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Amigos leitores
Ultrapassamos a metade do
ano 2017, superando as crises
governamentais políticas e as
corrupções, mas o povo brasileiro
lutador e empreendedor vem
superando todos esses obstáculos. E
por falar em empreendedor
salientamos aqui o nome do
empresário Augusto Antônio
Francio que recebeu o título de
Cidadão Honorário, comenda esta
proporcionada pelo legislativo
Caçadorense. Focamos ainda nesta
edição a tradicional festa de Santo
Antônio, promovida pelo grupo
Tedesco, a exposição de carros
antigos, baile dos namorados e
demais assuntos abordados pelos
nossos colunistas.
a Direção.

A todos uma boa leitura!
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Citrolumine no
Combate Contra as Manchas
Manchas na pele, o que são?
Quais os tipos mais comuns?
E como trata-las?
O que são as manchas na pele ?

M

anchas na pele são muito comuns tanto em homens
quanto em mulheres, e elas podem ser causadas por
diversos fatores, sendo que as mais comuns são causadas
por um longo período de exposição ao sol sem a utilização de ﬁltros
solares. Mas não existem somente essas manchas na pele, outros
fatores como alterações hormonais, ou até mesmo fatores genéticos
também podem ser os precursores do problema.
As manchas na pele são causadas pelo excesso da
produção de melanina, ou até mesmo a deﬁciência da produção,
onde a deﬁciência dessa produção pode ocasionar a
despigmentação da pele, causando manchas brancas, ou com
coloração mais clara do que o tom natural da pele.

Quais os tipos mais comuns de manchas na pele??
Quando nos expomos muito ao sol, em um longo período
sem o uso de ﬁltro solar, isso pode aumentar o estimulo na produção
de melanina, proteína responsável pela coloração e proteção da
pele, ocasionando manchas de coloração mais escura, essas são as
mais comuns conhecidas como melanose solar, ou “manchas senis”
elas são mais escuras e mais comuns em pessoas com idade
avançada. Mas elas não são provocadas pela idade e sim pelo tempo
de exposição ao sol.
Portanto, elas aparecem ao longo da vida, principalmente,
em pessoas de pele clara. Essa pigmentação ocorre por causa do
dano solar acumulado ao longo dos anos, que se reﬂete no aumento
do número de melanócitos (células que produzem o pigmento),
produzindo mais melanina e escurecendo a pele através das
manchas. Os locais mais comuns de aparecer são nas áreas que
ﬁcam muito expostas ao sol, como o dorso das mãos e dos braços, a
face, o colo e os ombros.
Temos também o melasma, que são aquelas manchas castanhas e
irregulares que aparecem, principalmente, nas maçãs do rosto testa,
nariz, lábio superior e têmporas. E as mulheres são as maiores
vítimas, por culpa dos hormônios femininos. Os homens
representam somente cerca de 10% dos casos.
O melasma é caracterizado como um distúrbio da
pigmentação da pele, um aumento exagerado de melanina, que se
intensiﬁca ainda mais quando há um aumento de hormônios no
organismo. Ou seja, os anticoncepcionais, a reposição hormonal e a
gestação podem piorar a situação.
Além dos hormônios, existem também outros fatores que
podem inﬂuenciar no aparecimento das manchas e/ou piorar o
quadro: fatores genéticos, problemas na tireoide e a luz solar, que
estimula ainda mais a produção.

Mas claro que não temos somente esses tipos de manchas,
como disse no início existem vários tipos até em casos genéticos,
mas como essas são as mais comuns e as de maior incidência, temos
para elas um tratamento bem acessível.

Tratamento para manchas
Hoje em dia temos muitos despigmentantes com ação
comprovada para esses tipos de manchas na pele, que não são
nocivos, ou que são até mesmo naturais, sem agredir a pele sem
prejudicar a saúde desencadeando problemas mais graves.

A ação do Citrolumine
Citrolumine é um ativo botânico, líquido, altamente
concentrado, lipossomado (penetra mais profundamente na pele),
derivado de citroﬂavonóides extraídos de frutas cítricas.
Desenvolvido para clarear o tom de pele em geral,
aumentar sua luminosidade e despigmentar manchas. Citrolumine
foi desenvolvido para clarear o tom da pele em geral, despigmentar
as manchas e aumentar a luminosidade. Além destas propriedades,
os citroﬂavonóides deste ativo, também são potentes agentes antiinﬂamatorios e antioxidantes.

Aplicações
Clareadores de pele e manchas (sardas, senis, causadas pela gravidez ou de sol);
Produtos anti olheiras;
Produtos anti-aging.

Produtos iluminadores;

Vantagens
100% natural;
Pode ser utilizado por grávidas, lactantes e crianças;
Também é indicado para peles sensíveis ou sensibilizadas.
Não deixe mais que essas manchas
incomodem você, pois o tratamento é
simples e comprovado, e sem o
desencadeamento de problemas maiores.
Venha até a Fórmula Exata e
converse com os nossos farmacêuticos que
poderão esclarecer as suas dúvidas e a melhor
a opção para o seu rosto
Karina Maiberg Polo
7 Fase curso de Farmácia

|49| 3563-1728 / 3563-6606

contato@formulaexata.com
Av. Senador Salgado Filho, 33 - Centro - Caçador/SC

Augusto
Francio
A

ugusto Antonio Francio nasceu no dia 16 de
julho de 1943, no Distrito de Nova Danzig,
hoje denominada Cambé, Estado do
Paraná. Filho de Luiz Caetano e Juliana Debertolis
Francio, chegou a Caçador em 2 de novembro de
1949, acompanhado de seus pais.
Em 1950 foi alfabetizado no Colégio Nossa Senhora
Aparecida. Concluiu o Curso Primário no Grupo
Escolar Professor Paulo Schieﬄer, em 1954. De 1955
a 1958, concluiu o então Curso Ginasial no Colégio
Aurora, que era dirigido pelos irmãos Maristas.
Casado com Zilda
Brasil Francio é pai
de Ana Cristina,
Maria Margareth,
Viviane e Maria
Fernanda, tendo
ainda seis netos:
Isadora, Leonardo,
Me l i s s a , L a u r a ,
Clarissa e Beatriz,
além de genros.
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Concluído o curso Ginasial, em 1º de
dezembro de 1958, foi admitido como funcionário na
empresa Sociedade de Indústrias e Construções
Ltda., atual Sincol S.A Indústria e Comércio, nesta
cidade.
Ao c ompl e t ar 1 8 ano s d e i d a d e foi
emancipado pelo seu pai para ser nomeado diretor da
Sincol. Nela trabalhou até 31 de dezembro de 1978.
Orgulha-se de ter grandemente contribuído para o
desenvolvimento dessa importante empresa
caçadorense.

Em 1981 concluiu o Curso de Administração
na FEARPE – Fundação Educacional do Vale do Rio
do Peixe, mais t arde denominada UNC –
Universidade do Contestado, da qual foi seu vicepresidente no período em que instituição passou a
denominar-se UNIARP – Universidade Alto Vale do
Rio do Peixe.

Ao nal de 1961 concluiu o Curso Técnico em
Contabilidade na Escola Técnica de Comércio
Caçadorense, anexa ao Colégio Aurora, também
dirigida pelos Irmãos Maristas. Apenas duas
semanas após, com o falecimento de seu pai, assumiu
as responsabilidades de chefe de sua família, numa
época de muitas di culdades.

Em 20 de abril de 1979 liderou a fundação da
Frame Madeiras Especiais Ltda – a Frameport – que,
atualmente é a maior fabricante de portas de
madeiras de Montantes e Travessas das Américas.
Com mais de oito mil itens diferentes produzidos em
suas instalações, a Frameport vende a totalidades de
seus produtos no mercado internacional.
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Em 15 de fevereiro de 1980 fundou –
nominando-a em homenagem à sua mãe – a Juliana
Florestal Ltda., empresa esp ecializada em
re orestamento, primeira empresa catarinense
certi cada pelo F.S.C Forest Stewardship Council, o
selo verde internacional. Controlando mais de 12 mil
hectares de terra a Juliana Florestal recupera,
preserva e enriquece a vegetação nativa enquanto
planta, cultiva e colhe orestas de pinus sobre mais de
7.500 hectares líquidos, garantindo o permanente
fornecimento de matérias primas orestais à Frame
Madeiras Especiais Ltda. Com isso o Grupo
Frameport atingiu a sustentabilidade plena de suas
atividades no longo prazo.
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O grupo Frameport segue desenvolvendo métodos dinâmicos de administração,
aplicando continuamente tecnologias modernas para a redução de custos, a
melhoria constante do ambiente de trabalho, o treinamento técnico e social de seus
colaboradores e a ampliação da sua participação nos mercados internacionais. O
Grupo orgulha-se de contribuir amplamente no desenvolvimento orestal,
econômico e social de Santa Catarina.
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O

Sr. Augusto Antonio Francio esteve e está presente na comunidade caçadorense, auxiliando-a na
estabilidade e manutenção das suas instituições, e contribuindo para o bem-estar da comunidade.

Há quinze anos a Frameport criou o Projeto Pescar, que continua criando oportunidades aos jovens em
risco social na comunidade caçadorense.
Ao longo da sua vida enfrentou muitas dificuldades e atravessou períodos econômicos alternadamente
prósperos e depressivos, comuns nas atividades da base florestal da região. Continua ativo à frente do Grupo
Frameport e orgulha-se de proporcionar oportunidades a cerca de mil colaboradores diretos.

Vale salientar ainda que o homenageado também já foi agraciado no ano de 2009
com a medalha o “Desbravador Caçadorense. (Fonte. ASCOM. CMC)
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Augusto Antonio Francio
Cidadão Honorário
de Caçador
O Plenário Osvaldo José Gomez cou lotado
na noite desta sexta-feira (16 de junho) para
acompanhar a entrega do Título de Cidadão
Honorário de Caçador ao empresário Augusto
Antonio Francio.

A solenidade, marcada pela emoção e o
reconhecimento dos caçadorenses aos relevantes
serviços prestados pelo homenageado ao longo dos
anos, aconteceu no dia 16 na Câmara Municipal.

Ao som de Hallelujah, Augusto Francio
adentrou à Câmara acompanhado da esposa Zilda, e
foi recepcionado pelos vereadores em comissão.

Em seguida, a sessão
foi conduzida pelo
presidente Rubiano
Schmitz, tendo ainda
na mesma das
autoridades o viceprefeito Alencar
Mendes, que no ato
representou o prefeito
Saulo Sperotto, aos
Cidadãos Honorários
Va l d i r C o b a l c h i n i
(Deputado Estadual), Imar Rocha (Secretário da
ADR) e Lucir Christ, que representou os demais
Cidadãos Honorários do Município, o homenageado
e esposa.
O presidente Rubiano Schmitz destacou
durante a solenidade a trajetória de Augusto Francio,
a r mand o qu e a hon r ar i a s e t r at a d e u ma
homenagem àquele que, cumprindo o seu papel,
ajudou a concretizar projetos e sonhos, agindo em
prol da coletividade, trazendo desenvolvimento e
inegáveis benefícios para o Município.
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“É importante consignar, que a concessão
deste honroso título ao nosso homenageado, resulta
da aprovação unânime pelos membros do Poder
Legislativo, formalizada através do decreto
legislativo número 279, de 21 de fevereiro de 2017.
Com isso, rea rmamos mais uma vez a nossa
gratidão e o nosso reconhecimento ao Sr. Augusto
por tudo quanto fez e faz por esta terra e sua gente”.

sente privilegiada, especialmente pela sua bra,
empreendedorismo e por tudo o que fez e faz,
gerando emprego e renda, envolvendo-se com as
coisas da nossa comunidade e tornando nosso
Município cada vez mais pujante”, disse.

Falando em nome do Poder Legislativo, a
Vereadora Cleony Figur comparou o Título de
Cidadão Honorário à adoção de um lho, uma vez
que o homenageado passa a ser conterrâneo da terra
natal, tendo mais uma naturalidade.

“E o povo de Caçador quer que o senhor
Augusto pertença à sua família, cujo o sobrenome é
Caçadorense. Fora escolhido porque cativou nosso
povo. Assumiu os desígnios do poeta o qual ensina
que somos responsáveis pelo que cativamos. Pela sua
conduta, pelo seu trabalho, pela sua preocupação
com as coisas da nossa Caçador, tem demonstrado o
amor por esta terra e por sua gente”, completou.

O homenageado da noite iniciou seu
discurso relembrando a visita dos Vereadores a
residência de sua lha, ainda em fevereiro, quando
lhe deram a notícia que seria homenageado.
Convicto de que tinha sido convidado para jantar,
surpreendeu-se com a chegada da comitiva
anunciando a entrega do Título de Cidadão
Honorário. “Foi uma grata surpresa, a qual fez me
perguntar num primeiro momento se era merecedor
de tal honraria. Hoje, no entanto, diante de tanta
gente querida, amigos e familiares dando o seu
testemunho, me recebendo com tanto carinho, sintome lisonjeado em obter hoje essa dupla cidadania, de
dizer que nasci em Cambé, no Paraná, mas encontrei
em Caçador um ambiente fabuloso para viver,
trabalhar, formar família, fazer amigos e ser feliz”,
destacou.
Augusto fez questão de agradecer a família pelo
apoio em todos os momentos. Lembrou do pai, de
quem herdou o gosto para o trabalho, a honradez e a
persistência; da esposa, companheira de todos os
momentos, e dos lhos e netos, alicerces para se manter
rme diante das adversidades.

O vice-prefeito Alencar Mendes também
destacou o empreendedorismo e visão futurista de
Augusto Frâncio. Para ele, é um orgulho para a
c i d a d e tê - l o c omo i nte g r ante prove d or e
incentivador do desenvolvimento local. “Caçador se

Como cidadão, compartilhou o sonho de ver o
país sendo comandado por pessoas honestas, que
pensem no povo e não nos interesses particulares,
chamando a atenção para a responsabilidade popular
para que isso aconteça. “Temos plenas condições de um
dia realizar este sonho, mas é preciso começar a
mudança por cada um de nós”, nalizou.
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Homenagem da família
Falando em nome dos demais familiares, a lha Maria Margareth
descreveu a gura do pai, esposo, avô, e do amigo de todas as horas,
enaltecendo os seus principais ensinamentos, baseados na honestidade e
a humildade, além de demonstrar a importância de ser persistente na
busca pelos seus sonhos. “Como pai, sempre nos incentivou pelo gosto
da leitura e da boa música. Estimulou-nos a buscar novos
conhecimentos. Como avô continua sendo o mesmo brincalhão dos
nossos tempos de infância. Sempre buscando orientá-los nos mesmos
princípios em que fomos criadas. Você, pai, é a pessoa que nos ensinou e
ainda nos ensina pelo exemplo a sermos pessoas de Bem. Pois, as
palavras convencem. Mas, o exemplo arrasta”, completou.

O grupo seleto
Lucir Telmo Christ, discursando em nome dos demais Cidadãos Honorários, enalteceu em seu
pronunciamento o reconhecimento de uma cidade e de seu povo ao trabalho, dedicação e espírito
empreendedor que Augusto Francio possui, fundamentais, segundo ele, para o seu sucesso, e de grande
importância para o desenvolvimento pleno da cidade.

“Hoje, Caçador, o cialmente te reconhece
como lho. No entanto, é oportuno dizer que se
trata apenas de uma formalidade, pois desde o dia
em que aqui chegou, ainda criança e sem saber o que
o destino lhe proporcionaria, tornou-se um
caçadorense nato, daqueles que não se abate diante
das di culdades, e faz delas um estímulo para seguir
lutando, prosperando e vencendo na vida”, a rmou
Lucir.
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Mensagens - Augusto Francio
Esposa e Filhas
Augusto, em primeiro lugar quero dizer que é muito grati cante estar a
seu lado, pois você além de me dar uma linda família, é um pai, um
esposo exemplar. Estamos nós todos orgulhosos pela homenagem a você
conferida, pois esta comenda é um re exo de todo seu
empreendedorismo, sua garra e determinação em fazer tudo com
honestidade e dedicação sempre olhando a frente e procurando o bem
estar de todos a sua volta. Amo você.
Zilda Francio
Sinto-me Feliz por estar junto com a família
participando deste momento impar antigo pai.
Tenho muito orgulho de ser sua lha. Amo você.
Parabéns pela merecida homenagem.

Querido pai. Parabéns pela comenda de Cidadão
Honorário de Caçador, pois isto re ete o que
sempre nos ensinou através de suas ações: “Ser uma
pessoa do Bem”. Amo-te muito.

Maria Fernanda

Viviane

Pai, você uma pessoa que tem várias qualidades,
mais o que tem em destaque é a sua honestidade,
dedicação, persistência, otimismo e principalmente
a preocupação com todos a sua volta. Amo você.
Pai te parabenizo pela homenagem, salientando que
isto é re exo de suas ações éticas, dedicação e ideias
a frente de seu tempo. Você é o modelo de vida que
nos inspiramos. Te amo.

Maria Margareth
Feeling - 13

Ana Cristina

Mensagens - Augusto Francio
Amigos
Mauro Fontana
Caro Augusto: Nossa amizade junto com tua família já vem de 50 anos por isso conheço sua
trajetória de vida, sabendo assim que mesmo com os obstáculos surgidos jamais deixou de lutar porque
você carrega no sangue, garra, bra, coragem, honestidade, liderança e uma vontade férrea de atingir
seus objetivos. Parabéns.

Carlos Julio Lurhs
Caro Augusto: Conhecemo-nos a mais de 50 anos e mantemos uma relação de amizade forte e
duradoura acompanhada de um relacionamento comercial muito proveitoso para ambos. Esta amizade
tão longa marca uma história linda em nossa família que nos uniu ainda mais trazendo muitas
alegrias e felicidade. Parabéns amigo.
Brígida Kinderman
Augusto, tenho grande admiração por você, pois com o falecimento de nosso pai, você ainda um
jovem assumiu nossa família, cuidando de nossa mãe, de mim e da Madalena, nossa querida irmã.
Cuidados estes em todos os sentidos sempre zelando por todos para que tivéssemos uma trajetória de
vida feliz. Te amo meu irmão.
Dr. Luiz Eugênio Rossa Beltrami
Justa e merecida homenagem amigo Augusto. Seus valores éticos, morais e espirituais e sua
grande capacidade de administração e sua experiência de sucesso e um marco de sua existência onde
passa.
Aurélio de Bortolo
Augusto, sua vontade de empreender, seu denodo pelo trabalho, sua alegria em construir e
desenvolver são algumas de suas qualidades, além de estar olhando para o futuro, buscando soluções e
tecnologia para o desenvolvimento mas nunca deixando de preocupar-se com a inclusão social para
que as pessoas possam ter uma qualidade de vida melhor. Parabéns.
Anderson Caetano – Comandante Bombeiros Voluntários
Sempre engajado incentivando e apoiando a corporação Sr. Augusto tem assim sua
participação para que nos possamos ser uma referencia em bombeiros Voluntários. Precisamos de mais
pessoas como o senhor para que possamos ter uma sociedade mais justa, sempre buscando o bem
comum. Parabéns pela merecida comenda.
Cleber da Silva – Ex-Aluno Projeto Pescar
Estou aqui para agradecer ao Sr. Augusto, sua empresa e a toda família FRAME pela oportunidade
que me destes através do Projeto Pescar, este que busca dar uma qualidade de vida melhor a aquelas
pessoas que as vezes já não tem mais uma perspectiva, mas ali você aprende deste o inicio a buscar sempre
seus peixes, seus sonhos. Isto aconteceu comigo. Sou contador formado, pós-graduado, bombeiro voluntário
e com família constituída, tendo minha casa e meu veiculo. Parabéns por esta homenagem.
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Sr. Augusto Francio recebendo a comenda

Em nome dos colaboradores da FRAMEPORT, o amigo

A Sra. Zilda Francio recebeu

através do Vice prefeito de Caçador, Alencar

e sócio Aurélio de Bortolo entregou a homenagem.

o carinho em nome do

Mendes.

L e g i s l at i v o at r av é s d a
vereadora Sirley Ceccatto.

O Presidente da Associação Empresarial de Também prestaram sua homenagem ao Sr. Neoberto Balestrin e Eugênio Luis Rossa
Caçador , Moacir Salamoni homenageando Augusto Francio a Associação de Bombeiros Beltrami entregando a homenagem da
cidadão Honorário de Caçador.

Voluntários através de Comandante UNIARP.
Anderson Caetano.

C ol ab oradores d a FR AMEPORT t amb ém
homenagearam a Sra. Zilda Francio.
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Textos:(ASCOM-CMC e Edumar Jr.)
Fotos: Acervo pessoal e Edumar Jr.

Artes
A Festa Junina retratada
na arte brasileira
Giovana
Castanheira
Bazeggio

A

s Festas Juninas pipocam pelo país durante todo mês
de Junho, que no dia 24 de junho celebra São João
com direito a muita comida típica, música, dança e
alegria. Mas apesar de ser considerada uma celebração
tipicamente brasileira, saiba que esta é uma tradição
importada dos países europeus! Isso porque a nossa “Noite
de São João” coincide com o solstício de verão no hemisfério
norte, que era comemorado desde os tempos mais remotos
pelos camponeses com festas repletas de fogueiras.
Pois hoje não há como negar que a festa junina é uma das
nossas expressões culturais mais características, não é
mesmo? Tanto é que elas inspiraram a criação de inúmeras
obras de arte maravilhosas.
Foi pelas mãos de importantes pintores, como Portinari e
Anita Malfatti, que o colorido dos balões, bandeirinhas,
fogueiras e quadrilhas foram eternizados em quadros que
cativam e emocionam.

ANITA MALFATTI
Uma das grandes representantes do movimento modernista
brasileiro, Anita Malfatti não se prendia às técnicas acadêmicas
pois buscava uma arte livre. Foi a partir da década de 1940 que a
artista começou a retratar cenas populares, incluindo as festas
juninas.

Conﬁra como as festas juninas foram retratadas
na arte brasileira:

CÂNDIDO PORTINARI
Um dos mais importantes artistas brasileiros, Cândido
Portinari também se inspirou nas cenas populares das festas
juninas em algumas criações da década de 1950.

ALFREDO VOLPI
Durante a década de
1950, o pintor ítalobrasileiro Alfredo Volpi
começou a experimentar
com o abstracionismo
geométrico. Foi daí que
nasceu a sua série
emblemática que retrata
bandeirinhas e mastros
das Festas Juninas.
Volpi é considerado
como um dos artistas
mais importantes da
segunda geração do
modernismo.

Fonte:http://studiolabdecor.com.br/
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Espiritualidade
Salmo 17 (16): Apelo do inocente.
Neste salmo, o homem justo se
apresenta diante de Deus como realmente
inocente, puro, limpo de coração. Assim ele
clama, de imediato: “Escuta, Yahve, a justiça
(com a qual ele se identiﬁca), nada de fraude
em meus lábios; Teus olhos contemplam o
direito”. Deste jeito, de coração sincero, ele, o
homem, se apresenta diante de Deus.
E na sequência continua: “Tu m pões à
prova, sem nada encontrar, nem uma
murmuração em meu coração; minha boca não
pecou, do jeito dos homens, guardei a palavra
dos Teus lábios, e eu segurei meus passos
dentro dos Teus caminhos. Eu estou sempre
diante de Ti, eu Te chamo e Tu me respondes”.
Pode você pensar e julgar: 'mas isto é
orgulho...como pode ser agradável a Deus esta
apresentação de um homem. Parece o 'fariseu
hipócrita', incriminado pelo Mestre, Jesus. Na
verdade, no entanto, o leitor deve sentir aqui
uma alma pura, não um ser humano
jactancioso, cheio de sentimentos de
grandeza, mas um coração simples,
verdadeiramente inocente, no sentido bem
original da palavra: um inocente, com coração
de criança.
E o que ele vai pedir a Deus é que Ele o
defenda dos inimigos. Mas quem são os
'inimigos' do salmista? São sempre os
inimigos de Deus, é: aqueles que rejeitam
Yahve, que não tem Yahve como seu Deus,
passando assim a ser inimigos do salmista e de
Deus. Aqui ele os deﬁne assim: “contra
aqueles que se levantam à Tua direita”.

Esses inimigos, “em gritarias, fazem
cerco contra mim, escondidos em suas
gorduras, eles se dão grandes ares, com seus
olhares me jogam no chão, parecem um leão
pronto para me despedaçar”.
E continua o homem inocente, sempre
perseguido pelo homem sem Deus: “LevantaTe, Yahve, vai encima dele, derruba-o, por Tua
espada, salva minha vida. Eles não são nada
mais que 'mortais', então, que esta vida seja
para eles, a (única) parte que lhes cabe”.
(Vejam aqui uma percepção da eternidade da
vida para o justo. Isto embora esta consciência
não tenha sido ainda tão bem elucidada, no
tempo dos salmos, já se mostra, como sentida
no coração).
E assim termina a oração, ou apelo do
inocente: que a parte do inimigo seja 'esta
vida', enquanto o justo pede para si:
“contemplar para sempre a face do seu Deus,
sentir-se feliz, ao despertar, com Sua
imagem”.
Ao despertar. Podia ser traduzido por
“ao amanhecer”. O amanhecer alude a um
novo dia, ou o amanhecer da vida real e eterna,
do Dia sem-ﬁm, diante do Senhor?
Então, esta é a conclusão a que o salmista é
conduzido: enquanto para o homem sem-Deus
resta apenas esta existência; para o amigo de
Deus, além desta vida, existe um Novo dia, o
Dia eterno e sem ﬁm, diante da face
resplandecente do Senhor.
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Aconteceu
com Alcir Bazzanella

Baile do Clube dos Diretores Lojistas

C

om muita elegância e glamour, aconteceu no dia 10/06 o Baile dos Namorados da CDL, realizado no
Salão de Eventos do Parque das Araucárias. A animação da Banda Flerte contagiou todos durante a
madrugada de domingo, com os sucessos dos anos 60,70 e 80. A requintada decoração ﬁcou a cargo da
minha querida amiga Clarisse, de Videira. Estiveram à frente da organização, junto com o CDL, o jornalista
Alcir Bazzanella e o colunista e fotógrafo Edumar Junior. Parabenizo a instituição pela iniciativa de promover
um belíssimo evento para a sociedade caçadorense.

O presidente da instituição Valtair Vargas acompanhado
de sua esposa Ana Cristina.

A equipe do CDL: Nelsi Ruppel, Vera De Cesaro, Lucian Dal Ponte,
Elinton Feliz e as recepcionistas, Priscila e Janaína.

Diretora Tesoureira Rose Ferlin e Esposo

Silvio Davi Eichele, Diretor de Relações Institucionais e sua esposa Marisa

Diretor Técnico Jean Carlos Danese e esposa

Silvio Davi Eichele, Diretor de Relações Institucionais
e sua esposa Marisa

Diretora Social Lidia Magro e Agostinho Magro

O Diretor Secretário Rafael Maurina e esposa

Joaquim Fernandes, Diretor de SPC e sua esposa

Leila Terezinha Longo Romão, Diretora de Eventos e Renato Romão
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A Ps Decorações e Eventos é uma empresa com 10
anos de experiência no mercado de Decoração de Eventos.
Atuando em festas sociais, eventos corporativos, ações
promocionais com projetos diferenciados. Para proporcionar
aos nossos clientes um dia inesquecível.
Sabemos que nos dias de hoje as empresas caminham juntas
evidenciando a parceria com um leque de opções para que seus
desejos sejam realizados.
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Animação da festa ﬁcou
por conta da Banda Flerte,
qual tocou diversos sucessos
para que os casais pudessem
aproveitar o máximo desde
momento.
As demais fotos da festa estão disponíveis no site: www.dahoraonline.com.br
Fotos de: Edumar Jr.

Aconteceu neste último dia 23 a reinauguração do
Show Room da Art Móveis com um novo conceito de
interiores.
Andrei Spuldaro e colaboradores receberam
convidados para o evento acompanhe na próxima edição da
Revista Feeling tudo sobre a festa o programa Alcir
Bazzanella também esteve presente.
Na foto ao lado encontra-se toda a equipe da Art
Móveis brindando e assim deixando a festa totalmente
completa.
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A Importância da Defesa Civil para a população.

A edição do Projeto PAES deste mês trás a informação
e um importante grupo de pessoas que sempre é
cionado quando alguma situação adversa acontece.
O que é a Defesa Civil?

N

os últimos dias acompanhamos os noticiários das
catástrofes naturais que estavam acontecendo em nosso
estado, as fortes chuvas e com ela os alagamentos nas
cidades e pessoas se vendo desabrigadas sem terem para onde
irem.
Cada vez mais nos deparamos com notícias referentes
aos riscos a que estamos expostos. As comunidades sempre irão
conviver com eventos naturais, que têm se intensiﬁcado nos
últimos anos, em virtude das variações de temperatura,
precipitação, nebulosidade e outros fenômenos ocasionados
pelas mudanças climáticas em escala global.
Os desastres naturais como secas e enchentes estão mais
frequentes e vêm impressionando mais por estarem atingindo um
número maior de pessoas.
Devido a tantos desastres naturais, se faz a importância
de um grupo – A defesa Civil.
A Defesa Civil vai além das calamidades, uma vez que
podem agir preventivamente de diversas maneiras (coordenação
do mapeamento de risco, palestras, conscientização, plano de
contingência, treinamento da população, etc).

Em geral, a defesa ou proteção civil constitui o processo
contínuo pelo qual todos os indivíduos, grupos e comunidades
gerem os riscos e vulnerabilidades num esforço de evitar ou de
amenizar o impacto resultante da concretização de desastres. As
ações a tomar dependem em parte das percepções do risco por
parte dos a ele expostos. Uma defesa civil eﬁciente baseia-se na
integração de planos de emergência, com envolvimento de
agentes governamentais e não governamentais a todos os níveis.
Ou seja, é um organismo que serve para orientar e ajudar
a população em caso de desastres, sejam chuvas ou outras
situações de risco.
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Quem é responsável pela Defesa Civil?
A Defesa Civil existe nos três níveis de governo:
municipal, estadual e federal. Dentro do governo federal existe
uma secretaria especial só para isso, chamada de Secretaria
Nacional de Defesa Civil (SEDEC). Ela está vinculada ao
Ministério da Integração Nacional.
O trabalho da SEDEC é, entre outras coisas, formular a
Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), que
orienta o trabalho das Defesas Civis locais e incentiva a
cooperação entre os diversos níveis de atuação.
Com a cooperação em todos os níveis, o trabalho da
Defesa Civil consegue alcançar todo o território nacional.
A Defesa Civil é composta de voluntários, bombeiros, policiais e
outros especialistas como engenheiros, por exemplo.

Defesa Civil em Santa Catarina
A Defesa Civil Estadual em Santa Catarina foi criada em
1973, pela Lei nº 4.841. Em 1998, foi reeditado o Sistema
Estadual de Defesa Civil, através da Lei nº 10.925, de 22/09/98, o
qual dispõe sobre o Sistema de Defesa Civil – SIEDC e sobre o
Fundo Estadual de Defesa Civil – FUNDEC. Com a Lei
Complementar nº 534, de 20/05/2011, a instituição passou de
Departamento Estadual de Defesa Civil - DEDC, vinculado a
Secretaria Executiva da Justiça e Cidadania - SJC e a Secretaria
de Estado da Segurança Pública - SSP, para Secretaria de Estado
da Defesa Civil - SDC

É muito bom saber que tenha pessoas preparadas para
salvar vidas e saber lidar com situações adversas. Que esta edição
sirva de homenagem a todos aqueles que dedicam seu tempo ao
cuidado com os outros!

Fontes:
http://blogdocoronelronaldo.blogspot.com.br/2012/05/
importancia-da-defesa-civil-no-pais-e.html

Como acionar a Defesa Civil?
A Defesa Civil deve ser acionada através do telefone nº
199. Este número vale para todo o território nacional, em
qualquer estado da federação e em qualquer município. Ao ligar
para o número 199, a ligação vai cair na Central da Defesa Civil
municipal da sua cidade. Não importa se o desastre já aconteceu
ou está em vias de acontecer. Chame a Defesa Civil pelo telefone
199. Qualquer pessoa pode acionar a Defesa Civil.

http://www.mi.gov.br/historico-sedec
http://www.cnm.org.br/cms/biblioteca/
Defesa_Civil_e_Prevencao_de_Desastres.pdf

Feeling - 23

Festa de

Santo Antônio
Primo Tedesco

S

anto Antônio nascido em Lisboa (Portugal) em 15 de
agosto de 1195 onde decidiu entrar para ordem
franciscana e adotar o nome de Antônio em
homenagem a santo Antão. Era um pregador inspirado, suas
pregações eram tão disputadas que chegavam a alterar as
rotinas das cidades provocando o fechamento adiantado dos
estabelecimentos comerciais.
Nessa sua rotina o santo chegou em Pádua na Itália.
La converteu um grande numero de pessoas com seus atos e
suas palavras, Santo Antônio se tornou santo por dedicar toda
a sua vida aos pobres, e para serviço a Deus. Morreu em 13 de
junho de 1231 aos 36 anos de idade.
Uma de suas tradições e a distribuição de pães aos
necessitados e aqueles que desejam proteção.
Sempre no dia 13 de junho, dia de santo antônio,
direção empregados, ex-empregados, acionistas e
convidados, participam do culto e do almoço nas
dependências da empresa. A direção da empresa é muito
comprometida com este evento, pois a família Tedesco,
geração após geração, continua devota de Santo Antônio

Padre João:
A sabedoria não esta apenas nos livros,
mas também esta em conservar a união com
Deus e dar gosto á vida. Onde damos o
verdadeiro sentido aos sentimentos, e as pessoas
que temos ao nosso redor.
Feeling
Tradicionalmente, no mês de junho
acontece nas dependências da empresa Primo
Tedesco, a homenagem ao padroeiro Santo
Antônio..
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Celebração Religiosa
Oração
Lembrai-vos, ó glorioso Santo Antônio,
amigo do Menino Jesus e ﬁlho querido de Maria
Imaculada, que nunca se ouviu dizer que alguns
daqueles que têm recorrido a vós a implorado a
vossa proteção, tenha sido abandonado. Animado
de igual conﬁança, venho a vós, ó ﬁel consolador
dos aﬂitos! Gemendo sob o peso dos meus
pecados, prostro-me a vossos pés, e, pecador como
sou, ouso aparecer diante de vós. Não rejeiteis,
pois, a minha súplica, vós, tão poderoso junto do
Coração de Jesus, mas escutai-a favoravelmente, e
dignai-vos atendê-la.

Comunhão
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Colaboradores
Primo Zini e Marcelo Tedesco

Julio Tedesco e convidados

Colaboradores

Coral

Almoço com os participantes

É realmente alcir esta
festa tem mais de 70
anos, a nossa empresa
tem quase 80 anos e meu
avô era devoto de santo
antônio, ele fez esta
igreja que está aí, e este almoço que já é tradicional, e é isto
que importa pois aqui reunimos todos os nosso colaboradores
para confraternizar, teve uma época que uma boa parte da
sociedade caçadorense participava pois a cidade era menor e a
festa era aberta ao publico, teve festa que tinha em torno de 2
mil pesoas e era tudo livre, mais tarde limitamos somente aos
funcionarios, algumas autoridades e alguns amigos, porque a
cidade cresceu, mais esta data é muito importante pois a gente
realiza uma missa e é feita a bençã dos pães que é distribuido a
todos os presentes, pois o santo antônio cuida das pessoas e
quem é solteiro ele ajuda pois é o santo casamenteiro asim tem
muitas pessoas que chegam a pegar 3 ou 4 pães, é com muita
alegria e satisfação que a Primo Tedesco agradeçe a
participação de todos e até o ano que vem.
Julio Tedesco
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Alda, Vani Tedesco, Sofia e Ana Bortolon.

EDUMAR VERGETT JR.

Com mais de 50 anos...
De atividade no Rádio e da Televisão, o
comunicador e jornalista Alcir Bazzanella é um ícone da
radiodifusão no meio oeste catarinense. Ele será um dos
homenageados no 10º ENCONTRO DA IMPRENSA
CATARINENSE, em 05 de agosto, na sede campestre da
CDL, em Chapecó.
A organização é da Associação Catarinense de Imprensa
(ACI) e da MB Comunicação. O evento consistirá de
solenidade festiva, homenagem aos profissionais de
comunicação com 50 anos de atividades, homenagem aos
100 anos do Município de Chapecó e almoço.
Parabéns ao amigo por mais esta merecida
homenagem, pois isto é reflexo de sua garra para levar o
nome do município de Caçador para todo o Brasil e o
mundo.

Parabenizo o...
Empreendedor Augusto Antonio Francio pelo
recebimento do Título de “Cidadão Honorário de
Caçador”, justa e merecida homenagem por tratar de uma
pessoa de possui o denodo para o trabalho sempre
procurando deixar um legado de perspicácia sagaz para
os negócios por onde passa, seja em instituições que é
convidado para atuar ou na sua empresa, mas sem deixar
de se preocupar com todos a sua volta, auxiliando-os de
alguma maneira para que possam desenvolver habilidades
através do trabalho para assim atingir seu
desenvolvimento profissional elevando seu padrão de
vida para o bem estar comum. Parabéns cidadão
caçadorense.

Os meus mais sinceros...
Pêsames pela irreparável perda deste que foi um dos ícones do cenário
do desenvolvimento de Caçador, Sr Onélio Francisco Menta. Infelizmente,
nem tudo está em nossas mãos. Um momento como este traz muito sofrimento,
mas precisamos nos lembrar de que não podemos controlar tudo na vida, há
coisas que estão muito acima de nós, e só nos cabe nos resignar e encontrar
algum conforto naquilo que não podemos mudar.
Silenciem as vozes e escutem apenas o vosso coração. Vivam o luto, mas
busquem paz, busquem amor, busquem luz e consolo. Não se entreguem ao
sofrimento. Tenham fé que esta dor um dia vai diminuir que este sofrimento
agudo vai ser amenizado. Lembrem-se dos bons momentos, dos dias felizes,
mantenham o coração aquecido. Logo, a saudade será menos sofrida e mais
serena. Confiem em Deus.
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Olhar Social
No Mesmo Brasil
“É impossível não sentir vergonha pelo que acontece no Brasil”.
Luís Roberto Barroso, ministro do TSE durante evento organizado pelas revistas Exame e Veja.

“Nós não dependemos do voto do relator para julgar. Dependemos da nossa consciência”.
Luiz Fux, ministro do TSE rebatendo Admar Gonzaga, sobre o voto de Herman Benjamin.

“Empresário precisa de normalidade, não de subsídio”.
Paulo Rabello de Castro, novo presidente do BNDES sobre seus futuros passos.

Nivaldo Narã

nivaldonara@colunista.com.br

Término

O

Festa das Flores 2017

jornalista Hermano Henning teve seu contrato com o SBT, que
durou mais de 20 anos encerrando. Ele já avisou que está
disposto a negociar com outras emissoras.

Jardins do futuro é o tema da 79ª Festa das Flores de Joinville,
que será realizada de 14 a 19 de novembro, nos pavilhões da Expoville,
promoção da AJAO – Agremiação Joinvilense de Amadores de
Orquídeas e Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

Caminho de Santiago

Ratos na Câmara
A Câmara está destinando cerca de R$ 8 mil para desratização
das áreas comuns e privativas dos 18 blocos de apartamentos
funcionais.

Humorista
A nova temporada da Escolinha do Professor Raimundo vai
ganhar um novo reforço. Pedro Bismark cedeu os direitos de seu
personagem Nerso da Capitinga, que será vivido por Marco Luque. O
comediante interpreta alguns personagens no programa Altas horas,
como Jackson Five, Mary Help e Mustafary.

Empreender em Floripa
A 4ª edição do Empreende Brazil Conference, será no dia 26
de agosto, das 8h às 23h, no CentroSul, em Floripa. Um dia de imersão
no mundo dos negócios, com muita troca de experiências,
oportunidades e ferramentas práticas para desenvolvimento dos
empresários e proﬁssionais vindos de todo o país. O evento contará
com 15 horas de intensa programação e palestrantes renomados.

A partir de 29 de junho peregrinos poderão percorrer 21 km no
sul do país e completar o caminho na Espanha para ganhar a
Compostela. Para quem sempre teve vontade de percorrer o Caminho
de Santiago, pode começar a aventura aqui, em Santa Catarina. É a
primeira vez que um país do continente americano tem um trecho
oﬁcialmente reconhecido pelos espanhóis. O Caminho em
Florianópolis foi reconhecido pela Catedral de Santiago de Compostela
e oﬁcialmente integrado ao trajeto histórico.

Parabéns
A médica Gaby Nora recebeu o carinho dos familiares e
amigos de Caçador e Blumenau pela passagem de seu aniversário
comemorado dia 10/6, a médica caçadorense atua no Hospital Santa
Isabel - Blumenau e recentemente curtiu férias em Bariloche e região.

Quem vai pagar?
A Comissão de Direitos da Mulher da Câmara aprovou
proposta que poderá dar um auxílio de até R$300 à mãe solteira sem
condições de se manter. A única diﬁculdade é que a Constituição obriga
a indicação de onde sairá o dinheiro. Dos salários deles com certeza
não.

Nada econômico
O Senado quer tudo limpo e para isso reservou cerca de R$
10,8 milhões para contratação de uma empresa de prestação de serviços
de limpeza. O valor é destinado tanto para mão de obra para execução
do serviço, quanto para todo material necessário da execução do
mesmo. “Nada como ter malas de dinheiro”.

Partidos devedores
Segundo levantamento da PGFN – Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional. Os partidos políticos são apontados como um dos
maiores devedores da Dívida Ativa da União. O débito aos cofres
públicos chega R$ 120 milhões. Desde total pouco mais de R$ 55
milhões é referente às multas eleitorais, incluindo despesas de todas as
instâncias partidárias. Os maiores devedores são PT, com R$ 13,5
milhões; PMDB com R$ 11,9 milhões e PSDB devendo R$ 8 milhões

Remoçar
A grife Dolce & Gabbana quer rejuvenescer sua marca e
convocou uma série de jovens para representá-la. Os jovens escolhidos
não são modelos, são pessoas que com idade máxima de 25 anos e
formadores de opinião. Entre tantos escolhidos está a blogueira alemã
Caroline Daur (22 anos), o ator Rafferty Low (22 anos) e a atriz
brasileira Marina Ruy Barbosa (21 anos)
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O Encanto da Fé
No Corpus Christi "Corpo de Cristo" é uma expressão latina de uma festa
católica realizada na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade.
As procissões pelas ruas são tradições, organizadas todos os anos pelas igrejas.
Corpus Christi surgiu no século XIII, quando a Igreja Católica sentiu a
necessidade de reforçar a presença de Cristo no pão consagrado. A celebração
foi instituída pelo Papa Urbano IV em 11 de agosto de 1264. Nesta data, as ruas
costumam ser enfeitadas com tapetes coloridos, com desenhos de inspiração
religiosa. Esta tradição surgiu em Portugal e veio para o Brasil, com a chegada
dos colonizadores. Para a confecção dos tapetes são utilizados materiais como
serragem colorida, areia, ﬂores, borra de café e outros.
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11º Encontro de Carros Antigos

Selvino Caramori

Hoje neste evento
em caçador estamos com
uma quantidade muito boa
de relíquias. E como tenho
repetido todo ano, cada vez
carros com mais qualidade.
Te m o s a q u i t a m b é m
veículos no nível de
Cadillac que em tempos de
Elvis todos sonhavam em
ter um desse.

Te m o s q u e a g r a d e c e r t o d a a p o p u l a ç ã o
Caçadorense e da região, que vieram prestigiar este 11º
encontro de carros antigos. É um momento de descontração
e de reencontrar amigos, realmente uma verdadeira viajem
ao passado.
Henrique Basso também acrescenta a respeito
sobre a Scania 1964 o primeiro caminhão carreta que veio
para Caçador. Nos éramos pequenos quando o pai chegava
de viajem e muitas pessoas da cidade, iam visitar, ou
passavam lá em casa para ver o caminhão ou a “Jamanta”
como eram chamado.

Tenho orgulho
de estar novamente
nesta cidade com este
sol magniﬁco
participando de mais
um evento de carros
antigos.
Lourival Fiedler

Lourival comenta sobre seus 5 museus, formando o
6 museu agora, que será um museu de caminhões chamado
Hoje a carreta com 2 eixos que carregavam 19 mil
de American Old Trucks.
quilos e o magico caminhão com 190 cavalos, e não
Feeling
turbinado estão ai 100% originais.

Henrique Basso

Terraplan
Dicave
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LINHA DECOR
Os produtos vert são
ecológicos por natureza, pois
são fabricados com matériaprima proveniente de orestas
próprias e certicadas,
preservando e respeitando o
meio ambiente.
Em todo o processo
produtivo, utiliza-se
material
reciclado e os resíduos
descartados, também são
reaproveitados.
Nada se perde, tudo se
transforma. Na fabricação de
portas, utiliza-se a exclusiva
tecnologia HDF (High Density
Fiberboard). Garantia de
solidez e durabilidade.

Vert Decor
www.vert.ind.br
Adami S/A | www.adami.com.br
Estrada Municipal CDR, 455 Castelhano
Caçador-SC | CEP 89500-000 | Fone (49) 3561.3662 | 3561.3664

