
Postos de saúde

Serviço em atenção especial
Com plantão em sete unidades, a
Secretaria de Saúde de Iaragua do Sul
mantém os atendimentos para quem
permaneceu no município no período de
férias. Movimento é alto. Página 4

Modernidade

Jaraguábeneficiada comprojeto
Cidade está na lista das onze cidades do Estado

que receberão o modelo distrito de inovação.
A estrutura faz parte de um programa para'
estimular a implantação de indústrias de

tecnologia. Página 13

Orientações
Preparação para os exercícios
Os alongamentos periódicos aumentam a

resistênciamuscular, o desempenho em saltos
e a força nos profissionais que se submetem a

treinos regulares. Confira algumas dicas
com o personal trainer. I

Prefeito foi conhecer a estrutura FÁBIO MOREIRA

Dieter Janssen aproveitou o segundo dia de trabalho para visitar algumas lU1idad� da Prefeitura de Jaraguá, entre elas a Secretaria de Obras. Página 6

Esporte
Juventus ínícía treinos
táticos para o estadual

Jogadores da equipe mataram
a saudade da bola na tarde
de ontem. Técnico Pingo
aproveitou para treinar
variações de jogadas em
campo reduzido. Página 15

FALTAM 16

Jaraguá _do Sul

Saúdecome a

definirmedidas
paramelhorias
Secretário da pasta, Adernar Possamai, disse que o governo federal

garantiu a instalação de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
Prefeitura planeja mais duas, mas terá que buscar dinheiro para mantê-las

Páginas

Per6sde
sucess

Região possui bons
exemplos de pequenos
empreendimentos que
cresceram no mercado

Lowival Karsten
Página 2
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Bons exemplos

Aéxuberante natureza da

região também possibilitou
o surgimento, de hótéís
encravados em meio a uma

paisagem fantástica; Dois

exemplos são a Estância Rio
Grande do Norte e o Hotel
Vale das Pedras.

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Bairros planejados
Este modelo está chegando à nos

sa região com o primeiro projeto
naVila Chartres. Trata-se de um
modelo bem interessante, mas sua
aprovação deverá ser condicionada'
a uma série de fatores, que vão do
abastecimento

de água, tratamento de efluentes,
facilidades urbanas, atendimento
médico, laser, escolar e transporte.
Um projeto integrado de boa

qualidade torna esta opção muito
interessante e permitirá a

descentralização urbana.

DIVULGAÇÃO

olé o São
"

UIS

Foi no dia 4 de janeiro de 1940 que abriu as portas um dos mais
tradicionais colégios da cidade. Até hoje impressiona o tamanho desta

construção. Ela já surpreendia quando lá estudei, há quase 50 anos.
f' Naquela época, ainda havia o internato. Jovens dos mais diversos

municípios estudavam em Jaraguá do Sul. Todos os professores
eram Maristas. De leigos havia apenas os professores Paulo Moretti e
Hilário Stefani. Era apenas ali e no Colégio Divina Providência que se

podia cursar o então chamado Ginásio. A unidade foi um marco na

educação da região.

Passado'
Os imigrantes que vieram colonizar as terras de nossa região trouxeram
muitas tradições. Uma delas a industrialização dos produtos da terra.
Também veio a tradição de alimentos e, principalmente, de cachaça.
Também na cidade havia fabricantes de cervejas caseiras, mas com o .

passar dos anos sumiram vencidas pela produção industrial em larga
escala. Hoje, esta tradição está de volta e contamos com a Kõnigs, que
disputa o mercado das cervejas artesanais.

Reaproveitandomateriais
Uma empresa que ilustra esta tendência é a Iman.
Instalada em Guaramirim em meados dos anos 70,
aproveitavamateriais como trilhos descartados para

"

produzir ferramentas manuais. Era uma evolução
das ferrarias. Se há alguns anos a oferta demateriais
recicláveis era limitada, hoje existe abundância dessa
matéria prima. Além das indústrias que utiliz� plásticos
reciclados, temos ainda um fenômeno local que são as

empresas que processam restos de madeira para produzir
combustível para as caldeiras. Não é por outro motivo

que praticamente não vemos restos jogados por aí. Eles
se transformaram em fonte de renda.

LOTERIA FEDEBAL
EXTRAÇÃO N° 04724
1 ° 57.541 250.000,00
20 06.704 16.300,00
30 86.400 15.500,00
40 49.459 15.000,00
50 52.209 13.768,00

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1311
19-28-29-31-32
35-37-39-43-47
48-60-61-76-80
84-85-90-95-96

MEGASENA
SORTEIO N° 1456
06-08-14-26-36-40

QUINA
SORTEIO N° 3084
17-28-30-31-47

PERÍODO

.�����...... . 7?�.?Y.°.. �.�JiºYl3i.�I:3.�º.:?9..�.?. ..

TR 0,000% 3.JANEIRO.2013

'çyj:::: ::"::::: ...... .. : :::"'::. ::: ... ::':' .. :.: : .. ::"!..::?99ji ::::::::·::º�:�:�M�Ü�(º::?9Ü::·:·:"·
BOVESPA '1111' 1,22% 03.JANEIRO.2013
........... , , , .

NA8DAQ :J .Q°!o g?}��I.I..l,.9:.?º..1..ª ..

Áçolúi'" PETR4 20,40 'mi" 3,61%
VALE5 42,09 .. -1,20%

POUPANÇA 0,4134 28.DEZEMBRO.2012
........................................................... ,.", .. " , : .

COMMODlTIES

PETRÓLEO - BRENT "Im/" 0,04%
OURO 1� 0,12%

US$ 114,050
US$ 1664,930

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
...........................................................................................................................................................................................

Pº�.J.\A .. ç.9�.J!].�9.I.� .. {��... ª�.L.??.9.?�.?.... . .. ..2?º.3� 1
........ :J.. -0,53%

DÓLAR TURISMO (EM R$) l,9600 2,1000 ;m, 0%
.............................................................................................. 1 .

.J!j'y'�º (J!].� .!.l..�) �?§.?�.� �?§.7.�� � �g?\��Y.0.
LIBRA (EM R$) 3,2911 3,2942" -0,94%'

Imóveis
Um destaque no mercado imobiliário da

região é a seriedade das empresas do setor.
Afinal, comprar imóveis na planta não deixa
de ser um problema. Caso a empresa não
seja séria e sólida, corre-se o risco de ver o

prazo de entrega se estender indefinidamente
ou até, não chegar. Também um imóvel já
construído pode apresentar armadilhas e, por
isto, omáximo de informações é fundamental.
Consultar clientes da empresa que já receberam
seus imóveis é uma boamedida. Para quem
tem conhecimentos de construção, visitar
empreendimentos em construção damesma
também émuito útil. Isto pode levar algum
tempo mas, afinal, a compra de um bem pode
comprometer o orçamento por décadas.

Terceirizadas
,

Nascida em Jaraguá do Sul, mas crescendo
emMassaranduba, a Sipaca, e a Belmec, que
atua no João Pessoa, são exemplos do processo
de terceirização de atividades industriais
instaladas na década de 80. Em nossa região, -

-

esse processo também foi adotado pela
Weg, o que impulsionou para uma série de
empresas. Como amaioria era comandada por
profissionais experientes, praticamente todas
cresceram significativamente. Elas aproveitaram
ummomento propício para estabelecer
o.vínculo com uma oumais empresas de

grande porte.Além disso, sempre estiveram
dependentes de sua capacidade e não deixaram
de conquistar outros clientes. Atualmente,
fenômeno semelhante acontece em relação aos
fornecedores de equipamentos e serviços para a
exploração de petróleo em altomar.

Esperamos que pelomenos parte das empresas
que estão sendo beneficiadas com uma ajuda
muito generosa da Petrobrás tenha sucesso com
as empresas de nossa região. Elas aproveitaram
uma "onda" alheia, mas aprenderammuito

rápido a encontrar seus próprios limares".

o verde
Em Corupá existe uma atividademuito intensa
no aproveitamento da biodiversidade e do clima
da região, A tradição começou com o Seidel,
através das orquídeas, abundantes daMata
Atlântica.A dedicação levou ao reconhecimento
e a atividade prosperou. Outras plantas, tanto
nativas como oriundas de outros lugares,
encontraram um lugar apropriado para
crescerem e se transformar em uma significativa
atividade econômica.
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,Se for priorizada; a meta adotada pelo
prefeito Dieter Janssen, de cobrança
pela produtividade, a expectativa é

que a saúde tenha melho

Charge
os DESAFIOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,

Carta do Leitor

Bem vindo, 2013!

Qano de 2012 chegou ao

fim. A data fatídica para
o final do mundo 'já passou,
o mundo não acabou e agora
vamos nos preparar para 2013.
Outro grande avanço foi que
a 5a Dimensão passou a ser

mencionada e discutida por
uma infinidade de pessoas.
Essa teoria é defendida por
cientistas de renome e não por
fanáticos religiosos. De uma

forma simples, essa 5a Dimen

são trata das frequências e diz
basicamente que existe um

mundo não percebido ao nos

so lado, onde os nossos atos

e pensamentos geram uma

frequência que encontra sua

sintonia e volta multiplicada.
Atitudes positivas geram
acontecimentos positivos
e atitudes negativas geram
acontecimentos negativos.
Em termos de frequência e

energia, amor gera amor e

ódio gera ódio. A proximidade
do final dos tempos contrí-

buiu em muito, pois foi a par
tir daí quemais emais seres hu
manos se questionaram sobre
o que está errado no mundo e

começaram a procurar. Nessa
busca, o Homem está encon

trando conhecimento e desco
brindo que o maior perigo de

extinção vem do próprio Ho

mem, pela falta de respeito e de
amor. Essa atitude leva ao dese

quilíbrio do planeta e o fim da
humanidade, se vier, virá pelo
próprio Homem. Depende de
suas atitudes.Tudo está ligado:
mudanças de atitudes, conhe
cimento sobre as frequências e

suas influências na nossa vida.
A grande verdade é que algo
aconteceu em 2012, pois o Ho
mem está acordando. Quem
sabe estamos assistindo ao par
to de um novo Homem, onde
finalmente teremos a inteligên
cia aplicada ao bem Viver.

Célio Pezza
Escritor

II

UI
redacao@ocorreiodopovo.com.br

rI
Camas separadas

Qassunto ainda é encardido para muita gente.
Quando alguém toca no assunto olha para o lado,

fala baixo, quase pedindo desculpas. Baita bobagem,
a questão é muito mais comum do que muita gente
pensa: casais dormir em camas separadas.

Estávamos em oito no grupo, cinco mulheres
e três homens. Foi de um dos homens que sur

giu o assunto. Ele começou dizendo que leu num

jornal uma reportagem sobre o crescente núme
ro de casais que dormem em camas separadas.
Alguns chegam a dormir em quartos separados,
outros dormem em camas separadas, camas de
solteiro, lado a lado.

Entrei duro na jogada. Fui lago defendendo a

idéia de camas separadas, além de mais confor
tável é muito mais tudo para a saúde dos pares,
sem que isso evite o sexo. Penso até que fica me

lhor. Quando disse isso, o tal sujeito, o que disse

que leu no jornal sobre a tendência das camas

separadas, veio com a pergunta: - e qual é o me

lhor tipo de sexo, o casual, o que acontece sem

preparativos, ou o sexo programado, com 'data e

hora marcados? Discussão total. Aí já não tenho
boa opinião, tudo depende.

Mas voltemos às camas separadas. Bons mé

dicos, bons, eu disse, garantem que o sono é mais

tranqüilo e reparador quando o casal não fica a

noite toda puxando o lençol um para cada lado ou

se mexendo de modo indevido a acordar o parceiro
o tempo todo. Dormir na mesma cama é coisa de

pobre, e não estou inventando histórias. A história
vem das casas pequenas, quartos pequenos, mui
tos filhos, aquela coisa, e aí o papai dorme na mes

ma cama com a mamãe, poupam espaço e o lucro
é geral. Já os mais folgados exageram, dormem em

quartos separados. Vetei aí o assunto. Claro que
toda essa conversa não vale para quem está em lua-

de-mel. Na lua-de-mel, o melhor é uma caminha
de solteiro e para os dois ao mesmo tempo...

Sozinhos
Conheço pessoas que só faltam tomar champa

nha quando ficam sozinhas na cama, pessoas casa

das, é claro. Esparramam-se todas, pernas abertas,
dormem atravessadas na cama, uma beleza. Ou
tras gozam desse prazer quando viajam, nos hotéis.
De um modo ou de outro, ·e falando muito sério, 6
dormir com outra pessoa na mesma cama definiti
vamente não é bom para a saúde, para a qualidade
do sono. Mas, enfim, discussões abertas ...

Ela
Faz alguns dias, não tive tempo de falar antes.

Aquela menina que foi atacada e estuprada coletiva
mente num ônibus em Nova Délhi, na Índia, morreu.
Não resistiu aos ferimentos. Todos os estuprados têm
que ser mortos, alguém tem que erguer a mão em

nome da justiça. E essa tem que ser a regra em todo
o mundo, chega de patifes rnisóginos, chega de ma
chismo impune, chega de covardias de homens im

potentes e humilhados pela liberdade das mulheres.

Estupradores assassinos também têmmorrer...

. Falta dizer
Na passagem de ano deu de tudo, como você

sabe e até comentei aqui. Falei, por exemplo, so
bre os hotéis de luxo que ofereceram festas es

peciais e salas reservadas para... Cartomantes.
Muitas mulheres arriscaram ver a sorte e saíram

descabeladas, uma delas foi a Xuxa. A vidente
consultada pela apresentadora previu -lhe um ca

sarnento para depois dos 50 anos. Xuxa saiu hor
rorizada. A maioria das mulheres, todavia, daria
um beijo na vidente ...

Fale conosco
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Serviço

Sete unidades de
"""'_

saúde em plantão
Procura por atendimento nos postos abertos
é considerada alta para esta época do ano

JARAGuA DO SUL
................................................................................................................................

Natália Trentini ,

Com plantão em sete postos,
a Secretaria de Saúde de

Jaraguá do Sulmantém os aten

dimentos para quem permane
ceu no município no período
de férias. Nos primeiros dias do

ano, há movimento nas unida
des de saúde de Jaraguá do Sul.

Para a coordenadora do Pron
to Atendimento Médico Ambu
latorial (pama 1), FabianaDallag
nolo, a quantidade de pacientes
é considerada alta nos postos
da região central, mas o atendi
mento está mais ágil porque a

demanda é menor em compara
ção a outras épocas do ano. "Ia-

raguá não temmais aquele perfil
de que todos vão para a praia,
muitas pessoas ficam na cidade
e a procura é grande para o pe
ríodo", ressaltou.

De volta das férias, o ca

sal Fernando Campestrini, 33

anos, e Carla Liliane Indalen

cio, 30, procuraram o Pama I

para tratar a filha, Fernanda, de
apenas três anos. A unidade é a

mais próximade casa e a famí
lia buscou atendimento assim

que as portas abriram. "Sempre
a trazemos aqui, é mais 'perto

, de casa e foi rápido", comentou.
Em alguns bairros o movi

mento é mais calmo. Aprovei
tando justamente a tranquili
dade na unidade de' saúde do

bairro Estrada Nova, a meta

lúrgica, Cleni Martim, 32 anos,

conseguiu atendimento com

agilidade. "lá aproveitei que es

tou de folga e que sempre tem

médicos aqui", disse.
Quase todas as unidades

estão oferecendo atendimento
com clínico geral. Em alguns
bairros, ainda há pediatra, gi
necologista e dentista de plan
tão. Ainda é preciso ficar atento
para os horários de atendimen

to, que também são diferencia
dos. (Confira tabela).

Segundo cronograma da Se
cretaria a partir do dia 14 volta
o atendimento nas unidades
da Vila Lenzi, João Pessoa,
Garibaldi, Centro de Atenção
a Mulher e Centro de Atendi
mento ao Idoso. Os serviços
serão normalizados no dia 21,
com o término do período de
férias coletivas.

LÚCIO SASSI

REFERÊNCIAPronto Atendimento Médico Ambulatorial (Pama 1), localizado no bairro Czerniewicz, teve procura pelos serviços

A Associação Beneficénte NQvo Amanhã li uma
éntídólde sem fins lUcrativos, fundólda em 14 de
setembto de 1998, com sua' Comunidade
Terapêutlc!':l localizada lia Estrada. Geral Aurora,
bairro Rio Cerro n, no município de Jaraguá do Sul,
se.
omaior objetivo do "NovoAmanhã" é o de orientar,
prevenir, reabilitar é ressoclallzar o dependente de
álcool, e outras drogas, bem como orientar os

familiares em particular e a SOCiedade em geral.
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o Correio do Povo - Na sua:

análise, qual é o principal proble
ma da Saúde em Jaraguá do Sul?

Ademar Possamai: - Na nossa

percepção, que também é a dos
usuários, são as filas das especia
lidades, a quantidade das consul
tas disponibilizadas nos postos
de saúde e de exames reprimidos.
Outra questão que nos preocupa
bastante são os profissionais que
temos à disposição. Precisamos
de mais médicos atuando na ci
dade. Outro ponto preocupante
é a questão do pronto socorro.

Atualmente temos o serviço nos

hospitais Jaraguá e São José, mas
necessitamos aliviar a pressão
que existe nas duas unidades, que
pode ser parcialmente resolvida
com a construção da Unidade
de Pronto Atendimento (UPA) .

A partir destes problemas estamos
_ pensando em ações alinhadas ao

LÚCIO SASSI plano de governo que têm, em

parte, como solução, a motivação
dos profissionais. Reciclando o co
nhecimento dos funcionários con-

seguiremos aprimorar o acolhi
mento do paciente nas unidades
básicas de saúde e transformar a

percepção errada que a população
tem dos serviços de saúde. Muitos
reclamam das filas, mas sempre
haverá um gargalo a ser corrigido,
porque não há estrutura suficiente

para atender a todos em um curto

espaço de tempo.

Entrevista

"Teremos
dificuldades

•

paracon Ir

as trêsUPAs"
Governo federal prevê recursos para apenas

uma Unidade de Pronto Atendimento.

.

.Prefeítura vai precisar de mais verbas.

laboraf6rio ""

I���

JARAGuÁ DO SUL
........................ . .

recursos do governo federal.
A dificuldade para contratar

médicos impede a amplia
ção de 13 para 17 do número
de equipes do programa Es

tratégia da Saúde da Família

(ESF) e a disponibilização
de um médico por turno em

cada um dos postos de saúde.

lá a construção das três UPAs

prometidas está condiciona
da à captação de recursos. No .

programa do governo federal
só há previsão para uma. Em

entrevista, Possamai explica
como é possível solucionar
estes gargalos.

Carolina Veiga

O novo secretário de saúde
de Jaraguá do Sul, Adernar

Possamai, revelou algumas
das principais dificuldades

que a nova administração terá
para cumprir as promessas do
prefeito Dieter Ianssen, Entre
elas está a construção das três
Unidades de Pronto Atendi
mento (UPA) e a ampliação
dos serviços de atendimento à
saúde básica.Ambas esbarram
nas limitações da contratação
de médicos .e na liberação de

OCP - Estáprevista aabertura
de um concurso para a contrata

ção de mais médicos ainda esse

ano? Quais as áreas de carência?
Possamai: - Nosso déficit hoje

é de 20 profissionais entre clíni
cos gerais e médicos especialistas,
principalmente na pediatria, car-

.

diologia e ginecologia. Mas não

pretendemos realizar concurso

público neste momento. Nossa

intenção é avaliar os aprovados na
última seleção para saber se ainda
estão dispostos a trabalhar em Ia
raguá do Sul. Eles seriam para su

prir a demanda por profissionais
para os cinco postos de saúde que
estão sendo construídos no muni

cípio. Para atender a procura das
consultas commédicos especialis
tas, nossa primeira intenção é am

pliar o atendimento com a compra
de consultas da iniciativa privada.

OCP - Na gestão anterior, hou
ve uma dificuldade de contratar

médicos para atender nos postos.
Uma das queixas era que o salário
não compensava. Como você pre
tende motivar médicos para tra

balhar na rede pública. Possamai:
- Ameu ver o que falta para atrair
mos os profissionais é uma corre

ção salarial, devido o alto custo de
vida na"cidade. Temos uma equipe
realizando uma análise dos salários
dos médicos nos municípios da

região e, a partir dela, pensarmos
em uma adequação salarial para a

carreira, isso se for viável de acordo
com a legislaçãomunicipal.

OCP - Você tem um levan
tamento de como está o quadro
atual da área na cidadei

Possamai: - Estamos defi
nindo o novo organograma da
secretaria e nossa meta é valori
zar os 870 profissionais da área
concursados para depois ocupar
os cargos vagos com integrantes
dos partidos que fizeram parte da

coligação do prefeito (Dieter Ians
sen), e que têm formação da área.
Realizamos 2000 atendimentos es

pecializados ao mês, entre consul
tas e exames, e temos uma fila de
cinco mil pessoas. Mas é uma fila
dinâmica. Duas mil pessoas saem
e outras duasmil entram. Também

precisamos atualizar este cadastro
porque muitas das pessoas que ali
estão já resolveram seu problema:

Nosso foco está no
-

atendimento
domiciliar e na

ampliação
dos gTupos de

Estratégia de
Saúde da Família

(ESF)

Ademar Possamai,
secretário da Saúde

OCP - A saúde é uma das áreas

que o prefeito Dieter Janssen quer
melhorar.Sabe-se que amaior di
ficuldade é oferecer um trabalho

que atenda a todos de forma rá

pida e eficiente. E isso sempre foi
um desafio. Como você pretende
colocar isso em prática?

Possamai: - Para a demanda
de consultas e exames reprimi
dos, a medida mais rápida é a

compra de exames e a solução a

médio e longo prazo é a contra

tação de pessoal. Mas, às vezes,

compensa mais comprar o nú
mero de consultas necessárias
do que contratar um profissio
nal que, depois de cumprida a

demanda, representa um custo
fixo mensal para O município.
Também queremos abrir o díálo

go com o Conselho de Medicina
e com as empresas e laboratórios

responsáveis pelos exames clíní-
. cos, como os hemogramas, por
exemplo. Vamos expor nossas

dificuldades com o objetivo de
. ampliar o número de consultas

previstas por profissional, mas

levando em consideração o Ato
Médico e toda a legislação traba
lhista da categoria. Estamos dis-

postos a realizar parcerias para
ampliar o atendimento.

OCP - Uma das metas é cons
truir três Unidades de Pronto
Atendimento (UPAs). Já foramde
finidos os locais e como será feita
a captação de verbas para isso?

Possamai: - Teremos dificulda
des para construir as trêsUnidades
deProntoAtendimento (UPAs) 24h

prometidas. Isto porque oMinisté
rio da Saúde enquadrou Iaraguá
do Sul na categoria 1 da portaria
que destina recursos aos municí

pios que aderiram ao programa
federal, que prevê que apenas uma
UPA é o suficiente para atender
entre 100 e 200 mil habitantes.

Já temos a confirmação de uma

UPA. Enviaremos ao governo fe
deral o projeto, mas ainda será
analisada a necessidade e viabi
lidade de construção das demais
unidades. Após aprovado o proje
to, o governo federal encaminha a

quantia para construção e instru

mentalização da unidade e, como

responsabilidade do município,
ficam os custos com amobília e o

funcionamento da UPA. Para via
bilizar as outras duas unidades,
o município teria que arcar com

todos os custos, desde a constru

ção até a manutenção e o funcio
namento. Não adianta construir
outras duas unidades se não tiver
dinheiro paramantê-las.

OCP - Tem projetos de am

pliar os números de postos? E

que tipo de serviços podem ser

incrementados nas unidades
existentes?

Possamai: - Após. a entrega
das cinco unidades em constru

ção é que definiremos se há ou

não necessidade de ampliação
da rede. A princípio, nossa inten
ção é cuidar da manutenção e de

possíveis ampliações das estrutu
ras de algumas unidades. Nosso
foco está no atendimento domi
ciliar e na ampliação dos grupos
de Estratégia de Saúde da Família

(ESF). Queremos levar conheci
mento e formação às comunida

des, sobretudo às carentes e com

dificuldades de locomoção, para
que elas saibam como prevenir e

.

evitar as doenças. Em longo pra
zo, a prevenção é a chave para de

safogar todo o sistema.

OCP - Como será apolítica de
ajuda aos hospitais locais?

Possamai: - O repasse de R$ 11

milhões para os hospitais de Iara
guá do Sul será mantido. São R$
5,8 milhões para o Hospital São
José e R$ 5,3 milhões para o Hos

pital Jaraguá. A comunicação en

tre os hospitais e a secretaria será
mantida e, se possível, ampliada
para que novos serviços estejam
disponíveis para a Prefeitura.
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Executivo
·

Dietervai às ruas
e define'mudanças

Prefeito andou de ônibus e quer um ponto
de vendas do cartão eletrônico no Terminal

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

A pós O segundo dia de atívida
rldes, o prefeito de Jaraguá do
Sul, Dieter Janssen (PP), pontua
duasmelhorias que pretende via
bilizar em breve: a transferência
do abrigo municipal de crianças
e adolescentes para novo local
e a implantação de um ponto
de vendas do cartão eletrônico,
usado como passe de ônibus, no
próprio TerminalUrbano.

De manhã, o prefeito usou o

transporte público para ir até a

_prefeitura. "A experiência foi boa,

peguei ·0 ônibus no terminal às
7h20 e cheguei às 7h30", relatou
Janssen. Entretanto, logo que
chegou ao terminal identificou o

problema de quem precisa fazer
o cartão para garantir a passagem
mais barata. I'A empresa tem que
ter um local para a venda do car

tão no terminal, é um ajuste que
tem que ser feito com urgência",
declarou o prefeito, que pretende
usar com frequência o serviço, ou
atémesmo diariamente.

Ainda na parte da manhã,
Janssen esteve noAbrigoMunici
pal e o Centro de Resgate Social,
acompanhada da secretária de

Guaramirim .

Assistência Social, Euci Cristofo
tini (PMDB), e da vereadora Na
tália Petry (PMDB).

Na visita, o prefeito verificou a

necessidade de transferir o local

paraoutro local. "O lugar é um gal
pão e tem 21 crianças (abrigadas),
precisa ser uma coisa mais fami
liar", comentou. Atualmente, um
imóvel está sendo reformado pela
prefeitura, mas Janssen sinalizou

que poderá ser buscado outro lo
cal, commais acessibilidade.

. À tarde, o prefeito visitou as

secretarias de Habitação e Obras,
juntamente com o vice, Jaime
Negherbon, e os secretários das

pastas, Antonio Marcos da Silva, o
Déga, e Hideraldo Colle. No local, .

funcionários apontaram as neces

sidades do setor e Ianssen pode
verificara situação domaquinário.

Até O cobrador foi visitar o prefeito
Com muito trabalho é que

começou o primeiro mandato
do prefeito de Guaramirim, Lau
ro Frõhlich (PSD). I'A primeira vi
sita foi de um credor cobrando o

pagamento de R$ 150 mil", disse.
O pagamento é referente à reno

vação de contrato para o serviço
de monitoramento e vigilância
de órgãos da prefeitura.

Frõlich revelou que esse é um

exemplo de pagamentos, reno-

vações de convênio e de contra
tos que ainda estão pendentes,
cujos valores e demais informa

ções estão sendo levantados no
momento. "Primeiro vamos bo
tar a casa em dia, ver o que tem

para pagar, como vamos pagar
e aí ver quanto sobra", disse ele.
A quantidade de contas a pa
gar - em sua maioria, relativas
à prestação de serviços -, pode
prejudicar os investimentos no

município, segundo Frõlich.
O prefeito pretende ter o va

lar total de todas as contas em

aberto até a próxima terça-feira.
"Nós só vamos pagar aquilo que
for da nossa obrigação", afirmou
ele. Entretanto, ele garantiu que
as obras, como as de pavimenta
ção, que já foram iniciadas, irão
continuar. "Hoje nós já começa
mos a renovar contratos e acha
mar empreiteiras", finalizou.

ALBINO FLORES/PREFEITURA DE GUARAMIRIM

REUNIÃO Secretários tiveram a primeira rewtião com Lauro Frõlich (azul)
na última quarta-feira. Ele quer conhecer a real situação da Prefeitura.

............".,,..,,,.-._, �tIiI

-

NAATIVA O vice Jaime (E) e Dieter conheceram a

situação do maquinário, na Secretaria-de Obras

Schroeder

Jurckprojeta alterações
Em Schroeder, o prefeito Os

valdo Iurck (PSDB) começou os

trabalhos no dia 2, reunindo-se
com o secretariado para uma

avaliação inicial da situação de
todas as áreas da prefeitura. "O
importante é tomar conheci
mento primeiro para já pautar
algumas ações mais importan
tes", disse Jurck. Entre elas, dar
uma atenção inicial à saúde e à

educação, sobretudo às creches

que voltam a funcionar ainda
em janeiro. No setor de obras, a
preocupação é com os dias de

chuva "porque temmuita estrada
de chão e aí vamos ter que fazer
o patrolamento", disse o prefeito.

Iurck ainda não divulgou a

lista completa dos secretários já
que poderá haver mudanças na
estrutura, como a separação da
secretaria de Saúde eAssistência
Social. Outra mudança sob es

tudo é a de transformar o Águas
de Schroeder em autarquia, para
que possa captar mais recursos.

ITem que ver como vamos man
ter a estrutura depois", disse Iur
ck, cauteloso.

Corupá e Massaranduba

Prefeitos definem asmetas
Tranquilo é como os prefei

tos reeleitos de Corupá e Mas

saranduba, Luiz Carlos Tama
nini (pMDB) e Mário Fernando
Reinke (PSDB), respectivamente,
descreveram os primeiros dois
dias de trabalho de seus novos

mandatos. Em Massaranduba,
Reinke informou que no mo

mento, os novos secretários -

quatro de um total de seis - estão
se inteirando de suas pastas. No
setor de obras, que ainda não
havia sido anunciado, assume

Hilário Fritzke (PSD). A única se

cretaria ainda em aberto é a de

Administração.
Já em Corupá, Tamanini

disse estar trabalhando inter
namente na mini-reforma que
pretende fazer na estrutura ad
ministrativa e acompanhando
os serviços essências que têm
funcionado em regime planto
nista. A reforma seria a criação
de uma diretoria do meio am

biente, para que o município
possa fazer análises ambientais.

Outra mudança em estudo,
segundoTamanini, é transformar
a Fundação Municipal do Espor
te em secretaria .
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A indicação dos alongamen
tos varia bastante de profissio
nal para profissional. Essa falta
de consenso entre educadores

físicos, fisioterapeutas e orto

pedistas foi o estopim para que
centros universitários de todo
o mundo se debruçassem em

estudos sobre o assunto. Os re

sultados, entretanto, foram bem
diferentes do que se esperava. A

primeira informação contesta

da é a de que os alongamentos
podem prevenir lesões quando
praticados antes ou depois das
atividades físicas. Pesquisadores
revisaram dezenas de estudos
sobre o tema e não encontraram

diferenças estatísticas entre os

grupos que se alongavam e os

que pulavam a atividade.
Para evitar acidentes, o mais

indicado sena investir nos

chamados exercícios de aque
cimento, como polichinelos
ou uma caminhada. O alonga
menta não tem a função pri-

Por Renê Augusto
Rodrigues,
personal trainer
CRn lB01-G/SC

personalesaude.blogspot.com

mordial de aquecimento. Para
aquecer é importante aumen

tar o fluxo de sangué nos vasos
sanguíneos e músculos.

Ironicamente, a coisa muda
de figura nos estudos em que
são avaliados pacientes com

dores crônicas. Nessas situ

ações, o alongamento sai na
frente de práticas consideradas
consagradas no alívio da dor.
Um grupo de estudiosos do

assunto, dividiu pacientes que
sofriam dores crônicas na lom
bar em três grupos: aqueles que
tiveram aula de alongamento,
de ioga ou que apenas leram
livros sobre como lidar com o

problema. Três meses depois,
os participantes que se estica
ram foram os que mais relata
rammelhoras ria dor sem o uso

de medicamentos.
Mas aliar os alongamentos

com exercícios físicos é algo
'ruim? A resposta é não. Alon

gar-se antes de suar a camisa é

um modo de preparar o corpo
para o esporte. Já o alongamen
to feito ao final de exercícios

diversos - como caminhadas,
corridas ou atividades domés
ticas - tem como objetivo com
pensar a musculatura que foi
mais utilizada.

A prática também é excelen
te para os atletas que querem
melhorar seu desempenho nos

treinos. Os alongamentos peri
ódicos aumentam a resistência

muscular, o desempenho em

saltos e a força nos profissio
nais que se submetem a trei

nos regulares. Entretanto, não
é necessário exagerar na dose

para conseguir bons resulta
dos. Aumentar a intensidade
dos exercícios pode potencia
lizar microlesões musculares,
principalmente nos adeptos da
musculação. O ideal é trabalhar
a flexibilidade outro dia que
não o da musculação ou em

outro período. Mas se desejar

realizá-los após o' treino, a in
tensidade deve ser leve ou mo
derada. Os alongamentos são

fundamentais para aumentar

a flexibilidade. Mas para aper
feiçoar essa habilidade motora

é necessário ter disciplina. Os
exercícios devem ser realizados
ao menos duas vezes por sema
na. O tempo de execução deve
ser superior a 20 segundos em
cada movimento.

Mas muita gente não adere
aos alongamentos porque sen

te um ligeiro desconforto. Salvo
exceções, esse incômodo é nor

mal. Sua aparição está vincula
da ao aumento da flexibilidade
de músculos e articulações. Ele
funciona como um mecanismo
de alerta do próprio organismo
para evitar que a sobrecarga
nos tendões e articulações pro
voque danos. Ele deve ser tole
rado em certamedida para que
a flexibilidade aumente. Entre

tanto, a regra é não aumentar a

intensidade dos alongamentos
a ponto de extrapolar os limites
pessoais. Nos alongamentos
que antecedem a caminhada
ou a faxina da casa, por exem

plo, não há necessidade de ir
além do início do desconforto.

Algumas dicas simples po
dem deixar os alongamentos
mais eficientes, como expirar
e inspirar corretamente. A res

piração aumenta a oxigenação
dos músculos, a fluidez do san

gue e a lubrificação das articu-

1ações. O aluno também fica
mais concentrado para alcan

çar a amplitude do movimento.
Usar acessórios como faixas

elásticas e barras para apoio é
outro segredo para potencia
lizar a atividade. Entretanto,
nada mais eficiente - e diverti
do - do que alongar-se acom

panhado de um amigo ou em

grupo. O apoio da dupla pode
ainda auxiliar no aumento da

amplitude do movimento.

Tudo ãtimo!

d
Preparo: rápido (até 30 minutos)
Dificuldade: Fácil
Calorias: 286 por porção

· 1 cebola pequena cortada em cubos
.2 xícaras (chá) de fusilli integral cru (170 g)
· 4 colheres (sopa) de queijo cottage light
· 1/2 pote de iogurte natural desnatado
· 2 colheres (sopa) de azeite de oliva
· Sal a gosto
· 1 cenoura média cortada em cubos
· 1 pepino médio cortado em cubos
· 8 tomates-cereja
· 8 azeitonas pretas
· 2 fatias médias de queijo de minas light
.2 colheres (sopa) de salsinha

Deixe a cebola mergulhada
na água por 30 minutos,
escorra e reserve. Cozinhe o

macarrão al dente, Coloque
numa travessa funda e

reserve. À parte, misture
o cottage, o iogurte, o
azeite e o sal. Acrescente
delicadamente na massa

ainda quente. Espere esfriar
completamente e junte a

cebola, a cenoura, o pepino,
o tomate e a azeitona. Ajuste
o sal e acrescente o queijo e

a salsinha. Leve à geladeira
por 2 horas antes de servir. SHElIAOLIVElRAIDMJLGAÇÃO
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Previsão do Tempo
Canoinhas
......
13° 25°

São Miguel
do Oeste

......
170 31 ° Joaçaba

......
15°30°Chapecó

......
15°31 °

Asemana
termina com sol
Mais nuvens e chuva
isolada namadrugada e

início da manhã na Grande

Florianópolis,Vale do Itajaí,
Planalto Norte e Litoral
Norte devido a circulação
marítima. No decorrer do
dia, o sol predomina em
todo o Estado. Temperatura
em elevação.Vento de
leste a nordeste, fraco a

moderado com rajadas.

Lages
......
13°24°,

,

""""

Insfáve I Parcialmente
Nublado

Ensolarado

•

J
Nublado Chuvoso Trovoada Geada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
Direção do vento Velocidade Umidade

do vento relativa (%)
• 6h Sudeste 2km/h 96
• 9h Sul 1km/h 96
• 12h Leste 6km/h 81
• 15h Leste 8km/h 71

10mm

80%• 18h Leste 10km/h 71
de possibilidade

• 21 h Leste 9km/h 78 de chuva,

Humor

Chá de Princesa
Todas as princesas de contos de fadas estavam reunidas para o chá de bebê da
Ariel, a pequena sereia.
Era amaior alegria em volta da pisciria, até que a pequena sereia, Ariel falou:
- Duvido que alguma de vocês pule nessa piscina cheia de jacarés, piranhas
e tubarões e consiga atravessar a piscina a nado. Quem conseguir podeme
fazer um pedido. Pode ser qualquer coisa. Meu carro, minha casa, meus

empregados... .

De repente, a Branca de Neve pula na piscina, atravessa e ganha tudo!
Indignada, Ariel diz: f'

,

- Er... Parabéns, Branca de Neve!Você conseguiu! E agora o que você quer?
- Eu quero saber quem foi a filha amãe queme jogou na piscina!

Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

o
aca
QII
:s
-

O
CI)

CriciÚIna

• MINGUANTE... ... 5/1

16° 28°

• NOVA 11/1

• CRESCENTE 18/1

CHEIA 27/1

Óculos de sol

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região ����

AMANHÃ
MíN: 18°C
MÁX: 29°C

DOMINGO
MíN: 20°C
MÁX: 31°CNão

esqueça
de tomar
água!

Joinville
......
15° 27°

Jaraguá do Sul
......
16° 25°

SEGUNDA
MíN: 21°C
MÁX: 31°C

Rio do Sul
... .&
15° 24°

Blumenau
......
16° 27°

São Francisco do Sul
• Preamar
• 9h11: 1,3m
• 21h15: 1,3m
• Baixamar
• Oh02: O,5m
• 5h26: O,5m

Itajaí
• Preamar
• 2h23: O,Bm
• 14h12: O,Bm
• Baixamar
• 2h06: O,4m
• 23h17: O,5m

• Preamar
• 1h51: O,5m
• 10h24: O,5m
• Baixamar
• 1h53: O,2m
• 14h30: O,3m

Florianópolis
....
18° 27°

São Joaquim
......
11 ° 24°

Laguna
... ...
21° 26° Florianópolis

• Preamar
• 7h: O,9m
• 19h04: O,9m
• Baixamar
• 3h06: O,4m
• 22h36: O,5mTábua

das marés Imbituba

Palavras Cruzadas

1. História em quadrinhos com características orientais /
Associação Brasileira de Propaganda

2. Dispositivo que permite ajustar um aparelho ou sistema
a usos diversos

3. Pastel de massa cozida, passada na farinha de rosca

e frita
4. O romancista português de Queirós (1845-1900), de

"A Ilustre Casa de Ramires" / Pano largo de lã, usado
como agasalho

5. Um fio de cabelo embranquecido / Automóvel fabricado
pela GM

6. Elemento d� cdomposiçãO: igual, semelhante / Desig-
5

ls.�nação cortes e mulher
�

7. Período provisório -, ,ii
-�

8. Carnívoro parecido com a ariranha / Redução de sinhá 1----+---+--4---+---+--+--I----+----l
�

9. No futebol, atingir violentamente com a bola a trave ou 8 �
oadversário' ·ii

10. Nascido na Inglaterra ou na Itália 9 1
'"

11. As iniciais do ator norte-americano Lancaster (1913- 1----+---+--4---+---+--+---'I----+----l
�

1994), de "A Um Passo da Eternidade" / Vasta exten- í O �
- são de água que se encontra na superfície do solo, sob 1----I---+--4---t---+--+--I----+-- �

a terra ou numa depressão '11 i
i212. Uma das cores da violeta/ (Pop.) Casebre I----+--+--+--+--+----f.--+---+--
<C

�
13. Município do Rio Grande do Sul, próximo à capital do 12 �

estado / O érbio, entre os químicos. �

HORIZONTAIS

VERTICAIS
1. O mais alto posto na hierarquia do Exército brasileiro

/ Grande rio espanhol, o maior da península ibérica,
depois do Tejo

2. Acréscimo / Objeto que ajuda a ver ou ler

,3. Organização que coordena e promove pesquisas astro
náuticas nos EUA / (Fig.) Consumir pouco a pouco I
Interjeição para espantar aves

4. Sigla inglesa de um sistema de determinação da posi
ção de um objeto na superfície da Terra por meio de
satélites / Ter sob domínio

5. Microscópica parte da matéria / Cavalete usado fiara
apoiar máquinas fotográfjcas, filmadoras, etc.

6. Ato de exibir ou anunciar com ostentação
7. Tornar espesso / Penugem do lábio superior do homem

e de algumas mulheres
8. Boletim Oficial/O grande rio inglês que banha Londres

/ O tratamento íntimo do homem da roça
9. A parte dianteira de uma embarcação / Esmaecer, em

palidecer.

2 4 íj5 7 8 93

2

4

5
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2012, 2013, AMOR
Acabou o fatídico ano de 2012. Finahnente se

foi, o tão temido 21/12/2012 chegou, passou e

..... aparentemente nada aconteceu. Essa
infinita

vontade do serhumano de buscarexplicação

pra tudo levou algumas pessoas a
construírem

abrigos, armazenaremmantimentos, uma

loucura total.Uma empresa americana de

construção naval chegou afazerum
submarino

gigante que comportauma cidade
inteira. É

claro que só iria embarcar quem comprou o

seu espaço a preço de ouro, e a tal embarcação

teria autonomia para ficar submersapor5

anos, loucura, aliás, insanidade.Até osmais

conceituados estudiosos sobre o assunto

morderam a língua. O omundo não acabou

e nadamudou. Então, se você fez dividas

pensando que não precisariapagar ,hahahaha

você caiu napegadinhaMaia. Chegamos em

2013, opa 13, talvez tudo acabe esse ano , pois 13

,
teoricamente é o número do azar,mais estudos

, mais pesquisas,muitos programas de
televisão

e toda aquelababoseiranovamente e os caras

tentando explicar o que eles imaginam e

acreditam. Naminha opinião, tem coisas nessa

vida que simplesmente não tem explicação,

que simplesmente acontecem,mas toda essa

movimentação em relação a 21/12/2012 foi

ridícula. O serhumano deveria se aprofundar

em explicar as coisas do coração, pois é ele

que comanda todo o
universo. Deveriam

tentar fazer com que o coração das pessoas

, pelomenos de algumas, se enchessem de

amor, de compreenção, de carinho, talves
se

conseguissem entender o coração, poderíamos

terummundo infinitamentemelhor.Amelhor

coisa que aprendino ano de 2012 foi com

minha filhaMarcela, que agorano fim do ano ,

em dezembrome questionou do porque o ser

humano potencializar os defeitos eminimiza

as qualidades das pessoas. Parei pra pensar.

É fato, nós sempre falamosmais.dos defeitos

dos outros - quando digo dos outrosme refiro

a amigos, parentes, família
- ao passo que as

qualidades quase nunca são lembradas. Quer

sentir esse efeito? Comece comum exercício

muito simples.Tente apontar três qualidades

de alguémpróximo a você. Em seguida

aponte três defeitos.Você vai se surpreender,

pois vai demorarmuitomais pra
lembrar

das qualidades ao passo que os defeitos você

aponta rapidinho. Talves se tentássemos

explicar isso ao invés de tentar explicarum

possível fimdomundo, conseguiríamos terum

mundomuito melhor. Esperança ?? Sim há

esperança, masmuita coisa tem quemudar,

quando digomuita, émuita coisamesmo.

Estamos sendo conduzidos poruma força

maligna que se instalouprincipalmente no

coração das pessoas que comandam, que

organizam, que fazer leis, que tem o poder de

mudar, tudomudou,masmudouprapior.

Omal dahumanidade, desde a época de

Cristo é omesmo: dinheiro, a corrida louca e

desenfreada em busca desse bem "precioso"

Valores, escrúpulo, caráter, sentimentos, tudo

vem em segundo plano, pois o "dinheiro" e a

busca dele, se tomaram amaiormudançada

humanidade ,e é por isso que digo que tudo

mudouprapior.Quando sugeri o exercício de

apontar3 qualidades e 3 defeitos das pessoas

que nos cercam, talves pudéssemos começar

essamudança, percebendo e potencializando

as qualidades das pessoas, incentivando e

cultivando obem que temos dentro de nós,

ajudando as pessoas apotencializar esse lado do

coração, o lado do amor. Precisamos que
nossos

.

comandantes, "comandem" com o coração

e façam 'como omeu velho e saudoso paime

dizia: "as pessoas primeiro".
Paulico.
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ZIRALDO -

OSZERÓIS
• LIVRORESGATAA IRÔNICA VISÃO
DEZIRALDOSOBREO UNIVERSO

DOSSUPER-HERÓIS
:;.'t,\
\\l

O cartunista Ziraldo Alves é celebrado
.

� •.t" /O,IPilf:, ,',
pelaTurma do Pererê, mas suas

.'.�I!®l!tnm;" . ".

.

de
í • -

fontes
emspiraçan nunca foram tradicionalmente nacionalistas. Ele

s��pre confessou que uma de suas grandes influências foram os

gibis de super-heróis que lia quando era garoto. Ziraldo cristalizou

se� gosto pelas criaturas poderosas em 1967, quando criou, para a

extmta revista Fatos e Fotos, a série Os Zeróis. Não tinha segredo'

Bat��n, Ro�i?, Superman, Fantasma, Mandrake, Homem de Fe;ro,
C�pltaoAmenca, Thor e ou�r?s personagens icônicos, na pena de
Zlral��, ganhav�m re�ratos irorucos, nos quais seus superpoderes
e habllId.ade� ?ao valiam grande coisa. Ziraldo aproveitava para
fazer SutIS cnncas ao governomilitar nos Brasil, mas ele também

come�tava o que acontecia na época, como a Guerra doVietnã
o mOVI�ento�eminista, a ascensão do 'poder negro emuito mais.
Nes�� livro e�tao compilados os trabalhos baseados em super

herOls.que Zíraldo fez não só para a F&F, mas também para O

Pasquim e Jornal do Brasil.

HERBERTVIANNA
------_

..._
.....------

-------�

r---
\

\
d \

Em 1997,HerbertVianna,
frontman. �s \

paralamasdo Sucesso gravou
SantonruBlues, \

em formatovoz/violão.Em
seunovo trabalho '\

solo,Victoria, com
conceito sus�entado \

pelaprodução impecável
deChicoNeves:o l

músico se dáao luxo de passear po�c�J���porMim" porexemplo,
quevãomuito

longe em seu�ssa °KidAbelhaeMarina limaem
remonta ao�o de 19�:, doa aP:a�atélites", de 1998, é demonstração

momentos diferentes.
Derreten

d Kid PaulaToller. "Pense
Bem"

de cumplicidade com
a canto:� o

�ada em 1999 pelo grupo de

é umapepit�no cânon�o:u�:���ó praTeMostrar", gravada
reggae flummenseNe�, q

1992 testemunhou a cantora

originalmentepor
DamelaM:rc�::corr�ntenaobradeHerbert,

baianano auge.As
cantoras sa� di co solo O Som do Sim (2000).

tema já abordad� em seu te�e��D:i" e "SeEuNãoTeAmasseTanto
Estão presentes 'ALuaQue u

alo os rimeiros que a

As uno"ambas sucessos
navoz de Ivete Sang .osp - decolou

s ,
.

um disco de estremque nao

cantorabaianaobteve,.emmdel�a t riaestãounidospor uma ideia
na época.Todos os re�.stros e IC o

. .

espontâneade simpliCIdade.
Vale confem

,

�,�, ;Í!1fI';j ,9 Jornal da Band - Das 06:00 h as 07:00 h

�. Apresentação Tim Francisco
�l

.

0��

1� A Hora do Ronco - Das 07:00 as 09:00 h

�� Humor e irreverencia na sua manhã

'I�
Manhã Shaw - Das 09:00 h as 12:00 h

Apresentação. Iran Guerra

Programa da Tarde - Das 14:00 h as 17:00 h

Apresentação. Jaque Rebouças

Show de Bandas- aos Sábados - Das 14:00 as 17:00 h

Apresentação· Flavio Ludero
.

Fone:3375-0500
, .. _ .. __ .. _ _ _ _._ .. _ _ .. _ .. _ .. _._ _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ _ .. _ _ .._W.. _ .._._W_._ _W.. _ _

-:
.;_ ..b_._.._a._.._n .d_-=�_::f._m99 . com . b r
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João Chíodiní,
escritor

escritor@joaochiodini.com.br

Crônica

Noite da virada

LADO A LADO - GLOBO .. 18H
Isabel acredita em uma reaproximação com Afonso. Sandra conta

para Teodoro que não é mais moça. Veronese demite Laura. Guerra manda

Jonas procurar Zé Maria para ser intérprete em uma entrevista. Carlota

decide acompanhar Alice até a igreja para falar com o padre. Mário diz a

Frederico que desconfia de que Diva não tenha uma relação amorosa com

Luciano. Alice se surpreende ao encontrar Jonas no confessionário no lugar
do padre Olegário. Isabel sugere a Laura que arrume uma caixa po�tal para
Paulo' Lima. Neusinha invade a casa de Isabel, exigindo o seu papel de
protagonista do espetáculo de volta.

Acontece que Dagmar foi
praticamente arrastada por

Lola, sua irmã, para a casa de praia.
Ela queria mesmo é ficar em casa,

chorando, assistindo o Shaw daVirada
e mandando milhões de torpedos para
o Almeida, culpando-o por aquela
infelicidade toda.
Lola não permitiu que a Dagzinha
ficasse sozinha na noite de ano novo,
tendo ela recém terminado seu

noivado. Casa pronta, vários anos de

prestação em conjunto e de repente,
uma discussão, o senhor teimoso e a

senhora teimosa gritando. Nenhum
dos dois querendo dar o braço a torcer

e pronto! Separação entre o natal e o

ano novo. É claro que eles iriam reatar

algumas semanas (ou dias?) depois.
Enfim, Dagmar aceitou ir para o

litoral, mas não tinha clima para as

comemorações de ano novo. Estava na

fossa, porém, Almeida não precisava
saber disso. Ela colocou um vestidinho

branco, passou maquiagem, fez
o cabelo, segurou uma garrafa de

v 1

espumante, tirou uma foto, postou no
Facebook com a legenda: "Hoje a noite

promete."
Em seguida, tirou uma foto (toda
sorridente) mostrando o dedo sem

aliança e postou com a seguinte
legenda: IINão sou de ninguém, eu sou
de todo mundo e todo mundo é meu
também."

Depois de postar as fotos, colocou um

comentários dos posts. Várias amigas
lhe encorajando: IIUhuull, é isso aí,
amiga." Nenhum sinal do Almeida.
Ela não resistiu e deu uma espiadinha
no perfil do ex. Sem foto. Uma única

frase, postada duas horas mais cedo:
"Partiu. Bebedeira."
Estaria ele feliz com a separação?
Dagmar ficou indignada.
Imediatamente, ela ligou para o celular
do Almeida. Ele não atendeu. Não
atendeu a noite toda, nenhuma das 102

ligações que a Dagzinha fez do celular
dela, da irmã, do número confidencial
e nem dos telefones públicos que havia
perto da casa de Dagmar.
O que Dagmar não sabia, é que
Almeida também foi arrastado para
a praia. Almeida também estava na

fossa. Almeida decidiu tomar todas e,
antes das oito da noite, os amigos já
tinham levado Almeida para o pronto
atendimento, em coma alcoólico e,

depois disso tudo, Almeida estava

desmaiado no sofá da sala, com a

televisão ligada no Shaw daVirada.

pijama, tirou a maquiagem, ligou um
ventilador na sala e se preparou para
assistir o Shaw daVirada.
Dez minutos depois, conferiu os

Envie a foto do seu animalzinho para
contato@beatÍ'izsasse.com.br ou encontre um

companheiro de estimação nas páginas do Facebook
da Ajapra e do Focinhos Carentes [araguá do Sul �íIíiioiíio,;;r..

GUERRA DOS SEXOS· GLOBO· 19H
Carolina comemora o desespero de Manoela. Fábio aconselha Felipe a

mudar seu jeito para conquistar Roberta. Juliana pede para Nando não contar

que a viu com Fábio. Roberta descobre que seu filho fugiu de casa novamen

te. Dino avisa a Roberta que Kiko está em sua casa e Nieta pede dinheiro

para a irmã. Manoela vê o convite para o desfile na Charlô's e disfarça sua

raiva contra Fábio. Isadora demonstra seu romantismo para Charlô e deixa
a empresária confusa. Fábio conta para Juliana que Manoela descobriu tudo

sobre eles. Felipe afirma a Fábio que não o perdoará caso esteja envolvido

com Juliana. Nando vai à casa de Nieta para levar Kiko de volta para Roberta.
Otávio vê Nenê na Charlô's e se apavora. Felipe pergunta a Juliana se ela é

a amante de Fábio.

SALVE JORGE. GLOBO· 21H
Jéssica cede e volta para a boate. Russo culpa Irina pela fuga. Helô

manda Barros seguir os passos de Berna. Mustafá descobre que seu di

nheiro sumiu. Bianca e Zyah se desentendem. Wanda fala com Lucimar
sobre a volta de Morena. Celso supõe que Carlos e Antônia estejam tendo

um caso. Barros segue Berna até um banco. Vanúbia fica interessada no

que Miro diz sobre Pescoço. Ao chegar no regimento, Nunes esconde a

aliança que ganhou de Aída no bolso. Theo chama Érica para levar Jun'ior
ao cinema com ele. Mustafá avisa a Berna que investigará o sumiço de seu

dinheiro. Berna desabafa com Lívia.

Esta gatinhà linda está a espera de moa família. Ela nasceu em
setembro de 2012, já é bem independente e adora brincar. Tomou

vermifugo. Contato: Violeta ou Leandro. Telefones: (47) 3273·1014
ou 9656-9360 e e-mail: viopolo@hotmall.com

to o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Aniversariantes
Anderson L. Stuber
Arno B. S. Filho
Carmelinda De F. G. Zang
Carolina Mattos
Charles Schmauch
Clandemizio Urbamski
Claudenizio Urbanski
Claudia Torrineli

4/1

Adair J. Cavallin
Adalto G. Ossowsky
Adelar Oloskamke
Afonso K. Schmidt
Afonso Kleinschmidt
Anderson H. Bublitz

Egon Richter
Elder de Oliveira
Endi K. Mader
Fernando De A. Cavalcanti
Gabrielem R. Silva
Jair Romão

Jaqueline Bertoldi
João P. Sebold

Jonathan Quintino
José R. Sobrinho
Julia Giacomelli
Katia Buettgen
Lucimara A. da Silva
Maicon LN. Pasquali
Mara R. Vieira
Renaldo Guths

Renilda Ribeiro
Rosane R. Silva
Rosilene Guenze
Sidnei Stinghen
Susana Bruns
Tateane Correa
Terezinha Roeters
Valdecir Baumann
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South Park 158

Temporada
Todos os 14 episódios não
censurados damarcante 15a
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Tirinhas

Cinema
SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• Detona ralph - Dub. - 13:30 - 15:30
• ARCOIRIS 2
• Amanhecer - o final � Leg. - 19:00 hrs
• ARCOIRIS 3
• De pernas pro ar 2 - Dub. - 13:30 - 15:30 - 17:30 -

19:30 - 21:30
.

PARK EUROPEU BLUMENAU
• ARCOPLEX 1
• O Hobbit: Uma Jornada Inesperada - 3D - Leg. -

,.

21:00
• ARCOPLEX2
• DAOrigem dos Guardiões 3D- Dub. -15:00-17:00-
19:00-21 :00
• ARCOPLEX3
• As Aventuras de PI - 3D - Dub. - 14:00-16:30-19:00
-21 :30
• ARCOPLEX4
• O Impossível -Leg. - 19:10 - 21 :20
• ARCOPLEX 5
• De Pernas pro Ar 2 - Nac. - 13:30-15:30-17:30-19:30
-21 :30

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOLlS 1
• Detona Ralph - Dub. - 13hOO-15h40
• CINÉPOLlS 2
·De Pernas pro Ar 2 (Estreia) - Nac. 12h30-14h50- '

17h 1 0-19h30-22hOO
• CINÉPOLlS 3
• As Aventuras de Pi - Dub. - 13h 1 0-19hOO
• CINÉPOLlS 4
• De Pernas pro Ar 2 (Estreia) - Nac. - 13h20-15h30-
17h50-20h 1 0-22h30
• CINÉPOLlS 5
• O Hobbit: Uma Jornada Inesperada - Leg. - 15h20-
22h20
• CINÉPOLlS 6
• O Impossível - Leg. - 14hOO-16h20-.18h45-21 h20
• CINÉPOLlS 7
'. Detona Ralph - Dub. -12h10, 14h30

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
• GNC 1
• Detona Ralph (3D) - Pré-estréi'a - Dub. -16:50-19:10
• GNC2
• As Aventuras de pi (3D) - Dub./Leg.- 13:20-16:10-
18:50-21 :30
• GNC3
• O Hobbit: Uma Jornada Inesperada - Dub. - 13:50-
17:10-20:45
• GNC4
• As Aventuras de pi - Dub. - 13:40-16:20-18:40-21:15
.GNC5
• De Pernas Pro ar 2 - Nac. - 14:00-16:00-18:00-
20:00-22:00
• SALVA VIP
•O Impossível- Leg. - 15:10, 19:20, 21 :40

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
• GNC 1

.

• O Hobbit: Uma Jornada Inesperada (3D) - Dub.
17:30
.GNC2
• O Impossível - Leg. - 16:45 - 21 :45
.GNC3
• De Pernas Pro ar 2 - Nac. 14:10-16:10-18:10-20:10
-22:10
.GNC4
• As Aventuras de pi - Dub. - 16:00

.GNC5
• O Hobbit: Uma Jornada Inesperada - Leg. - 13:45
-17:15-20:30
.GNC6
• As Aventuras de pi (30)- Leg. - 13:30

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
• GNC1
• O Hobb�: Uma Jornada Inesperada (3D) - Leg. - 17:30-
21:00
.GNC2
• As Aventuras de pi - Leg. -13:15-19:10-21:50
.GNC3
• De Pernas Pro ar 2 - Nac. -14:10 -16:10 -18:10
20:10 - 22:10

DePernas proAr 2

Com: Ingrid Guimàrães, Heloísa
Périssé, Paulo Gustavo, Luís Miranda,
FláviaAlessandra, Maria Paula,

, Bruno Garcia.
Em De Pernas Pro Ar 2, Alice (lngrid
Guimarães) aparece mais rica e

poderosa, resultado do sucesso do

Sexy Delícia. Entretanto, manter-
se no topo causamais estresse e

ansiedade do que chegar até ele. Ela
está'com cada vez menos tempo pro
marido, para o filho adolescente e

pra si mesma. E agora? Será que o

casamento vai suportar a pressão?

o Impossível
Com: NaomiWatts, Ewan McGregor,
Geraldine Chaplin
Uma grande história baseada na
sobrevivência de uma família após o
tsunami de 2004, que devastou toda
a costa do oceano Índico. Estrelado
por NaomiWatts e Ewan McGregor,
O Impossível têm direção de J .A.

Bayona.

Luciano Ruck curte
Férias em Angra

Luciano Huck foi flagrado ontem pra
ticando stand-up paddle ao lado de seus

dois filhos, Joaquim e Benício, em Angra
dos Reis, no litoral norte do Rio ·de Janeiro.
Enquanto o apresentador remava, osmeni
nos permaneciam sentadinhos em cima da

prancha.Luciano Huck e Angélica são pais
de Joaquim, de sete anos, e Benício, de qua
tro. Em setembro, nasceu a primeirameni
na do casal, Eva.

Luan Santana curte
balada em F1orianópoHs

Luan Santana teve uma noite badalada
na última quarta-feira. O cantor foi a uma

. \:

festa em Iurerê Internacíonal.Plorianópo-
lis, onde curtiu com amigos e tirou fotos

.

com uma fã que o abordou na boate.

Quem também estava na festa foi
o ator Daniel Rocha, que aproveitou
um pouco a festa e depois foi embora
acompanhado de Monique Alfradique
e uma arruga.

Ribanna circula
com Cbris Brown
Rihanna foi clicada quando comprava

umabebidaemuma loja de conveniênciade
LosAngeles, nesta quarta-feira (2), enquanto
Chris Brown a esperava em um conversível,
no estacionamento. No primeiro dia do ano,
RiRi postou uma foto sua no Twitter e escre
veu: "Bom dia! Ainda não dormi: #01á2013."
Durante suas férias na ilha caribenha, RiRi
foi flagradanua, enquanto trocava de roupa
perto da janela da: casa que alugou.

Horóscopo
"

ÁRIES
Não fique na dependência dos demais no trabalho.
Quanto mais autonomia tiver, maior será o seu

.
progresso. É umá boa fase para ampliar a sua clientela

,

O setor afetivo, pode ser marcado por cobranças e

criticas! Não abuse da sorte neste dia Cor: roxo.

TOURO
O setor profissional está muito bem-amparado e tudo
indica que poderá fazer progressos consideráveis.
Aproveite o dia para investir em sua carreira. Sua vida
amorosa corre sério risco de ser sacrificada nesta
sexta-feira Cuidado! Cor: creme.

II GÊMEOS
Bom momento para apostar em seus estudos. Terá
êxito em tudo que envolva documentos e àtividades
burocráticas. Problemas malresolvidos que você
vinha tentando evitar podem transbordar. O clima é de
instabilidade na vida a dois. Cor: vermelho .

CÂNCER
Não fique na dependência dos outros. Quan� mais
autonomia você tiver, maior será o seu sucesso no

campo profissional. Sua vida sentimental pode sofrer
interferência da família ou de alguém do Seu passado:
não permita intromissões! Cor: cinza.

LEÃo
A comunicação será o seu grande trunfo, mas tenha
cuidado ao lidar com documentos. Caso precise de
apoio, seus amigos estarão dispostos a te ajudar. No
campo afetivo, o ciúme ou o sentimento de posse pode
ameaçar a relação amorosa. Cor: preto.

VIRGEM
O setor profissional recebe poderosas vibrações
das estrelas, aproveite para seguir em busca de
seus objetivos. Não se arrisque, porém, em asSunto
financeiro. Fuja de jogos, apostas ou especulações.
Cuidado com o ciúme na vida a dois! Cor: verde.

Zeca Pagodinho
.

ajuda desabrigados
Depois de uma forte chuva que atingiu

cidades do estado do Rio de Janeiro na noi- .

te da última quarta-feira (2), muitas pes
soas estão tentando ajudar as vítimas que
sofrem com enchentes, perda de casa e

deslizamentos. Entre eles, está Zeca Pago
dinho. Morador do local há 20 anos, Zeca
nunca escondeu seu amor pelo local. E,
com isso, se emocionou ao falar da situa

ção de calamidade que a região vive.

.n.. UBRA
- Sua criatividade estará a mil: use-a a seu favor. No

serviço, mostre que você tem autoconfiança. Procure
ter um pouco de paciência com a família para evitar
conflitos desnecessários. O astral é de muito prazer e
diversão no romance. Cor: laranja

m ESCORPIÃO
II L.. Você está vivendo uma fase de recolhimento e reflexão.

Fique na sua e evite intrigas ou mal-entendidos com
as pessoas ao seu redor esta tarde. Mentiras ou

segredinhos podem prejudicar.a sua relação. Uma
decepção não está descartada. Cor: vermelho.

.. /\ SAGfTÁRIO .

l'
.

Excelente momento para movimentar sua vida social.

Hoje, as associações contam com boas energias, mas
tenha cuidado com pessoas oportunistas. É tempo de
definições no setor sentimental, seja para o término ou

para um novo recomeço. Cor: verde.

V\_ CAPRiCÓRNIO
.

F No trabalho, você terá motivação para perseguir suas
ambições. Tenha cuidado com distrações em suas

atividades - procure traçar prioridades ao invés de
tentar fazer mil coisas ao mesmo tempo. Na paixão,
saia já da rotina Cor: vermelho.

� AQUÁRIO
� Trabalho que envolva viagem, deslocamento ou

divulgação conta com ótimas vibrações. Aproveite para
se dedicar a uma tarefa prazerosa neste dia. O desejo
de ficar só deve ser respeitado, pois sua vida amorosa
estará mais retraída agora. Cor: cinza.

'I PEIXES
7T É um bom dia para desenrolar assuntos ligados à

família. A fase pode ser muito promissora parei quem
trabalha por conta própria. Sua vida amorosa atravessa
uma fase critica e, para tudo fluir bem, é melhor vigiar
suas reações: cuidado! Cor: azUl.
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hertons@gmail.com • twitter.com/hertonls

Jneine Spr
J

chhilfe
Vorher gab es hier ein kleines Glossarmit
I Ausdrücken zu BegrüBung. Und heute
finden Sie unten etwas zuAbschied.

Víel Spafs,

\ Ts:chüs! = tchau
"

)
, Tschü'l (oft .rschüüüüühüüü", "tschüssi")

Cíaol / Ciao ciao! (oft aueh .salut", .udiós")'\
AufWiedersehen! = até mais ver

"")
W:iedersehen! (informell)
l AJf;Wiederhõren! / Wiederhõren! (am Telefon)

I I

-:"'\ Bib bald! = até breve / logo
!
I

,> BiF ,dann! = até então / lá

Bis spãterí = até mais tarde
\._

B" hherí
�

d
.

• IS nae er. = ate epois

t-,

I '

I

Bismorgen! = até amanhã
I
I !

� Pass auf dich auf! = fique bem / cuide-se
I

,

� Man sieht sich! = nos vemos
'\ Wit. sehen uns!

L\ Machs gut! (ganz informell) = tchau '

-� H�J,i rein! (Slang)
i 1

L '\. H?lt die Ohren steif! (um jemanden zu ermutigen
I ) =f tenha força / fé

'! !

""--� I !

.\ BI��b sauber! (wõrtlich für "mantenha-se limpo") ,/'
� 1 .

....""
...

� i _-

L ' '_____ ____.

Contabilidade
Consultoria Emp,resarial
t.w.i)$1S�

Credibílídade

www·9urflz.com.br

{47}3371-4747

Romantische StraBe - Rothenburg
ob der Tauber

FOTOS:DA}ilELKREPSKY

-; Für viele ist Rothenburg ob
der Tauber die freundliehste,
geheimnisvollste und
romantisehste Stadt von der
Romantischen Straíse. Das
ist die nãchste Halt.
Sobald man die Mauern
von Rothejiburg hinterlâsst,
ist es, als ob man in
einer Filmkulisse wãre,
Erbaut über tausend
Jahren bewahrt die uralte
Zitadelle immer noch die
mittelalterliehe Atmosphâre
in ihren Türmen, mit den
Blumenbeeten und den

Springbrunnen.
Rothenburg sieht so
aus als ein Stãdtchen
aus Holzstücken, das in
mühevoller Kleinarbeit

gebaut wurde. Sehenswert
sind da zwei Museen: Das
Kriminalitãtsmuseum mit
vielen Strafobjekten, und

. dasWeihnaehtsmuseum,
mit den ersten

WeihnachtsgruBkarten
.undWeihnaehtssehmuck,
einiges aus dem 15.

Jahrhundert. Aber es ist
in dem Museumsladen,
wo man ausflippt, da
gibt's alles, was man Sie
vorstellen kann, um das
Haus zu dekorieren. Da
fühlt sich jeder in einem
Traummârchen.
Das Rathaus ist das

wiehtigste Gebâude am

Marktplatz und es ist eine

Misehung aus Gotik und
Renaissanee. Interessant
sind aueh die St. Iakobs
Kirche und die Franziskaner
Kirche. Aber das Schõnste

in Rothenburg sind die
wunderbaren Fachwerkhâuser,
die sehmalen Gassen und
Stralsenmit den attraktiven

Lokalgeschãften, lede Ecke

verbirgt Schõnheít, die einen
Spaziergang unendlieh maeht.
Im Laufe des Jahres bietet

die Stadt viele kulturelle
Aktívitãten. Aber das Highlight
ist September, wenl1 die
Stadtbewohner dureh
die Stralsen gehen und in
mittelalterlicher Bekleidung
ihre sieben Jahrhunderte
Geschichte zeigen.
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Desenvolvimento

[araguá teráum distrito de inovação
Cidade foi escolhida

pelo Estado para
ter parque com

empreendimentos
tecnológicos. Projeto
depende de parcerias

JARAGUÁ DO SUL

Bárbara Elice

Jaraguá do Sul está na lista das
onze cidades do Estado que rece

berão o Distrito de Inovação. A es

trutura faz parte de um programa
da Secretaria do Desenvolvimento
Econômico Sustentável (SDS) para
o fomento de empreendimentos
inovadores. Na prática, significa
que será construído um espaço
para abrigar empresas de base

tecnológica, de pesquisas e que
darão suporte às empresas mais
tradicionais da cidade.

O projeto está inserido no Pla
no SC@2022, do Inova@SC, e deve

abranger todas a regiões de Santa

Catarina De acordo com a SDS, a

criação do Distrito de Inovação em
Iaragua do Sul foi discutida com a

administração anterior e represen
tantes de entidades empresariais.
A negociação deve ser retomada

após o período inicial da nova ad
ministração.A expectativa é que as

obras comecem neste ano. O local

ainda precisa ser definido.
Os quatro primeiros centros

foram construídos em 2012. Itajaí
foi a primeira cidade a sediar um

Distrito, emmaio. São 2,3milhões
demetros quadrados para a cons
trução de ambientes de trabalho,
moradia, estudo e lazer. Em Ioa
çaba, o terreno de 30 mil metros

quadrados deve receber, inicial
mente, 64 empresas. Em Lages, o
lançamento aconteceu em agos
to e abriga o Orion Parque. Por
último, em Chapecó, o Centro de

Inovação será erguido no Parque
Científico e Tecnológico Chape
có@.A expectativa é que Joinville,
São Bento do Sul, Blumenau, Flo
rianópolis, Tubarão e Criciúma

recebam os centros até 2015.

Em todo o mundo,
. """

rnovaçao e um

processo que
une governo,
universidade e

iniciativa privada.

Paulo Bornhausen,
secretário da SDS

FÁBIO MOREIRA

TRANSTORNO Terra que cai dos caminhões

toma conta do asfalto e provoca poeira e lama

DNULGAÇÃO

,.

ABEAEstrutura prevista para Jaraguá do Sul tem dois mil metros quadrados

o h t

Um ambientevoltado para aprodutividade
O Distrito de Inovação é um espaço planejado

.

para abrigar empresas inovadoras, que desenvol
vem produtos ou oferecem serviços de base tecno
lógica. O programa interage com o poder público,

academia e iniciativa privada e contribui para o

desenvolvimento econômico e o aumento da com

petitividade. Um exemplo desse modelo é a incu

badora JaraguáTec, instalada desde 2004.

Três Rios do Norte,

Asfalto chegou,mas apoeiracontinua
JARAGUÁ DO SUL
.......................................................

Carolina Veiga

Os moradores da Rua José
Martins, no Loteamento Três

Rios do Norte, estão indigna
dos. Três meses após a conclu

são das obras de pavimentação
da via, a poeira voltou a causar

incômodos. Desta vez, causada

por uma obra de terraplana
gem que acontece em um ter

reno que deverá ser loteado.
A moradora Ângela Petry

afirma que os torrões de bar
ro vermelho que caem das

caçambas ou dos pneus dos

caminhões, com o sol, viram
poeira espessa e, com a chuva,
um lamaçal. Segundo a mora-

dora, o .ídeal seria que a em

presa responsável pelas obras

passasse o esguicho de água
no asfalto duas vezes ao dias
nas entradas e saídas do bairro
e que fizesse a limpeza com

pleta depois do expediente.
"Queremos apenas a limpeza
da via, nos 500 metros em que
o caminhão passa", afirmou.

De acordo com o fiscal de

posturas, Carlos Piske, a em

presa responsável pela obra

precisa obter licença para a

. terraplanagem e para o trans

porte do material e, de acordo
com a Lei 4302/2006, tudo o

que resultar das obras de terra

planagem, precisa ser retirado.
liAs empresas são obrigadas a

manter a rua limpa, molhar

a via nos dias de sol e cobrir a

carga durante o transporte",
explicou Piske. Na tarde de on

tem, o fiscal se comprometeu a

averiguar a situação do local.
O proprietário da Parisi Ter

raplanagens' Moacir Parisi, ga
rante que o serviço de limpeza
é realizado diariamente, entre

às 18h30 e 19h. Entretanto, de
acordo com o proprietário, pas
sar o esguicho durante o dia é

impossível. IISe eu lavar durante
o dia, vai formar lama e aí não
tenho como trabalhar", conclui,

Lei municipal exige
que as empresas

responsáveis pelas
obras deixem as

ruas limpas
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onto de ista
Adelaide Brunilde Dornbusch Ender,

empresária aposentada
laede-Iaede.blogspot.com

Uma boca e dois ouvidos
A arte de escutar é um

processo ativo. São poucas as

pessoas que estão dispostas a

ouvir de fato o que seus ami

gos ou família têm a dizer. Na
correria do dia-

te encontramos pessoas que
sentem verdadeiramente que
ninguém está interessado em

suas vidas. Paul Tournier, mé
dico e escritor suíço, referiu-

se da seguinte
a-dia, só temos
tempo para
ouvir aquilo
que nos inte
ressa e, muitas

vezes, sem nos

importarmos
com o nosso

semelhante. O

que ele queria
falar? Estaria

maneira a essa

necessidade uni
versal: uÉ impos
sível enfatizar
demais a imensa
necessidade que
os seres huma
nos têm de se

rem ouvidos, de
serem levados a

sério, de serem

compreendidos.
Ninguém pode se desenvol
ver livremente neste mundo e

sentir-se realizado sem ser to

talmente compreendido pelo
menos por uma pessoa"

I

'� natureza deu
.nos duas orelhas e

uma só boca para
nos advertir de que
se impõe mais ou
vir do que falar."

(Zenão de Cítio)
talvez preci-
sando de um ombro amigo?

.

Nos escritórios, no pátio
das escolas, nos quartos dos

hospitais, nas residências,
no metrô e em toda a par-

Preste atenção às con

versas que acontecem no

mundo, tanto entre os países
quanto entre casais. Elas são,
em sua maior parte, diálogos
surdos. Pesquisas indicam

que passamos 30% de um dia
útil falando, 16% lendo, 9%
escrevendo e 45%, a maior

parte do tempo, ouvindo, no
entanto, pouquíssimas pes
soas estudam ou dominam
as técnicas auditivas, embo
ra quase metade do nosso dia

seja gasto nesta atividade.
Outra pesquisa extra

oficial sobre a arte de ouvir

apresenta o seguinte resulta
do: ouvimos metade do que
é dito, prestamos atenção à
metade do que ouvimos, en
tendemos a metade daquilo
que prestamos atenção, acre-

ditamos em metade do que
entendemos e nos lembramos

apenas da metade daquilo em

que acreditamos. Se trans

portarmos essas suposições
para um dia de
trabalho de oito

horas, teremos

o seguinte: pas
sarmos cerca de

quatro horas em

atividades audi
tivas; ouvimos o

correspondente

tempo e, nos lembramos de
menos de oito minutos destes

quinze minutos.
As estatísticas indicam a

importância e a dificuldade de
escutar, bem
como a noto
na Incompe
tência auditiva
da maioria das

"
Pesquisas indicam
que passamos 30%

de um dia útil fa-

pessoas.
O mundo

precisa de pes
soas que este

jam dispostas
a escutar, lem
bre-se disso

lando, 16% lendo,
9% escrevendo ea mais ou me

nos duas horas; 45%, a maior parte
prestamos efeti - do tempo, ouvindo.
vamente atenção
durante uma hora; entende- conversar com as pessoas que
mos trinta minutos do que
ouvimos nesta hora; acredi
tamos em apenas quinze mi
nutos do que ouvimos neste

ao sentar para

ama, com as pessoas que con
vive e que se relaciona.

Será que você realmente se'

importa?
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IRlANE PORTO/AVANTE!

Hora de treinar com
bola no Juventus

buscar opções no Paraná. Um
adversário deve ser o Corin
thians Paranaense, no dia 12.

Outra data destinada aos

amistosos é o dia 9. Porém,
ainda falta definir o adversário.
De momento, as conversas são
com o Atlético Paranaense, que
viria com seu grupo titular, ou
os juniores do Coritiba.

"Esses jogos-treinos são

importantes para nos dar um

parâmetro. Nos mostram as ne

cessidades de acerto na equipe,
principalmente de posiciona
menta", acrescentou.Pingo.

Técnico Pingo deseja realizar dois jogos-treino
antes do início do estadual para ajustar o time

JARAGUÁ DO SUL os trabalhos na parte tática e

técnica. Os trabalhos físicos re
alizado até aqui foram impor
tantes para nos dar uma base
e os testes que fizemos com os

atletas mostraram resultados
altamente positivos", informou
o comandante juventino.

O treinador reitera a impor
tância da realização de dois

jogos-treinos antes de encarar

o Metropolitano. De momento,
o problema está em conseguir
oponentes. Ao contrário de ou
tros treinadores, Pingo prefere
evitar o confronto contra ad
versários diretos. A solução é

Henrique Porto

Os jogadores do Iuventus
mataram a saudade da bola na

tarde de ontem. Durante a ati

vidade' realizada no Rio Molha,
o técnico Pingo aproveitou para
treinar variações de jogadas em
campo reduzido. Após, foi rea
lizado um coletivo utilizando o

campo inteiro.
Restando pouco mais de

quinze dias para a estreia no es

tadual, o foco passa a ser o tra

balho dentro das quatro linhas.

"Agora vamos concentrar mais

Anlistosos serão nos
dias 9 e 12, talvez
contra equipes
paranaenses

REFINO Treinos técnicos e táticos servem para os

últimos ajustes na equipe antes do Catarinense

São Silvestre

Atletas coma sensação do devercumprido
Avaí

Presidente
solta o verbo

MMA

Silva perto da
-

renovaçaoO novo traçado da Corrida
Internacional de São Silvestre
foi um obstáculo amais para os

competidores da região. O au

menta no número de subidas .

castigou os atletas, exigindo
ainda mais esforçou e concyn
tração para alcançar as metas

individuais estabelecidas.
"Ao final da prova, tudo doía.

Mas eu não estava arrependido.
A satisfação de se auto-desafiar
e vencer é incrível", descreveu

Max Pires, que participou pela
primeira vez e completou os 15

quilômetros em 1 hora e 44mi

nutos' na 10.805a colocação.
Cerca de um minuto antes,

Caio Mandolesi cruzou a linha
de chegada, cumprindo a pro
messa feita há uma década. liA
10.585a colocação, num total de
20.526 concluintes quer dizer

que deixei quase 10mil pessoas
pra trás. Nada mal pra uni qua
rentão que começou a correr há

15 meses", festejou outro debu
tante da São Silvestre.

Já o experiente Ieferson Hel
ler não alcançou o objetivo de
reduzir o seu tempo de prova.
Se em 2008marcou 56minutos,
em 2012 precisou de uma hora

para cumprir o trajeto. 110 per
curso ficou mais difícil. Judiou.
Fechei minha participação em

3200 lugar, mas estou feliz por
ter voltado a competir depois
de seis meses", finalizou.

O" Avaí inicia 2013 em cri
se e o presidente do clube
resolveu piorar a situação.
'Em coletiva, Zunino criticou
a imprensa e os empresários
de futebol. Inclusive, com

palavreado de baixo calão.
IINão sabem fazer gestão do
microfone e da boca", desti
nou a imprensa. Além disso,
confirmou a negociação com

diversos jogadores e possível
parceria com o Coritiba.

Aos 37 anos, Anderson Sil
va não pensa em aposenta
doria. Considerado o maior
lutador do UFC, Spider está

negociando novo contrato

com a organização. "Ele vai as
sinar um contrato de dez lutas.
Acho que nunca fizemos um

acordo assim, mas atendere
mos ao pedido do Anderson",
declarou DanaWhite. Devem
ocorrer superlutas contra Ion
Iones e George Sr-Pierre.ILISIANEWACKERHAGE/DIVULGAÇÃO

'11. '"
,

Tênis

Estrelas no

BrasilOpen

Kart

Kobayashi
. veDl aoDesafio

O Brasil Open divulgou a

lista dos tenistas que integra
rão o torneio em fevereiro.
Os argentinos Juan Monaco
e Nicolás Almagro e o suíço
Stanislas Wawrinka, são pre
senças confirmadas. O brasi
leiro Thomaz Belucci será o

quinto cabeça de chave. Em

recuperação, o espanholRafa
el Nadal manifestou o desejo
de participar da competição e

ainda é aguardado.

Fora da Fórmula 1, o ja
ponês Kobayashi oficializou

presença no Desafio das Es

trelas, no kartódromo do Beta
Carreiro World, em Penha. O
evento está sendo organizado
por Felipe Massa. Anterior

mente, o espanhol. Alonso e

o venezuelano Maldonado, já
haviam confirmado presença.
A prova ocorre no dia 12 e 13
de janeiro e terá diversas 'es
trelas do automobilismo.

CONTENTE Jeferson Heller não baixou seu tempo, mas gostou do resultado
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Para viver melhor

Novo ano dever sermaismotivador
Especialista em
orientação pessoal
dá dica de como

planejar 2013

A chegada de um novo ano

sempre provoca reações demu
dança e redirecionamento dos

planos e muitas reflexões. AÍém
disso, o novo ano é motivador

para poder corrigir erros e de
finir as conquistas. Porém, para
realizá-las há a necessidade de

planejamentos.
Mas, nem sempre essa tarefa

é tão fácil quanto parece. Segun
do a especialista em orientação
pessoal em Jaraguá do Sul, Fa
biana Koch, o primeiro passo
para se alcançar novas metas é
fazer uma revisão dos sucessos

do ano anterior. "A partir do mo
mento que você valoriza e reco

nhece o que já conseguiu, entra
na vibração da gratidão. Quanto
mais agradecemos, mais rece

bemos", explica.
E, se o objetivo de 2013 é re

alizar os sonhos estabelecidos no

ILUSTRAÇÃO: FERNANDO BASTOS

.

réveillon, ela dá duas dicas im
portantes: foque e persista. De
acordo com Fabiana, os dese
jos devem, sim, ser listados.

rações. Depois, basta plane
jar os meios necessários para
chegar ao resultado final, tudo
com datas e detalhes, como

um verdadeiro plano de ação.
Falta tempo? Não, se você

eleger prioridades em sua

rotina diária. Conforme Fa

biana, a chegada de um novo

ano pode servir de incentivo

para reorganizar a vida e fa
zer as pazes com a agenda.
Basta planejar e priorizar o

que realmente é importante.
"Compartilhar as conquistas e

decepções também funciona
como uma ação positiva, pois
mostram onde cada um pode
melhorar", ressaltou.

'�partir do
momento'que você
valoriza e reconhece
o que já conseguiu,
entra na vibração

da gTatidão. Quanto
mais agradeeemos,
mais recebemos."

Fabiana Koch,
orientadora pessoal

Mas, para realizá-los, é preci
so ir adiante e afirmar para si
mesmo e ao universo o quanto
se anseia determinadas aspi-

BATE
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