
,----===-----,1 Prefeito pode analisar hoje proposto do Canarinho poro definir sobre o aumento poro RS 2,25.

Eleilos assumem
vagas na região
Amanhã é dia de mudança em quatro
das cinco prefeituras da microrregião.
Veja os locais e horários das cerimônias.
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Obrigatória na

� noite de vi'rada
lentilha é um dos pratos que não podem
faltar na hora de comemorar o Ano Novo.

Página 7

COMUNICADO

Nesta quinta e

sexta-feira
não haverá edição

do jornal
O Correio do Povo.

Estudo conduzido por pesquisadores ner

te-americanos sugere que os expressões
faciais utilizados poro demonstrar emo

ções sõo inatos, e não aprendidos 00 longo
do vida. Os especialistas do Universidade
Estadual de Son Francisco chegaram à con-

- clusão 00 comparar 4.800 fotografias de

Qfletas de judô cegos e com visão normal
durante�ntrega de medalhas em competi
ções. Segundo os pesquisadores, tontos os

atletas com deficiência visual quanto os de
visõo normal exibiram os mesmos expres
sões faciais 00 chegar em primeiro lugar
�.... �4JÇ
_� ':Ir}
.-

.4'��
-.

� ;,.;

\
Fonte: BBC Brasil
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,Raulino diz não
temer as críticas
Novo secretário de Esportes avisa que quem
não mostrar rendimento ficará de fora.

Página 15
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Bertoldi prorrogo o decisão

Páginas 5

FUTILIDADE
NAREDE
Tecnologia e

defasagem cultuml
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EX-JUVETEM
DESTINO GRUPO

.RIA-BBILYK
FAMEG

(47) 3373-2000
www.fameg.edu.br
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EDITORIAL

O governo federal estuda mudar o con-

"ceito de .ínformalídarjs pata tentar/reduzir
Íl proporção de trabâlhadores ínfdrmaís- nas
próximas pesquisas sobre o IJivel de emprego,
disse, ontem, o ministro do TI:a'"
balho, .,Gados bl�i. p Ministé
rio quer excluir' desse ç�lculo
os" trabalhàdores sem lêârteira
l'lssfuada que contribuem para a

'p���dência so���< all pl'lfa lllP'
,fundo <Ide pensia privado. Ar

<::mudança, se�?do ó;�i:nistro,
.' poderá reduzir=em um terço o

" universo de Wformai§. no país,
qu;�.. abrcfugei:,carilelôs, ambu
lantes e os incluídos na Ga,tego�
ria "por conta própria" .

A novidade; entrará em vigor'na rexima

ReI ãoAnuill.de In.fQríhaçQ�s Soei
.

'

Rais),
qu .mínistro pretende <ii�uJgar lOide
maio de 2009. Na avaliação de Lupi, a mu-

consi-

OtimisJp,
o.governo prevê o
.

'ção de 1.5milhpo
postos de tr��olho fI

w'

com carteiro assinodó
no próximo dno

com

no próximo
raeamertto

�'" . <-:'<&
a interna-

CHARGE

PONTO DE VISTA

o código ambiental em pauta
JULIS ORÁCIO FELIPE,
CONSEl,ItE!RO DO Cl}!\ISE!.HQ ESTADUAL I>E
MEIO AMBiENTE DE SANTA CATARINA

Santa Catarina vem discutindo um pac
to federative como instrumento para o de
senvolvimento sustentável há alguns anos.

Dessa discussão surgiu muitas pautas de
políticas para o tema. Uma das principais
foi à elaboração de um Código Ambientàl
Estadual buscando consolidar a legislação
ambiental então vigente em um único ins
trumento jurídico. Hoje, os regramentos sâo

espàlhados em várias leis, decretos, porta
rias, instruções normativas tanto federais
como estaduais e municipais. Esse fato di
ficulta muito a aplicação e interpretação do

texto do código, as peculiaridades do Estado
em virtude de que nosso meio ambiente é
diferente dos demais estados. Num país dito
"megadiverso" não é possível regrar o uso de
nosso solo conforme ditames centràlizados.

Essa última premissa tem gerado dis
cussões acaloradas nos debates do projeto
em virtude de que, para muitos, o estado
regrar seu próprio ambiente significaria um
"afrouxamento" do regramento ambiental,
como se os engenheiros, biólogos e demais

profissionais fossem diferentes dependendo
do estado onde atuam.

.

Para elaborar o código, durante Um ano,
o Estado atuou discutindo os temas através
de audiências públicas que percorreram o

estado. Santa Catarina quer provar a nação
que seus profissionais sabem. cuidar de seu

DO LEITOR

Feliz Ano Novo
O grande "barato" da vida é olhar para trás e sentir

orgulho da sua história. O grande lance é viver cada
momento como se a receita da felicidade fosse o aqui
e o agora. .

Claro que a vida prega peças, É lógico que, por vezes,
o pneu fura, chove demais ... Vamos refletir: tem graça
viver sem rir de gargalhar pelo menos uma vez ao dia?
Tem sentido ficar chateado durante o dia todo por
causa de uma discussão na ida pro trabalho? Quero
viver bem. 2008 foi um ano cheio. Foi cheio de coisas
boas e realizações, mas também cheio de problemas
e desilusões. Normal, Às vezes se espera demais das
pessoas. Normal, Grana que não veio, o amigo que de
cepcionou, o amor machucou. Normal, 2009 não vai
ser diferente. Muda o século, o milênio muda, mas o

homem é cheio de imperfeições, a natureza tem sua

personalidade que nem sempre é a que a gente deseja.
Fazer o quê? Acabar .com seu dia? Com seu bom hu
mor? Com sua esperança?

O que eu desejo para todos nós é sabedoria! E que
todos saibainos transformar tudo em uma boa experi
ência!

. Que todos consigamos perdoar o desconhecido,
o mal educado.' Ele passou na sua vida. Não pode ser

.

responsável por um dia ruim. Entender o amigo que não
merece nossamelhor parte. Se ele decepcionou, passe-o
para a outra categoria amigos, oumude de classe, trans
forme-o em colega. Além do mais, a gente, provavel
mente, também já decepcionou alguém. O nosso desejo
não se realizou? Beleza, não tava na hora, não deveria
ser a melhor coisa para esse momento. Chorar de dor,
de solidão, de tristeza, faz parte do ser humano. Não
adianta lutar contra isso, mas se a gente se entende e

permite olhar o outro e o mundo com generosidade,
as coisas ficam diferentes.

Feliz Ano Novo! O ano novo só é novo se fizermos
coisas novas. Inove e renove. Role na areia, abrace seu

cachorro, diga àquela pessoa que está afim dela, perca a

timidez, tome banho de chuva, faça bolhas de sabão, co
loque os pés sujos no sofá, fale de boca cheia, sorria com
chocolate no dente. Curta a vida de ummodo diferente!
Renove e Inove.Abraços a todos e um ótimo 2009!

OSCAR LUIZ MABA, ANApSTA DE SiSTEMAS •

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

enviados poro o e-mail redocoo@ocorreiodopovo.com.br. ou por corto poro o

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

• telefone (. não serão publicados).

meio ambiente muito melhor do que a for
ma como fomos "cuidados" até o momento.

Mas, o texto do projeto de lei não trata

apenas da redução de algumas áreas de
preservação permanente. Contém muitos

avanços, principàlmente em auxílio dos
. pequenos produtores rufais, reuso de re

síduos, entre tantos outros.
Infelizmente, esses avanços não são co

mentados, preferindo alguns críticos alegar
a inconstitucionàlidade de todo o projeto
de lei em virtude de alguns artigos que jul
gam inconstitucionais. Mas, na realidade
muitos não o são, pois buscam a isonomia
da unidade da Federação com relação a

suas questões ambientais. Tudo para se

construir um Estado corn sadia qualidade
de vida para as atuais e futuras gerações.
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fALA Ai!

A multidõo quer
sangue ,e circo. ,

MARCO AURELIO MElLO,
MINISTRO DO STf,

sobre os excessos cometidos por
agentes públicos do Judiciário

e Polícia FederaL

"O queeu
quero é águo

, no torneira. "
LUIZ CARLOS TAMANINI (PMOB),
PREFEITO HEIT{) DE CORUPÁ,

dando prazo à Cason para investimentos
imediatos no sístemn,

'Eles nos

devem isso. "
INGO ROBl (PP), QUE

ASSUME A SECRETARIA DE
RECONSTRUÇÃO EM JANEIRO,

sobre verbas do Estado
e governo federal.

. Data marcada
Notícia que chega de Brasília: o ministro dos Transportes, Alfredo Nascimen
to, estabeleceu a data de 31 de janeiro próximo para que todas as rodovias
federais que cortam Santa Cajarina e danificadas pelas enchentes estejam
totalmente recuperadas. Segundo ele. poro não prejudicar o verão no Es
tado. Ou seja, a dois meses do término do temporada, porque este verão
acaba na madrugada de 20 de março. Mos, em se trotando de governo,
seja qual for o instôncia, a lerdeza é histórico e crônica. Segundo Nasci
mento, serão gastos RS 123 milhões paro a recuperação da malha viário
federal. As obras de contenção de encosta durarão seis meses. Mas, até
agora nem uma coisa e nem outro. Já o ministro da Integração Nacio
nal, Geddel Vieira Lima, afirmou que sua pasta investirá RS 120 milhões
na reconstrução dos cidades. Os dois ministros integraram a comitiva
presidencial que visitou as regiões da Foz e do Vale do Itajaí onde estão
os municípios catarinenses mais afetados pelos temporais.

ÔNIBUS 1
Ainda sobre, o 'aumento do pas
sagem de ônibus coletivo, é bom
lembrar que o prefeito Moacir Ber
toldi (PMDB) disse, repetidas vezes,
no componha e depois de eleito
que o valor único serín implantado
imediatamente e sem majoração.
Agora, diz que em seu governo de
quatro anos, tinha concedido upe-

� nas dois aumentos. É evidente que
o concessionária não pode s,obrevi
ver de benemerência.

SOBRE O IR
Antes �e multar, o Receito Federal
será obrigada a comunicar ao con

tribuinte que a suo declaração anual
do Imposto de Rendo apresento pro
blemas, como dados incorretos fruto
de cruzamentos de declarações. No

comunicação, deverá constar a .espe
cificação do motivo e do prazo para
esclarecimento ou retificação do de

claração.É o que determino projeto
de lei do senador Raimundo Colombo
(DEM). A idéio do projeto é, confor
me garantiu o senador, acabar com
o cultura de primeiro multar paro
de OIS cancelar o débito.

ÔNIBUS 2
Mos o que se questiona é o discurso
sem meias palavras e sem rodeios
à época, levando o acreditar que o

compromisso do campanha era uma

realidade palpável. Na prática, 00

contrário, lucrou a empresa que
ganhou mais dez anos de contrato
sem licitação, livrando-se de pos
sível e incômodo concorrência. E,
mais ainda, não cumprindo dispo
sitivos contratuais.

ÁGUA 1
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Eleitos assumem cargos amanhã
Logo após a cerimônia, outro ato político decisivo:' a eleição da Mesa Diretora
JARAGUÁ DO SUL

Amanhã será um dia espe
cial para os cinco prefeitos,
seus vices, e os 47 novos ve

readores das cinco cidades do
Vale do Itapocu, que assumem
efetivamente os cargos para os

quais foram eleitos em 5 de
outubro. À exceção de Schro
eder, o único município no

Vale a reeleger o prefeito, Fe

lipe Voigt (PP), as cerimônias
de posse marcam a entrada de
novos comandantes e partidos
nas Prefeituras;

Da mesma maneira nas

Câmaras, onde a comunida
de deu a resposta nas urnas,

sagrando um novo cenário

político para os próximos qua
tro anos. Em Jaraguá do Sul,
o único Legislativo da região
com 11 cadeiras, à renovação
foi quase completa. Apenas
um vereador, [aime Negher
bon (PMDB), terá a oportuni
dade de continuar a legislar e
fiscalizar os atos do Executivo.
Em Corupá, Massaranduba e

Schroeder, só dois foram ree-
.

leitos, e três em Guaramirim,

todos com nove vagas.
A data de l°de janeiro

também representa um outro
ato político decisivo: a elei
ção das Mesas Diretoras das
Câmaras. Ao novo presiden
te, além de um salário 50%
maior, cabe o chamado voto
de Minerva, que desempata
votações a favor ou contra os

projetos, oriundos do Execu
tivo .ou da própria Câmara. A

eleição acontece logo após a

cerimônia de posse.
-As reuniões para decidir

.

quem vai se candidatar e ar

ticular apoios seguem até mo

mentos antes da eleição, com
voto aberto. Para o futuro ve

reador e candidato a presiden
te à Câmara de Jaraguá, Jean
Leutprecht (PC do B), os seis
eleitos pela coligação do pre
feito Moacir Bertoldi (PMDB)
decidirão a disputa, já que so

mam a maioria dos votos. "O

grupo deve definir a Mesa Di
retora'', acredita. O mandato
da Mesa é de um ano.

Carolina Tomaselli

wvr

Junckes foz balanço das ações
como presidente da Câmara

S D.E 2008 EM��jUMfROS

Pl'tista (') irmo que nõo pretende mais se candidatar o vereador

GUARAMIRIM

O presidente da Câmara,
Evaldo Junckes (PT), fez ontem

um balanço do último ano da
atual legislatura. Segundo ele,
apesar de o Legislativo ter direito
a 8% do orçamento do. municí
pio, o percentual em 2008 ficou
em 3,7%, que representa um re

passe mensal de R$ 112.600,00,
destinados à folha de pagamento
e manutenção da Casa. Junckes
também informou, por meio de
relatório, que R$ 350 mil foram

disponibilizados ao Executivo

para pavimentação da Rua Ané
lia Nicocelli. "E, mesmo assim,
a Câmara irá devolver aos cofres

públicos no final do exercício

aproximadamente R$ 100 mil".
Entre as leis promulgadas por

ele, destaca seis: mudanças no

Código de Obras, visando regu
lamentar lotes com medidas in
feriores a 360 metros quadrados;
a criação do ConselhoMunicipal

dos Direitos da Pessoa com Defi
ciência e do ConselhoMunicipal
da Juventude; a fixação da data
da revisão geral anual da remu
neração dos servidores públicos
domunicípio e a que determina a

divulgação na. internet da relação
de medicamentos disponíveis
na Secretaria de Saúde. Junckes
também promulgou a lei que dis
põe sobre a proibição da venda e

consumo de bebidas alcoólicas
em logradouros públicos, e que
acabou sendo copiada pelo Le

I gislativo de Jaraguá do Sul.
"Saio de cabeça erguida, com

o sentimento do dever cumprido,
Minha passagem como vereador
e presidente tiveram momentos

bons, como o fim das viagens.
Nenhum vereador foi fazer curso
no nordeste, em Gramado. Isso
nós eliminamos", largou o pe
tista, mantendo o tom polêmico
que mareou seu mandato.

Cargos na

Regional
A Secretaria de Desenvol

vimento Regional terá dois
novos gerentes em 2009. Ali
ne Mainardi (PMDB) já pediu
exoneração da Gerência de
Saúde para ser secretária de
Saúde no governo do prefeito
eleito de Guaramirim, Nilson
Bylaardt (PMDB). Outro que
deve deixar a SDR é Marcelo
Müller (DEM), atual gerente
de Esporte, Cultura e Turis

mo, foi indicado para a Dire
toria de Habitação no governo
de Cecília Konell (DEM).

No lugar de Müller, o

DEM de Jaraguá do Sul in
dieou Nilo Martini, chefe de

.

Gabinete na Prefeitura de
Guaramirim, informou on

tem o presidente democrata,
Carione Pavanello. A indica
ção para a gerência dê Saúde
ainda não foi feita pelo PMDB
de Schroeder, presidido pelo
vice-prefeito Luís Ribas, ma
rido de Aline, e que não foi
localizado pela reportagem.
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Machado: aceitei a ajuda oferecida

Pescaria de
final de ano
JARAGUÁ DO SUL

Com uma pescaria para
completar o ano. Foi assim

que os internos do Centro de

Resgate Social de [araguá do
Sul passaram a última terça
feira de ?008. No aguardo pe
los peixes, o soldador Valmor

.

Machado, 51, já se prepara
para deixar a casa de apoio,
instalada no Bairro Jaraguá Es

querdo, e enfrentar a vontade
de ingerir bebidas alcoólicas.

Há pouco mais de um mês
ele atendeu à sugestão do co

ordenador do projeto, José Se
bastiana, e retornou ao local.
"Tive uma recaída e aceitei

ajuda", conta. Tempos atrás,
o homem já tinha conseguido

.

se manter na abstinência por
meses seguidos e até arrumou
um emprego. Dessa vez, na

primeira investida do vício
evitou a ocorrência de proble
mas futuros pedindo auxílio;
"Nós nos sentimos como se

estivéssemos em casa. Antes,
vivia nas ruas até me acolhe
rem", relembra.

O Centro existe desde se

tembro de 2006 e até hoje cer

ca de 550 pessoas passaram
pelo projeto. Conforme o

coordenador, grande parte
dos internados vem de ou

tras cidades em busca de
emprego e, enquanto não
encontram, precisam de
um lugar para ficar.

ÔNIBUS
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Prefeito prorroga decisão
Reajuste pode ser definido hoje ou deixado para próxima gestão

.

�Z}; :)'hi

Definição deve ficar pano 2009 ;,

nal Urbano e a demora em

oficializar o funcionamento
da bilhetagem eletrônica.

A Canarinho justifica o pe
dido de reajuste considerando
a correção do preço das passa
gens conseguidas pelas empre
sas do ramo em diversas cida-

.

des catarínenses. Nos últimos
quatro anos, houve duas corre
ções no município: a primeira
em fevereiro de 2006 (R$ 0,10)
e a outra em setembro de 2007

(R$ 0,15).

JARAGUÁ DO SUL

O penúltimo dia do governo
de Moacir Bertoldi foi marcado

por. um impasse. Ele decidiu
prorrogar a decisão sobre o re

ajuste de cerca de 10% da tarifa
do transporte coletivo diante
de uma proposta de desconto
feita pelo diretor da Canarinho,
Décio Bago. A empresa se dis

pôs a implantar passagem es

pecial para estudantes, caso o

aumento fosse decretado pela
Prefeitura. Dessa forma, alunos
de qualquer instituição pa
gariam apenas 50% do valor
do bilhete, a exemplo do que
já acontece em Itajaí e outros

municípios.
O prefeito disse que poderia

decidir sobre o aumento ain
da hoje ou deixar a definição
para a próxima administração.
"Temos muitos estudantes no Descumprimento das metos do controto com a Canarinho deixou Bertoldi na dúvida sobre aumento para R$ 2,25
município e me parece que
seria vantajoso. Mas primeiro
é preciso calcular quanto essa

proposta beneficiaria o muni

cípio", comentou.
A concessionária pede o au

mento da passagem de R$ 2,05
para R$ 2,25. Já nas linhas mais
distantes do Centro, nas quais a

viação cobra R$ 3,35 por tra

jeto, a tarifa chegaria a R$ 3,60.
O reajuste valeria a partir da data
da autorização, ou seja: Sé fosse
decretado hoje, entraria em vigor
no mesmo dia. Isso porque, se

gundo Bertoldi, não é possível
deixar que o acréscimo vigore
somente quando a próxima

"Politicamente eu não. aumentaria
a pa,§Sagem, deixando '(I problema
paroa próxima gestão. Nãd tenho
compromisso algum cOl114d:'aumen-
ta","disse Beffoldi.

'

A ,indecisão do p�efeito sobre

oU.tRrj�9r ou nã�?�, aume,nto, do

pre�.o da passapém" foi tam
'.

que; optem, ele ·chegou a pe
. opinigo;da imprensa, sobre õ �H§9;

KELLY ERDMANNjDAIANE ZANGHELINI

administração assumir.
O grande responsável por

ampliar as dúvidas do prefeito
sobre autorizar ou não o au

mento foi o descumprimen-

to de grande parte das metas
constantes no contrato. que
legitimou a renovação a con

cessão. Entre 'elas está a não

construção do novo Termi-

Comércio liquida para vendermals
Tempo de promoções jáeomeçou, mesmo que de forma ainda tímida no município

Putka: época de compras é agora

JARAGUÁ DO SUL

Ruas tranqüilas, clientes
a passos lentos e calçadão
quase vazio. Os últimos dias
têm sido de ritmo devagar
para o comércio jaraguaen
se. Enquanto a maioria das
trocas de presentes de Natal

já' aconteceu, o que se vê no

Centro da cidade são clientes
em busca de bons negócios.

Este foi o caso do tinturei
ro João Putka, 46. Ontem pela
manhã ele resolveu comprar
um aparelho de microondas.

Ao invés de

dese�Olsar
R$

380, valor pratica o há uma

semana, o trabal ador le
vou-o para casa ar R$ 279.

Segundo o gerente do estabe
lecimento, Iria Piske, os des
contos de até 70% nos preços
à vista fizeram o movimen
to crescer cerca de 30% no

comparativo com o esperado
nesta época do mês.

Longe da liquidação, a

loja gerenciada por Renato

Souza, por exemplo, opera
em desânimo. Na opinião

dele, a desaceleração nas

vendas tem motivos provoca
dos pelos próprios lojistas do
município. "Muitos fecham e

acabam espantando o restan
te da clientela", diz.

Tirando proveito do sos

.
sego, Putka prefere encarar

as aquisições de fim de ano

após o dia 25 de dezembro.
Por isso, ele ainda incluiu
na lista de possíveis inves
timentos dois equipamentos
de ar condicionado. Só basta
o preço cair mais um pouco.
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Salva-vida orienta os banhistas

Amigo do mar
e do ,banhista

Figura conhecida no ce

nário praieiro, o salva-vída se

prepara para virar sinônimo de
segurança: durante ummês faz
curso de competência física e

prova teórica. Marciel João da '

Silveira, 25 anos, é motorista
'de transporte escolar, mas há
três temporadas acorda cedo
para acompanhar o movimen
to dos turistas na praia. 'Agora
só preciso fazer a prova escri
ta", diz orgulhoso sereferíndo
ao curso. São 30 salva-vidas
espelhados pelas nove praias
barravelhenses. Os postos de
salva-vidas funcionam até abril
com equipe reduzida.

Marciel afirma que
não houve ocorrências graves
na praia "porque a água está
calma", mas alerta que a ressa

ca de novembro engoliu muita
areia. "Tem muito buraco na

água e isso acaba confundin
do o turista", diz. O alerta de
Marciel é: prestar atenção nas

bandeiras; pedir informação
ao salva-vída: tornar banho
com a água na altura da cin
-tura: não tomar banho se tiver
bebido muito; e sempre ficar
de olho nas crianças.

O Projeto Golfinho,
iniciativa dos salva-vidas de
Barra Velha que incentiva

,crianças à prática de exercí
cios físicos e educação mari

nha, deve, iniciar na segunda
quinzena de'janeiro�'

'

..

TEMPORADA 2009

GERAL-,���������

1 00 mil pessoas para virada
Barra Velha tem programação especial para agradar visitantes

As enxurradas que atin

giram Santa Catarina em no

vembro não foram suficientes

para espantar os turistas de
Barra Velha. O sol voltou a brí
Ihar e os guarda-sóis tomam
conta da areia. A secretária de
Turismo do município, Roseli
Lozada, diz que a temporada
começou agitada. '1\ cidade já
está bem movimentada, com
significativo aumento de ve
ranistas", confirma Roseli, e

acrescenta que a expectati
va para a virada do ano é de
reunir 100 mil pessoas.

Roseli diz que a pro
gramação de eventos para tem

porada 2009 continua de pé,
apesar de a nova gestão ficar
responsável pelo cronograma
a partir de janeiro. A mudança
na estrutura política munici

pal afetou grande parte da pro
gramação turística no Estado e

Barra Velha é uma das poucas
cidades que pretende exercer

.normalmente as atividades -

Piçarras, São Francisco do Sul
e Itapoá já cancelaram a festa
de Réveillon.

Os turistas sentem a di

ferença nas preparativos da
cidade. Maricela de Oliveira,
34 anos, mora em Marau, no
Rio Grande do Sul, e "não via
a hora do verão chegar". Ela é
auxiliar administratíva e diz'

que o trabalho no escritório
é recompensado pelas férias
na praia. Há quatro anos ela
veraneia em Barra Velha. "Há

Família de gaúchos decidiu comprar casa em Barra Velha depois de conhecer o litoral catarinense

seis anos compramos a casa

em sociedade com os amigos, '

então fazemos revezamento".
Maricela e' os amigos esco-

lheram Barra Velha por ser

uma praia calma e sem van

dalismo. 'Ela avalia que o mo

vimento deste ano está mais

forte que os anteriores. "Tem
mais gente diferente".

A gaúcha também trouxe
a família de Fabrício Canton,
32, anos, para conhecer Barra
Velha. "Sempre passamos o

verão no litoral catarinense,
mas é a primeira vez que vie
mos pam. cá", confessa Fabrí
cio. Ele afirma que o próximo
verão já tem destino garanti
do, "voltaremos para cá". Eles
viajaram mais, de 650 quilô
metros, cerca de sete horas, e

devem ficar em Barra Velha
até o dia 5 de janeiro.

Vis�a privilegiada na ponte pênsil
Ponto turístico fica longe das praias centrais e é quase esquecido pelos visitantes

,

Mãé e filha aprOvéltam ÍI paisàgem .

A ponte pênsil é cartão
postal de Barra Velha, mas

para os turistas mais curiosos
e pacientes a estrutura oferece
outra imagem surpreenden-'

.

te: a bela visão da natureza,
do pôr do sol e, ao longe, da
cidade. A comerciante Laura
de Moraes Castro, 51 anos, e a

filha Laurênia, 11 anos, pres
tigiaram a ponte "bonita tan

to de longe como de perto",
segundo definição de Laura.
Elas voltam à Jacarezinho, em

'

São Paulo, hoje, antes dà fes-

ta de Réveillon. "Tenho uma

pastelaria e o compromisso
me chama, mas estou apro
veitando para conhecer tudo",
afirma. Laura aguarda a apo
sentadoria para, assim cornu

o sogro, morar na praia: "Eu
gosto de todo o litoral cata
rinense e quero morar aqui,
algum dia".

,

A estrutura da ponte pênsil
lembra a famosa Ponte HerCÍ
lia Luz, de Florianópolis, e fica
cerca de quatro quilômetros
do Centro. São 200 metros de

canal que une as margens da

Lagoa de Barra Velha. O trajeto
é por estrada de chão, mas as

obras da pavimentação asfál
tica devem ser concluídas no

primeiro semestre de 2009.
Conforme a recente Pes

quisa de Balneabilidade, rea
lizado pelo Fatma (Fundação"
do Meio Ambiente), a Lagoa é

'

imprópria para banho, apesar
de ser boa para esportes náu
ticos. Em frente ao Aqueduto"
no Centro os banhos também

'

não são recomendados.
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LOMBO SUíNO COBERTO
POR LARANJAS

,INGREDI ENTES
-2kg de lombo de porco;

-1 cebola rolado;

-1 colher (sopa) de manteiga;
--1 colher e meio (sopa) de maisena;

-Meio colher (chá) de gengibre em pó;
-Um copo de suco de laranja;
-Um tablete de caldo de come.

1- Coloque o lombo em assadeira com o porte
gordurosa- poro cimo e asse durante 1 hora e 30
minutos, mais ou menos, em forno brando.

2-Frite a cebola no manteiga até que fique macio.
Junte os ingredientes mexendo sempre. Cozinhe até
engrossar um pouco e pincele o lombo com essa

mistura, assando-u por mais 1 hora, aproximada
mente.

3-Sirva com fatias de abacaxi e rodelas de laranja.

LENTILHA,

COM
,:,_;' S'

QUEIJO

IN�BEnIENTES
-1 embalag�m de lentilha;

-2 colheres (sopa) de salsa picada;
,

.

-sal a gosto;

-200 g de queijo prato cortado em

pequenos cubos;

-4 dentes de alho picados;

-1 cebola média picada;

-250 g de lingüiça calabresa picado;
-2 colheres (sopa) de toucinho picado;
-1 colher (sopa) de óleo;
-11/2 litro de águo.

l-Cozinhe o lentilha com águo em panela de, pressão
por aproximadamente 30 minutos.

2- A seguir frite no óleo o toicinho e a lingüiça. Junte a

cebola, o olho e refogue por alguns minutos.

3-Acrescente o refogado às lentilhas, prove o sol e
cozinhe com o panela destampado alguns minutos para
o caldo engrossar. Coloque numa travesso, lunte os

cubinhos de queijo prato e polvilhe o salsa.

"

ARROZ A GREGA

INGREDIENTES
l-lave muito bem o arroz e deixe escorrer e secar. lave o

cenoura, corte-o em cubos pequenos ou role utilizando o

lodo grosso do ralador. Elimine os sementes do pimentão e

corte-o em cubinhos. Corte us vagens em fatias finos. Pique
finomente o cebola.

-2 cenóuras médios;

.
-pimenta-do-reino;
-sal:

-4 xícaras de águo fervente;

-2 xícaras de arroz;

-4 colheres (sopa) de óleo;

-1 frilha de louro;
-1 pimentão vermelho;

-150 g de vagem;

-1 cebola pequena.

2-Coloque o óleo no panela e leve 00 fogo para aquecer,
acrescente o cebola e refogue em fogo boixo até que o

cebola fique transparente. Acrescente os legumes picados e

refogue em fogo alto por 2 minutos, coloque o arroz e mis
ture bem, adicione o águo fervente, o folho de louro e sol.

3-Misture, tampe o panela, abaixe o fogo e cozinhe o arroz

até que seque bem o águo. Apague o fogo e deixe o arroz

descansar por 5 minutos.

FAROFA
INGREDIENTES

, -1 colher (chá) de margarina light;
-3 claras cruas;

-3 cenouras rolados no lodo grosso;

-2 colheres (sopa) de salsa picado;
-1 xícara (chá) de farinha de milho

-snl o gosto.

l-Derreto o margarina em uma

panela e junte os claras. Ouando
começar o endurecer, mexo bem e vá
acrescentando o cenoura e o salsa
sem parar de mexer.

2-Umedeça o farinha de milho com

um pouco de águo e adicione à
misturo. Mexo bem e tempere com sal
o gosto. Sirvo acompanhando o lombo
ou outros comes.
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No dia 13, o casal Reno e

Glaudimara Weller, completaram
22 anos de casados. Quem deseja
muitCi" felicidades são as filhas
Ana Paula, Deise e Bianco, os
genros Anderson e Adelir e seu

netinho Pedro Henrique.

Por Jéssico Ehmke Kroetzer
.

recepcao@ocorreiodopovo.com.br

VARIEDADES---------

Casou dia 15/11 no Igreja
Apóstolo Paulo, o casal Dirceu e

Vanessa. Felicidades!

No foto o papai coruja que no dia
25/11 realizou seu ·sonho. Sucesso
e felicidades quem deseja é sua

esposa Ketlin e seus sogros
Cirio e Liamares.

Felicidades para o casal Leoni e
Michele, que dia 13 comemorou

7 meses de namoro.

Drieli e Vagner comemoram dia 9,
1 ano de namoro. Ela manda um

grande beijo e diz que o ama muito.

A bela Heloísa John
comemorou idade nova dia
10. Quem deseja os parabéns
e muitas felicidades são os

pais Rolando e Maria Alice
e o irmão Eugênio.

A turma do Fmporio Das Pedras,
manda um super beijo e um feliz
aniversario para Nany, que dia 20
de dezembro apagou a velinha.

�: Para serem publicadas nessa coluna, as fotos devem ser enviados poro recepcao@ocorreiodopovo.com.br. É obrigatório o envio .em (!Ito resolução.
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Loja 1: RuaAntônio Carlos Ferreira,130
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www.giovaneveiculos.com.br
Rua Bernardo Dornbusch, 330 - 3275-0045

[< EntradaClubêAtl§�4�*eaepanqj
". ••

•• '\, c : " 'ik

ASTRA 4P ADVANT. compl. 07
MONTANA conquest 1.8 05
VECTRA Gl cornpí. 00
VETRA gl97
VECTRA GlS GNV 97
CELTA 4P c/ opes personal. 08
CORSA SEDAN m. novo - ar 04
CORSA WIND 4P 02
CORSA SEDAN 16V AR + OH 01
CORSA WIIND 2P 01
CORSA WIND 2P Crodas 99
CORSA WIND 4P + GNV 99
CORSA SEDAN 00

............ - - - _.--_ -., -.- - .. -- -- - .. -.- -- -, - .. --.- - - - ----- -.-
- .. - .. " Gal G 4 OPS 4 P 07

GOL G4 2P ar + opes 06
GOL 1.6 POWER compi, 03
GOlMI97
GOL Gill SPORT - AR 02
SIENA HLX 1.8 flex 07
PAllO 4P FIRE flEX C. AR 07
PAllO WEEK.HLX flex compl, OS
PALIO WEEK.l.S 8v completa 99
UNO MillE lire 04
UNO MillE EX 99
PALIO ED 4P ar + trava 98
ECOSPORT XlS 1.6 05

'-- --'- --'- ----J KA zetec rocan 00
i KA CLX vitro trava + opes 97
i FIESTA 1.0 4p 97
i ESCORT 1.6 01
i ESCORT SW COMPL 98
i ESCORT GLX campI. 97
j ESCORT 1.6 GNV 95
! VERONA Gl GNV + RODAS 94
i C31.6XTR 07
i AUDI A3 2P 98 .

l M. BENZ CLASSE A 190 01
I BMW 325 I 2P 94
i SCENIC RT1.6 16V 03
i SCENIC RT 2.0 COMPLETA 99

.....-: CLIO 1.0 compl. - OH 04
I CLIO Rl 4P C/AR VIDRO 1.0 00

i �t��St:1 NIJA ZX 1100 94

i TWISTER 06
i TWISTER 05

I ��zL2� $�S 125 06

! ���18s�Ei���� COMPLETO
i ADVENTURE 1.8 2006

STILO 2006 1.8 8V + TETO i
+ COURO RODAS 16

' TEMOS MUITO MAIS OPÇOES!!!
CONSULTE-NOS

2002, Prata,
Gasolina, 53,845
Km, Ar-quente,
Desembaçador
Traseiro,

Automático, 2007, Cinza, Gasolina,
28.440 «rn. Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos
Elétricos, Alarme, Desembaçador Tràseiro,
Freius Abs, Air Bag II, Pilato Automático;
Rodas de Liga-leve, CD Player cl
Disqueteira pi 6 Cd's e Controle no

Volante, Faróis de Neblina.

',oI"od,'o 04/05, em I'm", G''',J. Ar-conclclonaco DI,""
Direção Hidráulica. Vidros, Travas Retrovisores Elétricos, Alarme,
Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, Air Bag II, Freios ASS,
Desembaçador Traseiro, CD Player pI 06 Cd's e Piloto Automático,

Venha buscar seu carro na Mauro VeículQs, e
contemple o ano novo com automóvel novo.
Confiança, credibilidade e garantia a toda prova.

Mauro
�����
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Rua Walter Marquardt, 2670 - Fone: (47J 3370-7500

• Transparência-na negocib£Ü� • Cartos cqm procedênCia· Taxas comportilltadas com o mercado � fi'

PROMOÇÃO IMPERDíVEL

Consórcio
_

Breitko f

Financia • Compra • Vende • Troca

47) 3273-6600 - 9973-8966
Rua Exp. Antônio Carlos Ferreira, 920 - N. Brasília - Jaraguá do Sul

A ZT deseja a todos os clientes eamigos, ufI)'
:'s;;;

Feliz Natal e Próspero Ano No-vo.

Rodízio = R$ 15,00
Pizza G 35cm + refrigerante = R$ 20,00
Pizza M 30cm = R$ 13,00
Pizza P 25cm = R$ 8,00

* Bordas recheadas' .

* Entrega à consultar taxa
I

Disk Pizza
3275-2876
Todos os dias a partir das 18h30

Ru, Bê)rJo do Rio Branco, 1000 - Jaraguá do Sul - se
(na rua do Supermercado Angeloni ao Iê)do da Help Informática)
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_

.

GUITARRA PS2 PO

R$99,OO

WIIFlT

R$499,OO

NA VIRTUAL VOCÊ ENCONTRAOS MELHORES PRODUTOS. ANTES DE COMPRAR FALE COM A GENTE.

Pagamento
Facilitado

DU�rÇamys®
CLíNICA VETERINÁRIA - PET SHOP - CANIL

,

Fique tranqüilo
em suas férias!

TRAGA SEU BICHINHO DE ESTIMAÇÃO PARA HOSPEDAGEM,
OU AGENDE PARA TRATAR EM SUA RESIDÊNCIA

ÁREA
DE LAZER

•ATENDIMENTO
P�RSONALIZADO I

Forros de PVC e Acústico

Divisórias Eucatex

,.Divisórias de Gesso Acartonado
Pisos Lamínados de Madeira

Piso Térmico

Papéis dé Parede

Paviflex

CANIS
INDIVIDUAIS

���
j

t

TÁXI DOG·VETERINÁRIOS
24hs NO LOCAL

- RESERVAS PELO FONE: 3274-8944 .

_,

..
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II fi CORREIO DO POVO
QUlNTA·FEIRA

VEíCULOS-�----------

Seja um Técnico

em Enfermagem!

Matrículas abertas

Início das aulas: 02/02/2009

míorrnações: 3376-4296

Escola Técnica de Enfermagem Jaraguã
Rua Adélia Fischer,303 - Baependi

Jaraguá do Sul S.C

i
! �jmagem de cunho meramente ilustrativa, 'Pro
t .....

<_w··<>"\lJWJj;(-'ftt%f(·········,·,·-'--·-_·_·q"X'_···_·,·,., ... ,;:;;\//"-.:,,,
..

,<

TONER JET PRINT

Fltlal: 211 Piso Shopping Center Breilhaupt·
Atendimento especial até 22h

L_,� DOm��gDS e Feriados s(lb consulta

MATRíCULAS ABERTAS:

FAÇA A SUA ESCOLHA!
E AUMENTE A SUA RENDA!

ESCOLA DE CABELEIREIRO ClEM SAHB -

JARAGUÁ DO SUL/SC
Certificado reconhecido pela Secretaria
Estadual da Educação Portaria E nO 186

28/12/1999 - Registro nO 4480

IMAGEM PESSOAL:
- Cabeleireiro - Estética Facial e Corporal
- Manicure e Pedicure - Unhas Artísticas
- Depilação - Maquiagem

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
- Qualificação em Massoterapia
- Shiatsu
- Quiropraxia
- Massagem na Cadeira Ergonômica

Mais informações': 47 ·3275-41'25
Rua João Marcatto, 156 centro - Jaraguá do Sul - se

E-mail: jaragua.cíem.sahb@terra.com.br
Site: www.massoterapia.6stetica.ciemsahb.com.br

www.sc.senaLbr I (47) 3372 9500

SENAlsc
. JÁRAGUÁ DO SUL

$i$:;::'=:�::�"::�
.

A INDÚSTRIADO CONHECIMENTO

FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC JARAGUÁ DO SUL

Fone: (47) 3275-8400
Site: www.sc.senac.br

MATRICULAS ABERTAS!

CURSOS

Curso S\lf)flrlm de- TtlMofogia em Gestão da T�nl)fogja diSlnformaç.30

Tãcmeo em AUmentos

Fúntkawil � fC:P Funuamm'�!

ÃÜiõCããfD� 3t)---'--�

� aD I 25i01!W e 2�04lO9

- � GESt:Jie�l��:�;:·'�--=
CURSOS

.... _ ···_··· ·_·_·_···_·_:· w..·,_····_·;W;;D _:.;.'''.. _._ _ •• ...; _

Oratólla I - C.omunlcaçJO Y&rbat

-_ .. -_ .. -"-__.�---

Con$uhot de Madis
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�TI '� SAÚDE BUCAL ,', ' INSTITUTO DE BELEZA '
W '

FARMÁCIAS-MANIPULAÇÃO PILATES

EKILíBRlO OdentolofJia 24, h @rDENC
J�..z!:J-
.:A:NT''ES V'EPOIS

Farmácia de Manipulação Or. Ervina'Siebel Neta
Cirurgião Denff5la 'CRO 7653

Dr. Jonathan H. Mandalho
,l'8d§dontfS!o ,,ci\P:'Ú90

.

Medicamentos em geral
Manipulação de fórmulas médicas

Fitotprápicos p

Cosméticos manipulados

• Clínica Geral

.,f' j J I j Périodontia
_, jJ Implantes dentais

........,j Próteses Dentais
Rua João PicoUi, 110 - Centro

Tel. 3371-8298 �'U))mli'íl�D®l'íI4>'(J�
RUA PRESIDENTE EPITAclO PESSOA, 532

Angelo Schlochel, 173, Centro, Jaraguá do Sul

(próximo ao Beira Rio) fone: 3055-0024

Nest atai a
. "

o Papal Noel já
aproveitou a

.

,

promoções dá
. Plan ,t Gam ,

CLíNICA

Acupuntura
Drenagem Linfática

Fisioterapias:
Convencional e especializa
Pilates
PSicologia
Psicopedagogia
Shiatsu

.

Terapia da mão e membros superiores
Terapia ocupacional
Quiropraxia
Rua Bernardo Grubba, 62 - 3371-6022

RUA RTHAWEEGE
N° 525 SALA 0:1,

AO LADO DO POSTO CIDADE
DA BARRA EM FRENTE� ENTRADA

,3.,.U lit ] PARA O P UE MALWEE.,
,� ,

E, 3376-2206• <

0 ,fi

CD otll1.ail.coIn
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.Que sea um ano
..

assim como
À

voce gosta:
do seu jeito.

Aguafde as novidades para 2009
da Belissima Ambientes:

novos produtos. novos serviços
loja ainda maior.

•

,

.' .,."
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Nada de festa aqui
No Vale do Itapocu, a virada só deve acontecer em Barra Velha. Digo isso,
porque nos outros municípios nõo se tem notícia de programaçõo nenhuma.
Pobres dos niortais que nõo podem viajar nesta época. Nõo acontece nada.
Será que nõo merecemos um show, fogos de artifícios e champagne para
comemorar a entrada de 2009? A vizinha Blumenau garante 12 minutos de

fogos e shows para todos os tipos.

iSEM AGITO NO. liTORAL
� .

�Se em Barra Velho, o festo do virado está gorantido e com

F: expectotivo de ntrclr 1OOmil pessoes.em São Francisco, .....••
i.ltopoá.epiçorras.o.Reveillon será S�ll1coll1emoração ..Atroco .

"

ii'i:li;:}!�.•.:.•�.����.;r�.;:1.e.�..•.fa.•a.�{.•.�.c•.��,�li.·.�.��l.�E.:�;.I!.t.:·u.es.:a i.'":
Justomenteopções.delozer.' ". ;> ;< ..•.....•......•.••.•......• ;'.

o";. ,<:.;",:,:: ,::::-'.'_�;:_'::'".:�:'_._,',,�_,.,
.

'::_.·,·'�'_-:r�·:;.>,: .�>}<�_:.":_i>,,,.;::�/: __

"

,';_ :�

DESTAQUES NA TV
Segundo enquete feita pelo site Glo
bo, o COC, programa comandado por
Marcelo Tas, foi eleito o melhor do
ano na televisõo brasileira por 26%
dos internautas. A Favorita ficou em

segundo lugar na preferência e o

Profissõo Repórter alcançou a tercei
ra colocaçõo, mesmo sendo exibido
em um horário cruel. Na lista estõo
ainda 15 minutos, programa apre
sentado por Marcelo Adnet, na MTV,
a microssérie da TV Globo, Capitu,
e a minissérie Oueridos amigos. A
apresentadora Maysa, do SBT, tam
bém ganhou destaque.

SHOWS NO BRASIL
É bom descansar muito nesse fim de
ano, porque 2009 começa abalando,
com vários shows internacionais.

Britney Spears deve 'mesmo descer
por aqui. A princesinha do pop tem
duas datas reservadas no estádio
do Maracanõ. Outros artistas que
prometem pintar na área sõo Paul
McCartney, Oasis, Sonic Youth e,
mais esperada, Amy Winehouse. Já
confirmados estõo Elton John e Ja
mes Blunt - em janeiro -, Alanis Mo
rissette - em fevereiro - e Cold play,
Iron Maiden, Radiohead e Kraftwerk
- todos em março.

8 1-.
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Os jaraguaenses Adriane Kosloski e Fábio Negherbon aproveitando
a semana em Barra Velha

Dalton Chicatto e Vanessa Jordan, empresários de Guaramirim,
também curtem o sol em Barravas .

��!���!��, Irineu Posold, não quer sober de ,iojot PoJ o virado
aqui em Jaraguá do Sul com a esposa Brunhilde e os filhos. Os amigos
garantem que ele está na expectativa para assumir a Secretaria de Saúde e

tentar melhorar o atendimento à populaçõo.

DEADLINE
2008 está chegando ao fim. Contagem regressiva! Deadline! Se você ainda
nõo realizou aquele sonho que iria transformar a sua vida, deixa para lá.

Dedique seu tempo agradecendo tudo o que você conquistou no ano que
passou. Nõo importa se foi como você esperava, ou bem diferente do que
planejou. Dê graças às coisas boas e, ruins. Aprenda com as frustrações, da
mesma maneira que você valoriza as suas vitórias. Celebre cada lágrima
derramada. Alimente sonhos e semeie gentileza. Feliz 2009!

4ff:DfS�
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.0 vereador eleito de Massa-

e randubo, Silvio Moinka, tem
dois motivos para comemorar.

No dia 1° de janeiro ele assume

uma cadeira na Câmara e tam
bém foz aniversário. A esposa
Solange e as mhos Letícia e

Alessandro mandam os para
béns e desejos de felicidades.

11\ Choperia Bierbude é uma

das melhores opções para '

quem quer curtir a noite na

cidade, principalmente nesta

época em que quase tudo estâ
fechado. Chopp gelado e bom
atend imenta.

.Ano Novo, calcinha nova! A
cor da peça depende do clima
e a branca nõo tem erro. Mas,
para quem sonha com o verda
deiro amor, a rosa e a vermelha
sõo as mais indicadas.

aMra dica! Para quem
deseja ganhar mais em 2009,
além da tradiliionallentilha, é
bom comer duas ameixas secas
antes do jantar e duas depois.

.Gente, nos próximos capítulos
de A Favorita Hora e Dona-
tela võo se reencontrar. Um
desfecho que promete muitas
emoções. Nõo percam. Primeiro
a mocinha vai tentar assustar
a vilã, mas Flora logo saberá a

verdade.

àlma cigana leu o meu

destino e me garantiu que 2009
será ainda melhor que 2008. Eu
acredito!
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CRÔNICA

Um amigo ficou intrigado com tantos li
vros na minha casa - e perguntou com ar de
curiosidade insólita - para que acumular tanta
informação em papel se existe a internet para
suprir o conhecimento impresso? Pergunta in
teressante para uma resposta que precisa de
uma elaboração do tipo: A cultura se refere a

todos os aspectos não-biológicos da existência
humana, incluindo-se a economia, a política
e a tecnologia. Mas, no sentido popular, a cul
tura também entra no campo da vida do ser

humano, dos seus valores, de suas expressões
intelectuais e artísticas. Nesse caso, haveria
outra pergunta a se fazer: A tecnologia da in

formação serve como ferramenta de conheci
mento? Vou esboçar uma argumentação.

Se por um lado, a existência da mudança
tecnológica exige a aceitação cultural como
condição prévia, por outro, a defasagem cul
tural serve para mostrar que os seres humanos
são lentos em reagirem intelectualmente a tais

transformações. Surge assim outro novo inter

rogante perante a invasão da internet no coti
diano das pessoas, que constrói �ma revolução
existencial na relaçãodos indivíduos com seu

universo social, dando a impressão aparente
de uma "sociedade em rede" preparada para
absorver tal tecnologia.

Nesse caso, entramos no mundo de uma eli
te altamente capacitada, que são os reproduto
res dessa nova formatação cultural. Entretanto,
a totalidade da sociedade está preparada para
delimitar o uso da internet como porta para o

conhecimento? Absolutamente não. E par que
não? Porque a memória escrita e guardada em

prateleira, resulta essencial para o incentivo
à pesquisa e desenvolvimento intelectual. O
uso indiscriminado de tal tecnologia termina
transformando os jovens em vítimas inocentes
de uma configuração imprópria para a apren
dizagem. Os professores que o digam. Desco
brem-se centenas de trabalhos copiados e cola
dos, sem qualquer constrangimento por parte
dos acadêmicos. O universo cultural termina
tergiversando-se em acúmulo de informações
fúteis, onde não há estantes nem livros, mas
carregado de lixo informativo, inútil e deca
dente. A antropóloga cubana Georgina Baró,
com a qual tenho o prazer de intercambiar
correspondência, e que trabalha na Bibliote
ca "Casa de las Américas" em Havana, me diz

que em Cuba as restrições ao'uso da internet
têm como motivo principal a utilização crite
riosa das informações, principalmente quando
se trata de dar suporte ao conhecimento e a

libertação intelectual. Se nosso cotidiano. en
contra-se a mercê de tais distorções impostas
pelo mundo globalizado, infernizada e sujeita
a engolir uma desculturação forçada e violen
tada por novas formas de barbárie intelectual,
prefiro continuar acumulando clássicos na bi
blioteca da minha casa.

VICTOR ALBERTO DANICH, SOCiÓLOGO

Tecnologia e

defasagem cultural

NOVELASCINEMA

VARIEDADES------�--

.Cine Muller 2
• Crepúsculo {leg)
(14hI5, 1611'45, 19h1S, 21h45 -sex, sob, dom, seg, ter)

.Cine Muller 3
• Madagascar 2 (Dub)
(1411',1611', 13h, 20h - sex, sob, dom, seg, ter)
Se eu Fosse Você 2 (Ou b)
(22h - sex, sob·, dom, seg, ter)

BLUMENAU
.Cine Neumorkt 1
• Sete Vidas (leg)
(13h4, 16h, 1911'; 21 h20 - sex, sob� dom, seg, ter)

.Cine Neumarkl 2
• Morleye Eu (leg)
(1411'10,1611'40,1911'10, 21h40-sex, sob, dom, seg, ler)

.Cine Neumarkt 3
• Crepúsculo (leg)
(14h20, 16h50, 19h20, 2111'50 - sex. sob. dom, seg, ler)

.Cine Neumortlt;4
• Madagascar 2,(Dub)
(15h30, 17h20, 1911'15, 21hl0 - sex, sob, doni, seg, ter)
• Bolt Supercão (1311'30 - sex, sob, dom, seg, t�r)

.Cine Neumorkt 5 �---------,

• Coração de TInto (Dub)
(14h30, Uh, 19h45, 22h - sex, sob, dom, seg, ter)

_Cine Neumarkt 6
• Madagascar 2 (Dub)
(14h, 15h50, 17h40 - sex, sob, dom, seg, ter)
• Se eu Fosse Você'2 (Dub)
(1911'30, 2111'30 - sex, sob, dom, seg, ter)

ovo

Viajando
com papai

Melanie Porter nõo vê a hora de
dar o seu primeiro passo rumo à inde
pendência - uma viagem somente com

meninas. Mas esse "ritual de passagem"
erra o caminho quando seu pai insiste
em acompanhá-Ia. O sonho de Melanie
se transforma em um pesadelo cheio de

Qfll�ÕIlc:

NEGÓCIO DA CHINA
Evandro impede que Celeste entre em suo coso.

Belarmino e luli ficam com ciúmes 00 verem

Carminda e Zé Boneco. Flor de lys pede o Suyan
poro treinar com os mestres. lívia e luli discu
tem no EI Chaparrito. Theo não gosto de ver o

mãe com João. Violante não aceito ver Tamuz
trabalhando no podaria de' Belarmino. Tozé
pede poro elo se afastar dos negócios do po
daria. Diego diz o Evondro que nõo trocará seu

sobrenome. Augusto se desespero 00 saber que
Denise convidou Abigail poro se hospedar em .

suo coso .

TRÊS IRMÃS
Violeta revelo o Suzana que se arrependeu do

que fez e pede seu perdêo, Suzana impõe con

dições poro perdoar Violeta, mos elo não acei
to. Doro tento convencer Bento o viajar. Alcides
conto o Woldete que encontrou uma pessoa com

quem gostaria de se relacionar. Alma diz o Gregg
que talvez não seja o companheiro ideal poro o

surfista. Suzana volto abalado do encontro com

o mõe, enquanto Violeta promete derrotar seus

inimigos. Bento vai desabafar com Sandro e

percebe que o amigo não está bem.

A FAVORITA
Irene e Holley se abraçam. Zé Bob revelo que
Dodi conseguiu pegar o DVD. Floro diz que vai
comprar o roncho. Dodi aviso Floro que elo te
rá que se casar com ele. lolanda diz que teme o

futuro de Triunfo. Vonderlei pede Catarina em

casamento. Elias e Augusto levam Diva poro o

penitenciário.lrene aceito o proposto de-Goldi
no pelo roncho. lora conto o'lrene que Donotelo
e Zé Bob ficaram nolvqs, Irene parabenizo Gol-

. dino pelo negócio fechado quando Floro apare
ce e revelo que é o novo proprietária.

'CHAMAS DA VIDA
Carolina aviso poro Arlete que Wolter morreu.
Pedro confirmo que Wolter morreu em uma ex
plosão. Arlete abraço Pedro e desabo aos pron
tos. Vilma diz poro Beatriz que nõo foi encontror
com Arlete. Beatriz nõo acredito. Vilma diz que
não queria que Wolter morresse porque a fábri
ca vai poro Arlete e Carolina. Beatriz diz que o

polovro de Vilma nõo vale nado e que encontro
rom o placa do fênix no local. Miguel diz poro
Andrezza que é uma peno Wolter ter morrido.
Ele diz que Vilma. não qOeria motor Wolter.

OS MUTANTES -

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Ferraz recebe uma ligação e aviso que Sonsão
invadiu uma coso. Os outros agentes são convo

cados poro'umo novo missõo. Ferraz se revolto e

aviso que irá se vingar dos agentes do Depecom.
Bianco imploro poro os vampiros nõo fazerem
nado. Oráculo diz que Bianco preciso provar que
está do lodo dos vampiros. Ele aviso que Bianco
é quem vai morder Simone. Eugênio e Ângela
tentam acalmar Érico. Érico dá choques em Vi
viane. Nadir e Ezequiel invadem o coso e otirom
dardos tranqüilizantes em Érico.

JARAGUÁ DO SUL
.Cine Shopping 1
• Sete Vidas (leg)
(14h20, 16h40, 19h, 21 h20 - sex, sob. dom, seg, ter)
(1411'20 - quo)----------,

(O resumo dos capítulos é de inteiro responsa
bilidade dos emissoras).

.Cine Shopping 2
• Bolt Supercõo (Dub)
(1511', 17h - sex, sub, doni)
• Rede de Mentiras (leg)
(19h, 21 h30 - seg, ter. sex, sob. dom)
(1411',1611'30, 19h, 21h30 - seg, ter)
(14h - quo)

.Cine Shopping 3
• Madagascar 2 (Dub)
(14hl0, 16h, 1711'50, 19h40, 21h30 - sex, sob, dom,
seg, ter)(14hl O - quo)

JOINVILLE
•Cine Cidade 1

.

• Madagascar 2 (Dub)
(1411'10, 1611', 1711'50, 19h40, 2111'30 - sex, sob, dom,
seg, ter)(14h1 O - quo)

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

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

.Cine Muller l '

• Morley e Eu (leg)
(13h45, 16h30, 19h, 21 h30 - sex, sob, dom, seg, ter)

LIVRO

Vivendo
infiltrado

O porto de Nápoles é o ponto de partida
da jornada. lá .desembarcam diariamente
todo tipo de mercadorias, vindas da Itália e

.

de várias partes da Europa. Tudo despejado
clandestinamente na regiõo da Campônia. O
jornalista Roberto Saviano se infiltrou em se

tores camorristas para descobrir as artérias do
funcionamento da máfia napolitana, conside
rada a mais perigosa e temida do mundo.
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Britney com
namorado
A cantora Britney Spears está vivendo
um remance com o instrutor de dança
de Bollywood Sandip Soparrkar, se
gúndo informações do jornal The
Mirror. A princesinha do pop viajou
no Natal para Jodhpu, onde passou
três dias românticos com o rapaz.
Segundo uma pessoa próxima, Britney
e Soparrkar querem ter um namoro

normal. "Sandip é muito pé no chão e

coloca Britney no eixo", disse.

Dodivê
Donatela
Em A Favorita, dia 8, Flora vai à se
deia e conta para Dodi que Donatela
não morreu. O malandro não acredita
e sonda com Silveirinha, mas o mor

domo disfarça. Desconfiado, Dodi
segue Zé Bob até o Pão com Lingüiça,
se esconde no banheiro e surpreende
Donatela. Começo o discussão e ele a

ameaço com um canivete. Dodi leva
a ex à força paro o carro, mas Zé Bob
chega e a solva.

Ex-BBB em

nova novela
A ex·BBB Juliana Alves mostrará um

pouco de sua experiência pessoal
com o Big Brother Brasil na novela
Caminho das índias, de Glória Perez.
Na trama, ela será Sue lien, uma um

biciosa jovem que sonha em pnrticl
par do reality show global. Garçonete
da pastelaria de dona Ashima, Suel
len está disposta a largar o trabalho
para participar do programa e virar
uma celebridade.

SUDOKU DIVIRTA-SE

Sogra
Na delegacia, aparece um cidadão e

diz que quer confessar.
• Senhor, eu matei minha sogra!
• Bem meu filho, você cometeu esse

'.'

crime, mes deveria estar muito

alterado, não se importe, vá pro casa.

· Mas doutor eu enterrei a velha!
· Ah meu filho viu que bnn alma você
é? Enterrou suo sogro. Assim já evito.u
toda aquela burocracia!
• Mos quando eu estava enterrando
elo gritava que ainda estava viva!
· Ô meu filho e você nõo sabe que
toda a sogra é mentiroso?

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
nõo se pode repetir números em cada quadrado de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

SOLUÇÃO
Predomínio de sol na maior parte do dia. Uma nova

frente frio passo no litoral de SC, favorecendo os
pancadas de chuva em todas as regiões nos períodos
da tarde e noite,

� Jaraguá do Sui e Região

HOJE

MíN: 160 C
.. •

MÁ)(: 2rc
Sol com nuvens Sol com nuvens

�" ...

.

lS!.ÁRiES.

'�.
li ,(20/3 a 20/4) .

.

r�, À necessidade-de
"- � mudanças e ao

mesmo. tempo os

medos estão descarregando
suas baterias. Os astros estão o

seu total favor. Procure não 'se
deixar levar por forças negativos
e entrar em contato com o

melhor: suo ilssertividade.

}(
GÊMEOS

,

(21iS li 20/6) ,

, Hoje você sente' .

que existem muitos
.

questões relacio·
nados à suo vida emocional que
precisam de algumas decisões.
Mos isso só poderá acontecer se
você parar poro refletir e tiver

coragem de se aprofundar e
.

enfrentar seus erros.

'l"rf>... . LEÃ� '.

�;J, (21:17 � 22i8).··
::. ') Voce onda um ,

..-;) u.--: pouco nervoso

com o excesso de
confusão que teni em seu dia o

dia. Tranqüilize-se, pois tudo está
o CClJl1inho de uma solução de·
finitiva. O ano de 2009 será muito
bom poro você. Você está em uma

fase que só aceito o melhor.

TOURO
, (2114 o 20/5)
Arriscar·se nunca

foi uma de suas

característicos.
Portanto se sentir-se tentado
o .mudá-Ia, deixe poro outro
hora. Não dê nenhum posso em

direção � nado que não esteja
seguro. Fase de expansão profis-

':', ,sion,llIu� vai até final de:2009:

r ""
CÂNCER

�.� (21/6,� 21m
"-:;"_'.-;;, Se voce puder
: 'acreditar que o

natureza sempre
cominho em direção 00 equilíbrio,
deiXará de lodo seu medo de

mudanças. Você sente que elos se
aproximam e suas emoçães são
intensas neste momento. Acredite
e tenho mClis fé no vida.

rrr
VIRGEM.
(23/8 o 22/9)
Seu. inconsciente
tem sido ativado
profundamente

e de vez em quando você se vê
envolto em meio o desejos que
causam medo e incapacidade. O
que você preciso entender é que
esta fase é de limpeza e isso foz

porte de :s�as.necessidades.
•

_-

NOVA CRESCENTE MINGUANTECHEIA

13/12 19/12

DOMINGO

MiN: 18° C
MÁX:27"C
Nublado'

NIVERSÁRIOS

31/12 Edson Bennert
Fernando Butzke
Gerda Boehme
Isolde M. Zwe�sk.,
Ivanete Hasse Vieiro
Ivania L. Lenhagyi
Jaime Blank
Karla Tatiane Borges
Maiara Lois
Marcelo Kanzler'

.

Marialvo Felisbino
Mariano Bartel

Mqrines S. G. Alves
ina Lotto

..triz

.

Ademir Drews
Adriano G. Cast�U»e
Adriano de oliveirti'
Alexandre Reis
Armin Gel'

.

Dirlei Mulle
Edson Kuhn
Fernando Bri arolli
Francisco Domingos
Ferreiro
Gilberto Ramos
Iso ra V. Pelens

#
LIBRA
(23/9 o 22/10)
Hoje os energias
ainda estão colmas
e você consegue

se reorganizar muito coisa. Você
sente que tudo está sob controle
e funcionando de maneiro equili
brado, especialmente em seu lar
e ambiente doméstico, do jeito
que você gosto.

AQUÁRIO
(21/1 o 18/2)
Vênu$ em seu

signo prenunc,ia
fase de grandes

acontecimentos em suo vida,
especialmente no campo afetivo.
A fase é ótimo e promete per
manecer até final de 2009. Você
está mergulhado em seu mundo
emocional, mos de formo positivo.

ESCORPIÃO
(23/10 o 21/11)
Suas emoções es

tão tão fortes e você
se sente perdido em
meio o elos. Algumas

Iimlbmnços QU pessC)os de um
passado não totalmente resoMdo
podemwltar o incomodar. Procure
1i�0 negar e nem temer os se.us

sentimelll!)S, d�:fJuir. .

CAPRICÓRNIO

"';6 (22/12 o 20/0

.

.At[. Não deixe que o

excesso de ener-

gia assuste você.
O Universo está o seu favor. Se
sentir-se tenso, faço algllns
exercícios. Procur� fazer tudo
o que deve ser feito �em se en

volver emocionalmente. Resolvo
uma .coisa de ca�a .ve�

PEIXES

til.. (19/2 o '19/3)
•• Se você sentir que
..,..,.., o clima pode pesar

em seu ambiente
doméstico, procure se acalmar e
não tomar nenhuma atitude que
posso trazer culpo ou arrependi
mento. Pegue leve e deixe o vida
te levar somente. hoje. Controle
suas emoções.
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OANOE
TOPÔNOMIO

JARAGUÁ DO SUL
O Topônornio Jaraguá do Sul

foi assim denominado pelo De
creto-Lei Estadual n'', 941 em

31 de dezembro de 1943. Mas a

história do nome da cidade co

meça bem antes disso. O do
cumento mais antigo que traz
o nome Jaraguá é um mapa li
tografado, que se encontra no

Arquivo Nacional, citando as

explorações feitas em 1855 e

1866 pela Companhia Ham

burguesa de Colonização. No
mapa aparecem o Rio Jaraguá,
Rio do Cerro e o PicoJaraguá
(atual morro Boa Vista).

Comessas informações, quan
do Emílio Carlos Jourdan chegou
aqui, já eram conhecidos O rio
e o morro. Jourdan utilizou o

nome em seus empreendimen
tos e o povoado foi chamado de
Jaraguá.

O termo Jaraguá é de origem
Tupi-guarani e significa senhor
do campo, dono do campo, do
minador do campo ou vale. O

nome é atribuído também a ba
ías e morros. Há ainda uma hi
pótese de que o nome tenha ori
gem de um capim que cresce no

Centro-norte do país e em outros

países, que leva popularmente o

nome Jaraguá, mas experiências
comprovam que o capim não se

adapta à região.
Outros afirmam que os ban

deirantes, com saudades de sua

terra e lembrando do pico Jara
guá, teriam dado esse nome ao

morro: Mas até onde se sabe,
bandeirantes não passaram por
estas terras. Assim, o mais pro
vável é que os índios tenham
denominado o atual morro Boa
Vista, como senhor ou domina
dor da região, sendo avistado
de muito longe.

Com a emancipação, o novo

município denominou-se [ara
guá, sendo alterado para Jaraguá
do Sul, por haver outra cidade
mais antiga com o mesmo nome,
no Estado de Goiás.

1943 PELO MUNDO
..

. de tropas brasUerras
,. V aprova o snvio

- Getuho argas.E (t5 de março); (1)
para combater

na uropa .

.

.

U' Marilia Pêra (22
ctríz e diretora bras

erra .

-Nascea. .

de J'aneiro)(2);.
..

- d' tri mpea o

b portela, sagra-se n-ccr
_A escola de s�m a,

carnaval canoca;(3) ....
r"

�
...
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• Nasce o cineasta norte-americano
Robert de Nrr

(17 de agosto)(4).,

Foto 1 -Vista da Rua Getúlio Vargas, década de 50
Foto 2- Vista .parcial do centro da cidade hoje

o QUE ERA?
Atualmente nesse prédio localizado no centro da cidade, na Rua Getúlio Vargas, funciona

um comércio. Mas você sabe o que era esse prédio antes? Se você tem informações sobre

quem morava nesse local, ou o que funcionava ali antigamente, entre em contato com o

Arquivo Histórico pelo telefone (47) 3275 1300 ou mande um e-mail para urquivohístoricoér'
jaraguadosul.com.br

.

- ..

._
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PREFEITURA

Atendimentos em
Pomerode

O serviço no Prefeitura Municipal de
Pomerode volto 00 normal o partir do
dia 5 de janeiro de 2009. No período
de férias, os moradores devem buscar o
atendimento do poder público através
do telef-one 3387-7200. A secretario
de Obras e llrbonlsme e o secretario
de Administração e Fazendo atendem
normalmente assim como o serviço do
coleto de lixo vai funcionar normal. Nó
Hospital e Maternidade Rio do Texto
haverá plantão. A Vigilância Epide
miologica, Vigilância Sanitário e o As
sistência Social vão trabalhar em sistema
de aviso prévio, com contato através do
hospital. A Centrol de Atendimento 00 .

Turista, que fico no Portal Turístico Sul,
vai atender todos os dias dos 9h às 17h.

EQUIPAMENTOS

Agrícola
Mecanizada

A secretario de Desenvolvimento Rural
de Jaraguá do Sul recebeu cerce de
dez equipamentos poro auxiliar o ser

viço dos agricultores do município. As
máquinas foram adquiridos através do
projeto Agrícola Mecanizado, que em

presto os itens aos lavradores. O depu
tado federal Celso Maldani viabilizou
por' emendo R$ 100 mil e o Prefeitura
entrou com o contra partido no valor
de R$ 25 mil. Ao todo, existem aproxi
madamente duas mil propriedades
agrícolas no cidade. E mais ou menos

700 agricultores utilizam esse projeto.

REêuRSOS

A Prefeitura Municipal de Schroeder in
formo que os candidatos prejudicados com
o resultado final do classificação dosACT's
2009 devem inserir recursos nos termos do
edital. Os interessados precisam ir até o

secretario de Saúde e Assistência Social, Entrega Qe brinquedos
que fico no Ruo Paulo John, nO 143, ou
entrar em contato pelo fax (47) 3374-

'i O Moem�9.·1�rupº de Dgnça Pq.ulo Almuas)(entregou brinquedos no

1733, do dia 5 o 9 de janeiro, de 2009, . Hospital e �a.ten1idade Jaraguó.'O� ..
Hens foram adquiri�ºs'através dos

dos 8h às 12h e dos 13h às 16h. ingresso�para o Espetáculo rtes,'realizaUo no último'dia 14.

Pontos de Leitura
A Solo de leitura Salim Miguel - fun
dado há três anos no Hospital Univer
sitório do UFSC (Universidade Fed
eral de Santo Catarina) - conquistou,
o quinto lugar no concurso Pontos de
leitura 2008 - Edição Machado de As
sis - promovido pelo Ministério do Cul
tura. A unidade \lai receber 500 livros,
equipamentos de informático e mobí
lias poro ampliar os instalações no

hospital. Informações com Eva Mario
Seitz, nos telefones (48) 3721-8086,
8419-7387.

i:t

Classificação de
ACT's

CORUPÁ

Baile de
São Silvestre

A tradicional festa de ano novo de
Corupá acontece hoje. A partir dos 22h,
os convidados podem chegar no Socie
dade Ano Bom do município e prestigiar
o Baile de São Silvestre. A animação fico
por conto do bando Só Virtude, do região.
A expectativa de público é de 400 pes
soas, segundo o tesoureiro do Sociedade,
Marlene Marquardt. Os ingressos devem
ser adquiridos antes do evento e no local,
que fico no Ruo Ano Bom, nO' 1142, no
Bairro Ano Bom. Informações atrovés do
telefone (47) 3375-1099.
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ÚLTIMO DESAFIO

ESPORTE�-------��

Jaraguaenses pronto
para a São Silvestre
Atletas disputam principal corrida do país

. Enquanto a grande maioria
dos brasileiros prepara a ceia

para o reveillon, milhares de
atletas aguardam o dia 31 de
dezembro para disputar a prín
cipal corrida de rua do país
- a São Silvestre. Neste ano

são esperadas cerca de 20 mil
pessoas, entre profissionais e

amadores. E três deles são de
Jaraguá do Sul- [éfersonWol
ney (Arroz Urbano/Celinho
Esporte/Avia), EdsonSelinger
e Cláudio dos Santos (Elian).
Os dois primeiros já podem
ser considerados veteranos,
já Cláudio vai estrear.

"Vou aproveitar a experi
ência deles para fazer o me

lhor tempo possível", disse
Cláudio, que já teve opor
tunidade de participar da
prova em 1998. "Na época Cláudio, Jéferson e Edson intensificaram os treinos nos últimos meses

me classifiquei para a elite b
(pelotão intermediário), mas
preferi passar as festas com

a família", lembrou. Cláudio
tem como objetivo terminar
entre os 500 primeiros, o

que é considerado um feito,
já que ele e Edson terão de
chegar cedo para não largar
no último pelotão. "O objeti
vo é chegar cedo para largar
na frente. Se ficarmos muito
atrás, não teremos o mesmo

rendimento porque tem mui
ta gente e isso atrapalha",
afirmou Edson. Os dois de
vem chegar ao local da pro
va cerca de cinco horas an

tes do início.
Já Jéferson teve confirma

do seu convite para largar

JARAGUÁ DO SUL

Souza fecha
com oTimão

O ataconte Souza (ex-Goiás e Flamen
go) é o mais novo reforço do Corinthians.
Após negociar por mais de um mês e quase
perder o jogador pam o Santos, o presiden
te corintiano, Andres Sanchez, confinnou o

acerto_ O mais novo contratado assinou um
vínculo de três temporadas. Ele será apre
sentado no tim de semana.

em um pelotão intermediá
rio. ''Ainda não sei qual, só
na hora vão me dizer se vou

no B ou C. Mas já é melhor,
porque não vou precisar che
gar tão cedo", disse o atleta. O
objetivo dele, assim como o de

Edson, é baixar o melhor tem
po. Jéferson completou os 15

quilômetros em 56min31 em

2006 e Edson fez em 1h01 em

2005.
.

JULIMAR PIVAlTO

leandro Amaral
acerta'por 2 anos

Leandro Amarol está de volto às
laranjeiras. O atacante assinou ontem
um contrato de dois anos com o Flumi
nense e irá se apresentar com o restante
dos companheiros no dia 5 de janeiro,
no sede do clube. A equipe comandado
por René Simões seguirá para pré-tem
porada em Águas de Undóio {SP}.

Esquenta briga
de Jade Barbosa

I

A desavença entre Jade Barbosa e o

Confederação Brasileiro de Ginástica é
coda vez maior. Enquanto o recuperação do
punho lesionado não evolui, o família �a
ginasta conffnno que vai entmr no Justiça
pam cobmr do CBG o dinheiro gosto no

tmtamento, e ainda dá o entender que o

oDefo pode abandonar o seleção bmsileiro.

Juventus em 2009
A torcido e a.diretoria do Juventus podem (começar o planejar
2009. A inventiva FCF deu mais uma provo de suo criatividade,
criando um Torneio Preparatório poro o Divisão Especial, que de
verá acontecer entre janeiro e maio. Não foi falado em regras e

-

nem se é obrigado ou não disputar. O que o Juventus preciso é
se preparar poro o Divisão Especial, que começo em maio, e que
levará dois clubes poro o Primeiro Divisão do Estadual. A Copo
Santo Catarina, que vale vogo poro o Série D, também começo
em maio e vai até novembro. Já os juniores entram em campo
entre maio e novembro.
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'QUEM ME CRITICA, ME APLAUDIRA'
Ronaldo Raulino assumirá o esporte, cultura e.turismo, e diz gostar de desafios

Ronaldo Raulino espero rebater os críticos mostrando serviço

(l3 A idéia é que a Prefeitura

pague a dívida do Juventus e que
o patrimônio seja incorporado ao

patrimônio, público ro
JARAGUÁ DO SUL

Ronaldo Trajano Raulino,
49 anos, casado e com três

filhos, assumirá a Secretaria
de Turismo, Esporte e Cultu
ra em 2009. Natural de Nova
Trento, Raulino tem conhe
cimento na área administra
tíva. Em Jaraguá do Sul há
mais de 35 anos, ele traba
lhou na Weg, foi empresário
dos ramos têxtil e transporte ..
Fundou o Ceij (Centro Edu
cacional Integrado [aragua
ense), do qual não é mais

proprietário.
. Quando questionado sobre

sua profissão, apesar de vir
do ramo empresarial, Rauli
no declara "sou político". Ele
trabalhou no governo Durval

Vasel, como diretor de tributa
ção, presidiu a Câmara de Ve
readores em 2005, mesmo ano

que assumiu como prefeito
por 15 dias. Tentou uma vaga
na Câmara dos Deputados em

2006, não conseguiu, mas fez

expressivos 21 mil votos.

Depois de todo esse currí
culo uma pergunta não quer
calar: o que ele tem a ver com

o esporte? Essa resposta e ou

tras tantas sobre seus planos
de governo, perfil de atuação e

como ele lidará com as críticas
você acompanha na entrevista
exclusiva que Raulino conce

deu ao O Correio do Povo.

GENIELLI RODRIGUES

Qual o seu perfil de atuação?
Eu me considero uma pes-

.

soa com muita determinação
e garra, com vontade de fazer
acontecer. É claro que às ve
zes eu peco pela minha de
terminação além da conta.
Mas é do meu caráter e assim

posso melhorar, mas não mu
dar muito. Eu vou para essa

pasta que será uma secreta

ria aos.moldes das secreta
rias do governo do Estado. Ai
você pode me perguntar, mas
você não é da parte técnica
de educação física? Não sou.

Mas também não sei porque
que tem que ser da área. O

que se cogita nessa pasta é

que o esporte e a cultura con

tinuam com status de direto
ria, mas fundação. Estamos
tentando enxugar a máqui-

� na. Continua assim porque
� isso facilita na captação de
� recursos.
ei

O senhor teme criticado por
não ser da área esportiva?

Na vida pública nós temos

que estar sempre preparados.
A crítica é livre, nós vivemos
em um país democrático. E eu

na área de cultura e turismo
tenho um conhecimento mui
to maior que o esporte. Mas
eu vim do esporte também,
fui atleta, militei no futebol,
fui fundador de escolinha, fui
fundador de clube, me iden
tifico muito bem com a área

esportiva não tenha dúvida.
nenhuma.

Como o senhor pretende
lidar com essas críticas?

As críticas são bem-vin
das. E isso nos serve para dar
um balizamento para melho
rar. Tenho certeza que aque
les que me criticarem agora,
amanhã vão me aplaudir por
que eu não tenho medo de
desafios. O que eu vou que
rer é dar condições de traba
lho, como estrutura, salários
em dia, eu vou exigir rendi
mento. Aquele que não se

adaptar ao rendimento será

.

excluído. [aragua vai ter que
melhorar nos resultados.

Como o senhor planeja co

mandar a secretaria?
Vou exigir rendimento,

porque as pessoas são pagas
para isso. Mas por outro lado
darei estrutura para trabalhar.
O grande desafio é capacitar
os nossos técnicos e fazer com

que estejam melhor prepara
dos. Além disso, temos que
dar condições para os atletas

poderem . bem representar,
como bolsa de estudos, opor
tunidade para eles treinarem.

Aquele atleta que tem que
treinar rapidinho para a tarde
trabalhar com certeza ele não
vai render. Ou entramos para
ganhar, ou vamos continuar fa
zendo um trabalho meia boca.

Como irá funcionar essa

bolsa de estudos?
Eu pretendo conversar com

a nossa prefeita e estudar uma
forma de ajudar esses atletas,
para pelos menos pagar o es

tudo. Se não seremos sempre
o oitavo ou nono de Santa Ca
tarina. Também pensamos em

fazer áreas de lazer e campos
de futebol nos bairros. Com a

especulação' imobiliária nós

perdemos muitos campos e nós

precisamos voltar a fazer isso.

Que tipo de apoio você'
pretende dar para o esporte
profissional como o Juventus
e a Malwee?

.

Para o campo temos um

projeto. O governo do Estado
já sinalizou, por meio da SDR,
que destina cerca de R$ 1 mi
lhão para fechar o anel do João
Marcatto, o que possibilitaria
capacidade para 17 mil pesso
as sentadas. Nós temos muita
vontade de ajudar o Juventus,
está no plano

deloverno
da

nossa prefeita, de judar e ver

ele novamente na rimeira Di
visão. A idéia é q e a Prefei
tura pague a dívida do clube e

que o patrimônio do Juventus
seja incorporado ao patrimô
nio público, porque fora isso
não tem como ajudar. Num

primeiro momento vamos

criar um problema sério por
que as famílias que fundaram

.

o Juventus não vão aceitar.

Nós manteríamos o nome

do estádio, mas passa esse pa
trimônio P?I'a o município. O

Juventus ficaria isento das ta

xas de luz, água, limpeza, ma
nutenção, deixando ao Juventus
somente a. parte técnica, folha
de pagamento, viagens, alimen
tação, departamento médico. É
uma idéia se amanhã não con

cordarem, paciência. No futebol
de salão que vai muito bem, ela
ro que vamos ajudar também.

Um dos maiores investi
mentos da FME nos últimos
anos foi o PEC/PAF/Segundo
Tempo. O senhor pretende
manter o trabalho com as

crianças?
Com certeza. Assim como a

educação, no esporte temos que
investir na base. Isso é saúde é
tornar a cidade mais feliz. No
caso do PEC/Segundo Tempo,
com certeza será mantido e se

possível melhorado. Não tem

porque mexer. Entra dinheiro do
governo federal e vamos manter.

Pretende aumentar o núme
ro de modalidades atendidas?

Sim. Eu tenho uma vonta
de muito grande de ver o pu
nhobol disputando campeo
natos e também no PEC, como
também uma equipe de ciclis
mo. Eu quero dar uma mexida

grande nisso, Não quero crití
car ninguém, mas ao longo do
tempo temos feito só o trivial,
o suficiente, e acho que pode
mos melhorar.

Sabemos que a FME foi
uma das secretariasmais bem
vistas do último governo. O

que o senhor pretende fazer
para manter este status?

Esse status da secretaria

pode ser até ampliado. Agora
vamos fazer um enxugamento.
Se quisermos investir é impor
tante que se tenha dinheiro se

não vamos continuar engati
nhando. E pelo organograma
que está vindo ai vamos reduzir
mais de 100 cargos de confian
ça o que vai fazer com que mais
dinheiro sobre 1;10S cofres e que
nós possamos fazer os investi
mentos cada um na sua área.
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• Considerado venda de vefOJIos no período de ianeiro de 2008 à 22/12/2008

www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. í! r�� ri 47 3274 6000 Ca�aguá Auto Elite
. Uma relação de confiança.
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