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Durante visita de secretário, lideranças
pedem estadualização de rodovia
Secretário estadual de Infraestrutura, João Carlos Ecker, vistoriou o
trecho de asfalto no interior que liga a BR-163 até a linha Santo Isidoro
São José do Cedro

O

prefeito de São José
do Cedro, Plínio de
Castro, o vice-prefeito,
José de Conto, secretários
municipais e vereadores
acompanharam o secretário Estadual de Infraestrutura, João Carlos
Ecker, durante vistoria
pelo trecho de asfalto no
interior que liga a BR-163
até a linha Santo Isidoro.
As autoridades encontraram o secretário no trevo
de acesso à linha Esquina
Derrubada e, junto com,
ele percorreram os oito
quilômetros da rodovia.
Anteriormente,
Plínio de Castro, o vereador
Arlindo Bicego e outros
vereadores reiteraram o

pedido do projeto para
estadualização da rodovia que liga São José
do Cedro a Palma Sola,
passando pela linha São
Vendelino, local em que
reside o vereador Arlindo
Bicego. Na oportunidade
Plínio de Castro também
reforçou o pedido de recursos para elaboração
do projeto para a conclusão do trecho asfáltico
entre a linha Santo Isidoro e o Distrito de Mariflor.
Durante a vistoria,
João Calos Ecker relatou
que a previsão é de que
até o final do ano essa
obra seja concluída e
inaugurada. Os trabalhos
de colocação de massa
asfáltica já foram concluídos, faltando o sarjete-

Ascom/P-Cedro

amento, pinturas entre
outros detalhes para a
obra ser entregue. João
Carlos Ecker ressaltou estar satisfeito ao ver que a
obra está quase concluída
e atendendo os agriculto-

res do município que tanto reivindicaram por esse
asfalto. O prefeito, Plínio
de Castro, disse que a expectativa é grande para a
cerimônia de inauguração desta obra.

Apresentações e homenagens marcam abertura da
Semana do Meio Ambiente

Belmonte

C

om o objetivo de conscientizar a população
sobre a preservação do
meio ambiente, a comunidade escolar, a administração municipal e as secretarias de Agricultura e Meio
Ambiente e de Educação
promoveram a abertura da
Semana do Meio Ambiente. O evento foi realizado
no dia 21, em comemoração ao Dia da Árvore, na
presença de autoridades
locais, servidores, estudantes, professores e agri-

cultores.
Na oportunidade, a Escola de Educação Básica
Francisco Brasinha Dias,
o Centro de Ensino Fundamental Professor João Revers e o Centro de Educação Infantil Pingo de Ouro
prestaram homenagens à
natureza e deixaram suas
mensagens. Neste ano,
além do tradicional plantio
de uma muda de árvore na
Praça Pública Municipal,
os estudantes da Rede Municipal de Ensino tiveram
palestras com a Polícia
Ambiental e com o coorde-

Ascom/P-Belmonte

C

om a finalidade de incentivar a produção de
mel no Estado, a Federação
das Associações de Apicultores e Meliponicultores
de Santa Catarina (Faasc)
e a Fundação Banco do
Brasil (FBB) elaboraram
um programa que prevê a
realização de um diagnóstico, o georreferenciamento dos apiários, a certificação orgânica e a doação de
caixas para impulsionar a
atividade nos municípios.
Em Belmonte, a Secretaria da Agricultura, a
Epagri e a Associação de
Apicultores e Meliponicultores (Apibel) encaminharam o projeto e receberam
54 caixas-ninho, padroni-

zadas com um sistema de
qualidade internacional
e que se adequam às normas técnicas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT).
O ato oficial de entrega
do material aconteceu no
último dia 21, na presença
de autoridades locais, servidores da Secretaria da
Agricultura, dos sócios da
Apibel e do técnico da Epagri de Descanso, Vilmar
Milani. De acordo com o
secretário da Agricultura,
Gheison Paulo Zambiasi,
as caixas recebidas já foram distribuídas e destinam-se, principalmente,
para alojar abelhas da espécie Melipona Scutellaris,
a popular Uruçu ou abelha
sem ferrão.
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Estudantres participaram de apresentações em
homenagem ao Dia da Árvore

nador do Curso de Agronomia da FAI Faculdades, de

Itapiranga, Anderson Clayton Rhoden.
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As colmeias recebidas
permitirão aos apicultores o melhoramento do
processo de extração, um
investimento para qualificar o mel e seus derivados
e aumentar os índices de
exportação, os quais, atu-

almente, alcançam seis mil
toneladas por ano no Estado. Conforme o presidente da Apibel, João Decol, a
Associação irá buscar novos projetos e cursos para
aprimorar a produção de
mel no município.

Mudança

saída de Cris Zanatta do PMDB foi uma iniciativa deixada
para a última hora, mas não é surpresa alguma. Desde
a eleição, no início do ano, com o PT e o PR, gerou-se uma
situação insustentável, apimentada por declarações fortes e
definitivas de parte a parte. Nos bastidores, a crise era ainda
pior. O PMDB analisou inclusive a possibilidade de expulsão, o
que juridicamente era bastante difícil, já que a vereadora votou nela mesma na eleição da Câmara. Há um acordo que foi
descumprido, mas isso geraria uma batalha longa e desgastante, que talvez não terminasse com o fim do mandato.

A

Para ambos

saída da vereadora Cris Zanatta gera um evidente
desgaste para o PMDB, mas foi a solução mais viável e
sensata para os dois lados. O PMDB corria o risco de ter a
presidente da Câmara concorrendo pela sigla e pedindo votos para a oposição. Ela é candidata nata e tem vaga garantida para concorrer. Não poderia ser barrada pelo partido.
Já a vereadora poderia ter uma campanha complicada, com
o partido e filiados trabalhando contra durante o processo
eleitoral. E mais: a briga nunca foi superada e a cisão era
dolorosa para ambos. O desfecho foi dos males o menor.

N

Perimetral

o governo do ex-prefeito Jarcy Antônio de Martini, o Gaplan,
que era o Gabinete de Planejamento do Governo do Estado,
através de convênio com a prefeitura de São Miguel do Oeste,
elaborou o mapa da cidade. Em direção a Bandeirante, a cidade
só ia até a Rua Oiapoc. O curioso é que havia um projeto de
contorno viário, chamado Perimetral Oeste, que deveria cortar
a área onde hoje é a Unoesc, interligando, na altura da antiga
Ceval, à rua Dom Pedro II, no Bairro Estrela.

Nada ainda

assaram-se mais de 30 anos e a perimetral continua
sendo um projeto. Há cerca de 5 anos recebi um arquivo
em ‘Power Point’ mostrando o trajeto do contorno. Do papel,
porém, só saiu uma parte, junto ao trevo de acesso a Paraíso,
cuja obra foi interrompida por falta de recursos do PAC, do
Governo Federal. O trajeto já não é mais o original, tendo
sido estendido em direção ao Sul, passando agora pela Linha
Santa Catarina e Alto Guamerim. Se demorar muito tempo, é
provável que o trajeto tenha que ser novamente alterado.

R

Jornalista

ecebi uma cópia de duas folhas publicadas pelo jornal Voz
da Fronteira. Ambas em “frente única”. O verso não trazia
nada impresso. Uma publicação do dia 27 de julho de 1969.
Outra, do dia 03 de agosto de 1969. Chama a atenção um texto
escrito pelo Padre Aurélio Canzi, misto de padre, colonizador,
conselheiro, “médico”, guru e, como se vê, também “jornalista”,
mesmo sem diploma. Ele descreve a saga dos primeiros moradores da Vila Oeste: “Já com o nome de Vila Oeste, começa uma
nova epopeia, que só os peitos de aço a poderão escrever”.

L
O ato oficial de entrega do material aconteceu no último dia
21, na presença de autoridades locais e apicultores

Confirmando

vereadora Cris Zanatta filiou-se ao PSDB. Uma grande
aquisição para os tucanos de São Miguel do Oeste, não
apenas por chegar à presidência da Câmara, como a conquista
de uma cadeira no Poder Legislativo. Não se pode esquecer o
potencial de votos que a vereadora agrega à sigla. Também é
inegável que essa mudança altera o quadro político, pois Cris
Zanatta aparece com potencial para a corrida majoritária. O
PSDB está rindo à toa. Resta saber que caminhos o PMDB vai
tomar diante dessa perda de força na Câmara de Vereadores.

P

Apicultores são beneficiados com caixas padronizadas
Belmonte
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Prefeito Plínio de Castro aproveitou para fazer novas
reivindicações ao secretário
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Pioneiros

ideranças como o Padre Aurélio, Alexandre Tiezerini, José
Brisola e outros, foram os pioneiros da imprensa local e
regional. A Voz da Fronteira foi um veículo que nos permite
olhar o passado e entender de onde viemos. Temos novos
“operários das letras”, como dizia o falecido João Vieda nas
páginas do Diário da Manhã de Chapecó, Darcy Schultz, no
O Celeiro e no próprio Diário da Manhã, Ademar Baldissera,
na Peperi, e hoje, Edson Furhmann e Euclides Staub nas
páginas do jornal Imagem, entre outros. No rádio, Adilson
Baldissera, capitaneando a Rede Peperi, ou Wolmir Hübner,
no Sistema 103. Estes são os “pioneiros modernos”.

N

Milagreiro

o mausoléu do Padre Aurélio Canzi, no alto da gruta
Nossa Senhora de Lurdes, um grande número de pessoas
acende velas, escreve e deixa cartas com pedidos e com agradecimentos por graças alcançadas. Imagina-se que rezar pelo
Padre Aurélio traga frutos e graças, senão não haveria por
que agradecer. Como católico, acredito na fé e reconheço que
o padre tinha grande ascendência sobre seu rebanho. Pelo
sim, pelo não, elevo minhas preces pela alma do religioso. Um
empurrãozinho, se for para o bem, não faz mal a ninguém.
Este conteúdo também está no blog: ageuvieira.blogspot.com.

