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)lo dia em que aplicou urna
.

sonora goleada de 15 x O no

Pittsburgh, a Malwee anun

ciou duas notícias importantes
para o Isporte regional: seus

dirigentes estão negociando na
Espanha a realização do

Mundial em Santa Catarina e

a \X)SSibilidade de trazer para

Jaraguá dois jogadores da

Seleção Brasileira, Schumacher
e Marquinho. Eles jogam no

rresno time na Espanha. Hoje
a Malwee joga urna e meia da
tnde com o Carlos Barbosa, A
Rádio' Jaraguá transmite. Se

ganhar, ,,,�aj para a �al
amanhã. • PAGINAS 7 E8 Xoxo só fez um gol, mas quase enlouqueceu a defesa do time do Pittsburgh (EUA)

Argentina revê barreira e pode
importar banana mais 60 dias

Um dia depois que o Correio anunciou que Santa Catarina

pediu o certificado de Estado livre da sigatoka negra, o

governo obteve mais 60 dias de prazo para exportar para a

Argentina. Produtores locais suspeitam que a região nunca
teve sigatoka negra, apenas a amarela (foto). • PAGINA 4

Malwee quer fazer o Mundial de Futsal em se
Time aplica um
superchocolate e

hoje tem desafio

Do ENVIADO À ESPANHA

(oM.JULlMAR PIVATTO

EX-dona de bordel não consegue
cumprir pena por 'preconceito'
Ela foi condenada a cumprir pena prestando serviços
comunitários por comandar um bordel em Massaranduba. Mas

�oda vez Jarrete Ansiliero (foto) é afastada do serviço tão logo
escobrem o seu passado. Agora ela trabalha à noite numa

escola, mas pais de alunos não queremmais ela lá.• PAGINA 5

www.duasrodas.com
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'Un-med 11\1
I unímed. Seu Plano, Sua vldal
3702200

I www.unimed.com.br

William mostra a raça da Malwee na disputa em Puertollano

Igrejas católicas do mundo inteiro, como a de
Guaramirim (foto),farão vigília neste fim de semana.

Acompanhe na edição de hoje, passo a passo, como

foram osfuneraisdeJoão Paulo II. • PAGINA6
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A farra dos parentes
A orgia do nepotismo no

serviço público ganhou um

àliado inesperado esta sema

na: o PSOL da senadora
Heloísa Helena. Em nota ofi
cíal, o partido defendeu a

contratação de parentes no

gabinete do senador acreano
Geraldo Mesquita Júnior. "O
senador não cometeu nenhu
ma ilegalidade. Seus fun
cionários trabalham e,

independentemente de
vínculos familiares, são

pessoas qualificadas", asse

gura a nota. Pior, diz ainda
que se orgulha do senador e

afirma "não existir imorali
dade ou ilegalidade". O
discurso cheira oportunismo,
incompatível com o

radicalismo da legenda.
O senador Geraldo

Mesquita mantinha nove

parentes na folha de

pagamento do gabinete,
contratações. que permitiam
tngordar a renda familiar em

FRASES

R$ 20 mil mensais. Esta

semana, foi à tribuna do
Senado para dizer que hão é

corrupto. Admitiu laços de

parentescos com seus servi

dores e aproveitou para atacar
o governo Lula. Disse jamais
ter recrutado pata o gabinete
"um Waldomiro Diniz",
referência ao ex-assessor da
Casa Civil flagrado pedindo

somente aqueles com laços
familiares são confiáveis.

Ignoram-se a premissa de

impessoalidade e eficiência

que deve balizar o setor

público. O Brasil precisa
urgentemente pôr fim a esta

imoralidade, regada com

recursos da viúva. O

nepotismo ultrapassou todos
os limites. A nação já não
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função remunerada, sem que

sejam submetidos a concurso

público. A implantação de

regras claras ebem definidas
sobre a contratação de

parentes no serviço público é

imprescindível, além de um

gesto de ética mínima

daqueles que se apresentam
como representantes da

população. Postergar a

definição é uma conduta
nefasta, imperdoável.

Na outra ponta da banda
lheira oficial se encontra a

população' que elege os

políticos. Esta se não

estabelecer critérios mais

rígidos e éticos na escolha
dos representantes, manterá
o atual estado de coisa; sem

moral para reclamar. Somen
te a pressão popular poderá
reverter a situação e pôr fim
à farra. Até porque, com

dizia o Barão de Itararé: ou
todos nos locupletamos ou

restaure-se a moralidade!

... O Brasil precisa urgentemente pôr
fim ao nepotismo, uma imoralidade

regada com recursos da viúva

propina a Carlinhos
Cachoeira. Mesquita usou de

subterfúgio. Tentou justificar
o erro apontado outro e

comparando o grau de

permissividade.
Não há argumento que

justifique o nepotismo. Os
defensores da prática de

abrigar parentes ns serviço
público recorrem à retórica

da confiança,. corno se

suporta mais tamanho

disparate e apela aos políticos
compromissados com a

moralidade pública e com a

ética para que ponham fim à

orgia.
Para tanto, basta que os

deputados federais aprovem
o projeto do comunista

Sérgio Miranda que proíbe a

contratação de parentes para

cargos de confiança ou

"Cobriremos seu rosto com respeito e veneração, na esperança viva de que ele possa

contemplar a face do Pai junto com a abençoada Virgem Maria e todos os santos"

, • I: �.

• Arcebispo PleroMariani, chefe do cerimonial dos funerais de João Paulo II, ontem, no Vaticano

I.Fatos & Pessoas I
Fernando Bond

Paraanotar: LHSdesistede
: Lula evai"esquecer"o PT

· Quem conhece o governador Luiz
Henrique no trato diário sabe que, se

;

ele não tem muita paciência com

entraves burocráticos e com

assessores enrolados, por outro lado é
um "chinês" quando se trata da

negociação politica. Suporta até o

último segundo e, seguindo os passos
do mestre Ulysses Guimarães,

,

engole sapos como se fossem

iguarias. Pois esta semana o

governador perdeu as estribeiras em
, Brasrlia. Pela enésima vez percorreu
; os gabinetes atrás de recursos há

,
muito prometidos para o Estado e

,; também do dinheiro para as famflias
i de agricultores que por dois anos

} seguidos têm sido castigos pela
i

estiagem. Nada. Seguiu então pelo
· mesmo caminho de sempre (por
orientação do próprio Presidente

,

Lula): reclamar na hora com o ministro

José Dirceu. Af houve confusão
:. porque Dirceu estava com a agenda
cheia, a senadora Ideli Salvatti tentou

· consertar, mas era tarde. LHS largou
': tudo e foi para o aeroporto.

Ontem em São Francisco: LHS contrariado, Alencar e Gil à vontade e Ideli constrangida

Esperandoa sobra
Quem ficou contente quando soube da reação
de Luiz Henrique foi o senador Leonel Pavan.
Cada vez que o PT hostlliza ou menospreza
LHS fica mais próxima a possibilidade de uma

dobradinha PMDB-PSDB para o Governo do
Estado no ano que vem.

Que foi,meu ,rei?
Alheio a toda saia justa política, o ministro
Gilberto Gil estava tão à vontade 'em São

Francisco do Sul quanto no Pelourinho, em
Salvador.O último xodó do baiano, dizia o
amigo do ministro e secretário-executivo do

Mine, Juca Ferreira, é São Chico e o resgate
do Centro Histórico através do projeto
Monumenta. Outra coisa que tem encantado
Gil é o fato de Sharon Stone ter praticamente
confirmado sua presença na Bahia, dia 18

, agora, no Fórum Internacional da Indústria
Criativa (filmes, espetáculos etc).

Sobrenome
Tem o mesmo sobrenome do senador

tucano catarinense o padre brasileiro o

padre brasileiro Marcos Pavan que

participou da liturgia nos funerais do Papa
João Paulo II. Pavan, o religioso, cantou os

salmos.

Vale tudo
Luiz Henrique e Pavan se encontraram ontem

em São Francisco do Sul. Pavan chegou na

comitiva do vice-presidente José Alencar.

Enquanto o senador olhava para o governador
como aquela cara de "eu não te disse que não

dava para confiar nesse pessoal do PT�
continuava firme seu "namoro" com Alencar,
outro que também está fora dos planos dos
petistas para as Eleições 2006. Para o lugar de
Alencar na chapa à Presidência, já está sendo
escalado o presidente do Senado, Renan
Calheiros (PMDB). fbond@ibest,com,br
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Santa Catarina mais segura
Na semana em que

comemora os seus 254 anos de

fundação, Joinville recebeu um
belo e merecido presente. Foi
considerada pelo IPEA -

Instituto de Pesquisa Eco
nômica Aplicada, vin

culado ao Ministério do

Planejamento, como a segunda cidade mais segura
do País. E a nossa capital não ficou muito atrás,
avaliada como a quinta mais segura entre as 27

capitais.
"Viver num lugar tranqüilo, onde se sai à noite sem

medo, as crianças brincam na rua e podem ir à escola de

ônibus, é o sonho de toda família de cidade grande, j

Refúgios assim ainda existem no Brasil", diz um trecho
da reportagem publicada pela revista Época .

Bem ao contrário do que procuraram divulgar
alguns maus cidadãos, que parecem não ter outro

objetivo na vida do que denegrir a imagem e dilapidar I

o patrimônio da comunidade, nunca, jamais, em

tempo algum Joinville precisou de uma intervenção
federal para debelar um inexistente "caos", mais um
factóide fabricado por uma mente doentia e

perturbada.
O resultado da pesquisa pode e deve ser

comemorado por toda Santa Catarina, pois, como a

pesquisa só analisou municípios com mais de 300
mil habitantes, isso significa dizer que, se a maior

cidade e a capital do estado tiveram essas colocações,
muito provavelmente as demais devem ter situação
ainda melhor.

Mas, de acordo com os dados da pesquisa, a
'

notícia é ainda melhor, pois revela que estamos no 0

caminho certo em diversos setores. Através do
cruzamento de dados oficiais, os pesquisadores
revelam que as cidades mais desiguais, com mais ,

crianças fora da escola, mais mães adolescentes e -

piores condições de habitação, são as que têm

também as piores taxas de risco.
Isso não Significa que podemos deitar em berço

esplêndido e nos refestelarmos com os louros das boas

posições conquistadas. Bem ao contrário, devemos

perseverar nas ações já iniciadas, ampliar sua
,

abrangência e ousar com criatividade na busca por
novas soluções.

Em pleno século 18, Schiller, o grande poeta e

dramaturgo alemão, já nos antecipava, nas suas

"Tabelas Votivas e Epigramas", sobre a importância
de uma abordagem sistêmica: "Chega de fala.r no
assunto! Dai,1he de comer e ondemorar; Quando tiverdes
coberto a sua nudez, a dignidade aparecerá por si."

Luiz Henrique da Silveira, Governador do Estado
de Santa Catarina

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de c�r�o �;
fonte Times New Rornan. O Jornal Correio do Povo se reserva o direito

s"
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem corno a

j

correções ortográficas e gramaticais necessárias,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



� No páreo (1)
Fontes próximas ao ex-deputado Ivo

Konell (PMDB) garantem .q�e ele

pretende disputar a el.elçao do

róximo ano, apesar de ainda estar

inelegível. Se for verdade, a briga vai

ser boa. Primeiro para se tornar elegí
vel depois para conquistar a vaga no

dir�tório do partido e, por último, para

resgatar os votos que já teve um dia.

Fora do cenário político, as chances

de emplacar são poucas. Embora ainda
mantenha um potencial eleitoral

respeitável. Mas, no momento,

insuficiente para se eleger deputado.

: '
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'� Pela vida
Se não bastassem a imprudência e

outros ingredientes que provocam
tantos acidentes de trânsito em Jaraguá
do Sul, muitos motoristas se fingem de
morto quando ouvem sirenes.
É comum ver pelas ruas da cidade os

carros de bombeiros sendo impedi
dos de passar, por pura pirraça,pra não

dizer coisa pior.
Aos socorristas restá apelar para a boa
vontadedomotorista do carro da frente.
Às vezes, só faltam pedir pelo amor de
Deus. A demora no atendimento pode
causar a morte do acidentado.

� Viagem
o prefeito Moacir Bertoldi (PL) chefia
comitiva de autoridades do município
que viaja hoje para Juquiá, em São

Paulo, onde participa de homenagens
ao rei Pelé, promovidas pela
administração pública daquela cidade.
O convite é em virtude de a vice-pre
feita de Juquiá, Neusa Sanches Pavin,
ser irmã da primeira-dama jara
guaense Nilda Sanches Bertoldi,
também secretária de Desen
volvimento Social. Aliás, está previsto
o descerramento da placa da Rua

Jonas Sanches, pai das duas.

� Odó
O presidente da, Câmara dos

Deputados, Severino Cavalcanti (PP),
fez mais uma. Antes de embarcar para
Roma, na quinta-feira, disse que quando
voltar vai priorizar a tramitação 'do

projeto do deputado Carlos Eduardo
Cadoca (PMDB) que pretende abolir o
visto para os estadunidenses entrarem
no Brasil.
Falta aos parlamentares pernam
bucanos combinarem com o Itarnaraty
e a Polícia Federal. O dó, Não, do

Severino, mas do povo brasileiro, que
vai aturá-lo por dois anos.

� Luz
A Secretaria de Produção de Jaraguá do
Sul está com as inscrições abertas para
o Programa Luz para todos, 'numa
parceria com o governo federal,
ldealizador do programa, e Celesc.

Segundo o secretário Leônidas Nora, são
aproximadamente 60 famílias do

municfpio que ainda não são atendidas
com energia elétrica.
A iniciativa é louvável. Mas, é preciso
atentar para as construções ilegais ou

erguidas em áreas de preservação
.

permanente, senão o benefício acaba
sendo um incentivo à irregularidade.

ATRAÇÃO REGIONAL

Terminal Turístico Naval é

inaugurado em São Francisco

� José Alencar
1 inaugurou ontem o

porto de embarque
e desembarque de
navios de passageiros

SÃO FRANCISCO 00 SUL - o

presidente daRepúblicaemexercício,
José Alencar, oministro daCultura,

I Gilberto Gil e o governador Luiz
Henrique inauguraram' ontem a

,j estruturaterrestre do Terminal
-

TurísticoNaval, emSão Franciscodo
SuL A obra faz parte do Programa

I Monumenta, do Ministério da
Cultura.O local seráonovo porto de
embarque e desembarque dos navios
de passageiros que costumam

percorrer a costabrasileira.
,

O Programa Monumenta já
restaurou, emSão Francisco do Sul,

I a IgrejaMatriz Nossa Senhora das
Graças, 'o Calçadão da Orla e o

prédio que abriga oMuseuNacional
do Mar, onde estão embarcações
originais de todo país, como

jangadas, saveiros, canoas, traineiras'
, e baleeiras. Dos R$ 8,4 milhões
1 investidos nas obras, R$ 1,6milhão é

do govemo federal, R$ 2,5 milhões
são da contrapartida da Prefeitura e

o restante é recurso doBIo.
O presidente em exercício

destacou a importância da preser
vação Sustentável do patrimônio

Governador, o vice-presidente, a senadora e o ministro caminharam pelas ruas de São Francisco dó Sul
,

cultural brasileiro. Leu um texto

enviado pelo presidente Lula, que
nãoveio aSantaCatarina emvirtude
do enterro doPapaJoãoPaulo II. No
texto, Lularessaltao crescimentodos
R$ 82 bilhões investidos em 2004 na
cultura, para mais de R$ 92 bilhões
em 2005. "O ProgramaMonumenta
atinge, atualmente; 26 cidades

brasileiras, semcontar os 144 projetos
executados pelo Iphan (Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico

Nacional)", informouAlencar.:
ParaogovernadorLuizHenrique,

o ato de inauguração do Terminal
Turístico Naval representa a

retomada do litoral brasileiro como

grande gerador de emprego e renda
através do turismo, além da preser
vação damemória histórica nacional.
"Nenhum terminal turístico de
transatlânticos no Brasil vaimerecer
mais esse nome do que o queteremos
aqui emSão Francisco", salientou,

Nasolenidade.oprefeitoOdilon
'

Ferreira de Oliveira lançou o edital

para seleção de imóveis privados,
contratação de empresapara revitali-

zação doMercado Público, ilumina
ção da Orla da Baía da Babitonga e

compra demobiliáriopara aOrla da
BaíadaBabitonga.Ovice-presidente
também foiagraciado com aMedalha
AnitaGaribaldi, categoria ouro, en
tregue pelo governador catarinense.

PRESENÇA - Tambémpartici
param do ato os senadores, Ideli
Salvati e Leonel Pavan, o coorde
nadardoProgramaMonumenta, Luiz
Fernando de Almeida; o

superintendente do Iphan, Dalmo
Vieira; eo artistaplásticoAntônioMir.

� Mariani toma posse como secretário pelo Planalto Norte
FLORIANÓPOLIS - O gove�ador

LUizH '

ennque empossou ontem os

quatro novos integrantes de seu

colegiad· do. o eputado Mauro
M\lr' '

'

taní na Secretaria de Infra-
estrutura, Sérgio Grando no

comando da Fundação de Meio
A.mbiente (Fatma); ViníciusLl!!mrn�rtz na presidência da SC
Parcerias' e R _.

P, ogeno ortanova na
presid' ia d
,

enCla a Fundação de ApoioaPesqu' (FI lsa apesc). A solenidade'

�eu no auditório doCentro

� b
tratlvo doGoverno, às 16h.

I
a ertura da cerimônia foi

ltlflrcada por u '

d ilê
'

C ' mminuto e s encio

leltoernh
p 1 omenagem ao Papa Joãoau o II E '

I . m seguida os novos
R lt1embr

'

,
Os do Governo fizeram

Jurarne '

P
rito, aSSinaram o livro de

Iilsse e bL,
rece eram do governadorUlZ B '

ennque e do. vice-

governador Eduardo Pinho
Moreira a cartilha do Plano 15. Ao
saudar os novos secretários, o
governador assinalou que a

reforma administrativa vem

reforçar o processo de

reestruturação do Estado. "Estamos
, dando à Santa Catarina uma nova

condição ,de crescer e se

desenvolver", afirmou o '

governador.
Durante a solenidade, o ex

secretário da Infra-estrutura, Edson
Bez de Oliveira fez um balanço
sobre a sua gestão e destacou a

rapidez com que o Governo do
Estado vem realizando as obras. De
acordo com o ex-secretário, ameta
do Governo era pavimentar 500
quilômetros de rodovias emquatro
anos e, em apenas dois anos de

Governo, forampavimentados 560.

Auditório do Centro Administrativo ficou lotado para a. posse

Na ocasião, o governador assinou,
ainda, o termo que autoriza a

transformação do auditório do
Centro Administrativo doGoverno

no, Teatro Pedro Ivo. Luiz

Henrique, juntamente com o

secretário regional da Grande

Florianópolis, pretende entregar a
obra em março de 2005, no
aniversário de Florianópolis.

,II

H

Governador vai hoje à França, e .�
participa de eventos brasileiros

b
FWRIANÓPOLIs-Ogovernador Essa é a sétima viagem feita pelo' 'b

Luiz Henrique viája hoje para a governador para o exterior.
. Ii

França para participar do maior Na terça-feira, 12, a delegação
eventobrasileiro daquele país, oAno catarinense fará uma visita ao porto ·;1

do Brasil na França. Segundo de Le Havre para assinar um

informações do secretário- protocolo de intenções com <? porto ;tf
executivo da Articulação francês e .realizar um estudo de' q
Internacional, RobertoColín, outro desenvolvimento do porto q
evento de igual importância em que catarinense.de São Francisco. ó
Luiz Henrique participará na Posteriormente será assinado um t�'
França será o Fórum Econômico contrato entre osmesmos.

Brasil-França. Juntamente com o presidente
O Fórum Econômico Brasil- do Badesc (Agência de Fomento

França aconteceráno dia 14deabril, do Estado de Santa Catarina),
no Palais dos Cõngres.O objetivo é RenatoVianna, e com o presidente
promover a imagem de um Brasil do Banco Crédit Cooperatif; o
eficiente, detentor de umamoderna governador Luiz I:Ienrique .assinará
estrutura'industrial,eode�eihorar um convênio entre a ABDE
a percepção país no campo (Associação Brasileira de
econômico-e comercial, /estimu- histituiçõ"eisc iFiÍlan(CehalS(\ d,€
lando os negócios entre empresas Desenvolvimento) com a referida

dOS-doIS-países. Nesteeventõ-;---instítü-iÇ'ãü1rancesa. Já' oBadesc
estarão reunidas autoridades assinará convênio 'para finan-
econômicas e empresários brasileiros ciamento de recursos para o

e franceses. "Queremosmostrar um Programa de Microcrédito e

Brasil que merece ser conhecido: Crédito Cooperativo de Santa
Santa Catarina", afirmou o Catarina.

governador.
No período de 9 a 15 de abril, o

governador será acompanhado em
sua viagem de uma delegação
composta por autoridades
governamentais, parlamentares,
empresários e outras autoridades. "O
principal objetivo é.incrementar as
relações com a França e atrair mais

investimentos", comentou o

secretárioColin.
Santa Catarina será destaque

em eventos do país quemais investe
em nosso Estado, além das
circunstâncias históricas que ligam
essas duas nações. Luiz Henrique
será o único governador a participar.

; O góV�rn!ad�'r viaja h6je'::
'para à França para'
participar do evento Ano

, do Brasil na França e ,do o

Fórum Econômico Brasil

França:

• Em sua sétima v.i,age� ao

exterior, LU,iz Henrique
pretende incrementar-as

'

relações com a França e

atrair mais investimentos
ao Est'ad�.

Presidência do PMDB fica com
Carlos Chiodini até outubro

}ARAGUÁ DO SUL - O vice

presidente do DiretórioMunicipal
doPMDB, CarlosChiodini, assumiu
interinamente a presidência do

partido. O cargo era ocupado pela
ex-delegada Fedra Konell, que se

mudou paraFlorianópolis.Adecisão
foi tomada na reunião da Executiva,
na noite de quinta-feira. Fedra veio
a Jaraguá do Sul exclusivamente
paraparticiparda reunião e informar
que pediu licença do cargo.

Desde que Fedra saiu de

[araguá do Sul; há mais de 30 dias,
o cargo estava vazio e não havia sido
feita nenhuma reunião para tratar
da sucessão. A partir de agora,
Chiodini afirma que serão realizados
encontros periódicos do partido.
Nos próximos dias será marcada

,

reunião com todos os integrantes d�'
Diretório para elaboração dó"
planejamento estratégico do partido"
para este ano.

A proposta, segundo Chiodini,
é montar um calendário de

reuniões, quinzenais para a

Executiva, e mensais para o

Diretório.Nesses encontros, opartido
do governador Luiz Henrique'
tambémcomeça a se articular para,
as eleições do próximo ano. Na

proxuna quarta-feira, a

coordenação regional do PMDB se

reúne para começaradefinir o nome

l'
que vai lançar para disputar uma
vaga na Assembléia Legislativa, O'
encontro será a partir das 20 horas,
no clube Garrafão, em Massa- ,

randuba. ' ,
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C'ORREIO ECONÔMICO I
PPPs já têm R$ 4 bi
Os empresários da região interessados nas PPPs - Parcerias
Público-Privadas podem ficar mais tranqüilos com relação às

, garantias a serem oferecidas pelo Governo como contrapartida
aos investimentos feitos em obras de infraestrutura, que depois
serão exploradas ou utilizadas pelas empresas parceiras. Já foi

, feito um depósito de R$ 4 bilhões no chamado"Fundo Garantidor"
i das PPPs, O que não se sabe ainda é qual instituição vai gerir o
, fundo, mas isso deve ser decidido nos próximos dias pelo Palácio

: do Planalto, Está entre o Banco do Brasil, a Caixa e o BNDES, Este
. fundo vai ter uma reserva máxima de R$ 6 bilhões, ou seja, com
,

mais R$ 2 bilhões ele estará constituído,

Prejuízo
o clima não anda ajudando
muito o Estado nos últimos
dois anos. É prejuízo sobre

prejuízo: quando não falta

água, sobra temporal e
ventania. Neste fim de
semana tem mais.A Defesa
Civil do Estado alerta que
neste sábado pode ocorrer

chuva forte, raios e ventos
, de até 60 quilômetros por
hora (km/h), Os temporais
poderão atingir todo o

Estado, especialmente as

regiões do oeste ao litoral
sul. É possível também,
nesse período, a queda de

granizo em áreas isoladas.

Telefone sobe
Pode começar a vigorar já
neste domingo o reajuste
de 7,99% das tarifas de
telefonia fixos para
celulares. Depois de muita
discussão, o aumento não

foi nem de 9,71 %, como

queriam as operadoras,
nem de 8,43%, como

chegou a propor a própria
AnateI.

Eladenovo
A inflação apurada pelo índice de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) registrou variação de
0,61% em março; contra 0,59%
de fevereiro, No ano, o índice
oficial de inflação do governo
acumula alta de 1,79%, Nos
últimos 12 meses: 7,54%, O
resultado do IPCA - índice que
serve de parâmetro para o

sistema de metas de inflação
usado pelo governo - fez os

juros futuros dispararem na

Bolsa de Mercadorias & Futuros

(BM&F), pois aumenta a

perspectiva de que o Banco
Central tão cedo não

flexibilizará a política de alta da
taxa básica, a Selic,

Sem fundos-
Depois de três meses

consecutivos de queda, o
volume de cheques sem fundos
voltou a aumentar em fevereiro,
A alta foi de 3,2% na comparação
com janeiro, com a devolução de

15,8 cheques a cada mil

compensados, No total, 2,42
milhões não tiveram fundos para
ser compensados,
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Malwee recebe dois prêmios
f'Mérito Lojista" em Brasília
•
I

.

I }ARAGUÁ 00 SUL - A Malwee o Parque Malwee recebeu

recebeu duas estatuetas em Brasília, também uma estatueta como

�urante a cerimônia de entrega do reconhecimento pelos dirigentes
fremioMérit00jista2004,Oprêmio lojistas à Malwee no Destaque
e concedido como reconhecimento Responsabilidade Ambiental; por
@a Confederação Nacional de Diri- manter um dos mais belos pontos
"

�entes Lojistas às empresas que mais turísticos e ecológicos doBrasil..
se destacaram peloconjunto de ações Além desses prêmios, CNDL e

�ue visamo desenvolvimentodomo- CNDLAmbiental, aMalwee ainda
Mmento lojista e de suas parcerias,A foi selecionada entre osmelhores de
�alwee se destacou 'por apresentar 2004comostrabalhosdosUcenciados
!um diferencial de atendimento aos Warner Bros. Neste ano, foram
�arejistas brasileiros, na categoriaCem- indicados 30 projetos categorizados
,

fecção Feminina, segmentoModa. como excelentes,
..

< ' '�, �

,
LOTERIAS, ., ,

concurso:.507
''''mr='4'3 ':'i;'5'itn2o'fl!ij�§1!!!2iflCsr
41 - 42 - 4750 - 52 - 61 - 63

.;ih 4 76111�1lttª�;�i,26,i'

_mel.mU!II"
concurso: 03923
1 ô Premi6�Xa�:'3'2'8"\\';r

T

2° Premio: 14.317
3° Premi5;Ô�1'\'§�B

Exportação para Argentin.a I
deve ganhar prazo de 60 dias
MARCIA BENTO F TO TH

.... Governo quer que
os argentinos abram
a barreira sanitária

por mais dois meses

}ARAGUÁ 00 SUL/GUARAMIRIM
- Depois .de terem sido

surpreendidos no dia 16 de fevereiro

pela notícia de que oSenasa (Serviço
de Inspeção Vegetal e Animal da
Argentina) baixou umamedidapara
barrar as exportações de banana do
Brasil para aquele país, os produtores
estão agoramais tranqüilos,O prazo
deve serprorrogado pormais 60 dias,
A barreira imposta pelos argentinos
é apenas para as bananas que vêm
do Brasil, A principal alegação do
governos argentino é de que nossas
bananas estão com um fundo,
conhecido

I

como "ponta de

charuto", que dá nas plantações do
mundo inteiro.

A informação daprorrogação do
prazo para exportação - que pela
medida argentina deveria terminar
no próximo dia 18 � foi confirmada
ontem ao Correio pela secretária

de Desenvolvimento Regional,
Niura dosSantos.Ela conversou com
o superintendente doMinistério da
Agricultura. "Eleme ga�tiu que a

medida ia ser prorrogaS por mais

60dias",
,.'

PRODUÇÃO DE BANANA

Malamud: notícia da ampliação do pra�o animou o maior produtor

o maior exportador da região
para aArgentina éVictorMahnud.I M
Só na fazenda de Guararnirim ele
planta85 mil pés de banana c�turra.
Chega a exportar de 10 a 12 mil
caixas por semana, Ele recebeu ai A
notícia em primeira mão pelo dr
Correio: "Se formesmo prorrogado I a I

é uma boa, não, é uma ótima notícia' dt

que vocême traz", disse, Malmudé pc

argentino e não concorda com a
tr

barreira imposta por .seu país. uÉ' d(

injusto eles exigirem um laudo que'
.

é

demora sete dias para ficar pronto,
� fc

porque abananà apodrece toda. Vai' d

ser impossívelexportar se formantida P

a barreira". n

Niura eMalmud fazem parte de ai

um grupo que reúne o governo, os
n

banani�ultores e representantes dai u

empresas de pesquisa agropecuária,[ rr

como Cidasc e Epagri, para pedira1 P

suspensão definitiva desta medida; o

da Argentina, "O Ministério da f,

Agricultura tem argumentos
d

suficientes para conseguir derrubar
estamedida que é na verdade urna.

r

retaliação política", afirmaNiura.:
Mesmo esperançosos, OI

c

produtores não descartam ai r

possibilidade da medida não sef
3

suspensa. "Se não der certo, vame'
e

apostarno certificado de Estado uvre' c

da sigatoka negra, que "é outra

alegação dos argentirtos pata'ímpOr I

barreiras ao nosso produto", disse
Malmud.

' (

Agricultores desconfiam dos exames que atestaram sigatoka
GUARAMIRIM - Nesta semana os

produtores de banana do estado só

receberam boas notícias.Amelhor
de todas chegou na quarta-feira, di
retamente deManaus (AM), Lá, no

.

laboratório daEmbrapa, foram feitos
os exames que comprovaram que o

Estado está livre da sigatoka negra.
o. produtor de banana Victor

Malmud, assim como outros

bananicultores, suspeita que a

sigatoka negra nunca chegou na

região. Segundo ele, QS exames que
mostraram a presença da doença no
estado foramfeitos emum laboratório
de São Paulo. "Na época todos
acreditamos no teste, porque os

estados vizinhos já tinham a

doença.", disse Malmud. Ele diz
ainda que os postos de observação
da doença nunca mostraram sinais

da sigatoka negra. "O que temos aqui
há 25 anos é a sígatoka amarela, que
émenos nociva ao fruto". São Paulo

já tinha a 'negra' e pode ser de
interesse deles que Santa Catarina
também tivesse a doença", afirma.

O diretor da Cidasc Aldair
Kozuchovski disse que a companhia
acredita nos resultados, "Nós só

trocamos de laboratório porque a

doença foi identificada primeiro no
Amazonas e eles têm mais conhe
cimento técnico sobre a sigatoka". A sigatoka amarela, como a da foto, existe aqui há 25 anos

Prefeitura define novas áreas para expansão de empresas
}ARAGUÁ DO SUL - O cresci

mento registrado nos últimos anos
trouxe consigo os problemas
característicos. A expansão das

empresas; principalmente as

instaladas no centro, também'
contribuiu para o desordenamento
da cidade.com reflexos diretos no

trânsito, no aumento populacional
e na qualidade do ar. Para tentar
reverter o quadro atual, a Prefeitu
ra definiu quatro áreas do muni-

cípio que podem ser utilizadas

pelas indústrias com projeto de

ampliação do parque fabril.
Os terrenos, de particulares,

estão localizados entre os bairros'

João Pessoa e Santa Luzia, no Rio
Cerro II, na Ilha da Figueira e

entre Jaraguá do Sul e Corupá.
Segundo o secretário de

Produção, Leônidas Nora, são

áreas. onde, sob o ponto de vista

ambiental, é possível se instalar

indústrias. "A idéia é estimular as

empresas que estão no centro da
cidade e querem se expandir e

não têm espaço físico", explicou,
lembrando que o objetivo é

"desafogar" o trânsito e evitar

problemas ambientais,
A proposta vai exigir da

administraçãomunicipal a revisão
do Plano Diretor para que não

haja conflitos, "O primeiro passou
foi o cadastramento das áreas. O

próximo será o estudo do impactO
ambiental. Somente depois é que
a Prefeitura vai disponibilizar as

áreas aos empreendedores", afir'
mou Nora, informando que a

negociação deverá ser feita entre

os interessados pelo terreno eOs

proprietários, "A Prefeitura
oferecerá a infraestrutura para!
instalação das empresas de acord,�
com a leimunicipal de incentiVO I

avisou.

Fone/Fax: (47) 370-8655
.. �....��,. WIiI'�f:t�'l.:r. ç����, ...��.�.�. ·V�'IiI.�I�� .. � .. �IiIr.liIgl:'�,,�""... �I:'I .. �Ç ..

Novo ConceRo
em Tr.nspow"
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ELA PRESTA SERViÇO N UMA ESCOLA

Ex-dona de bordel não cumpre
i pena por causa de/preconceito'
ião
Jd,1 MARIA HELENA DE MORAES

ele
ta

niI MASSÁRANDUBA - Janete
I Ansiliero, 34 anos, está vivendo umla

�lol drama: ela não consegue cumprir

doi a pena de um ano, quatro meses e

,I dez dias de trabalhos comunitários:m

lê' porque em todos os lugares em que

trabalha é forçada a sair por causa
la

"É' do preconceito e da pressão. Janete
e, dona de ummotel na SC- 413 e

ue'
I foi processada há seis anos, acusada:0,'

'ai' de aliciar mulher.es para a

:la prostituição. A sentença é de

novembro do ano passado e até

lei agora ela não conseguiu cumprir

0$1 nem trêsmeses da pena. Trabalhou

OJU um tempo noCorpo de Bombeiros,

�n. mas foi forçada a sair. "Tive

'ai problemas pessoais, no passado,
la; com um policial da cidade, que
Ia forçou o comandante a me

dispensar", afirma;IS"
Agora está prestando serviçosM

na Escola Estadual General
mi Rondon, no centro da cidade, mas

o; comentários na cidade e as
I!

ai reclamações de alguns pais de

f
alunos podem levar a direção da

�J escola a romper o contrato. O

e! diretor da escola, Valdir Mohr,
a afirIll�u que as hor�� co�bin�das

já foram curnprídase ela não precisa
aparecermais. Mas Janete confirma

I que tem comparecido ao serviço
I nos dias e horários combinados: às

CtSAR JUNKES

Janete afirma que está sendo perseguida parqué foi dona de bordel-e não consegue cumprir pena

segundas e terças-feiras, no período
noturno. "Trabalho na copiadora e

ajudo em tudo o que me pedem.
Os' alunos gostam de mim e o

ambiente é demuito respeito. Mas
sei que temmuita gente que quer
me prejudicar e está pressionando
o diretor para que eu saia", lamenta
[anete,

Ela confessa que na época em
que foi processada tinha mesmo

uma casa de prostituição. "Mas as

mulheres que trabalhavam aqui
eram bem vistas por toda a

comunidade e não criavam

problemas. O que aconteceu não
tem nada a ver com a minha

realidade atual. As moças que me
processaram não eram menores de
idade e eu jamais forcei ninguém
a trabalhar", defende-se Janete. Ela
é casada e tem três filhos. Diz que
pretende voltar a estudar e ser

advogada. "Quero me defender",

I
I }ARAGUÁ DO SUL - Em
�ssembléia ontem à tarde, no'
farque Municipal de Eventos,
Ferca de 600 servidores públicos
Illunicipais decidiram pedir ao

frefeito um reajuste salarial de 9 a

110o/q , pagos em duas' parcelas, a

Faior já no próximo salário e a'

fenor em julho e reajuste de R$ 1
no valor da vale-refeição, que está
em R$ 5,50 mas é pago somente

para quem trabalha 30 horas
semanais. O pedido inicial dos
servidores era 15% de reajuste
(salarial e R$ 2 para o vale refeição.
P prefeito Moacir Bertoldi
,contrapropôs 7%, em duas vezes.
Agora estudar a nova proposta dos
f�ervidores. A assembléia realizada
�ontem teve um fato i�édito na

histórl' .

dí I d .

1 a sm tca a categona: a

,partiCipação do prefeito que
,liberou os funcionários um� hora
(antes do fim do expediente para
,que todos pudessem participar. Na

jadv,ahação da presidentedo Sinsep,, In 'P
f, , ,el etry, a presença do prefeito
OlUllportante."Temos que dividir
a nossa responsabilidade", acha a

SIndicalista.
Aproposta aprovada ontem será

apresentada oficial ao prefeito na
Ssegunda-feira pela diretoria do
1nsep (S' dí d ídp'

m reato os SerVI ores

ublicos) E .. li
'

d. m reumao rea iza a na

terça_f, .

eIra, na sede do Sindicato o

prefeito A.

'

propos reajuste de 7%,

CtSAR JUNKES

Assembléia de ontem é inusitada: 600 pessoas e o prefeito

pagos em duas parcelas: 5% agora

e)% em julho. Os servidores
também aprovaram pedir ao

prefeito o pagamento do vale

refeição para todos, independente
da carga horária. Até o fim do ano

passado, só recebia o vale-refeição
quem trabalhava 30 horas
semanais. O prefeito Moacir
Bertoldi antecipou uma garantia
de que; haverá pagamento
proporcional, neste moldes: quem
trabalha 10 horas recebe 25% do

valor do vale; 20 horas, 50%; 30
horas, 75%' e quem trabalha 40
horas semanais recebe o vale

refeição integralmente.
A perda salarial da categoria de

2003 até fevereiro de 2005 foi de

9,31%, sendo estatísticas do próprio
sindicato. A 'Prefeitura tem 2.640
servidores, incluindo cargos
comissionados e ACTs (Admitidos
em Caráter Temporário). Segundo
aPrefeitura, 46% da receita dómuni

cípio é para pagamento de salários.

afirma.
O diretor da escola disse que

Janete trabalhoú por 14 dias. Ele
salienta que acatou pedido da

Justiça ao aceitar a moça na

escola. De acordo com Mohr, as

pessoas que reclamaram da

presença de Janete na escola,
agiram "por baixo dos panos com
o propósito de me prejudicar". Na
avaliação do diretor, osmotivos "são

. políticos".

NÚCLEOS EM PAUTA
... Núcleos estimula empresários
a participar da FIEE elétrica

Missão Técnica à 23" Feira Internacional da Indústria Elétrica,
Energia e Automação - FIEE Elétrica - está sendo organizada
pelo Núcleo das Instaladoras Elétricas ACIJS-APEVI, tendo como
público-alvo empresários, engenheiros, técnicos, lojistas,
estudantes e profissionais do setor. A programação prev' a
saída no dia 28 de abril (quinta-feira), às 21 horas, defronte ao
Centro Empresarial. O dia seguinte será reservado para
visitação à FIEE, no Parque Anhembi, em São Paulo. O
investimento é de R$ 220,00 para Associados e de R$ 250,00
para os demais interessados. "O valor inclui transporte em

ônibus leito com TV, vídeo, som, ar condicionado, café, água,
frigobar, banho e café da manhã no Hotel Marian. Inscrições
na ACUS' com Vilson, fone (47) 275 7026 ou e-mail

vilson@acijs.com.br, até o dia 25 de abril.

Falecimentos
Faleceu às 05:30h do dia 07/04, o senhor Osni Rogério de' IIAndrade, com idade de 66 anos. O velório foi realizado na

Igreja Imaculada Conceição e o sepultamento no cemitério
da Barra do Rio Cerro.
Faleceu às 19:30h do dia07/4, a senhora Marcilia Rosniach,
com idade de 56 anos. O velório foi realizado em sua

.residência e o sepultamento no cemitério de Guaramirim.
Faleceu às 06:00h do dia 08/04, o senhor Flávio Funke

Gobbi; com idade 32 anos. O velório foi realizado na Capela
Mortuária da Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério do
Centro.

Grandioso Torneio de Sinuca

Local: Bar do Trevo em Massaranduba
Data: 09/04/2005
Valor: R$ 20,00 individual.

Início às 18h
Inscrições abertas até 00:00
Haverá serviço de bar e cozinha.
Informações: 379-5182.

PREMIAÇÃO
1 ° LUGAR: 1 bOI de 10 arrobas
2° LUGAR: 1 porco cl 100 Kg
3° LUGAR: 1 porco cl 80 Kg

. "I.

4° LUGAR: 25 Kg de costela
.

5° LUGAR: 25 Kg de Frango

Para salvar lIais vidas,
COIIO a do Marcos, o Copon

está· de casa nova.

, Servidores queremI· .

reajuste de 9 a 1 0%

As novas instalações do Cepon, Centro de Pesquisas Oncológicas, em
Florianópolis, sãomodernas, amplas e bem equipadas. Éuma estrutura que
garantemelhores condições de trabalho a todos os profissionais ligados ao
centro. Mas não só isso. Também vai ser possivel ampliar o número de
pacientes atendidos e oferecermais qualidade no atendimento. Com obras
assim, o Governo reafirma o compromisso de levar mais qualidade â área
da saúde no nosso Estado.

.

Slcre18r1a de
Estado da saúda
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o ÚLTIMO ADEUS

Fié'is pedem a canonização de João Paulo II
Seja nas igrejas de Jaraguá do Sul,
Guaramirim, Corupá, Schroeder e

Massaranduba, nas igrejas da Polônia
ou dos Estados Unidos, ou na distante

Austrália, neste fim de semana as

homilias serão dedicadas a um homem
só. Ontem de manhã, na Basílica de

Aparecida, interior de São Paulo, foi
realizada uma missa especial em homenagem ao Papa, da
qual participaram cinco mil fiéis. Ela foi celebrada por Dom
Raimundo Damasceno e teve ainda a participação de outros
27 padres e um bispo de Goiás. O Pontífice será lembrado
também nas 13 missas que acontecerão na Basílica durante
o fim de semana. Os fiéis também vão orar para que Deus

ilumine os 117 cardeais que, a partirdo dia 18, se reúnem no

Conclave para escolher o sucessor de João Paulo II. Entre os
apontados, um brasi lei ro,o a rcebispo de São Pa u lo, D. (láud io
Hummes. leia agora como foram os funerais do Papa.

"SáTIro!, S�to! Santo! ", gritavam os fiéis nomeio damultidão que assistiu
ontem no Vaticano a uma das maiores cerimônias religiosas da História

contemporânea.ADefesaCíveil e a Polícia romana não calcularam quantas
pessoashavia;masmuito julgavamquepelomenos trêsmilhões acompanharam
os funeraisdeJoãoPaulo II.O sepultamentocoroou uma semana emqueuma
multidão semprecedentes invadiuRomaparaprestar a última homenagem ao

Papa peregrino que em 26 anos depapado tentou aproximar a IgrejaCatólica
dos jovens e de outras religiões, principalmente dos judeus e dosmuçulmanos.
Aos 84 anos.joãoPaulo IImorreu às 21h37mdo último sábado, vítima de um
colapso cardíorrespiratório. Mais de cinco milhões de pessoas passaram por
Roma desde a última segunda-feira, quando o corpo de João Paulo foi exposto
para um velório público, e ontem, quando ele foi sepultado.
Sob o céu azul de umamanhã fria de primavera européia, poderosos epobres,
líderes religiosos � políticos e cerca de 300mil fiéis assistiram àmissa de corpo
presêHt�doPàpanaPraçadeSãoPe'dro; informouoGloboOnlíne.Acerimônia
foi acompanhada por trêsmilhões de pessoas, através de telões instalados em
diversos pontos deRoma, e por outras centenas de milhares pelaTV em todo
omundo.

... ' A multidão aplaudiu emocionada e,

aos gritos de "Santo já, santo já'; pediu
a canonização do Pontífice

JoãoPaulo'Il foilembradoontemmais por sua vitalidade, intelecto e paixão
pelos' esportes na juventude do que por seus últimos anos de sofrimento. Em
diversas ocasiões durante o funeral, amultidão aplaudiu emocionada e, aos

gritos de "Santo já, santo já", pediu a canonização do Pontífice. Centenas de
milhare.Sde pessoas aplaudiramquando o cardealJosephRatzínger, quepresidiu
amissa; disse queJoão P�ulo II estavano céu e tinha assegurada avida eterna
junto a De�s.

-

"Podemos assegurar que o nosso amado Papa estáhoje najanela da casa
do Pai e nos vê e nos abençoa", disse Ratzinger na homilia.
Antesmesmo do início damissa fúnebre, às 10h (5h, horário de Brasília, uma
multidão lotou as ruas ao redor daPraça de São Pedro.Logo ao amanhecer, os
peregrinos dirigiram-se ao Vaticano. A Praça de São Pedro, com capacidade
para abrigar300mil pessoas, foi tomada por centenas demilhares de pessoas

Colégio Marista na

final do Moleque
Bom de BolaCOLÉGIO MARISTA

i;·i-iii:ibi

Promovido pela Fundação Municipal de Esportes, a fase Municipal
do Moleque Bom de Bola, foi disputada durante esta semana por
20 equipes - ,16 no naipe masculino e quatro no feminino.
A final acontece hoje, a partir das 10h 30minutos no campo da
Sociedade Acarai.
Após cinco jogos o Colégio Marista São Luís disputa com a Escola

Municipal Renato Pradi - CAIC o titulo de campeão geral bem
corno a classificação para a fase regional do campeonato.

o corpo de João Paulo II é levado num simples caixão de cipreste

... O rosto do Pontífice foi coberto com um

véu de seda branca pelo assessor pessoal do
Papa, o arcebispo polonês Stanislaw Dziwisz

que dormiram nas ruas para garantir um lugar no histórico evento.

"Passámos 30 horas emumônibus para chegar aqui e acampamosno frio. Valeu
a pena", disseAntonioMiguel Dominguez, de 16 anos, vindo deMadri. Um
mar de bandeiras polonesas tomou as cercanias da praça com a chegada dos
compatriotas do Papa a Roma. "Tínhamos que vir aqui, porque ele
definitivamentemudou nosso país", disse PiotrGrycink, de 22 anos.

CERIMÔNIA - O corpo doPapaJoãoPaulo II foi colocado emum caixão

de cipreste, adornado como brasão papal e o "M" daVirgemMaria, de quem o

Pontífice era devoto, durante um elaborado ritual que antecedeu seu funeral.
De acordo comum livro doVaticano, a cerimôniaprivadacomeçou às 7h30m

(2h3Om, horário de Brasília) e aconteceu dentro daBasílica de São Pedro, com
a presença de apenas alguns religiosos.O rosto doPontífice foi coberto comum

véu de sedabrancapelo assessor pessoaldoPapa, o arcebispo polonêsStanislaw
Dziwisz, e pelo chefe do cerimonial, arcebispo PieroMarini. "Cobriremos seu
rosto com respeito e veneração, na esperança viva de que ele possa contemplar
a face do Pai junto com a abençoada VirgemMaria e todos os santos", leu
Marini.

Uma pequenabolsa demedalhas comemorativas de seu pontificado e um

pergaminho com breve resumo de sua vida foram postos em um tubo de
chumbo dentro do caixão.

SINOS - Os sinos da basílica soaram em sinal de pesar, quando doze
funcionários doVaticano que serviram ao Papa, retiraramo caixão do interior DESPEDIDA - Sob os aplausos de urnamultidão emocionada, o caixão:

dabasílica.Urna torrente de aplausos ecoounoVaticano.O caixão foicarregado deJoão Paulo II foi levado de voltapara o interior da Basílica de São Pedro, JXlr
pela escadaria - onde hámais de 26 anosKarolWojtyla fora coroado Papapara funcionários doVaticano.Nos degraus da basílica, eles pararam e voltaramo

conquistar omundo com seu carisma e sua vitalidade - e colocado em frente a caixãopara amultidão, paraque os fiéisprestassemuma últimahomenagem.Ao
um altar na Praça de São Pedro. fundo, os sinosVaticano, que anunciaramo término damissa solene, levaram

Um coro deu início ao serviço fúnebre cantando uma prece em latim: milhares de pessoas às lágrimas. Dentro da igreja, o caixão do Papa era levado
"Garanta-lhe o descanso eterno, oh Deus, e faça brilharsua luz sobre o Papa através da Porta da Morte, que fica a esquerda do altar,

para sempre".À direita do altar, quatro reis, cinco rainhas e mais' dezenas Sete horas após o início do funeral, João Paulo II foi finalmente sepultado na
:

presidentes e primeiros-ministros, de diferentes credos,assistiram àmissa ao ar cripta sob 'aBasílica de SãoPedro às 14h2Om (9h2Om,horário de Brasília), Ele.
livre para render a últimahomenagem ao homem que contribuiu para aqueda descansa agora na tumba onde antes estivera enterrado oPapaJoãoXXm. I
--�------------------------------�----------------------------------------------------------------I

CORREIO TV

Feijão no Caldeirão
Para comemorar os cinco anos do

programa, Luciano Huck apresenta neste

sábado o "Caldeirão do Huck" ao vivo e

recebe vários convidados especiais. O
vencedor do "Big Brother S'; Jean, prepara o

feijão que ficou famoso entre os

integrantes da casa por seu tempero. Para
conferir se o prato preparado pelo
professor é mesmo de qualidade, Ana
Maria Braga comparece ao programa.

Ela no Caldeirão
O momento em frente às câmeras da miss

Grazielli Massaféra não acabou com o

"BBBS': A moça já está escalada para fazer

reportagens no "Caldeirão do Huck; mas
não pára por aí não. Grazielli continuará no

horário nobre.la agradou tanto que já tem
reservado um papel na próxima trama do
autor Manoel Carlos. Mas ainda vai levar

tempo para ver a miss atuando. A novela de
Maneco está prevista para ir ao ar depois, de
"Belíssima'; escrita por Gilberto Braga.

Rachas espetaculares
Neste fim de semana no Domingo Espetacular uma
câmera escondida denuncia os perigos do mundo

dos rachas - as corridas ilegais de carros e motos. Por
que cada vez mais jovens arriscam a vida em alta

velocidade? O programa mostra ainda um

mergulho no mundo da prostituição de alto luxo.

Garotas de família vêm de várias partes do país para
ganhar dinheiro como garotas de programa em São

Paulo. E ainda, a descoberta do amor. Especialistas
ensinam os pais a lidar com a primeira vez dos
adolescentes. O Domingo Espetacular, apresentado
por Lorena Calábria e Celso Freitas (foto) começa às
6 da tarde.

do comunismo, mas foi criticado por sua doutrina religiosa conservadora, À JUL
esquerda; estavam cardeais, outrosmembros doclero e líderes religiosos cristã� CoM

ortodoxos.Urnabíblia foicolocada sobre o caixão, enquantoo cardealRatzinger pu
presidiu amissa, junto comoutros 165 cardeais. .

on

... O cardeal Ratzinger deixou de lado a imagem pr

de um Papa idoso e curvado para lembrar de d

sua vida desde a juventude na Polônia

"Hoje enterramos os seus restos na Terra como uma semente de
imortalidade, nossos corações estão cheios de tristeza e, aomesmo tempo, de
alegre esperança e profunda gratidão", afirmou em seu sermão.O padre
brasileiroMarcos Pavan participou da liturgia e cantou os salmos.

.

APLAUSOS - Um dos momentos mais emocionantes do funeral faia
homilia, interrompida 13 vezes pelos aplausos das pessoas que compareceram
à Praça de São Pedro.O gesto imediatamente contagiou outrosmilhares de
peregrinos que assistiam ao funeral pelos telões.Em seu sermão, o cardeal
Ratzinger deixou de lado a imagem de umPapa idoso e curvado para lembrar
de sua vida desde a juventude na Polônia. Apaixão do jovemKarolWojtym B r

pela literatura, pelo teatro e pela poesia, que foi expressa emmuitos de seus
'

ti(
.
escritos posteriores, contrastava fortemente com'o trabalho em uma usina Iquúnica "cercada e ameaçada pelo terror nazista", disse Ratzinger.

8Ocardeal falou de como o Papa começou a ler teologia e filosofia e entrou

para um seminário clandestino durante aSegundaGuerraMundial. Em sua

ascensão religiosa,Wojtyla soube danomeação parabispo auxiliar daCracóvia
quando fazia canoagem com um grupo de jovens nos lagosMazury, nordeste
daPolônia. Aogalgarpostos na Igreja, oPapapassou a termenos tempo paraa

Er
deliteratura e os estudos, o que, de acordo comRatzinger; "deve ter sido para ele

como perder a própria identidade". Ratzingerfalou brevemente dos 26 anos de fi>

papado deJoãoPaulo II, usando passagens da Bíbliapara lembrar seu amorpar
todas as nações e seu conselho aos fiéis para "ficarem firmes com o

Senhor''Bornente no finaldo sermão,Ratzingerfalou sobre o sofrimento público
do Papa em seus últimos anos.

" Impulsionado por essa visão (de que o sofrimento é uma expressão de .

amor), o Papa sofreu e amou em comunhão com Cristo, e por isso que a
I

mensagemde seu sofrimento e seu silêncio foram tão eloqüentes e produtivos"
I

- disse.Oo cardeal terminou ahomilia, lembrandodaúltíma bênção do Papa;.]' se

"Agora ele está diante da janela da casa do Senhor. Nos vê e nos abençoa",
disse o cardeal, após lembrar a últimabênção dada porJoãoPaulo II aos fiéis de

Rorna e domundo. "Não nos esqueremos nunca, o últimodomingo de Pásra
de sua vida, porque o Papa, marcado pelo sofrimento, apareceu na janela do

PalácioApostólico e deu, pela última vez, sua bênção "urbí etorbi" - disse,

... Os sinos Vaticano levaram milhares de

pessoas às lágrimas. Dentro da iqreja.u caixão

do Papa era levado através da Porta da Morte

redacao@jornalcorreiodopovo.com,br

Caloúro do Lula
o programa Raul Gil deste sábado
vem com uma atração muito

especial: um cantor indicado pelo
presidente Lula. O presidente ouviu
o rapaz cantar num evento em

Erechim, no qual estava presente o

apresentador. No discurso, Lula

pediu a Raul para dar uma chance
ao cantor. Ele gravou, agradou e

volta na semana que vem. Mas Raul
Gil não perdeu a chance e hoje
mostra não só o rapaz, mas também
a gravação do pedido de Lula.

Renovou
o apresentador Milton Neves

renovou o seu contrato com a,

Record. O jornalista esportivo fica

na emissora por mais quatro anoS.

A reunião, que definiu a

permanência de Milton, contou
com a presença do presidente da

Record, Alexandre Raposo.
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Malwee quer sediar o próximo Mundial
À JuLlMAR.:_:P_;_IV;:_A;:_TT_O-=-----;:----

, �IFORMAÇOES DO ENVIADO ESPECIAL
10\ COM N

�r PUERTOLLANO/ESPANHA - A diretoria da Malwee conversou

ontem com a Federação Espanhola. O assunto foi a

i próxima sede do Mundial de Clubes de Futsal.A intenção
dos dirigentes é trazer a competição para a América

; Latina, de preferência pa ra o Brasil, já q ue as duas ed ições
foram realizadas na Espanha. E a Malwee então se

I propÔs a sediar o Mundial de 2006, em Jaraguá do Sul
1e

ou na região.
ie

A proposta teve uma boa aceitação da federação
re

espanhola. "Ainda é extra-oficial. Foi apenas um

rimeiro contato'; disse o diretor de futebol Cacá
m avanello ao enviado especial do Correio do Povo
le em Puertollano, Francisco Alves. Agora a Malwee
ai

deve procurar o presidente da CBFS (Confederação
� Brasileira de Futsal), para saber do interesse e que

� tido de apoio poderia dar.

o CORREIO NO MUNDIAL DE FUTSAL

PUERTOLLANO/ENRIQUE SERRANO/CORREIO

Marquinho (2) está nos planos para formar o "dream te�m"

li Schumacher e Marquinho, planos para o "dream team"
PUERTOLLANO!ESPANHA - diretoria é formar um grande time

Enquanto a bola rola pelo Mundial em 2006, ano do centenário da
de Clubes de Futsal, a empresa Malwee.

movimentação nos bastidores é O supervisor técnico Kléber

r grande. Os diretores da Malwee Rangel teve um primeiro contato

) SérgioSilvaeCacáPavanelloestão com os dois jogadores, que

)
sondando alguns jogadores para o manifestaram a intenção de voltar
ano que vem. Os dois nomes mais ao Brasil desde que as equipes daqui
cotados são Schumacher e se profissionalizem mais. "E a

Marquinho, que defendem o Malwee jápode se equiparar com as

Boomerang Interviú e também a equipes da Europa, que são muito

sele&ãpibrasUeil,'a .. A in��I}.çãq, da, _ bem estruturadas". Segundo

Rangel, um time como a Malwee,
que constantemente disputa
títulos, é uma boa opção para os

jogadores que querem voltar ao país.
"Todo jogador que está aqui

sonha em voltar. Ficar perto da
família e no país em que nasceu.

Mas também eles estão com

contrato em vigência e tem amulta
rescisória. A tarefa não é fácil, mas
a gente vai tentar", .disse Rangel,
que se reuniu mais uma vez com

Schumacher ontem, depois da

segunda rodada. Outro nome

citado por Rangel foi o também

Lenísio, que joga noEI PoroMurcía,
da Espanha, e é artilheiro da Liga
Espanhola com 46 gols.

A diretoria também foi

procurada pelo empresano

espanhol [oaquimVasquez. Ele está
interessado em James e Xande, mas
os dirigentes preferem não

comentar sobre q assunto.

FLASHES DO MUNDIAL

Capítã eh'o ICO parte para armar mais um ataque da Malwee

PUERTOLLANO/MARCA MEDIAlAGtNCIA o GLOBO/CORREIO DO POVO

XOXO usa a ginga brasileira para passar pela marcação americana
PUERTOLLANO/ENRIQUE SERRANO/CORREIO

Ala português passa pelo japonês, que fica com a perna dura

Mudança tática no intervalo
definiu o resultado da partida c

PUERTOLLANO!ESPANHA -

Pelo menos esse é o pensamento
do capitão Chico. Em
entrevista por telefone depois
do jogo, o capitão creditou a

vitória às mudanças feitas por
Fernando Ferretti no intervalo.
"Entramos muitos ansiosos e

não conseguíamos atacar. Os

passes não encaixavam e

éramos constantemente bar
rados pela marcação deles".

Para o jogador, a mudança
tática de Ferretti e do auxiliar
Marcos Moraes foi primordial.
"Depois que mudamos a forma
de atacar, os gols saíram. A

intenção era a vitória e depois
golear", disse Chico. "Nossa

equipe tem uma grande ca

pacidade de reverter situações
durante o jogo e mais uma vez

.

conseguimos fazer isso",
completou.

O mesmo pensamento tem

o auxiliar Marcos Moraes.

Depois do jogo, ele conversou

com o Correio pelo telefone.
Com a forte marcação
adversária, o esquema inicial
de 2x2 foi prejudicado e não

JULIMAR PIVATTO

Showtático

,
, ,

! ,;1 i
�.-

..

�

� ���
;

i �-'�
tinha a triangulação. "Inver-' ' ;

temos para o 3x 1 e o pápC!fdÓs; ;j 1
pivôs Éka e Fiu foi fun-i i! �

damental para o resultado'u �,-.
Moraes disse que "o re16gi� 'ro
atrapalhou muito no primeiro; lk.
tempo". "Os jogadores esta-h: �
vam muito ansiosos para fazel1, Ü:-
os gols e isso foi ruim". lti

Sobre a partida de 'hoje: ,'i;;
contra o Carlos Barbosa. �;:
Moraes não quer falar d�;b
favoritismo. Mesmo. com <1 L"
retrospecto a favor n�s dua�;C
últimas decisões (Taça Brasil.� �l

'

Sul-americano em 2004}, ·cf �
auxiliar sabe das dificuldades i .�
"Clássico não tem favorito;:� �

Vamos. treinar forte amanhã .u

(hoje) para conquistar a vag�
para a final. Esse é Ó ROSSÓ
objetivo agora". Moraes,

-
. -s;--

reconhece que a equipe gaúcha C
já foi mais forte. "Nos dois ,;,'
confrontos do ano passado] ;i,�
tecnicamente eles eram mais 1-.
fortes do que o time atual". i;;
Mas como o Carlos Barbosa: i4 t'
perdeu para o time de Jar1tgu4 â-:

4 (�,

duas vezes este ano, a MalWe� ,i,:
pode esperar: aí vem revanche, ":

.

,"-1

Mais uma vez o técnico Fernando Ferretti mostrou porque é um ,�

dos melhores treinadores de futsal do mundo. Ele armou um j ':�_
esquema de ataque que não deu certo no primeiro tempo, �raçás : ,....

à barreira formada pelos jogadores do Pittsburgh.Mas, no intervalo, : ;
alterou o esquema de 2x2 para 3xl e o resultado foi o melhor ' ':

)

possível. Depois do primeiro tempo terminar 4xO, os jogadores' ; /
assimilaram a "ordem" e fizeram llxO na etapa final. Isso pr�vil

. �
I

também a sintonia entre jogadores e comissão técnica. Há tants i. �.�
tempo juntos, os resultados aparecem com mais facHidad't!. I L
Ferretti, além de um bom treinador, é também amlqe dos : ',�
jogadores, que têm mais confiança no trabalho dele. É só conftrir ) .:;,

os resultados da Malwee com ele no cargo.
.

':.
� ; l ;

Não agradou a todos
o .goleiro reserva da Malwee
Marcinho disse depois do

jogo à Rádio Jaraguá que a

vitória "não foi tão
convincente" Para o goleiro,
que jogou alguns minutos
no final do primeiro tempo, a

fragilidade do adversário foi
o que determinou a derrota.
"Não jogamos tão bem': Será

que é excesso de

perfeccion ismo?

E O tempo esfria
Não é só por aqui que o

tempo anda mudando. Em

Puertollano, ontem, choveu
antes do jogo da Malwee,
fazendo cair a temperatura. E
a previsão para o fim de
semana é mais frio na .sede
do Mundial de Futsal. Mas a

estrutura do ginásio é muito
boa.Tanto que as pessoas
que menos têm trabalho são
os meninos que enxugam as

quadras. E a refrigeração
mantém a temperatura
agradável. Coisas do
Primeiro Mundo.

Falcão nomeio
Felcão deveráserescelado pói'
Leão para jogàr �o meio de

campo do São Paulo hQje no

Morumbi contra a.POntêPtefa;
Para os dois é teste (meio que)
definitivo: Leão estáque,ttl'l'do
bater o martelo logo se' fica
ou não com o jogador;e falt:#o
diz que joga hoje e d�p�iS':dla
17, contra o Mogi Mirim. E aI
também decide o qut! Viii
fazer da vida.

Um boi na sinuca
Quem gosta de sihud 'te'm

programa hoje.OBardoTrevo
em Massaranduba promove
um Torneio de Sinuca,.�rn q:ue
o vencedor leva para casa um
boi de dez arrobas, O torneie
começa às 6 da tard(e'�s'
inscrições estarão abertas,at�
a mela-noite. Quem qúiser'
competir, paga a taxa de. RS
20. O vice-campeão ,'léV. uM j i ,

porco de 100 quilos, o ter(:�fto; \ i :
um porco de 80 quilos, b t, :
'quarto leva 25 quiles de 1; ,.
costela e o quinto 25 CjI1iI0S: i

' :
de frango. . :

' );':
jl,llimaf@t�fryof!),.� .
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.... Malwee enfrenta o

Carlos Barbosa, hoje,
com a vantagem
do empate

PuERTOUANO!EsPANHA - Sem
dificuldades e sem surpresa.O placar

} de 15xO em cima do fraco time do

Pittsburgh (EUA) foi recebido com
normalidade. Com este resultado, a
Malwee joga pelo empate hoje,
contra o Carlos Barbosa, na decisão
por uma vaga à final da competição.
Os gols daMalwee forammarcados

por Éka (5),Xande (3), Márcio (2),
Valdin, James, Xoxo, Leco e Shipa

FIM DE SEMANA, 9/10 de abril de 2005

. CORREIO NO MUNDIAL DE FUTSAL

.

(contra).O jogo dehoje será às 13h30
(horáriodeBrasília), com transmissão

daRádioJaraguáe daTVEEspanho
la (paraquem temTVporassinatura),

AMalwee começou pressionan
do desde o irúcio, mas esbarrou na
fortemarcaçãodas norte-americanas,
que se portaram como uma barreira
em frente ao gol.O placar foi aberto
aos 4'26 por Valdin, em jogada
individual. O segundo saiu 20

segundos depois, comXande. Então
o brasileiro André Monte, que joga
no Pittsburgh, faz falta emXoxo e foi

" expulso. Comumhomem amais em

quadra, Xoxo fez o segundo dele aos
8'30". Depois de tanto insistir, Éka
marcou aos 17'38", fechando o

primeiro tempo em 4xO.

Ferrettivoltou comum esquema
diferente para a segunda etapa e o

quinto gol saiu aos trêsminutos com
Xande.Umminuto depois, depois de
umbate-rebate, Ékamarcou o sexto.
Aos cinco minutos, mais dois gols:
Xande e Márcio. Márcio voltou a

marcar aos 7'22", deixando o placar
em9xO. James fez o décimo aos dez
minutos. Ékamarcoumais dois, aos
13' e aas 13 '20".Obombardeio segue
e Leco fez 13xO aos 15'.Umminuto

depois, Ékamarcou oquinto goldele
e, para fechar, Shipa faz contra,
deixando o placar em 15xO.

MAIS MALWEE NA

ESPANHA VOCÊ TEM NA
PÁGINA 7

Malwee deixa o Pittsburgh no chão: 15xO

Valdin deixa ó adversário procurando a bola e avança para mais um ataque da Malwee
,

Benfica estréia com goleada contra ó Fire Fox

o português Benfica (vermelho) passa facilmente pelo fraco time japonês do Fire Fax

PuERTOLLANO!ESPANHA - Os

portugueses do Benfica também
estrearam bem no Mundial. Sem.
grandes dificuldades, passaram pelo
Fire Fox doJapão por lIxO.Hoje eles
entram em quadra às llh15 (horário
de Brasília) contra o Boomerang
Intervíú, precisando apenas de um

empate para ir à finaldacompetição.
Os gols portugueses forammarcados

porAndré Lima (3),Nelito (2), Pica
Pau (2), Ricardinho,Majó,Micky e

Itaya (contra).

I
�
II
II

HOJE, EXCEPCIONALMENTE, NÃO PUBLICAREMOS "CAMAROTE"

ento ortodôntico, todos os
lizados aqui mesmo na

nstalações, que além de
adas, no centro da cidade.

'OrtoMdis

Cu",. �. C,..'41 'j)Usi1e4
��Ulil:� •.�4.�__

1)J'. ;4l�4H�J't JOt:Jn",.�.,..-- c�:(" ��,J�

(4'),4!22..�1�5 ou 4�3-402l1
Ijf�l\'I)'em��'n{i�U��,Dtrrf'l,\b"

ft allU'll�ni\l.I, 116 • Sala 61Q , CentrQ e ado \",�d Clinlo�s • Joirwllle , s��.._ .. ,. II L tltUllElIUI UII lJSa II IIIIIIF�I�

PUERTOLlANO/MARCA MEDIA
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