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ALíVIO PARAIOS DOENTES RENAIS

overnador garante hemodiálise no S. José
,

.

Abatida foi tão forte que chegou a amassar a frente do camin���9;� moto onde estavamWalter. e Margarete não sobrou nada

Acldente mata dois ns,280
A moto apareceu de repente na frente do éaminhão
dirigido por Nelson Aguiar. Ele tentou desviar, mas era

tarde. A batida jogou longe Walter Kruger, 44 anos, e a

mulher dele, mulher Margarete, de 39. Os dois morreram

na hora, ali mesmo no Km 38 da BR-280. A cena foi tão

pavorosa que omotorista entrou em choque. • PAGINA 4

ELE VOLTA HOJE

Torcida espera show de Falcão
Falcãomostrou ontem no segundo treino que os três meses no
futebol de campo nãomudaram nem um pouco a maestria dos
Passes e a visão da quadra. "Ele é mesmo fora de série", definiu
o supervisor técnico Kléber Rangel. O jogo' de hoje às llh é

Contra o [oinville, no Wolfgang Weege, e os ingressos à R$ 7
estão sendo vendidos nos postosMime. • PÁGINA 7

Figueira e FIa contra mineiros
Na rodada de abertura do Brasileirão 2005 hoje o

Figueirense vai a Belo Horizonte enfrentar o Atlético
Mineiro. O Flamengo, de técnico novo, Celso Roth, pega
oCruzeiro no Maracanã. Completam a abertura da rodada
Paraná xGoiás e São Caetano x Palmeiras. • PÁGINA 7

www.duasrodas.com

Treino ontem à tarde: Falcão e Malwee prontos para pegar o Joinville hoje
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O governador Luiz Henrique garantiu ontem, na

inauguração daUTI do Hospital São José, que na próxima
semana uma comissão de técnicos da Secretaria estadual
de Saúde vai estar em Jaraguá do Sul para fazer um novo

parecer a respeito do Centro de Hemodiálise. LHS ficou
sabendo através do Correio do Povo que o Centro, em
funcionamento no São José, tinha perdido o

credenciamento do SUS, o que obrigaria os pacientes a

viajar paraJoinville. • PAGINA3
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OPINIAO

Andor de barro
A reação de revolta de

alguns envolvidos nas

denúncias de nepotismo na

Prefeitura de Jaraguá do Sul

,� normal e até compreensível.
Faz parte do teatro político.
O que não se entende e não

Se aceita é a tentativa de

posarem de vítimas de uma

bem engendrada conspiração
para prejudicá-los e para

desgastar o governo. Muito
menos atribuir à imprensa a

culpa pela polêmica criada
em torno das contratações de

parentes. São lamentações e

posturas que não se

sustentam à luz da razão, até

porque, contra fatos não há

argumentos que resistam. O

nepotismo existe. É admitido
e defendido.

É verdade que a admi

nistração anterior usou e

abusou da contratação de

parentes - muitos inclusive

sem qualquer qualificação
para assumir o cargo, como

I,
FRASES

era o caso da esposa do ex

prefeito Iririeu Pasold, e

outros cujas nomeações estão

sob suspeita de irregu
laridade: Todavia, não se

pode recorrer à muleta para
justificar os privilégios atuais.

Também é verdade que
muitos dos atuais parentes
são especialistas das res

pectivas áreas. Por outro lado,

contratação de parentes para
o serviço público, sem con

curso. Através deste prisma
percebe-se que as revoltas
não procedem. Aliás, críticas,
quando guardam, relação
com a realidade atingem a

percepção popular e

costumam apresentar
resultados. Mas queixumes
de vítimas vilipendiadas por

.... Queixumes de vítimas vilipendiadas por
conspirações inexistentes denotam fragili
dade de conteúdo e não contribui com nada

é preciso reconhecer que
muito dos comissionados têm

I

apenas no currículo o grau de

parentesco e a 'filiação
partidária. E é ai que reside
o problema.

O que está em discussão,
porém, não é se os nomeados
para cargos comissionados são
ou não especialistas da

respectiva área, mas sim, o

nepotismo em si a

conspirações inexistentes

denotam fragilidade' de
conteúdo e tendência a certo

tipo de psicopatia que não

contribui com nada.
Por outro lado, é mister

lembrar que o nepotismo
sempre existiu e existirá nas

administrações públicas - a

não ser que seja impedido por
lei -, independente de par
tido ou concepções políticas.
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Todavia, a questão tomou tal

proporção porque a prática,
implantada no governo
anterior, foi sistematicamente
criticada pelos integrantes
da administração atual.
Aliás, durante a campanha
eleitoral do ano passado, o

candidato Moacir Bertoldi

prometeu reduzir em 50% o

número de cargos em

comissão.

A
.

rede dé solidariedade
construída e mantida nas

entranhas do poder e o

"jeitinho" são os principais
responsáveis pela inefic
iência dos serviços públicos,
foco de críticas e cobranças
da população. Mudar o rumo
desse enredo requer

coragem e firmeza de pro

pósitos, além, é claro, de

transparência. Desculpas
esfarrapadas e as indig
nações sem fundamento

apenas aguçam a curiosi

dade e o faro da mídia.

"Embora o pafs pareça tristemente resignado ao projeto compartilhado pela coalizão do PT e

do PSOB, ele não abandonou a busca de uma saída':

• Do professor da universidade americana Harvard RobertoMangabeira Unger, que decidiu sair candidato à Presidência da República.
Unger disse a frase com um forte sotaque estrangeiro.

·1 Fatos & Pessoas 1
Fernando Bond

Ideli diz que Lula faz
: muito por Santa Catarina

Nem pro gasto
Segundo assessores do Governo e

assessores parlamentares do PSDB, os
números de Ideli são reais, mas precisam
ser colocados em outros contexto. Quanto
ao dinheiro para a duplicação da BR-l 01, só
se Ideli virou milagreira para pode fazer a
obra com RS 341 milhões. Isto é, na
verdade, um terço do custo, provavelmente
a contrapartida do Governo brasileiro ao

BID (Banco Interamericano de
Desenvolvimento), que vai financiar a

maior parte do RS 1,1 bilhão necessário
, para a obra.

Emais...
A duplicação da BR-l0l Sul está realmente

começando, mas vai parar logo logo. t que
o BID não vai por um tostão no trecho

enquanto o Governo Federal não prestar
conta das pendências que ficaram da

duplicação da BR-l0l Norte (Curitiba
Florianópolis). Isso Ideli não disse na tribuna
do Senado. Outra coisa importante: RS 31
milhões (o que já foi empenhado, que é o

que vale) para os portos de São Francisco
do Sul e Itajar não dá nem para refrescar.
Juntos, eles precisam de pelo menos RS
500 milhões para todas as obras de
ampliação previstas.

Acelerando
As conversões de vefculos leves para gás
natural veicular cresceram 65% no primeiro
trimestre ante o mesmo período de 2004.

Fumaça preta
A aprovação pelos deputados espanhóis
esta semana do projeto de lei que legaliza
os casamentos homossexuais no país é a

primeira grande crise a ser contornada pelo
recém-eleito Papa Bento XVI. Já se sabe que
a Igreja Católica é contra e não abre mão.

Aqui no Brasil, mais país católico do planeta,
pode surgir outro impasse. O deputado
catarinense Adelor Vieira defendeu da
tribuna da Câmara, a realização de uma

consulta popular para saber a posição da
sociedade brasileira sobre o aborto e a união
civil de homossexuais. A idéia é boa porque
revelaria, afinal, o que pensa o povo
brasileiro a respeito destes assuntos.

Formando time
o assessor de imprensa José Augusto
Gayoso, que esteve ontem em Jaraguá do
Sul acompanhando o governador, é um dos
assessores diretos de LHS que vai deixar o
Governo am abril do ano que vem. t quando
Luiz Henrique se desencompatibiliza para
poder à reeleição. Gayoso vai começar a

escalar o time de jornalistas que fará a

campanha. O mesmo o publicitário
Wilfredo Gomes, na área de marketing

.

político. As relações do governador com
Wilfredo andaram balançando nos últimos

tempos por conta das ausências e do
excesso de festas que o publicitário
participava. Depois de tomar uma chamada
do governador, que falou como amigo,WG

meteu o pé no freio.
fbond@ibest.com.br

; "Santa Catarina nunca foi tão bem
tratada por um governo': A frase da

. senadora Ideli Salvatti ao agradecer na
: tribuna do Senado ao presidente Lula
: pela liberação de recursos para obras

.

em portos E! estradas de Santa Catarina
, não foi muito bem digerida nem no

, Governo do Estado e muito menos no
, PSOB. Paramostrar números, a senadora
� disse que dos cerca de RS 1,5 bilhão que
� estão sendo empenhados no 'orça-
mento do Ministério dos Transportes
para obras em todo o Brasil, RS 276

_
milhões serão destinados ime

�t diatamente para Se. A parlamentar'
�� explicou que a maior parte desse

�: dfnhelro será utilizada na recuperação
�: e duplicação do trecho da rodovia BR

� 101 que liga Osório, no Rio Grande do

S: Sul, à Palhoça, em SantaCatarina.O custo

�: total das obras na BR-l 01 será de RS 341

�: milhões. Na reforma e ampliação dos

g portos de São Francisco e Itajaí serão
�' destinados RS 70 milhões, dos quais RS
:= 31 milhões já estão sendo empenhados
peloMinistério dosTransportes.
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SUA OPINIÃO

Gênios: coincidência

cronológica
Luiz Henrique da Silveira

Na sua magistral obra "Gênio",
onde, em 828 páginas, disseca os

100 autores mais criativos da
história da literatura, o crítico

Harold Bloom elege os mestres

que, segundo ele, dominaram, para
sempre, seu respectivo gênero
literário: Shakespeare, no teatro;

Cervantes, no romance;

Montaigne, no ensaio.

Por incrível que possa parecer,

contemporâneos, viveram o mesmo período histórico, no
mesmo continente, ainda que distantes um do outro

um na Inglaterra, outro na Espanha, outro na França .

Nunca li nada que tentasse explicar como foi possível
tal coincidência, que fatores ambientais teriam estimulado
essa simultaneidade de explosões criativas, que conjunçn
astral teria propiciado tal sincronia na erupção de talentos
tão imensos quanto definitivos e seminais.

É uma daquelas situações que, se vista num filme,
seria considerada absurda, exagerada, um pastiche.
Mas o mais incrível é que' dois deles - Shakespeare e

Cervantes - morreram no mesmo dia: 23 de abril de 1616.
'"

Ontem, portanto, comemorou-se 389 anos damorte desses
dois gênios da humanidade.

Ambos construíram personagens de tal forma

consistentes, de tamanha verossimilhança, com tal carga
de humanidade que mais parecem feitos de carne e osso.

Bloom, na introdução da sua obra, dá dois significados
para a palavra gênio: "6 primeiro sentido expressa a noção
de gerar, fazer germinar; o outro refere-se a um espírito
que rege cada pessoa e lugar, a um espírito bom ou mau,

portanto, à possibilidade de se exercer influência marcante

sobre alguém, para o bem ou para o mal" .

Guardo desses dois autores (mais Cervantes do que

Shakespeare) pensamentos que tiveram forte influência
na minha vida. Alguns deles só fui ler depois de ouvi, los

repetidos, anos a fio, por meu pai.
"

De Cervantes: "A. perseverança é a mãe da boa sorte.

"Perde-semuito ao perder os bens; perde-se mais ao perder
"

um amigo; perde-se tudo quando se perde a coragem
"Não julgues o valor dos homens pelo barulho que fazem.
Lembre-se dos bumbos, caixas e tambores que tanto tem

de barulho quanto estão vazios".
De Shakespeare: "Se seus sonhos estiverem nas

nuvens, não se preocupe, pois eles estão no lugar certo;

agora construa os alicerces". "Nós somos o tecido de que
são feitos os sonhos". "Os nossos pensamentos são nossos,

mas os seus fins não nos pertencem".
Quase 400 anos se passaram, mas o cavaleiro

Quixote, sua musa Dulcinéa, seu leal amigo Sancho,
assim como as dezenas de personagens do universo

shakespeareano, permanecem vivas. e impregnadas na

nosso imaginário, como fontes de onde jorram,
eternamente, lições de ética e moral, atos de coragem
e grandeza, provas de amor e lealdade, valores sem OS

quais somos menos humanos.

o governador Luiz Henrique da Silveira escreve aos

sábados nesta coluna

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�MAURllIO DE
CARVAlHO-------------------------------------------------------------"

� Transposição
o Ibama divulga nos próximos dias o

relatório de impacto ambiental sobre a

transposição das águas do Rio São

Francisco. No documento, o órgão federal
autoriza a execução da obra, orçada em

RS 3 bilhões somente a parte de

engenharia.
O passo seguinte é a publicação dos

editais da concorrência dos 14 lotes, pelo
Ministério da Integração. A transposição
das águas do velho Chico para irrigar parte
do árido sertão do nordeste é discutida
desde meados do século passado. Sair do
papel ainda é um grande desafio.

� Aleluia
Em visita ontem à Escola Heleodoro

Borges, o governador Luiz Henrique
(PMDB) informou que, a partir do ano

que vem, o Estado doará cerca de 400

mil kits com material escolar para os

alunos do ensino fundamental.

Já em julho, os estudantes da rede

pública receberão os uniformes
escolares - em dois modelos: verão e

inverno - e tênis. A novidade é que
os uniformes, nas cores verde e

branco, foram desenhados pelo
próprio governador. Os pais, com
certeza, agradecem.

� 'Audiência
Na segunda-feira, entre 8h30 e 13 horas,
acontece na Assembléia Legislativa a 2a

audiência pública em defesa da saúde e

segurança do trabalhador.
O evento é uma iniciativa da Federação
dos Trabalhadores nas Indústrias do

Estado de Santa Catarina e do

Movimento Catarinense em Defesa da

Saúde do Trabalhador, com apoio do

deputado Dionei da Silva (PT). A

audiência deve reunir, trabalhadores,
técnicos de segurança, profissionais de

saúde, além de representantes do setor

produtivo do Estado.

� Pela culatra
Corre à boca pequena que a

elaboração do primeiro projeto que
alterava cargos e salários na

administração de Jaraguá do Sul tinha
o dedo de um funcionário graduado
da Prefeitura. A proposta, segundo
fontes do governo, beneficiaria os

profissionais da área do dito cujo.
O tiro saiu pela culatra - o projeto
foi substituído no dia seguinte por
outro que apenas reajusta em 5%

o salário de todos servidores -

porque o sindicato descobriu a

trama e botou a boca no trombone.

� Aposta
Se fosse pela vontade do pai, o

deputado Paulo Bauer teria deixado

do PFL logo depois das eleições de

2002. O ex-prefeito Victor Bauer nunca

escondeu a revolta pela "rasteira"

tomada pelo filho na composição da

chapa, majoritária que disputou o

governo do Estado.

Na época, Bauer era vice-governador
e foi substituído pelo então deputado
Eni Voltolini (PP), mesmo partido do

governador Esperidião Amin. O velho

Victor creditou a"armação" ao senador

Jorge Bornhausen (PFL).

INFORMADO PELO CORREIO Equador demora para dar

o salvo-conduto a GutiérrezLHS promete que vai resolver

caso da hemodiálise no S. José
�ÁRCIÀ BENTO

I

DA REDAÇÃO - O ex-presidente
doEquador LuciaGutiérrez, deposto
naquarta-feira, continuava asilado até
o fechamento desta edição na

embaixadabrasileira emQuito, onde
aguardava que o novo governo

equatoriano lhe concedesseumsalvo
conduto para deixar o país.
Manifestantes cercavam aembaixada
e faziam protestos pedindo que o

governo não permitisse a saída de
Gutiérrez.

Um avião da Força Aérea

Brasileira (FAB) aguardava na base
aérea de PortoVelho, emRondônia, a
ordemde decolarpara trazerGutiérrez
ao Brasil. Um avião da ForçaAérea

. Brasileira (FAB) aguàrdanabase aérea
de PortoVelho, emRondônia, aordem
.de' decolar 'para trazer Gutiérrez ao

Brasil. Na manhã de ontem, o 'Bom
DiaBrasil', da1VGlobo, noticiouque
o. avião sobrevoou o Equador de
madrugada,mas teve que retomar ao
Brasilporquenãoobtevepennissãopara
pousar. A Aeronáutica nega esta

versãoedizqueaaeronavevooudireto
de Rio Branco, no Acre, onde estava
na quinta-feira, para Porto Velho.

Segundo a Aeronáutica, o desloca
mento foi realizado porque a base de
PortoVelhopossui infra-estruturamais
adequada para a manutenção do
avião eoalojamentoda tripulação.

Gutiérrez está asilado na

embaixada do Brasil emQuito desde
quarta-feira, quando foidepostopelo

. Congresso. Com ele, estão a ex

primeira-dama, Ximena, e as filhas
Carina eViviana, de 15 e 20 anos.Na

quinta-feira, o novo chanceler do

Equadoi;AntonioParreiraGil, chegou
.

a anunciarementrevista coletiva que
oExecutivoequatorianoconcederiao
salvo-conduto aGutiérrez. Mais tarde,
porém, ele disse que a situação devia
ser estudada com muito cuidado, já
que há uma ordem de detenção
contra Gutiérrez, anunciada pela

promotora geraldoEquador; 1

Eleito emnovembrode 2002 para
ummandatodequatro anos,Gutíérrea
caiuemmeio adenúncias de corrupção
e críticas por ingerência no governo,
considerada pela oposição corno

medidas ditatoriais. Ele é o terceir�
presidente emoito anos aserbanido d�

I

cargo antes de completar omandato:
Osdois anos e trêsmeses demandato
forammarcados por intensos contlitos
políticos, mas crise foi detonada em

dezembro do ano passado, quando
Gutiérrez colocou aliados seus comq
juízes noSupremoTribunaldeJustiçai
Na semana passada, esses j,uíze1
anularam, entre outras iniciativa�
polêmicas, três processoscontraoaliad9
de Gutiérrez e ex-presidente do paílj
Abdalá Bucaram, que em 199�
também foi derrubado. Bucararh e�
acusado de corrupção e uso indevidd
de verbas públicas. Ele foi deposto do
cargo n� época pelo Congresso po;
"incapacidademental paragovernar". '

Gutiérrez foi derrubado pelo
Parlamento nessaquarta-feirapor62 .

dos 100 deputados da casa. Eles
consideraram que ele deixou de

cumprirseusdeveres comasmudanças
impostas àCorte Suprema e que isso

configura abandono do cargo.As
manifestações emQuito começaram
na semanapassada, depoisdadecisão
da nova corte em anular os processos
contra o aliado do então presidente.
Mas no resto do país os protestos já
tinham cessado e as pessoas foram
trabalhar normalmente, Escolas e

universidades ainda tinham as aulas

suspensas. Durante seu mandato,
Gutiérrez rompeu a aliança com

movimentos indígenas, aproximou-se
departidosde direita, alinhou-secom
osEUAe terminou repetindo ahistória
do ex-presidente Jamil Mahuad,
depostopeloCongressoem 2000, após
uma revolta cívico-militar, liderada,
entre outros, porGutiérrez.

� Luiz Henrique disse
I

Iquese � atendimento

parar vai contra a

Idescentralização
I

JARAGUÃ DO SUL - O

governador Luiz Henrique da

I'Silveira
disse ontem que vai pedir

para o secretário da Saúde, Luiz

/Eduan1P Cherem, que o

tratamento de hemodiálise no

IrHosPitalSão José continue até queestejam'prontas as obras do Centro

Ide Hemodiálise. Ontem o

IgOvemador soube pelo Correio

que o Centro tinha perdido o

creden�iamento porque não

apresenta condições considradas
adequadas, segundo a comissão

. bipartite formada pela Secretaria
de Saúde do Estado e dos

ImunicíPios da região (veja
reportagem abaixo). Uma comissão
técnica deve vir até Jaraguá na

próxima semana para vistoriar as

instalações do Centro. A

declaração foi feita durante a

inauguração daUTI do Hospital.
LuizHenrique também esteve em

[duas escolas para a inauguração
!dequadras de esporte.
I "Pelo que eu sei o maior

I pro�lema do Centro é que hoje ele
esta funcionando em um porão, e

lo prazo para a adaptação exigida
'pe]aAnvisajá terminou", afirmou
o governador. Ele disse ainda que
o Estado não pode destinar verbas
para a ampliação. "Este serviço é
feito por uma entidade privada.

Governador na inauguração da UTI: assédio da imprensa para solução do caso da hemodiálise

Tudo o que podemos fazer é

negociar com a Anvisa um prazo

maior", disse. AAnvisa (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária)
regulamenta o funcionamento de

serviços de saúde. Luiz Henrique
afirmou que está particularmente
empenhado em resolver este caso.
"Se os pacientes tiveremque viajar
até um centro maior, como

Joinville ou São Bento; isso vai

superlotar os espaços daquelas
cidades, indo contra tudo o que o

nosso governo acredita: a

descentralização". São 44 pessoas

que precisam da hemodiálise na

região. Se o serviço for

interrompido, elas vão ter que ir

para os centros três vezes por
semana. A sessão de hemodiálise
dura até quatro horas.

O governador veio a Jaraguá
para inaugurar três obras, Duas

delas, ginásios esportivos que vão
beneficiar alunos e a comunidade
das escolas Heleodoro Borges, na
Vila Lalau e a na escolaJosé Duarte
Magalhães, na Barra do Rio Cerro.

A terceira obra é a reforma e

ampliação daUTI doHospital São
José. No total foram investidos R$
1,3milhão nesta etapa. São 10 novos

leitos que devem atender toda a

região, O projeto de reforma do

hospital está orçado em R$ 13

milhões,O dinheiro está sendodoado

por empresas. ''As doações são uma
alternativa aos déficits apresentados.
É também uma forma de retribuição
à sociedade", disse o presidente do
Conselho Administrativo do

Hospital, Paulo Mattos.

Na tarde da última segunda-feira, gestor de Saúde de Jaraguá do
Sul, Jocélio Voltolini, reuniu os gestores de saúde dos municípios
da microrregião para informar que o Hospital São José havia perdido
a credencial para o tratamento de hemodiálise. A notícia dava
COnta que o SUS iria remeter a verba destinada ao serviço a Joinville,
Para onde também os cerca de 44 pacientes atendidos aqui devem
se deslocar, caso confirme o descredenciamento.
O POssível descredenciamento é resultado da vistoria de técnicos
da Comissão Intergestora Bipartite (formada pela Secretaria

Estadual de Saúde e pelos municípios da microrregião), que aponta
o local como "inadequado" para o tratamento de hemodiálise.
Na Câmara, o vereador Jurandir Michels sugeriu aconvocação do

seCretário de Saúde,Alfredo Guenther, para explicar todo o processo

�ue culminou na suspensão do serviço no Hospital São José e

Informar quais as medidas tomadas pela administração do

município para reverter a situação. Já o vereador Dieter Janssen
Pediu o remanejamento das verbas transferidas pela Câmara ao

hospital para a adequação dó espaço destinado ao tratamento de
hemodiálise.
GARANTIA - O secretário de Saúde, Alfredo Guenther, assegurou
que o tratamento de hemodiálises não será suspenso. Disse qu'�,
apesar do prazo dado pela comissão para o hospital se adequar às
normas tenha vencido dia 20, o serviço não corre o risco parar.
Dia 29, a comissão bipartite se reúne em Florianópolis para discutir a

questão. Na oportunidade, será entregue ao secretário estadual de

Saúde, Dado Cherem, documento assinado pelos prefeitos e

secretários de saúde da microrregião pedindo a revogação da decisão.
Sobre a possibilidade de Jaraguá do Sul perder a condição de gestor
pleno dos recursos do Ministério da Saúde, Guenther foi enfático:
"Não existe" Disse que são serviços independentes. O vínculo com

o ministério é via SUS, que repassa cerca de 30% dos recursos para
o tratamento.

,

A hemodiálise é de responsabilidade da Fundação Pró-Rim, de

Joinville, que paga aluguel ao hospital.
Lula decidiu trazer Gutiérrez para o Brasil já na quarta-feira

J
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PANORAMA

CORREIO ECONÔMICO I
Marisol, N° 1 no atendimento ao cliente
AMarisol, uma dasmais importantes indústrias do vestuário brasileiro,
vai receber pela segunda vez o troféu de melhor empresa prestadora
de serviço de atendimento ao cliente do Brasil, no segmento moda. A
premiação que homenageia as principais empresas e fornecedores
em atividade no Brasil, será no próximo dia 30 de maio, em São Paulo.
O Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao Cliente
é organizado pela Padrão Editorial, e foi criado com o objetivo de
identificar e difundir as empresas que primam pela excelência no

atendimento e conseguem manter o alto índice de satisfação e

fidelidade do consumidor. A avaliação para a escolha dos vencedores
foi feita pela /ndicator GFK- uma das mais conceituadas empresas
de pesquisas do país- que selecionou após duas etapas, três finalistas
e mediante uma análise dos critérios avaliados definiu a ganhadora. A
Marisol, que recentemente conquistou o troféu Mérito Lojista, é
novamente premiada em âmbito nacional.

CDL Atenção
Os contribuintes brasileiros
têm apenas mais uma semana

para enviar a declaração de

Imposto de Renda Pessoa

Física (lRPF) 2005, ano-base
2004. O prazo para entrega
termina na próxima sexta-feira,
dia 29, e como já vem

acontecendo nos últimos anos,
a Receita não deve conceder

prazo extra.

A nova diretoria da Câmara
de Diretores Lojistas toma
posse no dia 19 de maio, às
oito da noite, no Salão Nobre
do Baependi. O presidente é
Waldemar Schroeder e o vice
é João Batista Vieira. Também
fazer parte da diretoria
Ademir lzidoro (diretor
secretário), Bruno Breithaupt
(financeiro), Almira Ronchi

(social), Márcio Ronney e

Rubini Maluta (relações
públicas), Wanderlei Passold

(serviços) e Sandro Alberto
Moretti (diretor conselheiro).

Onzemilhões
Até segunda-feira, a Receita
tinha recebido 9,3 milhões de

declarações - volume 16%
maior do que o do mesmo

período do ano passado. Ainda
assim, o número indica que
quase onze milhões de

pessoas ainda têm que enviar
o documento, pois a estimativa
do governo é de que sejam
entregues 20 milhões de

declarações, a grande maioria

pela internet.

red{C�'b@jornalcorreiodopovo.com.br

Conselho
No conselho da CDL assumem

Alberto Pacheco da Rosa e

Sérgio Luiz Nagel. No
conselho fiscal tomam posse
Ivo Ewald, Arno Beber e
Ronald K6hntopp (titulares) e
Rafael Dimas Nazário

(suplente).
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1: IV MARISTABALL agita adeptos
do Basquetebolf

1
,
I

� Aconteceu na última
�" terça-feira, 19 de abril,�
r nas dependências do

I� complexo esportivo do
,: Colégio Marista São
r
I; Luís a 4a edição do
r Maristaball.I
,
I
,

I
,

I
f

I

!
•
,

O' evento que busca

integrar ainda mais os

alunos atletas e proporcionar uma atividade esportiva
diferenciada para os adeptos do basquetebol envolveu
mais de 110 participantes,do Ensino Fundamental eMédio,
divididos em 5 categorias nos naipesmasculino e feminino.
Nesta edição foram realizadas

; mais de 90 partidas, onde a
�
,r amizade, a integração e

I participação de todos foram o
l

I toque principal, destacam os

"I Professores CláudioTubbs

i e Airton Schiochet COLÉGIO MARISTA
� organizadores do evento.I
t, • .__ � � � � __'

MÁRCIA BENTO

... Caminhão e moto

bateram de frente.
As 2 pessoas da moto

morreram na hora

ARAQUARI - Duas pessoas
morreram ontem num

acidente no km 38 da BR-280.
Walter Kruger, de 44 anos, e

Margarete Hornburg Kruger,
de 39 anos, estavam na moto

CG Titan JZS 1231 de Jaraguá
do Sul, que bateu de frente
com o caminhão IlN 5857, de
Irani. O motorista do caminhão
Nelson Rodrigues de Aguiar
foi levado para o hospital
porque estava muito nervoso.

Ele nada sofreu, O acidente
foi por volta das 11h30,

A batida foi perto da boate
Chapéu, no final da reta da
Petrobrás, em Araquari. O
caminhão seguia em direção à
BR-101 quando a moto

dirigida por Walter Kruger
invadiu a pista. Uma das
testemunhas disse que o

motorista do caminhão tentou
freiar e desviar da moto, mas
não conseguiu. O casal morreu

FIM DE SEMANA, 23/24 de abril de 2005

FERIADO DE TIRADENTES

importante observar que os

descendentes de "imigrantes
trentinos, ou seja, vindos daprovíncia
autônoma de Trento, só terão até

dezembro de 2005 para requerer
cidadania. Descendentes de
venetas ou de outras províncias têm
direito à cidadania assegurados por
lei italiana sem tempo limite.

A cidadania italiana para os

"oriundi" (descendentes) não

significa somentemanterumvínculo
com o Estado Italiano, mas da

condição igual a uma pessoa nascida
na Itália de usufruir os direitos de
um italiano, como participar dos
programas oferecidos pelas
associações italianas para os cidadãos
italianos residentes no exterior,
assistência social e cursos de língua
italiana, mas o principal é que o

cidadão italiano é também cidadão

europeu e, portanto pode residir e
trabalhar livremente em qualquer

na hora.
As marcas da freiada do

caminhão continuam na pista.
A moto ficou totalmente
destruída e a frente do
caminhão afundou com o

impacto. As testemunhas do
acidente não sabiam dizer se a

moto estava ultrapassando no

momento do acidente. Os
Bombeiros de Joinville e

Guaramirim foram chamados.
Os carros que passavam

pararam e tentaram ajudar,
mas nada mais podia ser feito.

O movimento nas estradas
está muito grande por causa do
feriado de Tiradentes. A
Polícia Rodoviária Federal
alerta os motoristas para viajar
com o máximo de atenção. A
chuva que pode cair no litoral
N"orte do Estado também pode
deixar as pistas escorregadias ..

Em São Francisco do Sul,
os organizadores da Festilha

(Festa das Tradições da Ilha) r
esperam para este fim de
semana 100 mil pessoas. Por isso
o movimento das estradas deve
continuar intenso durante
todo o feriado. Vale lembrar

que em Araquari está aconte
cendo a Festa do Maracujá, o
que também deve atrair muitos
visitantes para a região. Mo_to onde estavam Walter e Margarete virou ferro retorcido

Os descendentes de italiano buscam a dupla cidadania-

país da comunidade européia,
estudar com condições vantajosas
nas universidades européias,
ingressar, sem a necessidade de visto

prévio, em países que tenhamacordo
com o governo italiano, como por

exemplo, os Estados Unidos e o

Canadá.
Para isso a Oriundi Pesquisas

Históricas faz busca de informações
em arquivos de igrejas, cartórios,

departamentos públicos do perí
da imigração como o extint'
departamento de terra I

colonização, arquivos históricos (

Rio de Janeiro, Ministério daJusti� h

de Brasília, arquivos de entrada" j

estrangeiros, alem do vasto acenl é

particular de propriedade daOri
entre outros, comobjetivo de I

.

documentos relacionados a c

nascimento, casamento e óbito o

imigrante, ainda é sempre precili (I

buscar documentos dos imigrant� ,

que ainda estão na Itália. O trabalho (,

exige bastante e as pesquisas e �

montagem de um processo poae
demorar até um ano.Depois a1

montado um processO,
� s

documentação completa é enc�

minhado ao Consulado Italiano�
jurisdição de residência ao (J

requerente.
J á a pesquisa genealógic�

realizada pode ter outros fins CO!11� t

para processos judiciais, pois e

desenvolvida através de doc�en�oficiais ou para resgate da histona
e

uma família, ou ainda, m,ontage;
fi

de uma árvore genealog1ca.
Oriundi pode ser contatada pelai
fones (47) 336-2579 e 9147,6238.

Moto atravessa na frente de
caminhão na BR-280: 2 morto u

}ARAGUÁ DO SUL - epois da

publicação no mês passado pelo
Correio do Povo de uma

reportagem sobre os processos de

requerimento de cidadania italiana,
vários leitores interessados pediram
que o jornal dessemais informações
sobre o assunto. Estes processos estão
sendo feitos pela

"Oriundi", que é uma agência
de PesquisasHistóricasHeráldicas e
Genealógicas especializada em

reunir documentos paramontagem
dos processos para descendentes .

De acordo com as leis italianas

por critério do "jus sanguinus" ou
"jure sanguinis" (por vínculo
sanguíneo), todo descendente de
italianos, sem limite de geração,
independente do país em que nasce,
é cidadão italiano desde o

nascimento, mas para isso a pessoa

precisa comprovar que realmente é
descendente de alguém que veio da
Itália. Isso é feito através de Processo
de Reconhecimento da Cidadania,
que deve reunir documentação o

para inscrição do. requerente no

A.IRE. (Anagrafe ItalianiResidenti
nell'Estero) .

No caso do requerente brasileiro,
a emenda constitucional de revisão
n.º03de07/06/1994,emseuaÍt.12
parágrafo 4º, inciso II da

Constituição da República de 1988
diz que, todo brasileiro que, por
critério do "jus sanguinus" (ou "jure
sanguinis") for considerado também
italiano; poderá ser

simultaneamentebrasileiro e italiano,
ou seja, ter dupla cidadania.

Hoje descendentes de italianos
vindos de qualquer região da Itália
podem requerer a cidadania, mas é

- Facilidade de trânsito pela Europa (a Itália é país membro da união

européia)
- Direito de residir e trabalhar na Itália
- Bolsas em Universidades para Cursos Técnicos e Superior
- Passaporte italiano

s
- Exportadores de produtos diversos, tem incentivos das Câmar�e
de Comércio Italianas para a colocação dos seus produtos naque

�� . o
- Todos os benefícios do governo, como a qualquer cidadão Italian ,

sem perda da cidadania brasileira.
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DIÁRIO DE BORDO

Amigos caem na estrada atrás de rock'n'roll

�
ULlMAR PIVATTO

Showda banda

GOl' 'ng1esa Placebo atraiu

ãs de várias partes
,

e Santa Catarina

]ARAGUÁ DO SUL/
lORJANÓPOIlS - Meio da tarde em

araguá do Sul. O tempo nublado

om ameaça de chuva não tira o

ânimo de 24 amigos que se reúnem

para ver o show de uma das bandas

inglesas mais conceituadas do

momento: Placebo.Omicroônibus

ai em direção à Florianópolis às

quatro da tarde. O último a entrar

é o repórter, o 250 integrante do

grupo. Para esquentar, os fãs põem
\II!1VHS comumshowdo Placebo.

Durante amaior parte da viagem,
as músicas que aparecem na

televisão são acompanhadas pelo
coral do ônibus.

Na estrada também rolam
istórias de outras excursões.

Várias paradas no caminho para
aliviar a cerveja consumida
durante a viagem. O organizador
da trupe, Douglas Ricardo Stange,
disse que não teve dificuldade

para preencher todas as vagas. "Em
questão de dois dias já estava

fechado. Poderia até ter enchido
, um ônibus, mas preferi ir somente
'com os conhecidos". Fã de
Placebo, disse que não mediria

e�forços se o �how não fosse em

Florián6polis. "Não só eu como
- "todos que aqui estão são fãs e não

teria problema em fazer uma
excursão pra outro lugar do Brasil".

Mesmo pensamento do
estudante Kélson Marcelo
Mendes. "Estou impressionado
com a quantidade de pessoas

daqui da região que está indo pro
show". Fã da banda há quatro
anos, Kélson diz ter todos os CDs.
"A primeira sensação que eu tive

quando fiquei sabendo do show
foi de nervosismo. A gente fica

apreensivo até ter 'o ingresso na

mão".
A excursão avista a ponte

Hercílio Luz por volta das sete da
noite. Antes de ir até o EI Divino
Clube, na praia de Jurerê, uma
parada para comer. O prato do dia:
sanduíche ou hambúrguer. Tudo
para reforçar a estrutura até a hora
doshow.

O microônibus chegou ao EI
Divino Club pouco depois das 20h.
Uma fila de fãs se aglomerava em
frente ao portão de acesso. Até

que vem a notícia: a banda
acabava de chegar. Um alvoroço
para os fãs que saíram correndo até
o acesso do camarim. Por sinal, os
fãs da banda eram reconhecidos
de longe. Maquiados com sombras
e batons coloridos, não importando
o sexo, como os ídolos. E os 24
amigos se dispersam e cada
encontra um lugar que acha
melhor para assistir aos shows.
Antes dos ingleses, cinco bandas
(três catarinenses e duas de

Curitiba) participaram do festival
Claro que é Rock, que trouxe o
)
Placebo para o Brasil.

FOTOS: JULlMAR PIVATTO

Alegria estampada e olhos .na TV para esquentar o clima do shaw

I'ngressos na mão: Douglas Stange distribuiu para os fãs

Depois do show, cansados, os
24 amigos não pensaram em outra

coisa. Nem bem o ônibus entrou

na estrada e amaioria já dormia o

sono. Mesmo dormindo, a

expressão da maioria era de
felicidade. 'Pode não ter sido o

CORREIO TV
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Ela é carioca
Nasceu ontem de parto normal na Clínica

Perinatal, no Rio de Janeiro, a primeira filha da
� atriz catarinense Carolina Kasting e Maurício

Grecco. A menina se chama Cora tem 3kg 415
e 50 cm. Mas a família de Carolina já intimou: a

1 primeira viagem será para Florianópolis.

o Plim-plim
11 Nesta segunda-feira o telespectador da Globo

vai perceber uma mudança grande nos I

intervalos comerciais. É que vai entrar no ar a
I 5 nova leva de "pllm-pllns" aquelas vinhetas
I 5 engraçadinhos dos intervalos dos filmes. O
, � processo de escolha foi interessante: foram 185
I f- artistas do Brasil inteiro que apresentaram 538
, ,! trabalhos sobre os 40 anos da emissora. Destes
I E 185, apenas 21 foram selecionados. Deles, 13
I r) nunca tinham feito plim-plins. Entre os que

terão seus trabalhos nos intervalos comerciais
I E dos filmes a partir do 'dia 24 estão nomes corno
I ,r Lan, Mino, Aroeira e Nani.

Nóstambém
Às onde da manhã da próxima terça-feira o

elenco da próxima novela da Record, "Essas
Mulheres" se apresenta para conversar com

os jornalistas. A coletiva de imprensa será
realizada no Teatro Record e será transmitida
via Internet. O Correio TV já confirmou a

participação.

Veio de lá
"A escrava Isaura'; da Record, já foi vendida

para o Equador, a Venezuela e Portugal. A atriz
Renata Dominguez (foto), a Branca do

folhetim, foi apresentadora da Equavisa, TV de

Quito.

esperado, como alguns chegarem
a comentar, mas a oportunidade
de ver o ídolo de perto trouxe uma
nova alegria. E a maioria chegou
em Jaraguá do Sul, 'tomou um

banho e foi trabalhar. Cansados,
mas felizes.

Passava da meia-noite quando o Placebo entrou no palco. Brian Molko
(voz e guitarra), Stefan Olsdal (baixo) eSteve Hewitt (bateria) são seres

andróginos, ou seja, têm dentro e fora de si caracterfsticas dos dois sexos,
Maquiado com uma sombra azul, Molko e companhia limitada desfilaram
os maiores sucessos dos ll anos de carreira da banda. "Every Vou Every
Me"arrancou aplausos nos primeiros acordes."Pure Morning�"36 Degrees"
e "WithoutYou I'm Nothing"levaram ao delírio o público que não chegou
a lotar o local, mas fez a festa do início ao fim."O show foi ótimo, o Molko
canta demais e nem precisa de muito esforço. A qualidade do som estava

boa e a iluminação também. Só faltou tocar'Where's My Mind' (do Plxíes)"
disse o empresário Daniel Jecks, de Florianópolis. ,

A estudante de Balneário Camboriú, Ana Carolina de Castro, confesse'; i
que não conhecia muito bem a banda. "São três caras totalmente 1esquisitos, mas ótimos músicos. Foi um dos melhores shows que já vi':

Antes do Placebo entrar no palco, cinco bandas disputaram uma das oito ;

etapas do Festival Claro que é Rock. Quem subiu primeiro foram os
.

curitibanos do Terminal Guadalupe. O som é basicamente rock dos anos

80, com letras em português. Agradou mais aos amigos que ao público
'

em geral. Em seguida entrou a Liss, de Rio do Sul. As letras são em
;

português e em inglês. Mas o som deu uma esfriada no público,
,

principalmente pela característica forte da banda: as baladas.
A terceira foi a Pipodélica, de Florianópolis, uma das mais reconhecidas,
no cenário catarinense. O show psicadélico dos manezinhos foi.

prejudicado pela qualidade do som. Também da Capital, a 5piegel foi a
'

quarta a subir no palco. Uma banda de hip-hop num festival de rock,
com fãs de Placebo. O resultado não podia ser outro: vaias e dedos'
médios em riste. E uma cena que chamou a atenção: boa parte da platéia

'

deu às costas para o palco. Para fechar, a banda curitibana Los Dianos,

Com trompete e violoncelo, foi a que mais arrancou aplausos do público.
A decisão final dos quatro jurados foi de empate entre Spiegel e Pipodélica.
Aí, segundo a organização, foi o voto do público que elegeu o grupo de

hip-hop como vencedor.

Falecimento
Faleceu às 07:30h do dia 22/04, o Ex. Combatente Sr. Alvin

Hornburg, com idade de�84 anos. O velório foi realizado em sua

residência e o sepultamento no cemitério Rio da Luz 2°.

Nova polí a garante
recursos para área! da salÍde.

For meio de uma série de ações, chamada Polltica Estadual da Saúde
Descentralizada, o Governo está mudando para melhor a saúde em

Santa Catarina. Entre essas ações estão o aumento em mais de .100%
dos recursos investidos na compra de. medicamentos da farmácia básica
e a modernização tecnológica de unidades hospitalares. Um dos hospitais

. beneficiados é o São José, de Maravilha, que Já está sendo readequado para
abrigar a UTI do municipio.

secretaria de
Estado da S8úde

DoutorCoração -

3, Neste fim de semana no Domingo Espetacular,
II da Rede Record, a estréia a série Dr. Coração. O
Jo médico Wagner Fiori alerta que as doenças do

Coração matam cada vez mais brasileiros. O
quadro mostra como ter uma alimentação
saudável e como as mudanças no estilo de vida
Podem evitar um ataque cardíaco.Direto dos

�stados Unidos, novas informações do
Julgamento do século. A opinião pública
ameriCana contra Michael Jackson. A repórter
Maria Cândida, direto dos Estados Unidos, o�viuas pessoas na rua e jornalistas especializados na

Cobertura do julgamento. E ainda, aranhas,
eScorpiões, lacraias e outros bichos venenosos

��m o nosso aventureiro Selvagem ao Extremo,
Ichard Rassmussen, desafia o perigo e invade

�s Subterrâneos da caatinga.O Domingo
Spetacular vai ao ar às 6 da tarde.
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ESPORTE
PARA GUARDAR
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Tabela da Série A do Brasileirão 2005

la rodada
23/04 - Hoje
[�&�l'al1_§Ii:;!l}l!.friJJ
16h - Atlético-Mê x Figueirense
lIilik�••�'ãil'ailfit&Flj*'J!il.l�sTW"tm 8a rodadamtMWlwl] Wt� JEJd'hW=:<.,.w.�:w;:«=,;,:-;,......<��&
18hl0 - Flamengo x Cruzeiro
24/04 - Amanhã

_lliraGlI�tllll'lIlC«i�j]
i6�\ - Fortaleza x Contiba

mre:_riiM:{[(lili'$é'5t�\lHa',nHlFi%!llG>tf�.�.%:11�}rm:t�X:' ;v.;.:.;�.m**�i���l,�.«<:w.u. �;:;'t: x"m",...
16h - Connthians x Juventude

).II.I�I_!J:,��t••!li;;j
18hl0 - Santos x Paysandu
.�m��i!.��i1J

2a rodada

9a rodada
25/06 - Sábado

3arodada
07/0S - Sábado

rI'2.d8Blilr��1IIIiJl'f2
16h - Paraná x Juventude

�:••1I1.�:PE.ix:f!ítl�I@1l!*1" /': 1 oa rodada
18hl0 - Santos x Atlétlco-Pk 02/07 - Sábado
08/05 - Domingo

4a rodada
14/05 - Sábado

__I�I�!I!mte�.�.!1%t0:=
16h - Paysandu x São Caetano

i1B__gr••�{BJ:.'W
18hl0 - São Paulo x Coritiba

s- rodada
21/05 - Sábado

�illXiB1lMliL!teª�ãa_�Ze4:k
16h - Paraná x Ponte Preta

._B_!III.llltl1il�;7i
18hl0 - Goiás x Botafogo
•••fI.lltJ_(l(jrll!!�,'I,I;;\;;�
22/05 - Domingo
Dw":BfR"'lI5��<J
16h - São Caetano x Flamengo
Ef&1fjjBlr.ff�!t6.IJg��:t,;:;:;;f
18h 1 O - Vasco x São Paulo

6a rodada
28/05 - Sábado

7arodada

llarodada

llarodada
16/07 - Sábado

12arodada
20/7 - Quarta-feira

14arodada
23/7 - Sábado

24/7 - Domingo

15arodada

16arodada
30/7 - Sábado

17arodada

18arodada
6/8 - Sábado

19a rodada

20a rodada
13/8 - Sábado

21a rodada

22arodada
24/8 - Quarta-feira

23arodada

24arodada

25a rodada
11/9 - Domingo (horário a definir)

26a rodada

Palmeiras x Cruzeiro

27arodada

28arodada

29a rodada

30a rodada
5/10 - Quarta-feira (horário a definir)

31arodada

32arodada

33a rodada
23/10 - Domingo (horário a definir)

34arodada

35a rodada

36arodada
2/11 - Quarta-feira (horário a defi
if�lil.í••I,.?f"
Juventude x Fortaleza

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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LIGA NACIONAL

Malwee enfrenta o Joinville
na reestréia do ala Falcão

Melhor do mundo

tá preparado para
Itar a dar show

aS quadras
JARAGUÃ DO SUL - Tudo

onto para a reestréia de Falcão.

num dia de decisão para a

alwee. O time ocupa o 150 lugar
classificação da LigaNacional
mquatro pontos, mas tem dois

gos amenos que a líder Intelly/
enalty, que tem 15 pontos. O

gocontra o Joinville hoje, às 11

oras, com transmissão da SporTv,
r ervirá como base para a

ecuperação do time na

ompetição. Depois do [oinville,
,Malwee terá mais quatro jogos
em casa e precisa somar o maior

úmero de pontos possíveis.
"Em casa não podemos pensar

nem no empate. Precisamos

ganhar sempre", disse o supervisor
fini técnico Kléber Rangel. "Dispu

tamos três competições uma em

cima da outra. Ganhamos duas e

a outra fomos vice. O desgaste
tisico e mental é nítido", disse

ainda, comentando sobre o empate
com o Chapecó. Para Rangel, 'o

,

desgaste é naturar'\Ê�sargf�xiíc1à
, 1 HI-l,l '

.. ' (

mental é normal. Mas agora o time
tem Uma motivação extra com a

o time fez um treino físico e depois um tático. A idéia é ir para cima do Joinville logo no começo

volta de Falcão". Uma vitória no

jogo de hoje já deixa a Malwee
entre os dez melhores da

competição. "Não é hora de ficar

desesperado agora!'.
O supervisor disse que Falcão

vem treinando bem. "Ele é o

Roger e Nery são os dois
I desfalques do Corinthians

DA' REDAÇÃO O
Corinthians deverá ter dois

é desfalques para a partida contra
o Juventude, amanhã, na rodada
de abertura' do Campeonato
�rasileiro 2005. O lateral Gustavo
Nery - substituído no intervalo
do jogo de quarta-feira, contra o

Figueirense pela Copa do Brasil
-ainda não se recuperou de uma
lesão muscular e deve ficar de

I fora. Edson deverá, mais uma vez,
ser deslocado para o setor.

O Outro desfalque é o meia
Roger. O jogador - que já não
Jogou na quarta-feira - deverá
ftcar mais um jogo de fora. "É
preCiso ser inteligente. Este será
apenas o primeiro de 43 jogos do

) cam
'

peonato. Emelhor a gente se

Poupar agora, para não agravar a
Contusão e ficar com um

problema maior", explicou o

Jogador. O meia deverá ser

substituído por Rosinei.
d'

O treinador tem ainda uma.

d
UVtda no ataque: ainda não se

):Ctdiu se vai jogar com Gil ou
o ao lado de Tevez. A equipe do

Corinthians deve jogar com

Fábio Costa; Anderson, Betão e

Sebá; Coelho, Marcelo Mattos,
Rosinei, Carlos Alberto, Rosinei
e Edson; Gil (J ô) e Tevez.
Corinthians x Juventude está

marcado para amanhã, às 16

horas, no Pacaembu.

• A equipe do Corlnthians
deve jogar com Fábio

Costa; Anderson, Betão e

Sebá; Coelho, Marcelo
Mattos, Rosinei, Carlos
Alberto, Rosinei e Edson;
Gil (Jô) e Tevez.

• O lateral Gustavo Nery
ainda não se recuperou de
uma lesão muscular e

deve ficar de fora. Edson

deverá, mais uma vez, ser

deslocado para o setor.

melhor do mundo. Vai sim precisar
de um processo de readaptação,
mas não vai demorar muito",
comentou. Falcão já conhece a

base do time, pois é a mesma do
ano passado e, para Rangel, será
mais fá'cil por esse motivo. Os

ingressos para a partida de hoje
estão sendo vendidos na Rede de
PostosMime porR$ 7,00. Além de
Malwee e [oinville, jogam hoje
tambémMacaé:xAtlântico às 19h.

Amanhã, ao meio-dia, jogam
Intelly x Ulbra.

Celso Roth chega hoje no Rio

e se apresenta ao Flamengo
)

DA REDAÇÃO - O Flamengo
confirmou ontem o acerto com o

treinador Celso Roth. O treinador

chega ao clube no sábado, assina o

contrato e assiste ao jogo entre

Flamengo e Cruzeiro no Maracanã.
Andrade comandao time rubro-negro
napartida. Roth assume oficialmente
o comando na segunda-feira.

Roth foiprocurado peladiretoria
do Flamengo ainda no início desta
semana, mas devido ao alto pedido
salarial, o acordo demorou a ser

selado. Antes da contratação de
Celso Roth, o Flamengo chegou a

cogitar o nome deWaldemar Lemos

para dirigir o time rubro-negro. Com
Cuca no comando do time carioca, o

Flamengo não conseguiu a

classificaçãoparaa finalnemdaTaça
Guanabara e nem para a Taça Rio.
Na Taça Rio, o Flamengo foi.
desclassificado com uma derrota por
4 a 1 para o Fluminense, que seria o

campeão carioca.
NaCopadoBrasil, aequipe rubro

negra foi desclassificada pelo Ceará.
Após perder em casa por 2 a O, o
Flamengoempatoupor 1 a 1 com time

nordestino e deu adeus à competição.
No entanto, uma decisão do STJD
pode trazero time carioca de volta a
disputa. O Ceará foi punido no ano

passadopor ter usado um laranjapara
entrar na Justiça Comum e foi

proibido de participar do estadual, da
Copa do Brasil e da Série B. O time

cearense recorreu da sentença e pôde
participar das competições. No
entanto, um novo julgamento deve
ocorrer noS1JD.

• O Ceará foi punido no

ano passado por ter usado
um laranja para entrar na

Justiça Comum e foi

proibido de participar do
estadual, da Copa do Brasil
e da Série B.

• No entanto, um novo

julgamento deve ocorrer no

STJD. Caso a liminar do
Ceará seja derrubada, o
Flamengo volta a participar
da Copa do Brasil.

JULIMAR PIVATTO

DE ·FUNDO _LI

Dança dos técnicos
Hoje começa o Campeonato
Brasileiro da Série A. E, como
todos os outros anos, a dança
dos técnicos promete ser

grande. Times que não

investiram muito em

contratações e que vem de

campanhas vergonhosas nos

estaduais já deixa os

treinadores na berlinda. A

primeira manifestação foi da
torcida do Coritiba, que pede
a demissão de Antõnio

Lopes. Mas a permanência
do treinador foi garantida
pelo presidente Giovani

Gionédis.

Glnásn. Jt" .. :0

A procura de ingressos para o jogo de hoje entre e Malwee e Joinville
é grande.Tanto que a Rede de Postos Mime, ponto de venda,já pediu
ontem de manhã mais ingressos para a diretoria da Malwee. A reestréia

de Falcão está movimentando o torcedor jaraguaense, que promete
incentivar do início ao fim. Segundo o diretor de futebol do clube, Cacá
Pavanello, a torcida de Joinville pediu 150 ingressos, mas a diretoria
não liberou."Vamos dar preferência para o nosso torcedor''disse Cacá.

Quem ainda quiser ingresso terá que sé apressar, senão vai ter que se

contentar em ver o jogo na televisão ou acompanhar pelo rádio.

Mais um nome

A procura por técnico no

São Paulo continua. A bola

da vez agora é o técnico

da seleção peruana Paulo

Autuori. Mas é bom
lembrar que ele já recusou

uma proposta do
Corinthians antes de o

Timão contratar o

Passarei Ia. Mas a

preferência mesmo é do

técnico do Internacional

Muricy Ramalho. A
dificuldade em trazer de

volta o Muricy está na

multa rescisória: R$ 700

mil estão dificultando o

acerto.

Reunião
Na próxima quarta-feira a

Liga Jaraguaense de Futsal

se reúne na sede para
decidir o novo presidente.
O encontro acontece às

sete da noite e terá a
-

presença de todos os

clubes filiados que terão

direito a voto. A chapa
vencedora apresentará as

propostas para o mandate
de um ano.

DA REDAÇÃO - Vencer a

primeira partida do Campeonato
Brasileiro para transmitir mais

confiança aos torcedores é o

objetivo do Paraná na partida de

hoje, às 16h, contra o Goiás, no
Estádio Pinheirão, em Curitiba

(PR). "Independentemente de

quem jogue vai ter que dar o

máximo porque necessitamos

começar bem o campeonato", diz
o zagueiro Fernando Lombardi.

Experiente em Campeonato
Brasileiro, o goleiro Flávio é um dos

que têm procurado ajudar o

técnico Lori Sandri na

conscientização dos jogadores
sobre a importância de cada um

dos jogos. "Cada jogo será uma

decisão e esperamos colocar isso na

cabeça de cada jogador
principalmente os mais novo",
afirma. Sandri quer apenas muita

determinação dos jogadores. "O
adversário (Goiás) joga no mesmo
sistema, por isso quem tiver mais

qualidade e determinação vai

empurrar o outro para o campo

dele", avisa.

Números
Figueirense e Atlético-MG se

enfrentam hoje no Mineirão

pela 11a vez em

competições nacionais. O

primeiro confronto foi em
16 de dezembro de 1973 e

o Atlético venceu em Santa

Catarina por 3x1. O último

confronto foi no ano

passado, em novembro,
quando o �igueirense bateu
os mineiros por 2x1 em

Ribeirão Preto. (SP). ._ i ,r.

julimar@terra.com.br
·_*t'1%%}1ilTh;\·\'%·.jj__@;m__�w.'__"" :ml

"
,

Paraná tem necessidade de

começar bem na Série A

Para não desmotivar ninguém,
ele prefere não caracterizar os

jogadores como titulares. "Todos
têm direito de reivindicar um lugar
na equipe desde que, quando
entrarem, façam omelhor possível,
pois aí ninguém vai tirá-los",
acentua. Dos novos contratados

apenas o atacante André Dias irá

estrear, tendo como companheiro
o veterano Renaldo.

• Paraná - Flávio; Fernando

Lombardi, João Paulo e Da

Silva; Alex, Beta, Everton
César, Tiago Neves e

Vicente; Renafdo e André

Dia�. Técnico: Lori Sandri.

• Goiás - Harlei;Cleber,
André Dias e André Leone;
Júnior, Vítor, Tiago, Jorge
Mutt e Rodrigo Tabata; Lei
e Juliano. Técnico: Péricles
Chamusca.

Fone/Fax: (47) 370-8655
• Preto Waldemar Grubba,�61_2 _� V�I�La�,! .._Jaraguã do �ul w Sç .

Novo Conceito
em TransDc,ne

Transporte para
IluDlenau (Fur.J.

Jolnvllle (Odese. OnlVille eSeoall
além de viagens estaduais e interestaduais
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"Sou um só, mas sou um. Não posso realizar tudo,
mas posso fazer alguma coisa. E, por ser incapaz
de tudo, não vou recusar o pouco que posso fazer.'

Eduard Everett Halle(1822-1909), escritor americano.

Noite de 13/4 no restaurante Allegro, onde aconteceu um jantar com degustação de'
vinhos com a presença do sommelier Guilherme Correa, formado na Itália, em parceria
com a Decanter de Joinville:

Proprietários do
restaurante Allegro:
Rafael, Maria
Hermínia e Porto

Jussara e Gido Seifert Elisabeth Okada, o sommelier Guilherme Correa e Waldiberto Pires

Casamento de ValqlJiria e

Douglas 80go dia 09 de
abril na Estância Ribeirão

Grande - organizado por

Regina Eventos

Vo ê merece MAIS comodidade
Dl> io-X inicial ao tratamento ortodôntico, todos os
R�0t:b(r ntos são realizados aqui mesmo na

O\toMais, em
.

s as
.

instalações, que além de
trA· dernas são bem lçcalizadas, no centro da cidade.

Mi

c

Sii" li

7>..., ;4leMaH�J*e UJ,.."i/l*c;._.-..... C;;:;'1j 4,..�

t 7)
t;'

It altlmepliLJi 11781 .. SIIIEI! &10 ., Cellt�o' • Ed, Medi ClinIcas) • Joinvllre • se

EM DIA
.:. FM 105.7

Inaugurada na quinta-feira, dia 21, a emissora FM 105.7 instalada em
Guaramirim. A rádio tem abrangência na microrregião da Amvali e aJgunl
municípios do Norte/Nordeste do estado. O empreendimento é um,
iniciativa dos sócios, industrial Antídio Aleixo Lunelli e do radialista e jornalisQ
Celso Luiz Nagel.

.:. TARDE COR-DE-ROSA
No dia 4 de maio, a partir das 14h, a Rede Feminina de Combate ao Cânc� V
de Jaraguá do Sul convida para mais uma Tarde Cor-de-Rosa,no Clube
Atlético Baependi. Além do delicioso café, haverá um desfile de modae
sorteios de brindes. Os convites poderão ser adquiridos na Rede Feminina,
com as voluntárias ou no local.

.:. CONCURSO
A Biblioteca PúblicaMunicipal"Rui Barbosa"abriu novo período de inscrições
para o concurso que escolherá o seu logotipo. As inscrições poderão Se!

feitas até o dia 18 de maio e todos os munícipes jaraguaenses podem e

participar. Informações na Biblioteca Pública,Telefone (47) 275-1300, Ramal n

30. E-mail: blbIlQteca@Jarag�êldosul.com.br

.:. LEITURAS
A Biblioteca Pública Municipal "Rui Barbosa" também está com um belo

projeto: está coletando sugestões de leituras dos próprios leitores em forma
de sinopse para colocar no mural. Estas sinopses servirão de indicação de eh
leitura para outras pessoas e podem ser entregues na Biblioteca Pública, s

Rua Ida Bona Rocha, 101, por fax 275-1300 ou através do endereço
eletrônico blbliotecl!@Jarl!gul!dos�l.com.br.

•:. EXPOSIÇÃO
Está aberta para visitação até o próximo dia 05 de maio, no Museu Histórico

Ide Jaraguá do Sul Emílio da Silva, a "Exposição Indígena" que retrata a

cultura indígena e está acontecendo neste mês até o infdo do próximo em am

função do Dia do fndio, comemorado em 19 de abril. O Museu Histórico

está aberto de terça a sexta-feira das 8h30min às 11 h30min e das 13h30min
às 16h30min, às quartas-feiras das 19h30min às 21 h30min, aos sábados,
das 9h às 12h e aos domingos das 15h às 18h .

•:. TRIBUTO À GUITARRA
Para marcar os 15 anos de atuação em Jaraguá do Sul, a Escola de Música

Bicho Grilo apresenta no dia 7 de maio C? espetáculo "BG3 - Um tributo à

guitarra; no PequenoTeatro do centro Cultural da SCAR.O show acontece

às 20h30min, com a participação de guitarristas da reqiãtrNorte do estado.
Os ingressos podem ser adquiridos na secretaria da Escola de Música Bicho

Grilo, loja o Boticário do Shopping Breithaupt e na loja de instrumentos e

musicais Agito. Informações pelos telefones (47) 275-2477 e 370-6488 .

•:. VESTIBULAR DE INVERNO
OS cursos superiores da Faculdade deTecnologia do SENAI/Jaraguá do Sul,
Gestão da Produção Industrial, autorizado pelo MEC no início do mês de

março e Produção Mecânica, serão oferecidos no vestibular de inverno,

previsto para junho. Das 80 vagas oferecidas do curso deGestão da ProduçãO
Industrial, 40 serão oferecidas no SENAI/Pomerode. O objetivo do curso de

Gestão é capacitar profissionais, em nível tecnológico, com ênfase no

planejamento, organização, gerenciamento, controle e avaliação dos

processos produtivos. E o curso superior de Produção Mecânica, tem a

proposta direcionada para a formação de profissionais especializados na

produção mecânica, voltada aos processos produtivos e sua gestão.

1("" -J....J-. fi' IfS:J4.rUJ
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Pllle numaloJI O Boticário.
L6 vod encontrlestlse multas outra. op�6"

para presentear quem você gOlta,
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