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Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de

Lei nO107/12, desta data, o qual concede o Titulo Honorífico Comenda a Bombeador

à Sra. Jussara Maria Alberton Sirena, para apreciação sob Regime de Urgência.

Exposição de Motivos:

i

a Projeto de Lei ora sugerido visa prestar homenagem do Execu-

tivo à Sra. Jussara Maria Alberton Sirena, conforme curricu/um vitae em anexo, pelos

relevantes serviços prestados a nossa comunidade.

Atenciosamente,

DDV



li

Curriculum Vitae

Nome: Jussara Maria Alberton Sirena

Rua Bernardo Paz,356 - Carazinho -RS

Estado civil: casada

Telefone; 54-3331-4872 - 54-9136-0546

e-mail: jussara@diariodamanha.net

Formação:

1966/1973 - 1º Grau - Escola Domingos José Freire

1974/1976 - 2º Grau- Colégio São Francisco Solano

1977/1981- Comunicação Social- Habilitação em Jornalismo - Unisinos

1996/1997 - Pós -Graduação Lato Sensu em Comunicação Social- UPF

Cursos/Encontros/Semi nârias/I ntercâ mbios:

Português voltado para o Jornalismo 2001 - PBF

Encontro dos Educadores e Profissionais de Educação 2001 - ULBRA

Programa Classimarketing de Intercâmbio de Jornais - 2000 - França-Espanha - Portugal

11 Encontro de Jornais 1999 - ADI- Canela

111 Encontro de Jornais 2000 - ADI - Torres

Seminário de Excelência Empresarial -1999 - UPF

Prêmios e Títulos:

Diploma Honra ao Mérito - Clube Comercial 2000

Troféu O Bombeador - Clube Caixeiral - 1993

Destaque Regional na Area das Comunicações - Sind. dos Jornalistas do RS- 1991

Experiência Profissional:

- Auxiliar de Escritório - Cia Jornalística Publipan 76/77

- Diretora de radiojornalismo - Rádio Ceres 1982/1985

- Diretora Executiva Jornal Diário da Manhã de Carazinho desde 1986 ainda no cargo

- Diretora Executiva - Rádio Diário AM 780 de Carazinho desde 2002 ainda no cargo

Diretora Executiva - Rádio Diário AM 570 de PassoFundo desde 2012 ainda no cargo

mailto:jussara@diariodamanha.net
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JUSTIFICATIVA

Convidada pelo Grupo Diário da Manhã em 1986 a jornalista Jussara Maria

Alberton Sirena deu inicio a sua caminhada em prol do município de Carazinho,

dedicando-se a coberturas e reportagens retratando os principais momentos que a

comunidade carazinhense vivenciava. Com espírito empreendedor a jornalista logo

recebeu convite da direção da empresa para assumir a direção executiva do Jornal

Diário da Manhã e em 2002 a direção da Rádio Diário AM 780 de Carazinho e em 2012

a direção da Rádio Diário Am 570 de Passo Fundo. Na coordenação dos dois veículos

de comunicação de Carazinho a jornalista pode então com mais autonomia se dedicar

a causas sociais e empreendimentos que proporcionavam o crescimento da

comunidade em que ainda hoje atua. Foram incontáveis as ações que participou de
forma direta e às vezes indireta para que o progresso triunfasse. Na sua trajetória a

frente do Jornal Diário da Manhã fez o meio de comunicação que circulava em preto e

branco trazer o colorido em suas páginas, aumentando sua circulação para toda a

região. Adquiriu uma sede própria para a empresa que se projetava como o principal

veículo de comunicação de sua comunidade. Na direção da Diário AM brindou

Carazinho com uma equipe qualificada que resgatou a importância do rádio não só

para Carazinho como para toda a região. Na comunidade atuou de forma decisiva para

que o desenvolvimento se consolidasse em vários setores como agronegócio,

educação e saúde. Por várias vezes acompanhou lideranças até o governo do estado

para que Carazinho fosse contemplado com obras e verbas estaduais, da mesma forma

na esfera federal. Durante toda sua gestão idealizou edições especiais que por certo

permanecerão como registro histórico para futuras gerações. Recentemente

acompanhou de perto ações do Executivo Municipal na busca de novos
empreendimentos para Carazinho. Na área social promoveu eventos, premiações,
festas sempre no sentido de brindar a comunidade com entretenimento e destaques
para que Carazinho se notabilizasse também nesse setor. As entidades assistenciais de

Carazinho também mereceram dessa profissional atenção especial, principalmente as
que envolvem as crianças. Vários foram os movimentos reivindicatórios que tiveram o
apoio dessa profissional, sempre na busca da justiça social e da ética. Transformou os

meios de comunicação que dirige em tribunas da comunidade onde o seu povo tem
voz e vez independente de cores partidárias e credos. Incontáveis também foram

campanhas realizadas sob sua coordenação para ajudar a quem havia perdido suas

casas por incêndios ou outras tragédias idealizando da mesma forma campanhas do
agasalho, de alimentos, sempre com objetivo de minimizar as mazelas que a vida

apresenta.



PROJETO DE LEI N° 107, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012.

Concede o Título Honorífico Comenda
O Bombeador à Senhora JUSSARA
MARIA ALBERTON SIRENA.

Art. 1° É concedido o Título Honorífico Comenda O BOMBEADOR à
Senhora JUSSARA MARIA ALBERTON SIRENA, pelos relevantes serviços prestados
a comunidade carazinhense.

Art. 2° A entrega dessa outorga será em Reunião Solene a ser realizada
na Câmara Municipal de Vereadores, na Semana do Município de 2013.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 28 de dezembro de 2012.

DDV
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