finalista do prêmio e para a sua

surpresa foi a grande vencedora da
sua categoria, desbancando mais de 3
mil outros projetos. No total Caroline
recebeu R$ 11 mil como prêmio.

"Temos recebido professores
e gestores premiados. Cada prêmio
é o reconhecimento do trabalho de- -

senvolvido por cada um na sua escola
e comunidade. Todos crescem com

cada nova ideia e a disseminação das
boas ações contribui com a qualidade
da educação catarinense. Estamos or
gulhosos com os prêmios e queremos

.

retribuir com novos incentivos. Um
exemplo é a publicação do livro um

sonho da professora Caroline" desta-
ca o secretário Deschamps.

O Prêmio Professores do Bra
sil é resultado da apre�entação de
projetos que contribuirão para me

lhoria da educação, por meio de ex

periências pedagógicas bem sucedi
das. A premiação faz parte do Plano
de Metas Compromisso Todos pela
Educação e do Plano de Desenvolvi
mento da Educação-PDE. A entre�a:foi realizada em Brasília, no dia 12, as
10h, no Teatro Brasil 21.

http://www.sed.sc.gov.br/secretaria/
noticiasI5388-educadora-catarinen
se-recebe-premio-professores-do
-brasil

CURTAS
PF combate fraudes em lici

tações na merenda escolar
Operação Fastio que .

tem
como objetivo reprimir fraudes em

licitações para fornecimento de ali
mentos a prefeituras e outros órgãos
públicos para programas de alimen
tação escolar.

Operação Fastio que tem
.

como objetivo reprimir fraudes em

licitações para fornecimento de ali
mentos a prefeituras e outros órgãos
públicos para programas de alimen
tação escolar.

A
.

Polícia Federal, em con

junto com a Controladoria Geral

da União, deflagrou nesta sexta-fel
ra (13) a Operação Fastio que tem
como objetivo reprimir fraudes em

licitações para fornecimento de ali
mentos a prefeituras e outros órgãos
públicos para programas de alimen
tação escolar.

Estão sendo cumpridos 21
mandados judiciais: 14 mandados de
busca e apreensão e 7 de condução
coercitiva nas prefeituras municipais
de São Lourenço da Mata/PE, Vitória
de Santo Antão/PE, Ipojuca/PE e

Salgadinho/PE, além de empresas e

escritórios de contabilidade. A docu
mentação arrecadada será analisada
pela perícia da PF e pela CGu.

. ,';

Em 11 estados, PT en

frenta dificuldades
Políticos detectam problemas

até mesmo onde há candidato .à re

eleição FERNANDA KRAKOVICS
(BRASíLIA)

Mesmo no comando da má
quina federal há uma década, o PT
está diante de um cenário de dificul
dade para vencer as'eleições de 2014
nos onze estados onde deve" lançar
candidatos próprios a governador. O
embate deve ser duro inclusive nos

quatro estados governados atualmen
te pelo partido; e que deveriam fun
cionar como vitrine da administração
petista: Rio Grande do Sul, Bahia,
Acre e Distrito Federal.

Excluindo os quatro estados

sob comando do PT, políticos da base
do governo Dilma avaliam, neste mo
mento, que têm maiores chances de
vitória em apenas outras quatro uni
dades da federação, de um grupo de
sete onde disputarão governos esta
duais: Piauí, Roraima, Mato Grosso
do Sul e Rio de Janeiro.

.

No cenário de hoje, a priori-
dade do PT é São Paulo, onde o mi
nistro Alexandre Padilha (Saúde) foi
escolhido pessoalmente pelo ex-pre
sidente Lula Rara tentar pôr fim aos

18 anos de administração tucana. A
tarefa não é fácil, e Padilha deve her
dar a rejeição do _prefeito de. São Pau
lo, Fernando Hadâad (PT), que, entre
outros desgastes, aumentou o IPTU e

demorou a reduzir a tarifa do trans

porte público.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



lo � • I 'I I ., ,.
< .. _ '. 1.'

Jornal AlfredoWagner
Que o Natal seja ocasião de bênçãos a todos nossos leitores

t

� ,

Um dia destes. a tarde num passeio pelo saltinho fomos pa
rar na casa dos amigos portugueses João e AnaMartins. Lá a

conversa de alto nível seguiu um jantar informal deliciosíssi
mo. Como sobremesa: Pastéis de Nata ou como é conhecido

aqui Pastéis de Belém. Tudo muito delicioso! A receita dos.
pastéis de nata da Dona Ana é um segredo de família, por .

isso nãoserá publicada aqui, mas se quiser pode experimen-
tar uma das muitas receitas que circulam por aí como a deste

site, mas temos a certeza que não chegará ao sabor destes que
comemos na casa dos amigos portugueses.

http://pt.wikibooks.org/wiki/Livro_de_receitas/Pastel_de_
nata

.
,
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