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Como muitas pessoas que moram 
em Jaraguá do Sul, Carlos Dias veio 
de fora para trabalhar na cidade. Em 
oito anos, ocupou cargos estratégi-
cos durante o mandato do ex-pre-
feito Moacir Bertoldi (2005/2008) e 
com experiência que teve como in-
terlocutor de projetos da Prefeitura 
em Brasília. Ele avalia que somou 
o conhecimento necessário para se 
candidatar ao cargo. Assim espe-
ra ser um porta-voz da região para 
conseguir os recursos para atender, 
principalmente, à necessidades de 
infraestrutura, como a duplicação 
da BR-280 e o contorno ferroviário. 

Foi pela experiência em Brasília, 
quando atuei lá pela Prefeitura du-
rante o mandato de Moacir Bertol-
di. Aprendi a elaborar os projetos 
de acordo com as exigências dos 
setores competentes. Jaraguá ficou 
muitos anos sem deputados e agora 
não temos mais tempo a perder. 

O deputado federal tem R$ 12 
milhões em emendas individuais. 
Para ter direito a esse valor, tem de 
ter alguém da região para garantir  
recursos. Defendo investimento nos 
projetos rodoferroviários, como a 
duplicação da BR-280, o contorno 
ferroviário e o uso dos trilhos para 
o transporte alternativo. Se for elei-
to, vou vincular a liberação de ver-
bas de infraestrutura e exigir que se 
criem propostas para os jovens.

Vou levar a experiência que obtive 
nas atividades que desenvolvi em 
cargos públicos ao longo da minha 
carreira. Sempre tive a preocupação 
com a quantidade de candidatos 
que se apresentam nas eleições, que 
geralmente ultrapassam o número 
ideal. Para ser eleito, vou buscar vo-

O vereador Jean Leutprecht avalia 
que essa é a hora de tentar um so-
nho mais alto, além dos limites de 
Jaraguá do Sul. No segundo man-
dato na Câmara, avalia que está 
preparado para buscar os votos ne-
cessários para ser eleito deputado 
federal. Leutprecht acredita que po-
derá contar com 80% dos votos dos 
eleitores do Vale do Itapocu neces-
sários para conseguir o posto, além 
do voto de outras regiões. Aposta no 
trabalho que desenvolveu ao longo 
de 25 anos ligado a entidades es-
portivas e que possibilitou que ele 
pudesse ter apoiadores pelo Estado. 

Sinto a necessidade de Jaraguá 
voltar a ter representatividade em 
Brasília. Depois que fui eleito vere-
ador, comecei essa busca para con-
correr ao cargo de deputado fede-
ral. Não tentei o governo do Estado 
porque acho que os recursos estão 
em Brasília. 

Temos o planejamento da campa-
nha feito. Sou um dos 20 candidatos 
em quem o partido aposta para re-
presentar no Congresso. Nossa ban-
deira é ter representatividade para 
buscar recursos nas áreas de saúde, 
educação e infraestrutura. A região 
é a nossa base. Mas tenho também 
um trabalho estadualizado, com 25 
anos de carreira de atuação na área 
de esporte e que devem me ajudar a 
conquistar mais votos.

Temos 160 mil eleitores na região. 
Brigamos por até seis vagas no Con-
gresso e eu tenho boas chances de 
conseguir uma delas. Acredito que 
dá para me eleger com algo em tor-
no de 65 mil a 70 mil votos. Na nos-
sa microrregião, tenho condições 
de conseguir cerca de 80% disso. O 

O advogado trabalhista Airton 
Sudbrack, 51 anos, quer resgatar 
a essência política do Partido dos 
Trabalhadores que, segundo ele, 
está esquecida. Ele defende prin-
cípios que teriam sido deixados de 
lado pela sigla. Gaúcho de Quaraí e 
morador há 18 anos em Jaraguá do 
Sul, Sudbrack defende a redução da 
carga de trabalho para 40 horas e é 
contra a postura agressiva ao meio 
ambiente em busca do desenvolvi-
mento desenfreado. Quer resgatar 
os conceitos mais da esquerda do 
partido e defendê-los no Congresso 
se for eleito. 

O partido acabou se afastando 
dos princípios da época da funda-
ção. Isso me preocupa muito. Quero 
resgatar os princípios traçados na 
década de 1980, de ter um partido 
voltado ao trabalhadores. A nossa 
proposta é evidenciar a esquerda e 
reatar com o socialismo.

Lutamos pela redução da carga 
de trabalho de 44 horas para 40 ho-
ras, sem perda de salários. Aposto 
em política em que nenhum traba-
lhador seja demitido se não for por 
justa causa. Defendo o servidor pú-
blico com direito de negociação co-
letiva. Sou contra o repasse de verba 
pública para organizações sociais 
(OS) e contra o fator previdenciário 
(que reduz o valor das aposentado-
rias solicitadas antes do tempo).

Vou fazer uma campanha humil-
de, como o PT das antigas. Nós não 
vamos distribuir nem vender nada. 
Esperamos que a população se sen-
sibilize com as nossas propostas. 
Será um trabalho na porta das fábri-
cas, de contato com as populações 
nos bairros e nos sindicatos dos tra-

Ivo Konell conta com a experi-
ência de quase quatro décadas de 
atuação na vida pública para ten-
tar um novo desafio nas eleições 
deste ano. Foi prefeito de Jaraguá 
do Sul (1898/1993), foi eleito duas 
vezes para o cargo de deputado es-
tadual na Assembleia Legislativa 
(1995/1999 e 2002/2006) e também 
ocupou outros cargos na adminis-
tração pública, como secretário de 
Administração, de Finanças, de Saú-
de e de Educação. Confiante que vai 
contar com o apoio dos eleitores 
novamente, revela que prioridades 
vai trabalhar para a região.

Tenho compromisso com o par-
tido Democratas e com o senador 
Raimundo Colombo (candidato ao 
governo), que me convocou para 
participar da campanha. Além de 
trabalhar para Jaraguá do Sul e re-
gião, que precisa de representação, 
vou trabalhar pelo País.

Tenho a missão de sempre lutar 
pela redução da carga tributária, 
fazer as reformas fiscal e política e 
recuperar o atraso tecnológico que 
o País vive. Para a região, minha 
proposta é batalhar para agilizar o 
contorno ferroviário, que está com 
os projetos parados. Precisamos da 
duplicação da BR-280, incluindo o 
trecho até São Bento do Sul. A re-
gião está esquecida também na área 
de saneamento. 

Não adianta termos apenas mais 
um em Brasília. A pessoa que foi 
eleita tem de ter entendimento do 
que é orçamento, o que é a Cons-
tituição e dos direitos do cidadão. 
Tenho 38 anos de vida política. Me 
formei em economia, administra-
ção e direito. Eu posso ser uma al-
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LuCiano moRaes
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senhor está 
pensanDo a 
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no PRóximo FinaL de semana, o “an JaRaguá” vai PuBLiCaR as PRoPosTas dos CandidaTos a dePuTado esTaduaL da Região.


