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Cautela 'necessária
na hora da comida

,

Nutricionista fala sobre alimentos consumidos
no verão e lista os 10 mais indicados.
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O CORREIO DO POVO

Eleitos montam
prl'meiro escalão
Em 6uaramirim e Jaraguá do Sul a
situação está praticamente definida.
Ontem o engenheiro florestallngo
Paulo Robl foi confirmado secretário de

Reconstrução e Desenvolvimento Rural
na administração de Cecília Konell.

Pógina4 '

Existem quatro bilhões de celulares
no mundo. O número representa
60% da população mundial, ou seja,
três em cada cinco pessoas possuem

, o aparelho telefônico. As estimati
vas são da 36 Americas, uma asso

ciação de serviços em celular dos
Estados Unidos, em conjunto com o

instituto Informa Telecom & Media. '

Fonte: Virgulo

Jean se prepara
para deixar FME
.Vereador eleito diz que esporte continuará
tendo destaque nG sua atuação no Câmara

Página 15

Prefeito. pode assinar decreto
que reajusta tarifa de ônibus

Prestes a deixar a Prefeitura, Moacir Bertoldi tem até hoje de .amanhã. A não entrega do Terminal Urbano pode fazer com

para decidir se autoriza a Canarinho a aumentar a passagem que o reajuste.seja engavetado, segundo adiantou o prefeito,
de _R$ 2,05 para R$ 2,25, Se aprovado, novo valor vale a partir Este seria o terceiro aumento aplicado na atual gestão.
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TENHA
PACIÊNCIA

De gente chata eu

quero distância
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RANKING
FEMININO

OS homens que deram
o que falar em 2009
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EDITORIAL

Pós-chuvas
. ,

O presidente Lula afirmou ontem que
o governo "fez tudo o que estava ao seu

alcance" para atender às vítimas das en

chentes e dos deslizamentos de terra em

Santa Catarina, oride a chu-
va matou pelo menos 136

/ 'pessoas. Em seu, programa
semanal de rádio, "Café com

o Presidente", Lula garantiu
que vai continuar trabalhan
do em parceria com governo
estadual e com as· prefeituras
das cidades atingidas. O ob
jetivo, segundo elel é ajudar
o povo catarinense a se reer

guer e a "levantar a cabeça".
Mas na verdade, do que

foi anunciado, pouco saiu do papel até

agora. As cidades precisam de investi-

JARAGUÁ DO SUL
EM FIM DE ANO ...

menta pesado para reconstruir o que foi
perdido, assim como o Porto de Itajaí. É
preciso trabalhar mais fortemente para re
cuperar o Estado, discursos não vão resol-

ver nada.
A burocracia nesta hora

é ainda mais malévola e

deixa a vida das pessoas
. atingidas mais difícil. Aqui
mesmo em Jaraguá muitas
famílias continuam alojadas
em escolas, sem ter esperan
ça de verem seus problemas
resolvidos a curto prazo. E

depois de passada essa eta- .

pa, é hora de se debruçar de-
talhadamente sobre as leis

de ocupação de solo. Não dá para conti
nuar brincando com a vida alheia.

lula garantiu
que vai continuar
trabalhando em

parceria com governo
estadual e com as

prefeituras das cidades
atingidas

CHARGE

LUIZ CARLOS.AMORIM,
ESCRITOR E EDITOR

(HTTP:;jBR.GEOCITIES.
COM/PROSA
P'OES!AEC!I;)

OS turistas que vêm para o verão em

Santa Catarina, pela BR 101, têm um espe
táculo de luz e cor incomparável: as duas
margens da estrada, derramando flores e

cores sobre os passantes. Cidades como

Joinville, São Francisco do Sul, Jaraguá do
Sul, Corupá e tantas outras são privilegiadas,
por terem seus acessos ladeados pelas flores
da grande e majestosa árvore, tão generosa a

oferecer essa festa brilhante de vida.
É a natureza, pródiga, a nos presente

ar com suas obras mais belas, apesar de
cuidarmos tão pouco dela. Nós, homens,

PONTO DE VISTA

As cores de um novo ano

continuamos 'desmatando, cortando' árvo
res indiscriminadamente. Ainda se cortam

pés de jacatirão pata se fazer lenha, por
serem eles árvores grandes de tronco en

corpado. Haverá crimemaior do que esse?

Queimar a árvore que é um dos arautos da
natureza, um dos maiores representantes
da beleza que ela pode oferecer...

Há quem, feliznrente, faça o caminho
inverso. Planta o jacatírão no jardim de sua

casa, onde pode admirá-lo e cuidar dele ao .

mesmo tempo. Ou então colhe as suas se

mentes, depois da florada, para espalhá-las
nas regiões aonde ele ainda não chegou.

Algumas pessoas seq�er enxergam
as vibrantes árvores floridas de jacatirão,

. desde meados da primavera até quase o

fim do verão. Não que tenham problemas

DO LEITOR

E, muitos continuam
desabrigados!
A tragédia que se abateu sobre nossa cidade e

nosso Estado revelou uma verdade que nem todos
conseguiram entender em toda a sua extensão.

Independente de algumas críticas - até com al
gum fundamento - em relação à imprevidência das

pessoas e o descaso do poder público, o fato é que
em nosso município temos muitas casas em locais
de risco físico, mas também risco social.

Nossa cidade que se orgulha - com razão - de
sua grande renda per capita convive com áreas que
poderíamos denominar favelas.

Uma destas áreas era a do Jaraguá 84.

Muitos dos dõmícílíos não reúnem as menores

condições de proporcionar uma moradia digna a

seus moradores.
Muito antes de clamarmos contra o poder pú

blico, creio que é fundamental que a sociedade
como um todo retome aquele espírito que a moveu

para socorrer os atingidos pelas chuvas e se organi
ze para dar respostas aos necessitados.

As igrejas já se uniram para fazer chegar dona
tivos aos mais carentes e já tem cadastrados os ver

dadeiros necessitados.
A ação de voluntários e a ajuda de doadores,

poderia realizar maravilhas através de reforma e

construção de novas casas para quem realmente
necessita. Uma opção seriam os kits de casas pré
fabricadas produzidos pelos apenados.

O brechó do material de construção ajuda, mas
será necessária a triagem e organização destes do
nativos para que tenham uma correta destinação.

Uma ONG seria uma opção para fugir das limi
tações e burocracia a que está sujeito o poder pú
blico e desta forma dar agilidade ao processo.

O envolvimento do PROJARAGUÁ também.
Nós podemos proporcionar inclusão social a mui

tos "cidadãos de segunda classe" de nossa cidade.

LOURIVAL KARSTEN, ADMIN!STRADOR E CONSULTOR

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 2.000 caracteres e podem ser

enviados para o e·mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por carta para a

Av. Prefeito Waldemar Grubba. 1400 • Baependi' CEP 89256·500 • CP 19. É obrigatório
informar nome completo. profissão. ·CPF e

• telefone (. não serão publicados).

visuais - elas não dão nenhuma importân
cia ao belíssimo fenômeno da mãe natu
reza que é a profusão de flores por todós
os lados. Já disse antes, mas vale repetir o
que Cecília Meirelles escreveu, com ma

estria e propriedade, em '�Arte de Ser Fe
liz": "é preciso olhar e ver". Às vezes, ape
nas olhamos, mas não vemos. Se você
não viu ainda, olhe para o alto, para os

lados, para as matas, para as alamedas,
para os morros, para as margens dos
caminhos, dos rios, das lagoas e veja:
elas estão lá, singelas, humildes, mas
majestosas e iluminadas. São elas que
dão as boas vindas aos novos anos que
se iniciam, colorindo-os com suas cores,
lembrando-nos que a vida é o maior pre
sente que podemos ter.

!'jl,)· ::008
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�---------POLíTICA

"Como está nõo
dá poro nomear

a todos."
CEcíLIA KONELL (IJEM),

PREFEITA ELEITA,
anunciando projeto de reformo
administrativo poro definir

nomeação de secretórios.

," Com dinheiro
,
se compro tu�o."
FRASE EM FAIXA EXIBIDA

POR MORADORES DA RUA JORGE
CZERNIEWICK.

protestando contra obro
em cemitério.

" Se ela existe
é porque algo ocorreu.

WALTRAUD LINK, 67, "
sobre a polêmica em torno do dato
de nascimento de Jesus Cristo entre

igrejas evangélicos e Católica.

A lei 4675/2007, aprovada pela Câmara de Jaraguá, determina proce
dimentos obrigatórios em empreendimentos com mais de 20 unidades
residenciais para que a águo da chuva seja reutilizada. Também vale
poro prédios públicos, industriais e comerciais com mais de 200 me

tros quadrados de área construído. Diz a lei aprovado no ano passado
e, portanto, já em vigor, que as águas serõo armazenados em caixas
coletoras próprios, sendo suo utilizaçõo voltada pard usos secundários
como lavaçõo de prédios e veículos automotores, irrigaçõo de jardins,
descarga em vasos sanitários, por exemplo, vedado o uso para consu

mo e higiene pessoal. A proposiçõo é iniciativa do vereadora e atual

presidente da Câmara, Maristela Menel (PT do B):Também ela deter
minou reformas no prédio do Legislativo, iniciadas no final de outubro
com prazo de conclosõo de três meses. Projeto, digo-se, que nõo con

templa o sede do Câmara com o lei que a própria Câmara aprovou. Ou
seja, se nem lá cumprem a lei, võo obrigar a quem fazê-lo?

ESPAÇO DO PP
,

Antes cotado para assumir o Se
cretaria de Reconstruçõo e De
senvolvimento Rural, o vereador
Rudolfo Gesser (PP) deve ir paro
uma diretoria da novo pasto o ser,
criado pelo reforma administra
tiva que o prefeito eleita tecília
Konell (OEM) manda iI Câmara no

segundo quinzena de janeiro. O
titular será o engenheiro flores
tallngo Paulo Robl, que já esteve
iI frente do Secretaria de Agricul
tura e Meio Ambiente no governo
do prefeito Durval Vasel.

OLHAAí 1
Passagem único sem aumento do tarifa.
Dito assim, repetidos vezes, durante o

componho de 2004 e depois dela, virou
verdade. Bem no estilo' do propaganda
hitlerista, quando Paul Joseph Goebbe'ls,
Ministro do Povo e do Propagando de Hi
tler, dizia que uma mentira dito repetido
vários vezes poderia virar uma verdade.
Resumindo, o prefeito, Moacir Bertoldi
(PMDB) estava ontem com o caneta nas

mõos analisando novo pedido de aumen
to das passagens do transporte coletivo.

OLHAAí 2
Os valores devem ser anunciados hoje.
A mais ,barata, digo-se, no pedido do
empresa que detém o monopólio no

município com as benesses e bênçõos do
governo municipal há décadas, inclusive
deste que está acabando, para R$ 2,25. É
bom dizer que o sistema de bilhetagem
eletrônica, uma dos etapas de moderni
zaçóo do transporte, nado tem o ver com

, p�ssagem único. Que pode ser decretado
com uma canetada do prefeito par tempo
determinado. É só querer.
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Ingo Robl assumirá a pasta
de Desenvolvimento Rural

JARAGUÁ DO SUL

A lista está quase com

pleta. O engenheiro florestal
Ingo Paulo Robl foi confirma
do secretário de Reconstru

ção e Desenvolvimento Rural
na administração de Cecília
Konell (DEM). Robl represen
tará o PP no primeiro escalão
do futuro governo, que tam
bém indicou o vereador Ru
dolfo Gesser para ser subor
dinado à pasta, na Diretoria
de Agricultura.

Assim como outros titula-
O-

15 res já definidos, Robl também
� tem passagem pela adminis-
O'

� tração pública. No governo
Os vereadores também aprovaram projeto que dispõe sobre a guarda, depósito e venda de veículos aprêendidos do ex-prefeito Durval Vasel

(1993-1996), foi secretário de

Agricultura e' Meio Ambien
te, esta hoje uma fundação
a ser assumida pelo servidor

público César Rocha.
Com a responsabilida

de de comandar a pasta que
executará as ações de recons
trução da cidade após a tragé
dia ocorrida em novembro, e

que segundo a prefeita eleita
serão prioritárias -em 2008,

-

Ingo Robl diz que aceita o

cargo "com um desafio bom
e possível". "Iemcoisas que
somos obrigados a dizer não.

SESSÃO EXTRA

Aprovada criação de
conselho habitacional
Mas compra do prédio do Cejas é arquivada
GUARAMIRIM

Estabelecer, acompanhar,
controlar e avaliar a política
municipal de habitação são os

objetivos básicos do Conselho

Municipal de Habitação, que
será instituído com a apro
vação do projeto ontem pelo
plenário da Câmara. O texto já
havia passado pelo crivo dos
vereadores na última reunião
ordinária desta legislature, dia
22, quando foi aprovado de for
ma protocolar. A segunda vota
ção também foi unânime.

Com caráter consultivo, o

CMHG terá como atribuições
elaborar e fiscalizar a imple
mentação dos planos e progra
mas da política habitacional, de
acompanhar e avalizar a gestão
econômica, social e financeira
dos recursos e o desempenho
dos- programas e projetos apro
vadas .. Também passará pelo
conselho a elaboração do pla
no de iplicação dos recursos.

Uma das primeiras ações deve
ser a rr alização de uma confe
rência nunicipal.

"Acho que foi uma decisão
importante, até porque temos
um projeto para construir 500
casas populares em

. quatro
anos, e a criação do conselho

nos favorece neste sentido",
declarou ontem o prefeito elei
to Nilson Bylaardt (PMDB).

Mas a sessão extraordiná-
. ria foi convocada peloprefeí
to Mário Sérgio Peixer (DEM)
para votar outro projeto: o que
autoriza a compra de imóvel
que atualmente abriga o

Cejas (Centro de Educação
de.Jovense Adultos). A pro
posta acabou rejeitada com

cinco votos �contrários. Com

quatro vereadores do PP a fa
vor, e os três da bancada do
PMDB mais o tucano Marcos

Mannes contra, foi necessá
rio desempate do presidente
Evaldo Junckes (PT). O voto

de Minerva foi pelo arquiva-
mento do texto. .

I

Apesar das avaliações fei
tas por imobiliárias da cidade'
e também de Jaraguá do Sul,
alguns vereadores não con
cordaram com o valor ofertado
pela administração municipal:
R$ 600 mil. Segundo eles, o

imóvel não vale mais que R$
450 mil.

CAROLINA TOMASELLI

Isso é página virada. Antes
de se aprovar loteamentos,
de construir obras públicas,
é necessário pensar de outra

forma", sentenciou o progres
sista, destacando a necessi
dade de o município brigar
por verbas públicas. "Não sei
a quantidade que veio, e se

veio, mas precisamos buscar
novos espaços, Nos devem
isso", disse, referindo-se aos

governos federal e estadual.

Empresário do ramo am

biental, Robl também disse

que a partir de fevereiro se

afasta do cargo de vice-presi
dente de Meio Ambiente da

Acijs (Associação Empresa
rial de Jaraguá do Sul), para
se dedicar às funções na ad
ministração pública.

A dois dias da posse, a

prefeita eleita precisa ainda
. definir os nomes para a Secre
taria de Administração e Fa
zenda, que devem ser agrega
das com a proposta da reforma
administrativa, e também para
a Codejas (Companhia de De
senvolvimento de [araguá do

Sul), sociedade de economia
mista. Ontem à noite, Cecília
deveria receber a equipe do
novo secretariado em sua casa.

Ex-vereador, Dinho assumirá seu primeiro cargo no governo municipal
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Trânsito volta à normalidade

Rua é liberada

após tragédia
JARAGUÁ DO SUL

A Rua Feliciano Barto
lini, no Bairro Barra do Rio
Cerro, foi reaberta por vol
ta do meio-dia de ontem. O
trânsito na via estava inter
ditado desde a madrugada
de 24 de novembro quando
um deslizamento de terra ul

trapassou a estrada, invadiu
duas residências e matou

nove pessoas,
A estrada permaneceu

mais de um mês fechada por
causa dos riscos de novos

desmoronamentos e devido
a melhorias feitas no bar
ranco, Curvas de nível agora
devem impedir que outras

tragédias .desse tipo acon

teçam naquele local. Com a

liberação, os motoristas que
continuarem desviando do

ponto através da Rua Ânge
lo Rubini, no sentido Bairro
- Centro, correm o risco de
receber multas por transitar
na contramão. Os veículos
precisam seguir em mão
única na Feliciano Bartoli
ni até acessar a Rua Walter

Marquardt.

ÔNIBUS

O CORREIO DO POVOOTERÇA-FEIRA, 30 DE DEZEMBRO DE 2008
.

Passe à beira do reajuste
Prefeito decide hoje se aceita pedido que aumenta tarifa
JARAGUÁ DO SUL

O prefeito Moacir Bertoldi
garantiu, ontem, que vai respon
der ao pedido da Viação Canari
nho para reajustar a passagem
do transporte coletivo jaragua
ense. A definição deve ser divul

gada ao longo desta terça-feira
e, caso ele siga a solicitação da
concessíonáría, a tarifa pula R$
2,05 para R$ 2,25 já a partir de
amanhã, cerca de 9,5% de au

mento.
Isto porque, segundo o che

fe do Executivo, não há como

deixar que o aumento entre em

vigor somente quando a pró
xima gestão assumir, ou seja,
após a quinta-feira, l°de janei
ro de 2009. Este seria o terceiro
acréscimo implantado durante o

governo de Bertoldi. Conforme
ele, a primeira correção aconte
ceu em 2006 e foi de R$ 0,10. Já
a seguinte, de R$ 0,15, ocorreu
no ano passado. Agora, prestes a
deixar a Prefeitura, a administra
ção tende a conceder R$ 0,20.

Mas, aos usuários ainda resta
uma esperança de o valorperma
necer o mesmo praticado atual
mente. "Eu havia dito que.o ter
ceiro reajuste seria feito só com

o início da bilhetagem eletrôni
ca e a entrega do 'IermínalUrba
no. Então, subentende-se qual
é a minha resposta", esclareceu
o prefeito. No entanto, Bertoldi
preferiu não oficializar a decisão
e ainda abriu precedentes para
uma

.

mudança repentina nos

planos. De acordo com o prefei-

-

Usuários do transporte coletivo jaraguaense podem pagar R$ 2,25 pelo serviço a partir de amanhã

to, tudo dependerá da análise
feita com base nas planilhas de
custos enviadas pela empresa

detentora do serviço ..
Antes mesmo de ser autori

zada, a alteração na tarifa causa

mal-estar entre os passageiros. A
auxiliar de costura Elenise Da

rem, 22, por exemplo, resume
a possibilidade como injusta.
"Se melhorassem as condições
dos ônibus, os horários e cons

truíssem o terminal novo até
entenderia o aumento da pas
sagem, mas desse jeito que está
é um absurdo", enfatiza. Com o

reajuste à beira da aprovação, a
trabalhadora já refaz as contas
mensais e se prepara para gastar
mais na locomoção.

KELLY ERDMANN

Caixa cadastra poro liberar o FGTS
Atingidos pelas chuvas devem procurar o Ginásio Arthur Müller a partir do dia 6

interessados dev� procurar
o Ginásio de Espo tes Arthur
Müller, na Aveni a Epitácio
Pessoa, Centro. O atendimento,
que acontece por meio de reti
rada de senhas, começa às 13h
e encerra às 19h. O prazo final

. para a solicitação ainda não está
definido. O mutirão é uma rea

lização conjunta entre Prefeitu
ra, Secretaria de Desenvolvimen
to Regional e Caixa Econômica
Federal. Para requerer o auxilio,
os munícipes são obrigados a

apresentar um laudo emitidoAuxílio vale só para prejudicados

JARAGUÁ DO SUL

Se você integra a lista dos
moradores de Jaraguá do Sul

que foram prejudicados pela
última enchente tem o direito.
de pedir o saque do FGTS (Fun
do' de Garantia do Tempo de
Serviço). Assim como ocorreu

em Bluinenau e Itajaí, o muni
cípio também será contempla
do pela liberação a partir da

próxima semana.

O cadastro das pessoas afe
tadas pelo desastre natural ini
cia no dia 6 de janeiro, Todos os

pela Defesa Civil e outros docu
mentos pessoais ..

Alérri da possibilidade de
sacar o FGTS, os atingidos pelas
chuvas também podem receber
uma moradia nova através do
Instituto Ressoar. O município
cedeu 14 terrenos à construção
de casas financiadas pela enti
dade. Os primeiros a recebê-las
são aqueles que perderam tudo
por causa de deslizamentos de
terra ou inundações. Na seqü
ência, a vez é dos habitantes de
áreas consideradas de risco.
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CASAN

GEML--------------------

Sueli Gessner, da Vila Izabel, diz que é comum faltar água durante o verõo
...

toda a prudência para que o mu

nicípio não seja prejudicado. O
que eu quero é água na torneira",
garantiu. O prefeito eleito afirma
que o faturamento da Casan é de
aproximadamente R$ 115 mil
por mês e que a concessionária
deveria investir, pelo menos, R$
45 mil mensais em melhorias e

expansão da rede. "Mas não é o

que acontece", disse.
O gerente da agência da Ca

san de Corupá, ValterMaia, disse
. que o abastecimento deve voltar
ao normal na próxima semana.

Segundo ele, tuna bomba será
instalada no Rio Ano Bom, a 400
metros da estação de tratamen
to, ainnentando a capacidade de
consumo de água de 24litros por
segundo para 34 Vs. Conforme
Maia, o consumo médio no mu

nicípio é de 30 VS.
"O problema ocorre porque,

durante o verão, o consumo au

menta e não era possível tratar
água suficiente. Mas agora isso
vai ser resolvido", afirmou, acres
centando' que o equipamento
custou R$ 30 mil.

DAIANE ZANGHELINI

Delegado Adriano afirma qu, acusado pode ser preso se abuso ficar provado

.Polícia investigo denúncia de
atentado violento 00 pudor·
JARAGUÁ DO SUL

Um homem de 42 anos é
acusado de abusar sexualmen
te de uma menina de nove

anos, no 'Bairro Garibaldi. A
denúncia foi feita pela avó
da criança no sábado e o caso

está sendo investigado pelo
delegado Adriano Spolaor.
Durante a semana, ele deverá
ouvir depoimentos de familia
res da menina.

Conforme Spolaor, o su

posto abuso teria aconteci
do há cerca de três semanas, I

mas a avó, que é responsável
pela menina, teria descoberto

l'; apenas no fim-de-semana. O

� acusado é tio-avô da' criança
� e mora no mesmo bairro. Em
� depoimento, a menina afír
� mau ter sido violentada, mas o:I:

� suspeito nega. Como não houve
� flagrante, ele está respondendo
� por atentado violento ao pudor
em liberdade. Se ficar provado o

abuso sexual, o acusado pode ter
a prisão preventiva decretada.

Ontem, a menina passou por
exame de corpo delito e o resul
tado deve sair na próxima sema

na. Mas, segundo o delegado,
é possível que nenhuma lesão
seja constatada, já que a suposta
agressão teria ocorrido há quase
ummês. De acordo comSpola
ar, a criança não reclama de
dores El. negou ter sido asse

diada outras vezes.

Na terça-feira passada, um
homem de 25 anos foi acusa
do de estuprar uma menina de
13 anos, que mora na Barra do
Rio Cerro. Na delegacia, ela
contou que não foi obrigada a

manter relações sexuais com

o suspeito. Por ter 13 anos, o

consentimento da menina não

impede a mãe de fazer a acu

sação. O rapaz está em liber
dade, mas vai responder pro
cesso por violência sexual. .

.

Contrato de concessão será revisto
Prefeito eleito diz que vai estudar possibilidade de municipalizar o serviço

Tem dias ,que
água só'vem de
madruJ)'oda.

Isso é complicado

CORUPÁ
O prefeito eleito de Corupá,

Luiz Carlos Tamanini, promete
rever o contrato de concessão
com a Casan, detentora dos ser

viços de abastecimento de água
no município há 29 anos. A de
cisão foi tomada em virtude da
falta de água que atingiu bair-.
ros como Vila Izabel, Bomplant,
Seminário e Ano Bom, durante
todo o mês de dezembro. O pe-

.

ríodo mais crítico é à tarde e à
noite, situação que obriga os mo

radores a usarem a torneira ou o

chuveiro somente pela manhã.
Segundo Tamanini, o contra

to de concessão, que vence em

setembro de 2009, será avaliado
a partir da próxima semana. Ele
não descarta a possibilidade de
interromper o contrato com a

concessionária e municipalizar
o serviço, a exemplo do que fez
a Prefeitura de Guaramirim no

ano passado. Em julho de 2007,
a gestão de água e saneamento
do município, que até então era

executada pela Casan, passou a

ser realizada pela Companhia
Águas de Guaramirim.

''Vou analisar o contrato com

'"

oro

bel, ti diarista S tiss Gessnet
21 anos, $obe muitq bem o quan-
to é diffeR ficar s€fu águo. "Num
dias desses, o água do chuveiro.
não Unho pressão ... que chegg e

tive'q@'possor o mangueira �êlo
janela do banheiro paro conse

guir tomar banho", relembrou. A
diarista comenta Q;q�, dependen
do do dia, tambénte imposSível
realizar atividades como lavor a
roupa e Ir louça. "lem dias que a

água s6\rem de madrugado. Isso
é complicado", comentou.

Dois mortos
e um ferido
JARAGUÁ DO SUL

Dois jaraguaenses morre

ram nas estradas durante o

feriadão de Natal. Além dos
acidentes fatais, um motoci
clista ficou gravemente ferido
numa colisão entre. motoci
cleta e automóvel na BR-280

(próximo ao trevo de Nereu ..
Ramos), na tarde de domingo.
Luís Carlos de Lima, 39 anos,
sofreu traumatísmo craniano
e foi levado em estado grave
para o Hospital São José. Se
gundo a Polícia Rodoviária
Federal, o motorista do Gol,
que fugiu sem prestar auxílio,
teria forçado a ultrapassagem.
Já as vítimas fatais foram: João
Tolfo Roehrs, 19, e Carlos de
Carli, 42. João morreu em São
Francisco do Sul, na Praia da
Enseada, depois de bater a sua
moto numa bicicleta. E Carlos
perdeu o .controle da moto que
dirigia na BR-�70, em Pouso
Redondo, e colidiu contra uma
barreira de concreto.
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SAÚDE

BOAS (E SAUDÁVEIS) FÉRIAS
Cuidados com a alimentação devem ser redobrados nos dias quentes de vemo
JARAGUÁ DO SUL

Férias, praia, festas, família
reunida e mesa farta. Este cos

tuma ser o ritmo durante a es

tação mais quente do ano. Mas
os excessos, a falta de horários
e os lanches rápidos consumi
dos à beira mar podem cau

sar sérios problemas à saúde
e acabar com o descanso tão
merecido.

De acordo com a nutricioni
sta Alline Cristina Schüncke,
o aumento da temperatura di
minui o metabolismo do corpo
e os exageros cometidos du
rante as férias podem pesar na

balança. Alimentos gorduro
sos, preparados à base de mol
hos, maionese, creme de leite
e a tradicional feijoada podem
causar desconforto e mal-estar
em dias de calor. ''Aproliferação
das bactérias também aumenta

no verão, então muito cuidado

com o armazenamento dos
alimentos, que devem sempre
ser refrigerados. É preciso con

hecer o local onde são feitas
as refeições e as condições de .

higiene do restaurante. Evite
alimentos perecíveis que ficam
expostos à temperatura ambi
ente", aconselha a especialista.

Para curtir as férias de fr
ente para o mar, vale lembrar

que os cuidados coin a hidrata

ção devem ser constantes. É
necessário ingerir muito líqui
do. Abuse da água de coco, dos
sucos naturais, chás gelados
e, é claro, tome muita água
no verão. "No calor, a perda
de líquidos é maior, e tem que
repor. Com as altas temperatu
ras fica mais fácil ingerir mais
água e consumir alimentos
mais leves. Então esta é uma

boa época para iniciar a reedu
cação alimentar", sugere.

UM BRINDE À SAÚDE:
Se não for possível evitar as bebidas alcoólicas, a palavra-chave deve

ser "moderação". Além disso, a caipirinha, a cerveja e as batidas são inimi
gas daqueles que estão "brigando" com a balança. "As bebidos alcoólicas
têm uma quantidade grande de calorias. Ouem quer perder peso, tem que
evitar. Se for beber, é preciso conhecer o seu limite e não ultrapassá-lo", orienta
a nutricionista. "E se bebeu demais na festa tem que beber muita água no dia

seguinte", lembra.

CUIDADO ESPECIAL COM AS CRIANÇAS:
Na praia, é recomendado o consumo de frutas e também é preciso beber

muita água. As frituras devem ser evitadas. Ouando levar lanche para a

areia, a dica é optar por frutas, sanduíches naturais (sem maionese), sucos
e água. Na praia, eles devem ficar dentro de um isopor. Na hora de comprar om
lanche, também. é preciso ficar atento para que eles não estejam expostos às
altas temperaturas.

OS DEZ MAIS INDICADOS PELA NUTRICIONISTA:
.

• Água de coco

• Sorvete de frutas
• Sucos naturais
• Vegetais folhosos (alface, rúcula, agrião)
• Legumes (tomate, cenoura, abobrinha, pepino)

.

• Frutos
• Cereais integrais
• Carnes magros
• Sanduíches naturais
• Tigela de açaí com fruto e granola

OS DEZ MAfS CONSUMIlJOS E A OPINIÃO DA N

CREPES
Boa opção poro: lone 010, Ja que são prep
atenção onde fico armazenada a mossa e os rechel

CHURROS
São fritos e com uma grande quantidade de ,açúcar simpI��; Pr(lcure evitar.

AÇAí
É uma fruto rico e minas e minerais, mos é ca.lótf�. A tigela de açaí com fruto e

granola pode até substituir us principais refeiçóes, como almoço e jantar.

SORVETE
O sorvete possuJ grdllde'quantidade de gordura. Dê.pr êncio aos sabores de frutas,
e evite os exageros nOs caldos nos buffets.

PICOLÉ
Ótima opção de sobremesa no verão. Serve também poro hidratação. Mos cuidado, as
sim como o sorvete, dependendo do sabor, os colorias võo às alturas. Escolho sempre
os de fruto.

SUCO DE FRUTAS
Indispensável no verõõ:pant hidratação e reposição de lji'funinas e minerais. Desde que
seja natural.

.

qpçdo
famina 81 e vitamina

,
.

CHURRASCO
_

Assim como em qualquer estação do

�O,
evite o gord

no!;o churrosco e certeiO em exoger pode trazer pí
alguns dias dos , moder ção é

FRUTOS DOMA
Propícios pem Q e Os frutos do mor são rieose es, vitaminas e minerais.
Mais cuidado com ero nos frituras dos petiscos molhos. Dê preferência o

preparações assadqs Ihadas ou 00 bafo. Conheço bem o lugor onde você compro e
come os frutos do mot ,Intoxicação alimentar é causado com maior freqüência por esse
tipo de alimento, e,nQverão.

do carne. No verão, o combi
s indesejáveis e estragat
to ambos.

ÁGUA DE COCO
Ajudo If re�or ele

�
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BISCOITO DA SORTE

PARA 2009 ... FÁBIA COSTA AMIRA HIJAZ
Que o minha sogro goste bastante Meu pedido pro 2009: Tolerância
do Bairro Joõo Pessoa e fique e paz no Oriente Médio, uniõo dos
sem dor os coros aqui em coso povos, peço que tedns crianças e

por um bom tempo. Brincadeira idosos do mundo tenham olimen- ,

sogrinho! E que meu bebê venho toçõo e saúde. Peço que Deus pro-
forte saudável e torcendo poro o tejo meus filhos, minha família,
Sport Clube Pé de Chumbo, poro meus amigos e é cloro, peço que
que meu marido corintiono (te neste on9 eu realize meus planos
aino, amor) e meu pai polmeirense de ir o Novo York! Ah! Peço que
(também te amo, pai) nunca en- minha amigo Jane encontre um

trem em conflito. Um 2009 cheio de Ierznn MARAVILHOSO... Beijos e

luz e bênçõos divinos o todos nós. felicidades o todos.

"

Pronto paro mais um dia?

Estou parecendo um comorõo. Só que de
olhos verdes e sem muito cáco no cabeça.
Deixando de lodo essa introduçõo bobinho
(o que provo que o cáco nõo é tõo pou
quinho como eu pensava), quero dizer que
o éoluno de hoje foi feito exclusivamente
pelos leitores. Pedidos poro 2009 é o

temo desse espaço. Básicos ou inusitados,
os pedidos serõo publicados no íntegro.
Vou começar o listinha com alguém que
pediu poro encabeçá-lo:

WANDERLEI HOFFMANN orkut. Valeu gente, obrigado por tontos JANETE PLANINSCHECK fossem mais responsáveis no trãn- ALYSSON RANGEL
Eu procuro um amor que ainda nõo risadas. 2009 promete ser muito mais Nõo quero muito mais dessa vida, só' sito... Que us famílias fossem mais Que em 2009 o humildade e o perseve-
encontrei. Poro 2009, meu desejo é envolvente. Felicidades o todos: Wolter, tenho que agradecer Tenho uma famí- unidos, que tenho mais compreensõo ranço iluminem o nosso dia-a-dia em

encontrar o pessoa que me fará feliz. Tecilla, Fernando, Doia, Ano, Rafael, lia que orno e um neto que é tudo pro
entre pois e filhos. Desejo ainda que busco de nossos sonhos e que us pes-

Alysson, Adriano e tu também Wanderlei! mim. Só peço o Deus que os protejo. nosso cidade seja bem governado, e soas entendam que nos pequenos atos
CLEITON DE JESUS Quero aumentar essa listo em 2009: que os famílias que sofreram esse ano, está o felicidade do nosso próximo.
Venho aqui em nome do paz do humoni- VINICIUS MATTOS JÉSSICA BARDIN tenham algum motivo poro reconstruir

dade, pedir para que se houver alguma suas vidas e seus lares. DANIEL VINICIUS
mulher no mundo interessado em um gre- Meu desejo poro 2009 é que o povo de Quero agradecer o Deus pelo ano que

ELAINE DOS SANTOS Para 2009 ...
.

misto humilde e carente. Se existir alguma Joroguá aprendo realmente o dirigir, e passou, por tudo que conseguimos de
Espero que o nosso bolõo ganhe no

interessado, entre em contato com o Won- dirijo com colmo, e porem de provocar alguma formo conquistar, pelos pesse- Que os pessoas sejam mais conscien-

derlei aí em cimo. O mundo agradece. ocidentes pelo cidade. os que conheci, pelos etapas vencidos! tes e usem o serviço dos bombeiros e
mega seno.

Falando sério agora: quero agradecer aos SILVIO BOPPRÉ
Que o ano que vem seja um ano melhor SAMU adequadamente, pois: ombu- VALDECIR FERNANDES

meus novos amigos, que conheci através para quem sofreu com os chuvas em
. lâncio não é táxi.

do comunidade de Joroguá do Sul, no Que os famílias sejam mais unidos e Santo Catarina! Que em 2009, sejo- Que Sõo Paulo, Palmeiras e Santos

respeitem mais os crianças. 2008 foi um mos melhores do que somos poro que ALESSANDRA DE FREITAS caiam pro segundo divisõo. E que o

_
ano muito triste para elos! Nõo quero ver tudo 00 nosso redor posso ser melhor! - Vascõo subo. Só um pedido aos cole-
novos casos de assassinatos, abusos se- E um beijo em especfol poro o Dessa, E MICHELE BORTOLOTI gas do empresa: Nõo vale me espan-
xuois, violência físico e psicológico. o Shay e o Tyogo que sõo os pessoas Que os motoristas de jaroguá, de'fato: cor, tá? Hohoha.

que eu orno muito e fazem meus dias I

aprendam o dirigir, respeitar o próxi- ELEMER KROEGERANACAROUNA melhores! Um feliz ano novo o todos! mo, que os pois tenham consciência,

DORING DE ANDRADE EDER JOSÉ FERREIRA poistem muito adolescente correndo em Que em 2000inove possamos encarar

,
Só quero que nesse àno novo eu consigo to- alto velocidade por oí...! O corro é uma

com muito tranqüilidade o crise mun-

Também quero ogrlldecer aos novos ami- dial que se 'opxegoa. Que�ninguém
gos que fiz esse anil, 'em especial essas dos os meus objetivos e que meus amigos armo no mõo de quem nõo sobe usar.

precise perder 'O seu empregado por
figurinhas do comunidade de Joroguá do tomliém alcancem seus sonhos. E o mais

FABIO SCHMID causo disso. Que tombe:m"neste ano,
� Sul. Espero que 2009 seja um ano me- importante: tendo saúde e felicidade. com o cidade sob novo odministraçõo,

Ihor do que esse que passou, com mui- TATIANE KRESSIN
Que em 2009 o Malwee seja campeõ

.

tudo tenho o seu tempo de orlicobili-
ta paz, saúde, amor e sucesso (I todos! Mundial. E o JEC, ogom Kronq, seja Vice dade. E se preciso for, torcer que logo
Feliz Ano Novo! Poro este ano, gostaria que os pessoas Estadual novamente. cheque 2000 e dez.
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Vida boa
Andor tranquilamente pelos ruas de Jaraguá do Sul só é possível nesta épeeo
do ano. Como muito gente foi poro o litoral, quem ficou desfruto .de uma paz
inimaginável nos dias normais. Olhar o vitrine do janela do corro detaJha
demente, nunca pensei que isso fosse acontecer. Atravessar o cidade em dez
minutos sem o estresse dos corras, uma maravilho. Mos no próximo semana

tudo volt9 o ser como antes. Por isso, está mais do que no hora de um novo

projeto de trônsito poro cldede.ceme está, não dá mais.

CARNAVAL
O futuro presidente do Fundação Cul
tural, de Jaraguá do Sul, Jorge Luiz
Souza, já está debruçado no papelada
e pretende trazer uma atração nacional
para movimentar o carnaval. A idéio é
renovar o festa e oferecer uma boa

opção de divertimento poro moradores
e visitantes. Nos planos do novà admi
nistraçao também está o Feira Nacio
nal de Turismo de Negócios. Como diz o

dono desta coluna 'quem viver verá'.

MAIS LONGOS
A Allergan Inc. anunciou que um de
seus produtos, criado para estimular
o crescimento dos cílios, foi aprovado
poro cQmercialização pela agência
do governo americano que regulo
fármacos. O Latisse trata a chama
da hipotricose dos cílios, situação
na qual esse tipo de pêlo não cresce

adequadamente. Aplicado uma vez

por dia no base dos cílios.superiores,
o medicamento aumenta a espessura
e a forço dos pêlos e também os torna
mais escuros. O resultado completo
vem após 16 semanas de uso.

MELHORES AMANTES
Eles não são mais.os mesmos. Os verda
deiros amantes, aqueles que não dei
xam escapar nenhuma mulhet não são
mais os italianos nem os espanhóis. Eles
cederam o posto gas ingleses (Se pen
sar em David Beckham e Jude Law até

.
faz sentido). Pelo menos foi a conclusão
que pesquisadores do Bradley University
(Illinois, EUA) chegaram. Eles examina
ram homens em 15 países da Europa e

concluíram que a pátria dos super con
quistadores é a Grã-Bretanha. Entre as

conclusões, está a de que os homens
do sul da Europa fazem pouco sexo

ocasional. Já os ingleses, não recu

sam uma mulher.

,, O erro está
nos meios, bem
mais �o ��e nos

"pnnupros
. NAPOLEÃO BONAPARTE

�

...�SPORT.�n< i5 r?s:¥?s3t."t!>-
j f.;f�»
fiGinástica é moda

Mari Bogo faz aniversário no dici 5 de janeiro e

reúne amigos e familiares para um delicioso bolo

OS MAIS DE 2008
E já que o Moa estq de férias, as lulus decidiram tomar conta do pedaço.
Então, aqui vai uma seleção dos poderosos que deram o que falar em 2008.
As imagens valem mais do que mil palavras... Mas se você não ficar comple
tamente satisfeita, envie um e-mail pararedação@ocorreiodopovo.com.br
com a sua sugestão.

BRAD Pin
além de

: maravilhoso
e grande ator,
é pai zeloso
de uma trupe
de seis filhos.
Um homem
praticamente

- perfeito

DAVID
BECKHAM
metrossexual
exagerado,
mestudo
bem. Ele
pode. Afinal,
cuidar desse
corpão não
deve ser fácil.

GIULIANO
DONINI
empresário
bem
sucedido,
inteligente
e ainda
educado e

atencioso

té pouco
_ tempo era

só um rosto

henlíinhe,
mas o ator

litem batido um

bolão em A
Favorita

• falando na capital catorinense
vai 'uma dica para quem' pFeten�e
daruma esticada por lá. O Café de
lo Musique, em Jurere Internacional,
tem um pôr-da-sol inesquecível e
música do melhor qualidade.:Noilia
31, o casa promete vma grande festa
de RéveiUon.

II.E quem pretende passar ti virada
em Garopaha vai contar com uma

programação especiat. Além dos
praiaslindasdaquela região Como
Silveira, Raso, FerrugçlP e VennelhO}
o Bali Hoi Summer Club prepôrou
um calendário �çfestas para tirar
o fôlego dos veranistas. Outras
informações no site www.balihai.
com.br.

• Quem quer comer bem, mas não
gosto decozinhat aqui vai uma

.

grande dica: os pratos do Dono
Sônia.são puro luxo. Tem de tudo,
doces, salgados,imolhos, simples�
mente uma marovil�a. O telefone é
o 337Q-9563. Eu provei e aprovei. +Oi

Ela também prepara jantares e
confraternizaçõ'es.
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CRÔNICA

PATRíCIA MORAES, JORNALISTA

Tenha paciência
Conviver com gente que reclama de tudo

e de todos exige paciência em dose tripla, no
mínimo. Ou você dá uma de grossa e manda a

fulana calar a boca ou conta até dez e dá uma
de sociável. Tive uma amiga assim. Não sei
como a Helena conseguia acordar, imagino
que brigava com o espelho logo às 6 da ma

nhã. Apesar de nutrir por ela um certo des

prezo também cultivava carinho. O contradi
tório esteve sempre presente na minha vida.

Mas voltando ao tema, lembro de um dia
que combinamos de sair para as compras de
Natal, a programação também incluía almoço
e lanche da tarde. Que dia tedioso, para não
dizer insuportável. Já no começo reclamou do
ônibus que pipocava, do cheiro de suor que
vinha de seres iguais a ela, do motorista que
usava blusa laranja e calça verde.

Por um minuto me distraí e fiquei me

questionando como alguém poderia ser tão
chata assim.

Entramos na primeira loja, encontramos, o
ex-chefe dela o que resultou em um papo de
uns quinze minutos aproximadamente. Ele
deu as costas e ela deu início à Ladainha. Eu
tentava olhar as roupas, uma mais linda que
a outra, mas Helena insistia em reclamar da
vida. O gerente do banco onde ela trabalhava
foi chamado de tudo. Nazista, f.d.p, burro, e o
dicionário de xingamentos completo.

As araras serviram de esconderijo e por
um instante tive paz. Helena logo veio atrás,
disse que estava tudo caro, que as vendedo
ras tinham cara de bolo azedo, que o carpete
estava cheio de ácaros. Paciência, paciência,
lembrei de um mantra que aprendi com um

vizinho. Ela me puxou pelo braço. Helena
não respeita ninguém, quer decidir tudo so

zinha. Sonhei com a despedida como quem
espera ganhar na loteria.

Nem os R$ 500 que gastei em sapatos fo-
.
ram capazes de diminuir a energia que vinha

daquele ser. Quanto entrei na lotação suspi
rei, queria gritar: 'eu sou feliz, eu sou feliz'.
Nesse instante, meu celular tocou, era Hele
na, queria me convidar para um almoço de

domingo na casa da vó dela. Num flashback
lembrei dela falando que a vovó Neuza cozi
nhava mal, não lavava bem a louça, tinha cas

pa no cabelo e falava sem parar da vida dos
outros (a tal da genética explica muita coisa).
Percebi que não havia esperança.

Com prazer de quem se separa de um na

morado pegajoso, eu disse nãããããão. Talvez

daqui a dez ou quinze anos eu volte a me pe
nitenciar com um encontro assim, até lá sigo
procurando gente de bem e do bem. Perdão
Helena, mas essa vida é tão curta e tão gostosa
que eu prefiro a companhia das Arras, Maria
nas, Margaridas e distância, muita distância,
das amarguradas.

.patipaulamora.es@hotmail.com

NOVELAS .

VARIEDADES-'---------

.Cin� Shopping 1
• Sele Vidas (leg)
(14h20, 16h40,J9h,21h20-
(14h20 ..:: quo)

.Cine Shopping 2
• Bolt Supercóo (Dub)
(15h, 17h - séx, sob, dom)
� Rede de Mentiras (leg)

. (19h, 21 h30 - seg, ter, sex, sob. dom)
(14h, 16h30, 19h, 21 h30 - seg, tér)
(14h - quo)

.Cine Shopping 3.
• Madagascar 2 (Dub)
(14hl0;.16h, 17h50, 19h4Q;21h30 L sex, sob, dom;
seg, terW4h10 --'"qua) -----�

.Cine Cidade 1
• Madagascar 2 (Dub)
[14h10, 16h, 17h50, 19h40, 21h30.:.. sex, sob, dom,
seg, ter)(14h10 - quo)

.Cine Cidade 2
• Bolt Supercõo (Dub)
(15h, 17h - sex, sob, dom)

.Cine Cidade 3
• Um Segredo Entre Nós (leg)
(19h, 21 h - sex, sob, dom, seg, ter)
(15h, 17h - seg, ter)(15h - qua),

.Cine Muller 1
• Marley e Eu fleg) ,

(13h45, 16h3.0, 19h, 21 h3fk� sex, sob, dom, seg, ter)

LIVRO

Um homem

respeit'ado
Este é o livro definitivo sobre o o vida

de um dos homens mais respeitados do
mundo, Warren Buffett. O lendário inves
tidor de Omaha nunca escreveu um livro·
de memórias, mos agora deu à escritora
Alice Schroeder acesso inédito o ele e

aqueles que lhe sõo mais próximos poro
dissecar seu trabalho, suas opiniões, os

lutos, triunfos, e sabedoria.

DVD

Amor grandioso
entre mulheres
Uma viagem emocional sobre um

amor eterno e o profundo laço entre mõe
e filho. "Ao Entardecer" reúne gerações
de mulheres em um conto vivido em dois
momentos, o juventude de duas grandes
amfgas, e seu reencontro nos dias de
hoje, 00 lodo dos filhos já crescidos.

NEGÓCIO DA CHINA
Edilzo verifica se o pen drive continua no pes
coço de Aurora. Stelinha presenteia Flor de lys
com o boneco chinês, mas a jovem descobre que
nóo há nenhuma mensagem. lívia conta a Theo
sobre seu romance com Joóo e ele recomenda

que a mõe busque a felicidade. Denise conta

para Abigail que Adriano viajou ao RJ para se

despedir de Júlio antes de ir para Nova York.
lívio revela a Joõo que Théo já sabe que os dois
estõo namorando. lívi� e Joõo se beijam. Car- .

minda resolve ir à festa no EI Chaparrito.

TRÊS IRMÃS
Paulinho conta que Violeta está diprimida.
Waldete insiste para Suzana ajudar Violeta.
Bento nõo gosta da idéia de passar o Réveillon
em Paris. Sandro questiona lázaro sobre sua

verdadeira identidade. Virgínia péde a lázaro

que seja cuidadoso com Toninha. Duda fica com

pena de Vidigal. Anacleto leva Gennaro para um

encontro com Excelência. leonora vai à cantina,
mas Orlando pede que ela nõo apareça mais.

Virgínia incentiva Suzana a visitar a mõe. Viole
ta manda Glauco tirar uma foto de Waldete.

A FAVORITA
Irene diz a Flora que já sabe tudo sobre ela.

Halley chega com Donatela ao rancho. Norton
avisa que a empresa americana deve bilhões
de dólares e que a Fontini está falida. Copola
decide ir até a fábrica e convence os operários
a se unirem. lera-ccnte a avó que seu neto ver

dadeiro é Halley e que ela é filha de Flora com

Dodi. Irene nõo se conforma por ter destratado
o neto e diz que nunca deixará de amar lora.
Dodi vai até o hotel onde está Flora. Halley che
ga ao rancho e Irene pede um abraço.

CHAMAS DA VIDA
Carolina fica desesperada e diz que tem certeza

que viu Walter. Carolina diz que Vilma matou
seu pai. Cozé chega para ajudar e pergunta por
Arlete. Pedro chega perto do carro do vulto, que
o despista. Cazé avisa Eurico que Arlete nõo foi
ao encontro e Pedro seguiu o criminoso. Cazé
conversa com o delegado. Pedro fica sabendo

que Walter morreu. Cazé conta que o carro dele

inguiçou e encontrou Carolina e Ivonete. Pedro

diz'para o delegado que seguiu uma pessoa en

capuzado, mas que ela escapou.

OS MUTANTES
CAMINHOS DO CORAÇÃO
Marcelo corta um. dos fios da bomba e 'nada
explode. Sansõo avança para cima de Sandra e

ela tenia se proteger. Telê lança ondas contra
os bebês. Meta-Novo monda Ielê deixar os be
bês em paz. Gór chego e corre poro perto das

crianças. Telê saca um revólver e aponta para
GÓr. Ela o hipnoliza. Meta-Novo diz para Gór

que eles precisam fugir. Érica encosta o dedo
em Pachola e Viviane. Os dois levam choques.
A Mulher-Cobra observa o camping escondida.
Ela se transforma em cobra e entra numa das
barracas.

(O resumo dos capítulos é de inteira responsa
bilidade das emissoras).
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Dedina morre

em A Favorita
Depois de tentar motor Greice, Dedina
vai continuar vogando pelos ruas de
Triunfo, em A Favorito. Ao ver que o

ex-mulher está sofrendo, Elias resolve
levá-lo poro coso. Dedina é examina
do por um médico, que aviso que seu

estado de saúde é delicado. Dedina
pede que Elias chame Damião, e pede
aôs dois poro reatarem o amizade.
Após o pedido, elo morre de mãos
dados com os dois.

SUDOKU

Jogadorfaz
tatuagem
David Beckham fez uma novo tatua

gem em seu braço esquerdo e adorou
o resultado. No entanto, o mulher do
jogador, Victoria Beckham, acho que
o marido está exagerando. "Victoria
acho que David deve parar com os

tatuagens e tentou fazê-lo deslstlr de .

mais uma. Elo gosto dos tatuagens do
marido, mos quer que sobre algum
pedaço livre do pele dele", declarou
uma pessoa próximo 00 casal.

SOBRE OJ060
É um jogo de lógica muito simples e viciante. O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 a 9 sem

repetir números em cada linha e cada coluna. Também
niio se pode repetir números em cada quadrado de 3x3.

SOLUÇÃO

�
\

lSl···ÁRIES

4:�S (20/3 a 20/4)

I�.r / �ocê estará mais
.\. �' voltado para

questões que en

volvam a profissão. Não permita
que a ansiedade e a irritação

. atrapalhem. Prpcure transformar
essas energias em algo con

strutivo. Projeção profissional
com ótimos resultados.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Fase ótima de

resoluções Fase
.

onde espírito e ma-

téria se encontram de maneira
interessante. Não deixe de fazer
uma profunda avaliação de seus

verdadeiros valores e perceba
'que matéria e espírito fazem
parte de uma mesma realidade.:

Cláudia Raia

quer vingança
A atriz Cláudio �aia, que interpreto
Donatela, torce pelo vingança de
suo personagem contra Floro. "Acho'
que, no final, o Floro não deveria
morrer, isso seria pouco. Elo teria
que sofrer vivo, e teria que ter muito
crueldade mesmo", comento o atriz,
que completo: "No minha opinião, o
Donatela ajudaria. A torcido é grande,
os pessoás querem que "eu" faço
justiça com os próprios mãos."

DIVIRTA-SE

Cafezinho
A mulher, tinha acabado de ficar
viúvo e encontro uma amigo no ruo.

Elos param para conversor.

- Quanto tempo amigo! Tudo bem?
Como vai o .família, teu marido?
- Você não soube? Ele morreu foz 15 dias.
- Meu deus, meus pêsames, eu não
sabia. E como é que foi?
- Pedi poro ele ir comprar açúcar no
supermercado aí ele foi atravessar
a rua e veio um ônibus e passou por
cima dele.
- Nosso, que coisa triste. E o que você fez?
- Tomei café sem açúcar mesmo.

O CORREIO DO POVO mTERÇA-FEIRA. 30 DE DEZEMBRO DE 2008

ANIVERSÁRIOS

: PREVISÃO DO TEMPO
' .

"' Fonte: Ciram/Epagri

Sol e calor com pancadas de chuva e trovQadas
isolados entre o tarde e noite. Em algumas regiões
pode chover também no início do dia.

NOVA CRESCENTE CKEIA MINGUANTE

HOJE SÁBADO DOMINGO SEGUNDA

MiN: 16° C MíN: 17 C MíN: 18c C MíN: 18° C
MÁX: 2rC MÁX: 29° G MÁX: 2]0 C MÁX: 2rC
Sol com nuvens . Sol com nuvens Nublado Nublado

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Você continua
fechado em si
mesmo, fazendo

uma séria avaliação de sua vida
emocional. Se isto não estiver
acontecendo, possivelmente você,
está sentindo certa pressão.
Você está precisando fazer algu
mas mudanças em sua vida..

r "'"
CÂNCER

�.� (�1!6 a 21/7)
,,-:;.'_'::;' Dificuldades nos

: ; relacionamentos
.

devem ser olhadas
de frente para que as mudanças
necessárias na forma de se

relacionar sejam feitas. Se essa
necessidade não for encarada
conscientemente, certamente a

vida cobrará mais. à frente. .

l.� LEÃO

�.:> (22/7 a 22/8)
;: '} Trabalho faz parte

� \,I.-; de suas preocupa-
ções. Procure de

ixar de lado nos próximos dias,
pois de nada vai ildiantar essa
sua postura. Somente a partir de
janeiro, no inicio do mês é que
você poderá fazer e usufruir das
'!'!Idanças que deseja.

rrr
VIRGEM

.

(2�/8 a 22/9)
O trabalho e a

dedicação às
responsabilidades

são fundamentais, é bem ver

dade, no entanto, você precisa
entender que é necessário para
o equilí.brio de sua saúde física.
e mental relaxar, descansa e se

entregar ao ócio produtivo.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Hoje você sente
como se o melhor
lugar do mundo .

para se viver fosse a sua casa. E

paro você é mesmo, pelo menos

neste momento. Mas não deixe
de entrar no mais profundo de
sua alma para fazer algumas
niudanças em sua casa interna.

ESCORPIÃO
(23/100 21/11)
Hoje é um daqueles
dias que você var
se surpreender com
o acolhimento dos

amigos. Pode confiar que eles
adorom te você. Está mais do que
na hora de se entender que de nada
adianta se fechar em seu mundo e

.desconfiar de sua sombra.

SAGITÁRIO
(22/11 021/12)
Ótima fase onde. o
trabalho e a estru

turação material
ganham

�
novo sentido em sua

vida. A fas pede q�e olhe com
mais aten

-

o para sua vida ma

terial. Est é um momento que
você deve estar centrada e com

os pés bem firmes no chão.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

"..[. Você precisa
entender que deve
deixar o controle

de lado e se entregar. De nada
adiantará querer manter sob o
seu olhar tudo o que está para
aconteéer. Sua vida está em plena
ascensão e expansão. Deixe ela te
levor por algum tempo!:

Sandreia Reinke

Sergio Bahr
Siléia S. Cardoso
Valmir Kôpsch'"
Vallder Kopsch,

'

Veredialla Borsatti
k)

29/12

Alexand�a M. Berlato
Ariane Cristiné Correa·
Bernadete da Silva
Blazio Mannes
Bruno Cesar Kopscb
Cristina Siebert

.

Daniel Glatz
Di.eter Bublitz
EllnoJosé T. deOliveira
fellpeJunior

'

FenlAl!.da Moretti
Fernando Kreknicki
Gustavo'imroth
Gustavo'Motta

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Não adianta sair
por aí curtindo a

vida quando esta-
mos mais voltados para nós mes
mos. Fase de maior introspecção e

preparação de algo. Você sabe que
a vida exigirá s"a presença efetiva

, daqui alguns dias, portanto, trate
de desconsar.

PEIXES
(19/2 019/3)
Você volta a colo
car em andamento
sua capacidade de

unir as pessoas. Seu idealismo
e necessidade de troca estão
aflorados neste momento. Pro
cure ser mais flexível quanto às
decisões e escolhas. Tudo o que
for rígido vai te sufocar:
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Dicas da

Língua Portuguesa
com o Professor Marinelli

f7-�,�;�

Dica 34:

.

-4!�
PtSAMES E CONDOltNClAS
Apr�senta pêsames quem .

Sentimentos pela morte d mlanlf�sta dor ou profundosea guem.
Apresenta condolências

.

profundos Sentime t �uem manifesta dor ounos nao só r
-

mas também por quai .

pe a morte de alguém
desafortunadas ou d sequer�,rcunstâncias

r

. es.avoraveis.·
Assim, Podemos dizer:
A empresa de meu amigo fal'. lU.

Apresentei-lhe or
.

r p ISSO, minhas condolên .

A 9
. oas,

en/tora demeu am' f. IIgo a eceu.

Apresentei-Ihe,.por isso m '

• eus pesames.

Um Oferecimento:

DuasRodas
Industrial

EDITAL
MARGOTADELIAGRUBBA LEHMANN, Tabelia Designada
da Comarca de Jaragua do Sul. Estado de Santa Catarina,

na forma da Lei, etc.
Faz sabe�'il todos quanto este eà�al. virem que se

acham neste Tabelionato para protesto de Titulas contra:

MargotAdelia Grubba lehmann, Oficial faz saber que por não lerem sido enconlrados pessoamente nos endereços a mim
fornàcidos aos que interessar que os presentes Editais vrem ou dele tiverem conhecimento, que deu entrada neste Oficio para
serem protestados coníra os responsáveis, aoés decorrido o prazo de 03(lrês) dias úteis.

•

'Protocolo: 9£269 Sacado: DESTAKE COMUNiCACAO VISUAL ME CNPJ: 10.222.417íOOO
Cedenle: PIMACO AUT LTOA CNPJ: 33.011.578/000
Número do Tllulo: 2414970p01 Espécie: Duplicata de Venda MercanW por Indicação
Apresentan1e: BANCO fTAU SA Data venclmento: 28/11/2008 Valor: 217,50

Prolocolo: 9£364 Sacado: RAQUEL CRISTiNA MODAS LTDAME eNPJ: 09.401.838/000
Cedente: VALPARAISO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES eNP!: 73.258.386/000
Número do Tilulo: 54627A Espécie: Duplioala de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 05tl2i2008 Valor: 343.00

Protocolo: 96475 Sacado: MARCIO MANOELbA SILVA CPF: 006.170.85(1.35
Cedente: MECANleA NECKEL LTDA

.
CNPJ: 07.258.3511000

Número do Titulo: 403 161 Espécie: Duplicala de Venda Mercantil por Indicação .

Apresenlanle: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 03tl2i2008 Valoe 290,00

Protocolo: 9£620 Sacado: SANDRO MARCELO ZIEMBIKIEWICZ CPF: 027.742.899-80
Cedenle: BANRISUl·BCO EST.RIO GRANDE DO S CNPJ: 92.702.067/000
Número do Tilulo: 1131834/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentanle; BESC Data Ven,;menlo: 09110i2008 Valor: 93,00

COPASE

Conselho de Pastores Evangélicos de Jaraguá do Sul

INFORMA:

No último dia 23 de Dezembro faleceu o reverendo Joaquim Ferreira

Bueno, PAstor da Igreja Presbiteriana Idependente Deus Proverá.

Reverendo'Joaquim contava, com 68 anos de idade e foi o primeiro

Presidente do conselho de pastores-na cidade de jaraguá do Sul e atual

vice, no ano de 2008 no evento com Cris Duran na Arena Jaraguá recebeu

das mãos do atual prefeito a chave da cidade.

Seu testemunho de vida foi, e é com certeza uma grande inspiração
.

para os que puderam conhecê-lo.

Fica a saudade e a certeza de reencontrá-lo nos braços de quem ele

sempre amou ... Cristo.

COPASE

VlTRINE----------

DESTAQUE

Comemoração com jantar e prêmios
Paro comemoror o desempenho da AGricopel Comércio de Lubrificantes - em

presa do grupo Mime -, a Ct.evron Texaco promoveu um jantar no Hotel Mercury,
em Jaraguií do Sul. Durante o encontro foi entregue uma placa 00 empresário
Paulo Chiodini poro simbolizar o destaque dado o Agricopel junto aos grandes
distribuidores nacionais da companhia. O representante Gilberto Ferreiro tam
bém entregou uma moto Titan 150cc, uma TV LCD 32 e um Home Theater poro o

setor de vendas, que foi vencedor do componha do Texaco.

E, como os ditos devedores nao foram encontrados ou se recusaram a acetar a devida inlimacao, faz por intermedio do
presente Edital. para que os mesmos comparecam oeste Iabelionato na Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr. 1589, no prazo
da Lei, a fim de liquidar o seu debilo, ou entao, dar razao por que nao o faz, sob a pena de seremos referidos
protestados na forma da Lei, etc.z

Jaragua do Sul. 30 de dezembro de 2008

TREINAMENTO EDUCAÇÃO

Atendimento
Telefônico

Contratação
de ACTs

O treinamento Oualidade no Atendi
mento Telefônico está agendado paro
os dias 2, 3, 4 e 5 de fevereiro, das
19h às 22h, no Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul. O objetivo é reciclar us
atividades de abordagem e otimizar o
relacionamento com os clientes pelo
telefone. Os nucleados devem pagar
R$ 195, es associados investem R$
215 e os demais interessados pagam
R$ 350. O instrutor será o especialista
em comportamento do consumidor e

administração de vendas Emmo Munoz
Moya. A inscrição deve ser feito pelo
telefone 3275-7024 ou através do e

mail eventos@apevi. com.br.

A inscrição poro o admissão de profes
sores em caráter temporário (ACTs) na
rede estadual será aberta no dia 20
de janeiro e vai até o dia 16 de fever
eiro. Os profissionais selecionados vão
atuar nos laboratórios de informáticá
das escolas do educação básico e do
ensino regular durante o ano letivo de
2009. Os interessados devem entro no

site www.sed.sc.gov.br. Nos dias 16 e 20
de fevereiro, os candidatos precisam
entregar no Geres (Gerência de Edu
cação) os decumentos para validação.
Mais informações com a gerente de edu
cação da SDR de Jaraguá do Sul, Deni
Rateke, pelo telefone 3273-0800.

www.sesisc.org.br
(link: Trabalhe conosco)

INSCRiÇÃO

Viagem Segura
O 14° Batalhão de Polícia Militar, de
Jaraguá do Sul, vai realizar rondas
nos residências e estabelecimentos no

período dos férias de verão até o dia
17 de fevereiro. Os interessados devem
fazer o cadastro no sede do Batalhão
(Ruo Gustavo Hagedorn, nO 880, Bairro
Novo Brasília), de segundo-feira o

sexto-feira, dos 8h às 18h. O serviço
é gratuito e os inscrições estão ab
ertas desde o último dia 15. A opera
ção é denominado "Operação Viagem
Segura".

UFSC

Galeria de Arte
A divulgação das exposições do pauto
do Galeria de Arte do UFSC (Univer
sidade Federal de Santo Catarina)
acontece de fevereiro o dezembro de
2009, no prédio do Centro de Con
vivência da instituição. As atividades
são gratuitos e abertas poro todo o co

munidade. Mais informações através
do site www.dac.ufsc.br e do e-mail
- galeriadearte@dfac.ufsc.br ou

pelo telefone (48) 3721-9683 (o
. partir dos 13h). "

AULAS

Férias no
Centro Cultural

A Scar (Socied�de Cultura Artística) de
Jaraguá do' Sui encerrou os atividades
no última sexto-feira. No dia 19 de ja
neiro, ó Centro Cultural abre as portos
e retoma os atividades. A instituição
vai abrir os matrículas a partir de fe
vereiro. As aulas de danço começam
no dia 16 e as aulas de músico, teatro
e artes plásticos iniciam no dia 2 de

março. Mais informações pelo telefone
(47) 3275-2477, com Beth Mueller ou
através dos e-mailscurso@scar.art.br
e beth.mueller@terra.com.br.

RECRUTA CANDIDATOS

Sistema Federação das Indústrias
do Estado de Santa Catarina

01INSTRUTOR DO PROGRAMA
SESI TALENTOS PARA A INDÚSTRIA

Jaraguá do Sul

"Vagas
item'«

SESlsc

Até 15/01/2009 pelo site
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REAJUSTES

Saúde libera R$ 86 milhões para SUS
Estado vai repassar recursos para áreas como transplantes, hemodiálise e partos

O ministro da Saúde, José
Gomes Temporão, anunciou a

liberação-de R$ 86 milhões para
reajustar 'procedimentos realiza
dos em várias áreas do SUS (Sis
tema Único de Saúde), no Esta
do de Santa Catarina. A medida
contribuí pata corrigir distorções
na distribuição de recursos dos

serviços de alta e média com

plexidade, expandir a oferta de

serviços. e reduzir as iniqüidades
regionais.

"Tudo isso foi possível, em boa

parte, a partir de um esforço inter
no de boa gestão e de negociação
de preços com fornecedores, o que
gerou uma economia de recursos.
Nosso objetivo é permitir que os

estados e os 'municípios possam
melhorar a qualidade e a capaci
dade de atendimento à saúde",
afirmou o ministro José Gomes

Temporão.
No total, são 70 portarias que

resultam na liberação de R$ 2,7
bilhões para reajustes em todos
estados. Os valores variam de 5%

a 1.000%, dependendo do proce
dimento. Dentre os itens da tabela
do SUS que sofreram correções, há
1.356 procedimentos ambulato
riais e hospitalares de média e alta

complexidade, com um impacto
anual de R$ 902,6 milhões. O se

gundo maior reajuste foi no teto

financeiro para estados e municí-
.

pios - R$ 662,9milhões ao ano.
Com este anúncio, oMinistério

da Saúde contempla áreas priori
tárias corno a otorrinolaringologia,
oncologia, hemodiálise, fisiotera
pia, cardiologia, parto, oftalmo
logia, UTI e reabilitação, além de

procedimentos diagnósticos, como
os laboratoriais e citopatológicos.

Ação semelhante já havia sido
realizada em outubro de 2008,
quando o MS liberou R$ 1,56 bi
lhão para todos os estados e 400

municípios. O recurso foi para au
mentar valores em procedimentos
como tratamento para câncer, he
modiálise, transplante e cirurgias,
aumento de teto financeiro e im

plantação de leitos de UTIs.
.

.

Com esse anúncio, o Ministério da Saúde contempla áreas prioritárias, como as UTls dos hospitais catarinenses

u
Ao encerrar mais um ano de muito trabalho, torna-se indispensável que façamos um registro de apreço aos nossos empregados e

fornecedores, cuja parceria nos gratifica, comprova que estamos no caminho certo e - o mais importante - nos estimula e impulsiona a

seguir sempre em frente, buscando oferecer o melhor aos nossos clientes.
-

Por tudo isso, além do fato de o Angeloni se sobressair por seus resultados positivos e crescimento, não surpreende que a rede

seja constantemente alvo de assédio por parte de grandes corporações que, com freqüência, mcnifestcm o 'interesse em sua compra. Em

2008, não foi diferente. E a conseqüência imediata e contínua foi os inúmeros boatos e questionamentos sobre uma possível negociação
do Angeloni.

'

Infelizmente,'o fato de tantas notícias anônimas ter�m corrido publicamente sem confirmação gerou muitas dúvidas, deixando
inseguros empregados, fornecedores e clientes. Isso torna imprescindível que não encerremos o ano sem reassegurar que não abriremos
mão do nosso privilégio de conduzir esta empresa. •

, Antenor Angeloni e Arnaldo Angeloni reafirmam que os Supermercados, Farmácias, Postos �serViços continuarão com sua

trajetória histórica de qtualidade, modernidade e, principalmente, de conduta ética, tendo o cliente co o a estrela do seu neg6cio e,

seus colaboradores - empregados e fornecedores - como seu maior patrimônio. .

ARede Angeloni deseja a todos um feliz ,2009.
Criciúmo, 30 de dezembro de 2008.

Antenor Angeloni
Presidente Conselho Administração

Arnalda Angeloni
Vice-Presidente Conselho Administração

�
ANGELONI
www.angeloni.com.br

•
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incremento de 9% em relação
ao ciclo anterior. Junto .com os

bons resultados no campo, uma

conquista no Congresso: a Lei

11.775, sancionada em setem
bro, definiu as regras da maior

renegociação da dívida rural já
feita. Entraram no programa R$
75. bilhões em débitos de 2,8
milhões de contratos

O presidente da Comissão
Nacional de Endividamento da
CNA (Confederação da Agri
cultura e Pecuária do Brasil),
deputado Homero Pereira (PR-

. MT), disse que, apesar de não
ter correspondido a todas as

expectativas, a renegociação foi
melhor do que qualquer contra
to assinado individualmente no
sistema financeiro, conceden
do descontos e ampliação dos

prazos de pagamento. Apesar
de alguns produtos agrícolas
terem dobrado ou até triplicado
de preço, a renda dos produto
res não aumentou significativa
mente, justamente por causa do
n�vo patamar de custo de pro
dução.

AGÊNCIA ESTADO

400 -mil crianças deixam
de ser registradas no país

o registro civil e a documen
tação básiéa, criada pela Se
cretaria Nacional de Direitos
Humanos e seguida por 20

instituições, como a Pastoral,
Unicef e bancos federais, ter
minou dia 19, e o balanço
será divulgado no início de
2009. A meta é atingir me

nos de 5% de sub-registro
em todo o país até 2011. Para
a fundadora da Pastoral da
Criança, Zilda Arns, são dois
os ingredientes para a bai
xa-estima de um cidadão: o

analfabetismo e a falta de re

gistro. Há 25 anos, um quarto
das famílias não tinha docu
mentos e era analfabeta. Hoje
os índices caíram pelametade,
mas ainda preocupa. "Eramuito
comum encontrarmos famílias
inteiras analfabetas e sem do
cumentação. Hoje, o problema
se restringe mais aos ciganos e

aos indígenas", afirma ela.

Maior safra de grõos da história
Em 2008, o setor agropecuário colheu 143,2 milhões de toneladas

A crise mundial dos ali
mentos, a explosão dos custos
de produção, o embargo euro

peu à carne bovina brasileira
e a maior colheita de grãos da
história foram fatos que mar

caram o setor agropecuário no

país em 2008. O desafio agora
é encontrar um novo modelo
de financiamento para os pro
dutores.

Em relação produção de
alimentos, o ano começou
com características bem di
ferentes das que se verificam
agora, em seu desfecho. Antes
era a crise dos altos preços dos
alimentos, agora é a econômi
ca, que reduziu as fontes de
crédito contratadas pelos pro
dutores. Os custos de produção
aumentaram até 50% em alguns
casos, influenciados pelos ferti
lizantes, que atingiram preços
abusivos.

Estimulados pelos bons pre-
. ços das commodities agrícolas
e com condições climáticas
favoráveis, os agricultores bra
sileiros colheram a maior sa

fra de todos os tempos. Foram
143,2 milhões de toneladas, um

Segundo o último levan
tamento do IBGE, divulgado
neste mês, em 2007, 12,2%
dos nascidos não foram re

gistrados. Não há nenhuma
estatística sobre os brasileiros
adultos sem registros. No Censo
de 2010, o IBGE deverá contar
também com esses números.

O sub-registro de nasci
menta é definido pelo IBGE
como o conjunto de nascimen
tos não-registrados no próprio
ano de ocorrência ou até o fim
do primeiro trimestre do ano

subseqüente. Na análise da
série 2000-2007, apresentada
este mês, o percentual de sub

registro de nascimento no país
variou de 21,9%, em 2000,
para 12,2%, em 2007, sendo

que no último ano pratica
mente não houve alteração,
com leve redução de 0,5 ponto
percentuaL

A campanha nacional para

A grande safra foi estimulada pelos
bons preços das commodities
agrícolas e boas condições
climáticas

75% estão felizes
com saída de Bush

Uma pesquiso feito pelo rede de
televisão CNN apontou que 75% dos
americanos estão felizes com o saído
do presidente George W. Bush, que dará
lugar o Barack Obama o partir de 20 de
janeiro de 2009. Segundo o enquete,
apenas 23% dos entrevistados disseram
que sentirão saudades do presidente.

Obama acompanha
_

guerra a distância
O presidente eleito Barack Obama,

recusou-se nos últimos dias o comentar o

rompimento do cessar-fogo entre israe
lenses e palestinos. Apesar disso, ele está
totalmente envolvido no monitoramento
do situação no Oriente Médio. Obama
teve uma primeiro converso telefônico
com o secretário de Estado, Condole
ezza Rice, buscando informações em

primeiro mõo sobre o conflito.

ueemZO

��úd�a
a

AMOR
Paz

o

e a fraternidade
sejam constantes no nosso

dia-a-dia. Que os sonhos se

tornem realidade, as lutas

conquistas e as dificuldades
um aprendizado constante.

COLÉGIO
RIS

SÃO luis

Lições para toda a vida.

Va &d, 1� ao &H4, ?1tédia,
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ENTREVISTA

'Não estive sozinho na FI\I1E'
Jean Leutprecht se despede do Executivo para representar o esporte no Legislativo
JARAGUÁ DO SUL

Jean Leutprecht, 43 anos,

casado e com dois filhos é o

presidente da FME (Fundação
Municipal de Esportes), deixa
o cargo que ocupou por três
vezes para representar o es

porte agora na Câmara de Ve
readores. No primeiro ano da
faculdade de Educação Física,
na Udesc de Florianópolis, ele
já observava como trabalhavam
o!') "papas" do esporte catari
nense, como ele mesmo diz.

Hoje é ele quem ajuda ou

tros municípios a se estru

turarem, tem um currículo
extenso, foi convidado para
lecionar em faculdades. So
bre esta última experiência,
expectativas no Legislativo,
projetos colocados em práti
ca, críticas, erros e acertos, é o

que o jaraguaense Jean fala em
entrevista exclusiva ao Jornal
O Correio do Povo.

GENIELLI RODRIGUES

c:t3 Eu nün sei o segredo do
sucesso, mas do insucesso
com certeza é achar que só

você sabe fazer ro
o Correio do Povo - Como o senhor

avalia o resultado das eleições?
Jean Leutprecht- Foi a terceira vez

que fui candidato a vereador, a primei
ra vez me elegi, a segunda fiquei como
primeiro suplente e desta vez fui o se

gundo mais votado, A gente tem uma

caminhada na área pública, a maior

parte foi facada no esporte então a

gente entende o resultado como uma

conseqüência dó trabalho realizado.
Tive o envolvimento voluntário de mui
tas pessoas. Na questão -majoritária, foi
uma ação da população que entendeu

pela mudança.

OCP- Acredita que o seu trabalho na
FME refletiu no resultado das urnas?

Jean- Sem dúvida nenhuma. Nós já
tínhamos um lastro de votos das outras
eleições, mas nessa, dobramos a votação
da segunda para a terceira vez. Na pri
meira eleição fiz 783"na segunda foram
1.142' B nessa 2.236. Atribuo uma boa

parte ao trabalho feito na FME.

OCP- o Jean vereador continuará
defendendo o esporte?

Jean- A minha bandeira é a atuação
no esporte, saúde e educação. Vou tam-

'

bém atuar no turismo. Não são apenas
essas questões, mas também o trânsito,
desenvolvimento da cidade, segurança.

OCP- Qual a avaliação que o senhor
faz de sua gestão na FME?

'

Jean- Nesses quatro anos que nós es

tivemos na frente da Fundação, quando
eu digo nós, é porque não estive sozinho,
existe um grupo de pessoas escolhidas

Leutrepcht disse que aprendeu o conviver com os críticos e se põe à djsposição do próximo administração
e que conseguiram inovar e muito na

questão da administração pública. Nós
colocamos o esporte, que normalmente é
o patinho feio das administrações, como
sendo um dos carros chefes da atual
administração. Conseguimos colocar o

esporte em uma vitrine, e isso podemos
ver pelas obras, com relação aos projetos
e esse crescimento da imagem também
foi importante. O nosso diferencial foi a
movimentação que o esporte gerou em

Jaraguá do Sul.

OCP- Pode apontar os erros? E os

acertos, quais foram?
Jean- Tivemos muito mais acertos do

que err�s. Começando pelos acertos, pri
meiro iniciamos nosso trabalho colocan
do na estrutura pessoas qualificadas em
suas áreas. No segundo momento foi a

ampliação da estrutura física. Onde nós
tivemos a Arena Jaraguá, o Arthur Mul
ler, a pista de atletismo que se não foi
completamente feita, pelo menos demos
o primeiro passo e agora a próxima ad
ministração poderá dar continuidade a
esse projeto, criando um Centro Esporti
vo Municipal, com um ginásio de espor
tes. Um dos nossos maiores acertos foi o
PEG (Programa de Esporte e Cidadania)
que foi sem duvida nenhuma, o progra
ma que mais movimentou pessoas cerca
de seismil crianças. Em termos de erros,
planejamos mais do que as nossas con
dições permitiam. Questões de prazos,
na área publica, é complicado, isso de
certa forma quem quer fazer um traba
lho mais arrojado esbarra nessas ques
tões legais. Se sonhou um pouco mais
do que foi possível fazer.

OCP- Tudo o que o senhor plane
jou foi colocado em prática?

Jean- Do nosso planejamento es

tratégico conseguimos colocar 95%·
das ações em prática. Apenas uma

ação, que foi criada-no terceiro ano, a

academia da terceira idade não con

seguimos tirar do papel, por não ter'
tido a liberação do governo federal. E
o próprio Centro Esportivo Municipal,
junto à pista de atletismo, que era para
ficar pronto nos Jogos Abertos e por
uma série de fatores não foi possível.
Questões de licitação, mau tempo, e

deixamos de fazer três competições
que estavam programadas.

OCP- Qual o projeto implantou e

que não quer que acabe?
Jean- O PEC é a nossa menina dos

olhos. Entra administração sai -adminis

tração acontecem mudanças, mas neste

momento, até estava lendo o programa da
prefeita eleita e ali contempla a

conij'
ui

dade do PEC e melhorias. Acredito que
até o nome deve ser mantido, porq o

custo desse programa para o municíp o é
mínimo em relação aosbenefícios.

OCP-o que mudou no cenário es

portivo com a sua gestão?
jean- A visibilidade do esporte. Enten

do que tivemos uma condição favorável
nesta questão. Hoje a estrutura física de
Jaraguá do Sul já é elogiada no Brasil intei
ro. Também é importante destacar que a

Malwee Futsal também nos ajudoumuito.
Hoje Jaraguá do Sul é conhecida no Brasil
e no mundo pelo time daMalwee.

OCP- Em certos momentos a FME
foi criticada pela construção da Are
na Jaraguá e a não entrega em tempo
hábil da pista de atletismo. Como o

senhor trabalhou com essas críticas?

Jean- Eu entendo que só é criticado

quem procura fazer alguma coisa. E foi
o que aconteceu, a Arena o tempo se

encarregou de mostrar. A cobrança é

importante para motivar a ter um es

forço a mais. Vejo que a Arena foícriti
cada em alguns momentos, mas eu te
nho a liberdade de dizer que algumas
pessoas que criticaram na seqüência
tiveram que dar à. mão a palmatória.
Tem muita coisa para ser feita? Tem.
Tem todo o entorno, a questão da acús
tica, tem todo um trabalho que precisa
ser feito. A questão da pista sintética
na verdade não estava no nosso plano
de governo, mas com o [asc em Jaraguá
do Sul tivemos esta necessidade, até

porque o Baependi desativou a pista
de atletismo. A demora maior foi em
2007 onde o processo licitatório levou
70 dias muito a mais que o esperado e

também o mau tempo atrapalhou. Se
eu não quisesse estar exposto às criti
cas não estaria na vida pública.

OCP- Que conselho daria para
quem entra no seu lugar?

Jean- Um conselho que eu dou é
escutar as pessoas, discutir idéias, di
vidir ª' responsabilidade. Eu não sei o

segredo do sucesso, mas do insucesso
com certeza é achar que só você sabe
fazer. Escutar as pessoas é muito im

portante, cada um tem uma forma de
ver as coisas.
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47 3274 6000 Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.

.

• Considerado venda de veicules no periodo de janeiro de 2008 à 22/12/2008
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