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'

(48) 9142.8887 (horário comercial) - (48) 8832.8515 - (48) 9645.2600
E-MAIL: contato@pousadafazendacampinho.com.br

LOCALIZAÇÃO: Estrada Geral, Lomba Alta - Alfredo Wagner I SC

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I AGNALDO ONOFRE (AGNALDO ONOFRE) Q I PREFEITO I j
! 25 IDEM I AGUARDANDO JULGAMENTO I PSD IDEM I I
I

-

PSDB 'IIII
I

- - _. __._ ..... - - ..-- ----- - --�-�-"-- -'-N�·----i

NAUDIRANTONIO SCHMITZ (NAUDIR ANTONIO SCHMITZ) I

tt I PREFEITO I 15 I PMDB I AGUARDANDO JULGAMENTO
I PMDB I PSB I PP I PT I PR -,

ADILSON MARIOTII (ADILSON MARIOTTI) I VEREADOR I
45456 I PSDB I AGUARDANDO JULGAMENTO I PSD·/DEM I

PSDB

AUNOR PINTO RIBEIRO (AUNOR PINTO RIBEIRO)
VEREADOR I 15222'1 PMDB I AGUARDANDO JULGAMENTO
-I PMDB I PSB I PP I PT I PR

ANDRÉ WESSLER (ANDRÉ WESSLER)., I VEREADOR I
55123 I PSD I AGUARDANDO JULGAMENTO I PSD IDEM I

PSDB

ANGELlTA MONTIBELLER ONOFRE (ANGEUTA 'UTA') O, I
VEREADOR I 55555 I PSD I AGUARDANDO JULGAMENTO I
PSD IDEM I PSDB

BERENICE DOS SANTOS (BERENICE DOS SANTOS)
VEREADOR I 55000 I PSD I AGUARDANDO JULGAMENTO I
PSD IDEM I PSDB

EDENILSON RODRI�UES DE SOUZA (EDENILSON

ROD,RIGUES DE SOUZA) I VEREADOR I 15650 I PMDB I
AGUARDANDO JULGAMENTO I PMDB I PSB I PP I PT I PR

r":"'-'�'-- - -- .�._--- ---- .. --- --- -.--' ---�--'<�-'--�l
I FABIO DORIGON (FABIO DORIGON) '(J I VICE-PREFEITO I I

25 I PSD I AGUARDANDO JULGAMENTO I PSD r DEM I I

PSDB i

I
I

..---- -- - _._- -�. __ o -- --, ...._ .. _- - - � -- - - -i

LUIZ CARLOS MARTINS (LUIZ CARLOS) I VICE-PREFEITO I '

15 I PMDB I AGUARDANDO JULGAMENtO I PMDB I PSB I
PP I PT I PR

EMERSON NARTINS (EMERSON MARTINS) I VEREADOR I
22222 I PR I AGUARDANDO JULGAMENTO I PMDB I PSB I _

� PP I PT I PR

EMILlO CARLOS PETRIS {EMltlO CARLOS PETRIS) e I
VEREADOR I 55D55 I PSD I AGUARDANDO JULGAMENTO I
PSD IDEM I PSDB

______________-.,......... n�_.._·_._ .... . , .;._ .....____ .�

EVANIR TERESINHA DOS SANTOS (VANINHA)(t,' I
VEREADOR I 55111 I PSD I AGUARDANDO JULGAMENTO I
PSD IDEM I PSDB

FABIANO DE ANDRADE (FABIANO DE ANDRADE) 0_' I
VEREADOR 115321 I PMDB I AGUARDANDOJULGAMENTO
I PMDB I PSB I PP I PT r PR

ISAIR DOS SANTOS (ZAIA) I VEREADOR I 55369 I PSD I
AGUARDANDO JULGAMENTO I PSD IDEM I PSDB

IZABEL CRISTINA ANDERSEN KRETZER (IZABEL)
.

I
VEREADOR I 40456 t PSB I AGUARDANDO JULGAMENTO I
PMDB I PSB I PP I PT I PR

EXPEDIENTE JORNAL CAPITAL DAS NASCENTES
Estrada Geral Saltinho 2344 - AlfredoWagner - SC - CEP 88450-000 - TEL. 3276-2049 -'CNPJ: 23.915.359/0001-94

Jornalista Responsável: Mauro Demarchi - MTE 0005225/SC - (48) 8802-1578
Reportagem, Redação e Diagramação - Impressão: Gráfica Uma SC

Os artigos escritos por nossos colunistas podem não refletir a opinião do Jornal, sendo de inteira responsabilidade de seus

respectivos autores.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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JOÃO CARLOS MACHADO (JOÃO CARLOS CARLOS) \ft 1
<. VEREADOR 1 15234 1 PMDB 1 AGUARDANDO JULGAMENTO

1 PMDB / PSB I PP / PT / PR

JOÃO CONSTANTE DA CRUZ (JOÃO CONSTANTE DA CRUZ)
,ft 1 VEREADOR 115610 1 PMDB 1 AGUARDANDO
JULGAMENTO 1 PMDB / PSB / PP I PT / PR

JUAREZ DE MELO (JUAREZ DE MELO) e 1 VEREADOR 1
55125 1 PSD 1 AGUARDANDO JULGAMENTO 1 PSD I DEM I

PSDB

JULlANA APARECIDA DOS SANTOS MUNIZ (JULIANA)
VEREADOR 1 55007 1 PSD 1 AGUARDANDO JULGAMENTO 1
PSD I DEM I PSDB

JULIO ANTÔNIO COSTA (JULIO COSTA) 1 VEREADOR 1
25625 IDEM 1 AGUARDANDO JULGAMENTO 1 PSD I DEM I

PSDB

-

'.

MARIA SONIA DOS SANTOS VIEIRA (MARIA SONIA DOS

SANTOS VIEIRA) 1 VEREADOR 1 15015 1 PMDB' 1
AGUARDANDO JULGAMENTO 1 PMDB I PSB / PP I PT I PR

MAURíCIO DA SILVA (MAURICIO CAMBACICA)
VEREADOR 1 55625 1 PSD 1 AGUARDANDO JULGAMENTO 1
PSD I DEM I PSDB

NILSON GIBOSKI (NILSON GIBOSKI) 1 VEREADOR 1
15777 1 PMDB 1 AGUARDANDO JULGAMENTO 1 PMDB I PSB
I PP I PT I PR

ODELlA TEREZINHA ALTHOFF (ODELlA TEREZINHA

ALTHOFF) 1 VEREADOR 1 15496 1 PMDB 1
AGUARDANDO JULGAMENTO 1 PMDB I PSB I PP I PT I PR

ONDINO jORDELlNO DA SILVA (ONDINO) 1 VEREADOR 1
55518 1 PSD 1 AGUARDANDO JULGAMENTO 1 PSD I DEM I

PSDB

PAULO CESAR ROSSI (PAULOP CESAR ROSSI)
VEREADOR 1 13123 1 PT 1 AGUARDANDO JULGAMENTO 1
PMDB I PSB I PP I PT I PR

REGINALDO SILVEIRA (PROFESSOR REGINALDO) ,I
VEREADOR 1 15215 1 PMDB 1 AGUARDANDO JULGAMENTO
1 PMDB I PSB / PP / PT I PR

RÚBIA MARIOTII SCHWEITZER DA SILVA (RÚBIA MORIOTI

DA SILVA) 1 VEREADOR 115123 1 PMDB 1
AGUARDANDO JULGAMENTO 1 PMDB / PSB I PP I PT / PR

SERGIO FELAU (SERGIO FELAU) 1 VEREADOR 1 55147 1
PSD 1 AGUARDANDO JULGAMENTO 1 PSD I DEM I PSDB

SILVIO JOSÉ ALTHOFF (SILVIO JOSÉ ALTHOFF)
VEREADOR 1 15615 I PMDB 1 AGUARDANDO JULGAMENTO
1 PMDB I PSB I PP I PT I PR

I
I.

SOLANGE CEOLA DE SOUZA (SOLANGE SEOLA DE SO,,!ZA)
1 VEREADOR 1 15009 1 PMDB 1 AGUARDANDO

JULGAMENTO 1 PMDB I PSB I PP / PT I PR

SÉRGIO ADONIS DA CRUZ (SÉRGIO CRUZ) 1 VEREADOR 1
15609·1 PMDB 1 AGUARDANDO JULGAMENTO 1 PMDB I
PSB I PP / PT / PR

SÉRGIO BIASI SILVESTRI (SÉRGIO BIASI SILVESTRI)
VEREADOR 1 11222 1 PP 1 AGUARDANDO JULGAMENTO 1
PMDB I PSB I PP I PT I PR

VALDEMIRA TENFEN (VALDEMIRA TENFEN) 1 VEREADOR
1 15999 1 PMDB 1 AGUARDANDO JULGAMENTO 1 PMDB I
PSB I PP / PT I PR

VITÓRIO SCHAFFER (VITÓRIO SCHAFFER) 1 VEREADOR I
55620 1 PSD 1 AGUARDANDO JULGAMENTO 1 PSD / DEM I

PSDB

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A Prefeitura de Alfredo Wagner rea

lizou a renomeação de ruas que estavam ape
nas numeradas, homenageando alfredenses
ilustres.

Há muito tempo era necessária esta

ação visto que havia grande confusão na en

trega de correspondência devido a falta de
nome nas ruas.

A Zona Urbana cresceu consideravel
mente a partir de 2008 obrigando o poder
público a realizar a expansão dessa área. Fal
tava apenas que as ruas, algumas com mais
de 20 anos. fossem renomeadas.

As fotografias retratam apenas alguns
dos personagens que foram homenageados
nos bairros Estreito e Saltinho.

Alteração de endereço
Esta etapa, aparentemente simples,

pode ocasionar algum esquecimento. Veja os

possíveis locais (algumas valem para todos
os moradores da casa) onde você deve alterar
o endereço de correspondência:
• Empresas de água e luz

Empresas de água luz, internet, tele
fonia, incluindo todas as contas de celular.
• Bancos.

Observe: ainda que você não tenha
.

conta em banco é possível ter de alterar na
Caixa, por exemplo, o endereço de corres

pondência do FGTS, PIS e outros benefícios
do trabalhador.
• Documentos do carro.

O Detran é um órgão fácil de se esque
cer, mas lembre-se, ao pagar o licenciamento
do seu carro, o novo documento poderá ser

enviado pelo correios para sua casa e o ende

reço precisará estar atualizado.
• Escolas.

Altere também o endereço de corres

pondência em escolas onde seus filhos estu

dam ou mesmo você, isto inclui as escolas de
educação básica; faculdades, escolas técnicas
e outras instituições onde algum membro da
sua casa tenha estudado.
• Trabalho.

Importante também notificar a em

presa onde você trabalha sobre o seu novo

endereço. Em algumas empresas você poderá
fazer isso pela intranet, mas em outros casos

terá de ir pessoalmente ao RH.
• Sites.

Aqui a lista poderá ser grande, mas
você deve se concentrar em lojas virtuais
onde você tenha feito alguma compra, algum
serviço eletrônico que você tenha assinado e

usado seu endereço físico, entre outros exem
plos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o torneio de laço feminino esteve em

evidência no final do mês no Brasil. Aconte-
ceu aqui em AlfredoWagner/SC a 5° edição do
Duelo de Anita. 136 prendas participaram .40_
evento. Amaioria delas vindas do Paraná, San-

--

ta Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo.
Eventos ligados ao tradicionalismo, se-

jam rodeios, torneios de laço, cavalggadas, etc
. sempre atraem um público fiel e um turismo

de qualidade.
Investir neste segmento tem atraido um

excelente retorno.
Não foi diferente neste 5° Duelo de Ani

ta que trouxe a nossa cidade centenas de pesso
as dos mais variados pontos de Santa Catarina
e de outros Estados, inclusive do Exterior.

Foi uma bela festa!!
Dentro de cancha brilharam muitas

amazonas, mas a laçadora da festa foi Prisci
la Jardim de Triunfó/Râ, campeã do 5° Duelo
de Anita. Priscila venceu na final a catarinense
Bruna Euzébio de Capão Alto/SC. A disputa
final foi emocionante e acirrada. Sete (7) pren
das fizeram as 10 armadas positivas e entraram
na final,ontem à tarde. Após mais 15 voltas de

laço, totalizando 25 armadas, saiu à campeã
Priscila Jardim.

Na categoria prendinha até 12 anos a

campeã foi Stefani Duarte.

Veja abaixo os premiados:

Duelo de Anita:
1 ° Priscila Jardim/RS
2° Bruna Euzébio/SC
3° Joana de Oliveira/RS
4° Ariane Soares/RS
5° IuceliHack!SC
Prendinha até 12 anos:
1 ° Stefani Duarte/SC

Taça Giuseppe Garibaldi:
1 ° Flavio Guilherme e Raniele Preve/SC
2° Marcos Besen e Lucas Barbosa/SC
3° João Eder e Silvio Neto/SC

Parabéns a todos os vencedores!!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Mauro Demarchi
redator@jornalaw.com.br

Inicie sua visita atravessando o Por-I
tal para já ali receber as boas ener

gias deste povo acolhedor, amigo, I
hospitaleiro.

- - - -- .J
r--
I

I
Vá até a Praça da Bandeira e visite a I
figueira que foi plantada quando o

homem pisóu a' lua. O .evento foi re-I
lembrado por uma placa de bronze .

.J
r--------
I

I
Por entre as folhas sempre verdes da I
Figueira observe. nossa Bandeira e

sinta um pouco em si o orgulho que I
temos de sermos...alfredenses!

r--------.J
I

I
A dois km da ponte, na Rua do Papai I
Noel, você encontrará o Recanto da I
Arte, onde o Coquinho expõe seus

trabalhos e recebe a todos commuito I
carinho.

_J
L
- - -_- - - -

Na entrada da cidade a belaMatriz de •
Bom Jesus acolhe a todos os homens.
emulheres de boa vontade. Uma ora

ção abençoará seu passeio pela Capi-]
tal das Nascentes. '.J
r--------
I

I

A Capital Catarinense das Nascentes

tem como característica a diversidade étnica,
cultural, geográfica e histórica.

Ao contrário do que tem sido divul

gado, inclusive através da mídia televisiva, o

município não foi obra da colonização alemã
e nem mesmo Alfredo HenriqueWagner (ho
menageado no nome da cidade) foi o funda
dor.

Devido ao relevo acentuadamente Ín

greme, a altitudes muito variáveis e a densas'

florestas, a colonização da Serra Catarinense

demorou para ter início. O Planalto Serrano

pormuito tempo ficou isolado do Litoral.

Algumas tentativas foram feitas em.
1700, mas sem resultado concreto.

A instalação da ColôniaMilitar Santa
Thereza por decreto imperial em 1853 veio a

favorecer o desenvolvimento da região já cor
tada por picada que levava do Desterro (Atual
Florianópolis) até Lages:

.

Ameio caminho entre as duas cidades,
propiciava descanso para quem seguiaviagem
de uma cidade a outra.

Brasileiros natos, portanto, estão na

origem e fundação do município de Alfre
do Wagner. Sobrenomes como Silva, Santos,
Melo, Pereira, Silveira, Martins, Figueiredo,
etc. estão na origem destemunicípio.

.

Após uma centena de anos da funda

ção da Colônia Militar, começaram a chegar
filhos e netos de italianos, de alemães, de po
loneses, dinamarqueses. Descendentes destas

etnias; mas brasileiros natos.
Esta população imigrante, sem liga

ções diretas com a Europa e seus países de ori
gem, desenvolveram uma culinária própria
com os produtos encontrados aqui no mu

nicípio. Apenas os descendentes de alemães,
principalmente do Caeté, mantiveram um

dialeto característico que ainda hoje é ouvido,
em certos dias do mês, pelas ruas e em frente

aos bancos, entretanto, nada ou quase nada

da cultura alemã restou. O mesmo pode-se
dizer de outras etnias que também foram se

adaptando e pro!flovendo a miscigenação ra
cial, cultural e gastronômica.

Com o início do SéculoXXI outra imi

gração (discreta, mas notável para quem sabe
ver os fatos) acontece hoje em dia e, esta sim,

.

de. europeus ou de castelhanos .e também de
brasileiros de outros Estados.

Ainda somos um município novo,

apenas completaremos 55 anos em dezembro.
MuitaHistória aindanos reserva o Futuro.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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tc\)(:ali�ada na comunidade do Poço
Certo próxima a Lamba Alta, esta
cachoeira reunea devoção religiosa

do alfredense e a natureza exubeliante
da mata e das águas que caem de mais

!!M!!!!IJJI de 50 metros.

�@�<fu>
���

�
A WGapital tias Nascentes é lfiquíssima em 6elO,s l1anoramas.
W fetQgr,afia retrata a vista que se tem das montanhas na

comunidade da Eomba �Ita.·�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Bertolina Maffei
bertolinamaffei@gmail.com

A agenda da pequena alfredense que con

quistou a TV Paulista, Carol Santos, está sempre
cheia. A apresentadora do programa Bom Demais,
Flavinha Cheirosa, tem levado a pequena Carol
para entrevistar grandes nomes da Televisão Bra
sileira e visitar lugares incríveis como o Beto Car
reiro, Balneario Camboriu, Hopi Hari, etc.

Carol Santos faz questão de dizer que é de

AlfredoWagner quando se apresenta.
E com você, CaroL.

------,----�--

8

00

Olá gente! O Bom Demais especial de fériasfoi maravilho
so! Fizemos um mega passeio no Beto Carreiro e um passeio no

barco pirata lá em Balneario Camboriu. O passeio foi incrível,
com direito a um duelo entre ospiratas e tudo mais. Vocêpode as
sistir tudo pelo canal de vídeos da Flavinha Cheirosa no Youtube:

https./I� lWW.youtu e.com/wa Ch�V=T IYMb -

Estive também noSBTpara entrevista o Ratinho, o Santos e

encontrei muita gente linda como a Giovana Chaves.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Você pode acessar pelo seu celu
lar também. O código acima te

leva até o site.

fEom, se eu tosse você não pertkria por nada!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



As REDES SOCIAIS CüSTUMAM SER ÓTIMAS FüNTES PARA o. CüM

PARTILHAMENTü DE FATüS E FüTüS CüM GRANDE INTERESSE HISTÓRICO..
NESTE NÚMERO. APRESENTAMüS FüTüS PUBLICADAS PüR INGü WESTPHAL
DAS CüNSEQUÊNCIAS DA ENCHENTE üCüRRIDA EM 1960 NO. QUEBRA-DEN
TES, HüJE DISTRITO. DE SÃo. LEüNARDü EM ALFREDO. WAGNER.

ESTA ERA A ESTRADA DE LIGAÇÃO. ENTRE FLüRIANÓPüLIS E LAGES.
PüR ALÍ PASSAVAM TRANSPüRTES DE PASSAGEIRüS E DE CARGAS EM DIRE

çÃo. A CAPITAL DO. ESTADO..
r·' PEDIMüS AüS LEITüRES DO. JüRNAL CAPITAL DÁS NASCENTES QUE
CüMPARTILHEM FüTüS EM SEUS PERFIS NAS REDES SüCIAIS E DEIXEM UM

LINK PARÁ NüSSo. REDATüR MAURO. DEMARCHI, PARA QUE ELAS POSSAM
SER INCLUÍDAS NAS PRÓXIMAS EDIÇÕES. FAZER UM RESGATE HISTÓRICO. ro
TüGRÁFICü É UM DüS PRINCIPAIS üBJETIVüS DO. NüSSü JüRNAL.

CASAMENTOS
ANIVERSÁRIOS

EVENTOS SOCIAIS.
POLíTICOS.

-R E L I G lOS OS.
UL URAIS I
ESPORToIVOS

I

10

CASA NO SALTINHO
COM 4 QUARTOS, SALA,
BANHEIRO E AMPLA

COZINHA._
TRATAR COM O
PROPRIETÁRIO:
(48)8802 ..1578

R. Pe. Cristovão Arnald, 2344 .. Saltinho

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Pr. Fabricio Weiss

PRECISAMOS- DE PAIS DE VERDADE.

Agosto é o mês dos pais.
Alguém certa vez disse que

ser pai é um privilégio. Ouros di
zemque serpai é padecer no paraí
so. Para outros ser pai é apenas for
necer o seu DNA para alguém. Mas,
o que é ser um pai de verdade? O

que é ter um pai verdade?
Muitos não sabem respon

der estas perguntas por que ainda
não são pai, ou não assumiram de
verdade este papel. Outros ainda
nunca tiveram um pai presente, ou
a experiência que tem com o pai foi
ou é negativa.

Jesus nos ensina no Evange
lho de-Mateus no capitulo 6 acha
mar Deus de Pai, quando diz "Pai
Nosso que estas no céu". Deus como
nosso Pai quer ser a representação
perfeita do modelo que todos os

pais devem seguir.

Deus é um Pai presente. Por
mais que muitas vezes nos pergun
tamos onde Deus está, por nos sen

tirmos abandonados por Ele. A sua

promessa em Hebreus 13.5, é de que
"jamais te deixarei nem te abando
narei", ou seja Deus sempre esta
rá presente como um bom Pai em
todos os momentos da nossa vida,
o problema é que nós como filhos
rebeldes abandonamos e nos afasta
mos Dele.

Deus é um Pai que cuida dos
seus. Um bom pai cuida de seus fi
lhos e estes se sentem seguros ao

lado do pai. Em João 10.29 Jesus diz
que Deus cuida tão bem dos seus que
das suas mãos nada os poderá tirar.
O nosso Deus é um pai zeloso, que
cuida e olha pelos que lhe pertence, e
não quer o mal dos seus filhos. Não
é maravilhoso poder ter um pai que
cuida assim dos seus filhos?

ÂV!�os Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil
Paróquia de AlfredoWagner.

Cultos em Agosto:
AlfredoWagner: 07 às 09:30h e nos dias 14, 21 e 28 às 19:00h
Bom Retiro: 07 às 09:30h e nos dias 14, 21 e 28 às 19:00

Urubici: 07 às 16:30 e dia 17 às 20:00h
,>

2 TERRENOS NO BAR
RO PRETO ALFREDO

WAGNER/Se

Ideal para reserva, con
domínio rural, chácaras,

etc.
Tratar pelo telefone
(48)8823-1174

Deus é um Pai que nos cor

rige. Um bom pai que ama seus fi
lhos não concorda com tudo o que
eles fazem, e não concordando sa

bem que devem repreender e corri -

.

gir na medida certa e da forma cor

reta. Apocalipse 3. 19, diz que Deus
repreende e disciplina a quem Ele
ama. Disciplina faz parte do ser pai,

. disciplina é uma forma de amor.
Deus é um Pai que nos ama.

Para a maioria dos filhos tudo o que
querem de seus pais é amor, cari
nho' tempo de qualidade. Sentir-se
amado pelo pai faz com que sejamos
pessoas seguras, pois este amor que
sentimos supre nossos anseios e

busca por aceitação. O pai que ama

Especi�lizada em:

Vinhos de altitude de
Santa Catarina

Cachaças especiais
Espumantes e licores

sabe o valor que um filho tem. Um

pai que ama procura fazer o que é
melhor para seus filhos. Deus é um
Pai amoroso e Ele não apenas ama

como é a fonte de onde provem o

amor, e quer dar a cada pai um ver

dadeiro amor. por seus filhos.
Estamos carentes de bons

pais, que vivam esse ser pai no dia
a dia dos seus filho. Precisamos
de pais presentes qu�e envolvam

.

com a vida dos seus filhos. Preci-"
samos de pais dispostos a serem

pais em todos os momentos. Pre
cisamos urgentemente de pais de
verdade, que assumam esta tarefa
com total comprometimento e a

responsabilidade.

Camas Box
Internet wifi
TVa Cabo

Ar condicionado
Excelente preço

Salames - Frescal

Qu�ijos - Biscoitos
Coco verde

Produtos coloniais

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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JOVENS FICAM CADA VEZ MAIS ENDIVIDADOS

CATEGORIA OCUPA O SEGUNDO LU

GAR NO RANKING DE INADIMPLÊN
CIA

Cerca de 9,4 milhões de jo
vens com idade entre 18 e 25 anos

entraram para a lista de devedores
no último mês de março, o que re

presenta 15,7% do total de 60 mi
lhões de inadimplentes do país, se
gundo estudo divulgado pela Serasa
Experian. Essa é a maior parcela
já registrada entre os jovens desde
2012. Eles já ocupam o segundo
lugar no ranking de devedores, se
guindo a classificação por faixa etá-
ria.

Com base em dados do Ins
tituto Brasileiro de Geografia e Es
tatística (IBGE), a pesquisa mostra

que esses jovens têm sido afetados
-pelo desemprego. No primeiro tri- .

mestre do ano, a taxa na população
de 18 a 24 anos atingiu 24,1%, com
uma alta de 6,5 pontos percentuais
em comparação a igual período de
2015.

A 'maior proporção de ina

dimplentes (19,1%) está na faixa
etária entre 41 e 50 arios, porém,
está crescendo mais entre os jovens
os casos de dívidas não quitadas no
prazo.

Para os economistas da Se
rasa Experian, além do desemprego,
a dificuldade em honrar os compro
missos ocorre por causa da alta da
inflação e dos juros. Eles acrescen

tam que "a falta de experiência dos
jovens no crédito e a maneira mais

impulsiva na hora de fazer com

pras também contribuem para esse
. resultado': A saída defendida pelos
economistas é a renegociação.

Entre 2012 e 2016, o núme
ro de inadimplentes cresceu de 50,2
milhões para 60 milhões. Economis
tas dizem que, por meio do Limpa
Nome Online da Serasa , a negocia
ção pode ser feita pela internet, di
retamente com o credor, com toda
comodidade e segurança. (Repórter
da Agência Brasil- Marli Moreira).@

INADIMPLÊNCIA NO PAÍS ATINGE

58,7% DAS FAMÍLIAS
O percentual de famílias en-

_
dividadas no país ficou em 58,7% em

maio deste ano, segundo a Pesquisa
de Endividamento e Inadimplência
do Consumidor' (Peic), divulgada
pela Confederação Nacional do Co

,

mércio de Bens, Serviços e Turismo
(CNC). A taxa é menor do que as

-' de abril deste ano (59,6%) e de maio
do ano passado (62,4%). É também
o resultado mais baixo desde feve
reiro de 2015 (57,8%).

Por outro lado, a inadim
plência cresceu em maio deste ano,

,� já que o percentual de famílias com
dívidas ou contas em atraso pas-

790/0 DOS BRASILEIRQS REJEITAM OS PARTIDOS

PESQUISA MOSTRA A INSATISFA

çÃO GENERALIZADA DE CONSIDE

RÁVEL PARTE DA SOCIEDADE COM

A POLÍTICA
Redação Jornal da Comunidade

A falta de propostas e de
causas bem definidas de partidos e

políticos gerou insatisfação genera
lizada entre os brasileiros. Levan
tamento realizado pela empresa de
pesquisa Ipsos nacionalmente mos

tra que 79% dos entrevistados não
se sentem representados por ne

nhum dos 35 partidos atuantes no

país hoje.
Um dos fatores que explica

a insatisfação é a falta de propostas,
indica a pesquisa: a maioria (78%)
acredita que os partidos não têm
causas definidas e 86% afirmam que
falta no Brasil um político confiáveL
Os dados fazem parte da pesquisa
Pulso Brasil, realizada pela Ipsos em
abril com. 1.200 entrevistas presen
ciais em 72 municípios brasileiros.
A margem de erro é de três pontos
percentuais.

Quando o assunto é corrup
ção, a maioria acredita que é pos
sível governar sem desonestidade
(83%), mas pouquíssimos acredi
tam que tal possibilidade será reali
dade no país um dia: 80% dos entre
vistados acreditam que corrupção é

um problema que irá sempre afligir
o Brasil.

Para a maioria dos entrevis
tados (61%), a causa da corrupção
está na escolha dos eleitores, que
elegem políticos corruptos. Outros
36% discordam da afirmativa. A

pesquisa também indica que o bor
dão "rouba, mas faz" tem apoio de
minoria da população: um quarto
dos pesquisados concorda com a

afirmativa. O percentual dos que
discordam é de 69%.

Orgulho
De acordo com a pesquisa

Ipsos, 61% dos entrevistados afir
mam que sentem orgulho de ser

brasileiro. Desses, 34% dizem sentir
muito orgulho. O Nordeste é a região
onde há mais pesquisados com esse

sentimento: 79% sentem orgulho e

metade sente muito orgulho. A re

gião com menor percentual nesse

quesito é o Sul, onde apenas 49% dos
entrevistados afirmaram orgulhar-se
de sua nacionalidade. Em contrapar
tida, um quinto dos entrevistados
afirmaram sentir vergonha de ser

brasileiro, enquanto 16% disseram
não se orgulhar de sua nacionalida
de. O Sul é onde o sentimento é mais
acentuado (35% sentem vergonha),
seguido pelo Norte (21% envergo
nham-se de ser brasileiro). @

MICROEMPREENDEDORES TÊM ACESSO A IN-
-

FORMAÇOES EM APP

FERRAMENTA PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS FOI LANÇADA EM MAIO

PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
sou de 23,2% em abril deste ano Os microempreendedores individuais (MEl) podem utilizar, a par
para 23,7% neste mês. A taxa de tir de agora, o AplicativoMEl lançado? no último mês pela Receita Federal
maio deste ano também é superior do Brasil e pelo Comitê Gestor do Simples Nacional. A ferramenta digital
àquela observada em maio de 2015 tem o propósito de facilitar a vida do contribuinte com a disponibilização
(21,1%). de serviços de consulta, emissão de guias e obtenção de informações gerais

O percentual de famílias que sobre a modalidade.
não terão condições de pagar suas O aplicativo está disponível para dispositivos móveis com siste
contas também cresceu e chegou mas operacionais Android � iOS e permite a consulta a informações sobre
a 9% em maio deste ano. Em abril, CNPJ, situação e períodos de opção pelo Simples Nacional/SIMEI e apre
a taxa havia ficado em 8,2% e, em senta a situação mensal dos débitos tributários do contribuinte.
maio do ano passado, em 7,4%. As '

A ferramenta também permite a emissão dos Documentos de Ar
famílias que se consideram muito recadação Simplificada e o acesso a conteúdos gerais como conceito, for
endividadas chegaram a 14,9% do malização, obrigações acessórias e quiz para testar conhecimentos.
total de pessoas com dívidas no país, Para fazer o download em seu dispositivo móvel, basta acessar o link
maior percentual desde dezembro do aplicativo no iTunes (https:/litunes.apple.com/br/app/simei/
de 2011 (15,4%). A média do temp�1040521803?mt=8) ou no Google Play (https://play.google.com/store/
com pagamento em atraso ficou em apps/details?id=br.gov.fazenda.receita.mei). @)
62,6 dias. @

.....
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SICOOB APRESENTA NOVO POSICIONAMENTO
DE COMUNICAÇÃO

Com o conceito "Faça Parte':
o maior Sistema de Cooperativas de
Crédito do Brasil, Sicoob, lança em

julho seu novo posicionamento de
comunicação. A partir de uma cam

panha digital, composta por dois fil
mes (um para TV e outro para inter
net), anúncio para jornais e revistas,
ações de internet, peças de comuni
cação web e impressas, mídia exter-,
na e spot, o Sicoob expressa a impor
tância do indivíduo em um sistema
no qual as pessoas não são �penas
um número ou um cliente, mas par
te fundamental de um todo, de uma
instituição financeira cooperativa.

No vídeo, o narrador retrata
as similaridades entre o cooperati
vismo financeiro e a economia com

partilhada, reforçando o quanto a

instituição está, desde seu início, vol
tada para a promoção de interações
humanas. "A economia colaborativa

é intrínseca ao Sicoob, que já possui
em seu DNA o compartilhamento
mesmo antes da criação do conceito.
Com as inovações tecnológicas e a

quebra de paradigmas das novas ge
rações um novo mundo é desenha
do, no qual o Sicoob ganha um novo

protagonismo" explica o consultor
de Comunicação e Marketing do Si
coob, Marcelo Vieira.

Nesse contexto, muito mais

que transações financeiras, o Sicoob
oferece novas relações entre a insti

tuição, as pessoas e o mundo. "Uma
experiência diferente, que precisa ser
percebida em todos os seus âmbitos':
completa o executivo.

Criada pela Criativa Comu
nicação Integrada, o filme, começa a

ser veiculado a partir de hoje, 15/7.
_ Assista ao vídeo: J..,ttps:/ /you

tu.be NIviki bXUQ T.:8
Escrito por: Sicoob Confederação@

INICIA A VENDA DE INGRESSOS PARA A OK

TOBERFEST

POR ENQUANTO, OS TICKETS DE

VEM SER ADQUIRIDOS PELA IN

TERNET

Assessoria de imprensa 33a Ok
toberfest

Iniciou nesta sexta-feira (5)
a venda de ingressos para a 33a Ok
toberfest de Blumenau. As entradas
para a maior festa alemã do Brasil
podem ser adquiridas no site oficial
do evento: www.oktoberfestblume
nau.com.br. Por enquanto, os tickets
serão vendidos apenas pela internet
e cada solicitante poderá comprar
até cinco ingressos por CPF.

Com relação aos valores, a

organização manteve os preços do
ano passado, com exceção dos sába
dos e véspera de feriado. Os ingres- .

sos vão custar R$ 10 para domingos,
terças (exceto véspera de feriado),
quartas (exceto feriado) e quintas
- feiras e R$ 30 para as sextas-feiras
e no feriado do dia 12 de outubro.
Nos sábados e na véspera de feriado
a entrada custará R$ 40. Lembrando
que na primeira noite de festa, dia 5,
no encerramento, dia 23, além das

segundas- feiras (dias 10 e 17) a en

trada é gratuita.
O reajuste deste ano, em dias

específicos, foi necessário devido à
inflação, aumento no custo de ope
racionalização da festa e também
para subsidiar a manutenção dos
valores nos outros dias da semana.

Além disso, este ano a Oktoberfest
terá quatro dias de gratuidade, um
a mais que em 2015. "Com essa po
lítica de preços temos a certeza de
que a Oktoberfest continua sendo
a festa mais barata do Brasil", con
firma o presidente do Parque Vila
Germânica e secretário de Turismo,
Ricardo Stodieck.

A organização orienta que
os visitantes comprem o ingresso
antecipadamente, garantindo entra
da na festa. Desde 2013, devido ao

cumprimento do Termo de Ajuste
de Conduta (TAC) assinado jun
to ao Ministério Público, ocorre o

controle e limitação de público no

Parque Vila Germânica, local onde
ocorre a festa. No total, 40.704 pes
soas podem curtir a Oktober simul
taneamente.@

DE 7 A 25 DE OUTUBRO

J

•

nascana.

�www.hotelkretzer.com.br
• contatoõhotelktetzer.com.br
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Após três anos de preparação seguiu
para Varsóvia, para participar da Jornada
Mundial da Juventude, o alfredense Fábio

Maffei, responsável :

por redigir a coluna
"Nas Paradas de Sucesso" do Jornal Alfre
do Wagner e deste nosso Jornal Capital das
Nascentes.

Seguindo com um grupo de jovens
da Diocese de Rio do Sul, Fábio Maffei em
barcou para a Amsterdã, onde fez uma es

cala e pode conhecer um pouquinho da Ho

landa, e de lá pegaram voo para Cracóvia.

Fábio ficará hospedado em casas de famílias

polonesas na cidade.
A XXXI Jornada Mundial da Juven

tude realizou-se nos dias 25 de Julho a lo de

Agosto na cidade de Cracóvia, na Polônia.
Para o jovem alfredense a viagem foi

uma experiência inesquecível. "Ver culturas
tão diferentes como a dos países que visita
mos em 20 dias é surpreendente! afirmou
Fábio Maffei.
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