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amzada defesa para Mauro que pode ser preso
Congresso
examina hoje
inouilinato

BltASILIA, 10 (Meridional)
_ Por falta de número regi-
mental o Câmara Federal nfio
pode proceder ontem a dlscus
sáo das matérias constantes-
da Ordem do Dia. Enquanto
Isso, o Congresso Nacional
está convocado pnra hoje, is
10 horas, a fim de que seja
procedida a votação do pro-
jeto de lei oriundo do Executl
vo tratando da reformularão
da lei do lnqulllnato. Como
se sabe a matéria teve sua
discussão encerrada na sexta-
feira passada, durante sua
sessão íiiatini.i.i dr Congresso.
(Tabela para cálculo dos alu-

guéls, na página 4).

Debatido
destino da
Força e Luz

As classes produtoras para-
naenses serão consultadas pc-
lo Governo do Esta-Jo, sobre a
possibilidade de virem elas a
adquirir da Eletrohrns, a
Companhia Força e Luz ou
se associorem a quem assumir
o seu encargo. A decisão foi
tomada ontem, cm reunião rea
llzada no Palácio Iguaçu entre
o governador Ney Braga, o
min'stro Mauro Thibau, de
Minas o Energia, Cel. Lauro
Campos, presidente da Comis-
são Executiva do Plano do Cnr
vão Nacional e diretores da
CopeL

Foi ainda debatida a reavs-
Ilação do ativo fje empresas
concessionárias de serviço pú
bl'.co. com permissão para rea
Justamente de tarifas do ener
gia elétrica no Estado, (l.a pá
glna do 2.0 caderno).

Câmara rejeita
correção na
Prefeitura

A correção monetária nos
débitos fiscais em atraso com
a municipalidade nàfl será opli
cada em Curitiba. Esta ini a
decisão da Câmara Municipal
que ontem rejeitou por 9 vo-
tos contra 6, a mensagem do
prefeito Ivo Arzua. propondo
aquela medida, aprovando as
sim o parecer contrário da
Comissão do Legislação e Jus-
tlço daquela Casa. Um voto

decidiu a retirada da matéria:
c do pedecista feliemnn
Schler, que concordou com os
termos do parecer, (l-a pãgi-
na- do 2o caderno).

Virão 200
mil doses r:

de vacinas
Para complementar o pro-

grama de vaclnaçüo em to-
do o Estado, dever&o chegar
a Curitiba nos próximos
dias, cerca de 200 mil do-
ses de vacina contra polio-
miellte, perfazendo um to-
tal de 530 mü doses que se-
rão aplicadas no Paraná. A
SSP dará também continul-
dade à vacinaç&o contra a
varíola com a entrega de
mais 300 mil doses pelo MI-
nistério da Saúde.

Enquanto isso, a Universt-
dade do Paraná, está vact-
nando toda a população do
litoral (durante a realização
da V Universidade Volante).

Foram fornecidas 25 mil do-
ses para a.lmuntzaç&o antl-
pollo naquela região. (Pá-
glna 6).

Preocupada cora os aeontsol-
mentos do Goiás, a dlreçfto na.
clonal do PSD enviou ontem à
Goiânia uma Comissão Espe-
ciai «Jo partido, chefiada pelosenador Wilson Gonçalves, pa-ra manter entendimentos com
o governador M,auro Borges e
obter deste Informações sobre
a situação no Estado. Amanhã
aquele senador deverá relatar,
em reunião do bancada os seus
contatos em Goiânia, 

'ond» 
a-

prosentou ontem ao governadorMauro Borges e Benador Pe-dro Ludovlco «a solidariedade
Irrestrita do PSD nacional, fa-co ao Interminável Jogo do manobras o pressões, visando omandato do governador deGoiás>.

*
Os mais categorizados lideresdo PSD não escondiam, na tarde de ontem, a profunda amar

(jura polo que vem sucedendo,
para os quais, a mais revoltan-te tortura sofro o partido, do-
pois de 31 do março. Lembra-
bam que o próprio Estado de
Gólás está sofrendo com esta«"novela* sem fim, com seu co-
mércio praticamente parado e
Intimidados os seus setores In
dustriais.
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BRASÍLIA, 10 (Meridional) — A condição Imposta pi»
ra decretação do impedimento do governador Mauro Borges,
do Goiás, é a do quo seu sucessor soja sou pai, o senador
Pedro Ludovico, segundo informação de fonte do Ministério

Justiça. ,

O afastamento do sr. Mauro Borges poderá ocorrer

com seu enquadramento na cel de Segurança Nacional. In-

formantes militares disseram que a entrega de minerais a-

tomico» para países comunistas, em qua Mauro Borges está

implicado, é uma acusação que basta para afasti-lo da vida

pública. Por outro lado, as bancadas do PSD a PTB no Con „

grosso estarão reunidas hoje, para organizar uma frento )
única em defesa do governador goiano. (Página 3).

Os deputados Antônio Lopes
«Júnior e Jorge Nassar, em no-
me da Assembléia Legislativa,
vão tentar junto à direção da
Rede Ferroviária Federal, a li-
beraoâo do pagamento dos vem-
clmentos dos Inativos o pen-••lonlstas da Rede y»3£So Par
rana-Sanfá' Catarina, corres-
pendentes aos anos de 1960,
1961 o 1962. Na presença de
perto de mil Inativos e penslo-
nlslas da RVFSC que pedi-
ram socorro aos parlamentares
(foto) a Assembléia Loglria-
tiva aprovou ontem a constitui-
çSo de uma comissão para ir
à Guanabara para resolver o
assunto diante do drama que
vêm vivendo as famílias daquo-
les antigos ferroviários. (La
página do 2.o caderno).

Inaugurada
a Usina
Mourão I
Com a presença do ml-

nistro Mauro Thibau, de Mi-
nas e Energia, o governador
Ney Braga inaugurou domln
go em Campo Mourão, a
Usina Hidrelétrica Mourão I,
com capacidade de 2.125 kw,
podendo produzir 42 milhões
de kw/h por ano. Essa capa-
cidade atual será aumentada,
em breve, para 8.500 kw,
com o funcionamento de dois
novos geradores, já em mon-
tagem. A usina atenderá aos
municípios de Campo Mou-
rão e Peabiru, devendo ali-
mentar o sistema regional
que compreende 15 municl-
pios. (Página 4).

Lacerda candidato por
maioria absoluta da
Convenção udenista

A Convenção da UDN, realizada em São Paulo, e que
domingo aponto» o nome. de Carlos Lacerda como candidato

partidário è Presidência da República, foi sem dúvida, a
.mais expressiva de todas as já realizadas pelo partido. As ca*
racteristicas do plenário, não desmentiram as previsões dos
observadores, mas, sim, surpreenderam pela quase totalida-
de de manifestações em favor do sr. Carlos Lacerda. Cada
vez que o nome do governador carioca era mencionado, o

plenário prorrompia em manifestações ruidosas de júbilo:
apenas uma minoria mostrava-se reservada.

Sob calorosos aplausos, Lacerda fêz seu discurso, ao
encerramento da convenção, já na qualidade de candidato
oficial, dizendo, a ceíto trecho:

«Só haveria um perigo de voltarmos a ter uma dita*
dura no Brasil, que é o de não usarmos com suficiente vigor,
as armas da democracia, para evitar que ela degenere. E é
democracia só se arma quando o povo está nas ruas, escla-
recido, vigilante, mobilizado. Foi assim que nós o prepara-
mos para a ação militar. E' assim que o vamos preparar pa*
ra a eleição».

O governador Lacerda disse,-mais adiante que a pri*
meira cie todas as mudanças, aquela sem a qual nenhuma
outra é possível nem sincera, é a mudança da mentalidade
nacional, e que o problema do Brasil.não é o de simples re-
formas, mas de uma profunda e verdadeira revolução, que
não comporta a pasmaceira da opinião pública, transfor-
inando-a em decepção como as anteriores, de ÁS, 54, etc»,
tPágina 3)
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faça seu dinheiro

t :¦ S& <th Õt <lh <^ <ít -íh <0* <tí* *íí* (CtB

íJlíãlSrÍ! ÍÍI<lt!<rt'r1\<ft4fc<ít,ríl(!t(*ÍI 9

.aaaamÜ-. íít ^ *4. *íí. *$. 4í\ ^K ^SsmU

ú'i*'^4jag.--^BWHHBHM

crescer valorizar

render multiplicar trabalhar por você!

aplique suas economias em

letras de câmbio safra
o melhor rendimento com a máxima garantia

safra 3. a.
crédito, financiamento e Investimentos
a maior empresa brasileira no aceite
de ietras de câmbio I
ligada ao banque pour ledeve.oppen.ent;

.commerciai (genebra, suiça).

capital e reservas: -
56.500.000 francos suíssos")
(17 bilhões de cruzeiros,
aproximadamente)

informações:
SOFIPAR _
rua josé loureiro, 12 8.1027
telefone 4 28 25

SAFRA S.A.
ir

aos nossos
acionistas, .
clientes,
colaboradores e
amigos,

temjos a satisfagão de comunicar que o total de DEPÓSITOS, em nosso]
Banco, ultrapassou a cifra de

Cr$ 100.000.000.00000
(Cem bilhões de cruzeiro»)

BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS,,S%A.
Agora, com Capita! e Reservas de Cr$ 19JS6.988.233,10
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CaMriLcl?Míila Crise Monetária no Sul é Grave: Empresas
ree», Intensiva*» a certos fatos quo ameaçam reduzir aln* - ¦

AS AUTORIDADES brasileiras mostram-se, ao que pa-
ree». Insensíveis a certos fatos quo ameaçam reduzir aln
da mais a participação brasileira no suprimento mundial
do café. Até agora, nio se conheço nenhuma providencia do
Brasil par* saber, eom exatidão, as dimensões do trabalho
quo vem desenvolvendo a FAO com, a finalidade de resta*
belocer a cultura Arábica na Abisslnia. A informação foi ira-
vtida a publico pelo sr. Brasilio Ponteado Machado, em rou*
niio da Junta Administrativa do IBC, na qual representa a
lavoura paulista. Constatou o sr. Brasilio Penteado Machidop
conformo registramos na ocasião, quo o café Arábica foi
oxpulso do planalto abissinico devido à incidência de mo-
lostias e pragas, que agora, a FAO pretende controlar, a fim
do quo a África, alem do Robusta, possa também produzir
• rubiácea de boa bebida, quo é aquele cultlivada no Brasil.

Esse programa da FAO, segundo ainda aquele leader
da'cafeieultura paulista, constitui uma das mais serias amea-
ças a posição brasileira no mercado mundial de café. E' qua
a África produzindo apenas o café Robusta, |é consegue,
ano após, conquistar novas parcelas do mercado internado-
nal em prejuízo dos fornecimentos brasileiros; se dispuser
também, de cafés do boas bebidas, então sua força com*
petitiva, auxiliada pela «guarda-chuva» de preços tradicio*
nalmenio mantido pelo Brasil, será ainda mais perigosa.

Não vemos alarmismo na advertência formulada
pelo sr. Brasilio Penteado Machado no plenário da Junta
Administrativa do IBC. Esse representante da lavoura cafeei*
ra, conhecido pelo bom-senso e comedimento dos sous pro
nunciamentos, somente fez apontar um serio perigo que
surge para a nossa economia cafeeirs, que é o principal
setor dis atividades agrícolas e a poderosa fonte da receita
cambial de que dispor; o Brasil. Suas ponderações merecem
a atenção do todos aqueles, dentro ou fora do governo, que
sabem avaliar a importância de quo se reveste o café para
o nesso pais.

Por isso, é estranhavel que, oficialmente, nada este*
(a sendo feito com a intenção do conhecer as exatas dimen-
soes do trabalho desenvolvido pela FAO — que é um orga*
nismo da ONU — na Abissinia, eom a finalidade de eriar eon
dições ao cultivo do café Arábica nesse e cm cutros paises
africanos.

Evidentemente, a noticia, divulgada por técnicos in-
gleses, sobre a provável Crlplicação das safras africanas den-
tro de 2 ou 3 anos o o retorno do café Arábica è África são
do!s fates que deverão sugerir novas posições do Brasil no
mercado cafeeiro mundial, inclusive com a revisã-< do nos*
to comportamento no Convênio Internecional do ví.jfc.

Argumentos
ra Papalvos

Eugênio Gudin
bre 1961, FORAM DB C0%
MAIS ALTOS do que os cor-
respondentes ao aumento do
custo da vida e, do 1963 sò-
bre 1962, de 40% mais ai-
tos>.
Pois é da sorte desses fun-

clonários que tiveram reajusta-
mentos de cerca de 80%, DF,
60% E DB 40%, AUSM DO
QUE ERA NECESSÁRIO FA-
RA COMPENSAR O CDSTO
DE VIDA, que k sensibilidade
angélica do ministro sa apóla
ao pensar que essas pobres vi-
tlmas (!) v£o sofrer uma redu-
çao de 8%, ou um aumento do
apenas 14%!

N&o so poderia, cm principio,
deixar do enaltecer o alto es-
plrlto do caridade crista do mi-
nistro, ae nfto fosse quo essa
generosidade para com um de-
terminado grupo de funciona-
rios seria arrancada, por melo
de emissões de papel-moeda,
de toda a população, rica, po-
bre e às vezes paupérrima, do
pais inteiro.

Note-se quo tudo quanto exi-
ge a lei que o sr. Juarez Távo-
ra não quer aplicar é que os
vencimentos dos funcionários
das autarquias SEJAM EQÜI-
PARADOS 'AOS DO FUNCIO-"CISMO. Este, o suposto casti-
go. A única e pequena altera-
ção necessária para o caso da.
Rode Ferroviária é a da ne-
cessidade de discriminação re-
glonal. —é—

Sem quebra do respeito de
que por todos os títulos é cre-
dor o eminente sr. presidente
da República, náo se lhe pode
deixar de pedir que mante-
nha unidade e coerência na ge-
rência dos negócios públicos.
Os mesmos jornais que publi-
caram a cxposíçfi.0 do ministro
Juarez Távora pedindo mais 39
bilões para o déficit da Rede
Ferroviária reproduziam as pa- •
lavras do diretor executivo da
SUMOC (Banco Central) dizen-
do que

«do déficit do Tesouro do 550
blliões ATÉ SETEMBRO,
460 blllões correspondiam ao
déficit das autarquias, em-
presas mistas etc, e que,
DftSSE DÉFICIT DE 9 ME-
SES, SOO BIEIOES eram o
produto de uma POLÍTICA
SALARIAL CONDENA-
VEL...> acrescentando que
«estão encaminhadas as me-
dldas PARA A REDUÇÃO
DftSSE DÉFICIT com a re-
visão da estrutura salarial
daqueles órgãos, através da
equiparação com os venci-
mentos dos' funcionários et-
vis*.
E po mesmo dia dizia muito

judiciosamente o ministro da
Fazenda, em Santo André:

«Mas a principal causa da
elevaçáo de preços, que se vt«
nha fazendo sentir de ma-
nelra violenta, está ligada ac
¦«déficit» de caixa do Tesou*
ro Nacional. Esse fato é pú-
blico e notório. O que, en-
tretanto, se deixa de acen-
tuar é que esse enorme de-
sequilfbrio flnaneeiro resulta
de uma MENTALIDADE
DISTRIBDTITVA, DISSOCIA
DA DOS PROBLEMAS DA
PRODUÇÃO. » como se, a-
cintosamente, houvesse a
preocupação etn distribuir e
a despreocupação de produ-
sir.

Na Marinha Mercante e .
PRINCIPALMENTE NA KÍS
DB FERROVIÁRIA, a «lha
de salários superava de muito
a receita bruta. Ja nfio ae tra

(Conclui na «Va nas. 0» *o cad.).

¦¦oa

RIO — Ninguém melhor do
que eu tem exata noção do que
teria acontecido a este pais se
nào tivéssemos, na undéclma
hora, escorraçado o caudilho e
os comunistas que dele se ser-•riam. No tocante k Inflação, os
elementos colhidos nas buscas
dadas nos redutos e depósitos
do inimigo confirmam quo a
completa desmoralizaçáo da
moeda fazia parte do plano que
devia preceder k Implantaçáo
do novo regime*

Dai náo se conclui porém que
o mérito das medidas tomadas
pelo Governo Revolucionário, no
setor financeiro como nos de-
mais, possa ser aferido por
comparação com o que teria
acontecido so tivéssemos per-
menecldo sob o jugo dos ener
•jumenos e comunistas que nos
dominavam o cujo objetivo era
«acatamento o de fazer ruir to-
das as bases do nossa civiliza-
ção cristã e ocidental. Quando
bo fala de Inflação, por exemplo
n&o o cccltável invocar o argu
mento de que Goulart nos te-
ria levado a uma alta de 144%
ao ano. para demonstrar que
as medidas adotadas pelo atual
sjovérno são ns melhores pos-
Blvein. O fnto de Goulart errar
na rroporç&o, de 1.000 não jus
ttflca que pratiquemos erros
J»a proporção de 500. Os atos
e medidas do atual governo hão
de ser apreciados pelo confron
to com o que de melhor é possi
vel realizar em cada caso.

B' deste critério, de querer
afurir do mérito das medidns
qne se estão adotando pela com
paraç&o com a desgraça a que
nos teria levado o desgoverno
Goulart, que o ministro Juarez
Távora lança mâo na exposição
eom que agora pretende justi-
ficar, perante o Congresso, a
necessidade de mais 39 bilhões
de cruzeiros, nor ano, para des
pejar nesso tonei de Danaldes.
«ju* 6 a sua Rédo Ferroviária.
O argumento do «podia ser
pior» náo é licito, para gente
seria. Procura o ministro justi
ficar um aumento de despesa
de pessoal da Rede de 91% em
relaç&o a 1963, com o nrgumen
to de que no regime Goulart
esse aumento teria sido de .... I
173%. Tenha paciência; «podia
•er pior» n&o é argumento.-9-

A lamúria apresentada pelo
ministro Juarez nara justificar
um aumento de 39 billões, além
dos 300 blllOes do déficit atual, .
é ristvei. Se náo, vejamos: diz*j* E. Excla.:

«Se forem adotados os sala- t
rios resultantes da apllcaçáo da
lei (4.345) do aumento do fun- >;¦
cionalismo civil, 70% dos far- •,
roviários terminariam por so-
frer.uma redução de vencimen-
tos da ordem de 8% (!), en-
quanto 7% nfto receberiam ma-
jorneao alguma (que Infelizes!)
*s ÍS% só alcançariam um au-•mento médio de 14% (coita-
dos)».

N&o sei como o ilustre mints-
tro se apleda dessa situação a
que ficariam reduzidos os fun-
eionárfos da Rede quando se
sabe, como cttado cm meu últi-
mo artigo, que

«os aumentos recebidos pelos«>—-ri^rlos até 1960 Impor-
tn , pm TJMA MELHORIA
DF SALÁRIO REAL DB
327% em comemoração eom
a de 48% do salárlomlntmo,
em relação ao periodo 1940/
43».
Mais ainda, que. segundo os

ía^os do Anuário Estatístico
da Rêde*para 1.964.

- €0» aumentos de salários eom
cedidos na Rede, do 1883 -ao*

Pagam Empregados com Mercadorias
PORTO ALEGRE, 10 (Merl-

dional) — Agravou-se ainda
mais o crlso de dinheiro no Sul
do Estado. Em Pelotas, onde a
filtuaçfio parece ser mais grave
inúmeras empresas estão tem
poder comprar attf estampllhaa
para selar os títulos, 0 esta ao-
mana pagaram réus operar-os
com mercadorias.

Estas Informações foram
trazidas por Um grupo de II-
deres das classes produtora»
dc várias cldodes do' Sul para
a Federação das Indústria» *
lambem pura o governo do Es-
tado. Entre outros destacados
dlrtf.*"ntes ds emprísan figu»
ram na comitiva os írs. Hugo
Poetsh da Silva, presidente do
Centro dos Indústrias de Pelo-
tas, Antônio Mtlo, líder da
produção do arroz, José OU-
vo'rn, grande Industrial meta-
lúrtrlco, Cltr> Tavares de OU-
velra e Gilberto Morr, Indus-
trlais a comerciante.*..

O sr. Hugo Postch forneceu

& reportagem cópia do uma ex.
posição quo o Centro das In-
dústrlas do Pelotos já enviou
ao ministro da Fazenda, sr.
Octavio Gouveia de Bulhóes, e
íftz ainda significativas decla-
rações:

— E* t&o grave a situação
— frisou — que qua»e todos
a» firmas de Pelotas n&o têm
mesmo mais dinheiro para na-
da, o agora m«mo estão pa.
gondo seu» empregados com
gêneros alimentícios de primei
ra necessidade e com outras
mcrcaclorla3 que aceitarem...
Outras, por exemplo, já em-
penharam ou venderam suas
máquinas e Instnlaçóes, porá
poder cumprir sentenças da
Jusfça do Trabtlho, relativas
a reclamações de seus empre-
tados. Tudo por falta de dl-
nheiro...

Na exposição ao ftular da
Fazenda a situaç&o e mtnuclo-
samonte relatadn, e ao mesmo
tempo são formulada» várias
sugestões.

nicia Hoje o Sumário de
Culpa de 13 ex-Ministros
e Oficiais da Marinha
RIO. 10 (Mrldlonal) — Será Ini

ciado hoje no Superior Trlbu-
nal Militar depois de Jú Ur si-
do adiado três vezes, o sumário
de culpa dos ex-ministros Silvio
Mota, Araújo Suzano, dos almi-
rantes Washington Frazio, Arou*
jo Goiano do ex-vlce-almirante
C&ndido Aragão e do mais oito
oficiais da Marinha indiciado»
por atividades subversivas, de*
vendo o nlmlranto Silvio Motn e
o ex-viee-almfrant« Araglo re*-
ponderem a p.rococso i revelia.

Também terça-feira, as 12 ln>-
ras os nove chineses quo estão
sendo processados com outro»
nove brasileiros na Segunda Au
ditoria dc Guerra, comparecerão
àquela Auditoria. Juntamente
com o advogado de defesa So-

Chefe da «Caixinha» do Importo
de Renda em São Paulo Afirmou
que Cobrava Para César Prieto Ministro Egige

Inquérito Sobre
Falsa Vacinação

SAO PAULO, 10 (Meridional
— Continuam aparecendo deta
lhes a respeito do 1PM Inirtau-
rado para apurnr a corrupção
na Delegacia ltsgional do im-
posto de Renda. Novas o Irn-
presslonantcs acusações acabara
de ser feitas pelo agonto fIs-
cal Vicente Feola Filho, que,
além dn corroborar as declara-
ções dos outros acueados vem dl
vulgar detalhes ainda não conhe
cldos do grau de corrupção atln
gldo.

Como se sabe pelos depolmen-
tos prestados anteriormente o *r
Vicente Feoln Filho, foi o institui
dor da «caixnha», tendo eido pos
to na chefia do Serviço de Trl-
hutaçlo e riscallzação por Im-
posição do «x-deputado César
Prieto.

Dizendo-se homem de bem. o
Feola Filho declarou ter conse
vido à insistência do sr. César
Prieto. e após ter sido até mes
mo ameaçado de morte por «te
lefonemas anonimex» é que instl
tuiu «como norra.ii o pagamento

Nos Próximos 30
Dias Resultado
do Censo Escolar

RIO, 10 (rfieridional) — Dentro
de mais trinta ou sessenta dia»,
poderão ser conhecidos os retul
tados preliminares do Primeiro
Censo Escolar do Brasil promo
vido pelo MEC e IBGE paio me-
nos é o quo acredita o profes
sor Cleanto Siqueira, da Comia-
são Central d» Iniciativa. Em
várias Capital» de Estado já
foram encerrados os trabalhos
de coleta domiciliar de dados
restando, agora a arrancada fl
nal nas zonas suburbanas e ru
rals está dividida em faixa» «de'
fácil acetso e «de difícil acesso»
em que estão enquadradas vá-
rias regiões do Amazonas, Pa
rá, Mato Grosso, Goiás, Bahia e
os Territórios. Federais. Já se
pode assegurar pleno êxito nos
núcleos urbanos de Minas Go-
rais, São Paulo, Paraná. Santa
Catarina, Rio Grande do Sul,
Ceará, Pernambuco, Sergipe e
Espírito Santo.

pelos agentes fisca
tfinclas em dinheiro,
tanclsa variavam
mil cruzeiros.

, de impor
Essas Impor

entre 10 o 100

ERA DE AUR»

Confirmando o depoimento do
fiscal Brockmann, o sr. Vicente
Feola Filho declarou ter conce
guldo um avião emprestado, por
Intermédio daquele fiscal, para
auxiliar a campanha eleitoral do
»r. César Prieto. O avião, segun
do o sr. Feola Filho, era dp pro
priedade do senador Auro de
Moura Andrade

Continuando, o fiscal Feola
revelou qua era êle • encarre
gado do angariar fundos para
a campanha cieltoral do sr.
César Prieto. o que fêz diligeri
temente. Além dele, outros fa
zlam o mesmo e o próprio sr.
César Prieto se encarregava de
mandar amigos seus fazerem cor
rer listas do «contribuições» na
Delegacia Regional do Imposto
de Renda de São Paulo, Outras
delegacias também «contribui
ram»; só ¦ Delegacia' Seccional
de Santo André forneceu 5009
faixas para a campanha do então
Delegacia Regional, Segundo o
depoente, «todas as outras de'e
gacia» e lnspetorlas do Eetanit de
São Pau!o> também enviavam dl
nheiro.

O dinheiro segundo o sr, Vi
cento Feola, foi por êle próprio
entregue em mãos ao sr. César
Prieto diversas vezes, nos mais
variados local» Certa vez. em
plena Via Dutra, outras na esta
ção da Central do Brasil, no Rio
e em outros lugares da Guana
bara.

DESDE 1944

Uma das daclaraçõcs do acusa
do foi no sentido de que sabia
que o sr. César Prieto vinha so
licitando «gratificações» desde
1044. ano em que. na qualidade
do Chefe de Controle e Estatlstl
ca, o próprio sr. Prieto procede
ra ao exame da escrita das In
dústrlas Reunidas Francisco Ma
tnrazzo- Na ocasiãi ouviu dizer
que tinha havido um «acerto» pa
ra esse examo de escrita, mas não
rabo se rendeu.

O ar. Vicvnte Feola Filho cal
cuia que só éie tenha dado pes
soalmente, em mãos do sr. César
Prieto, cerca de dez milhões de
cruzeiros.

RIO, 10 (Meridional) — O ml-
nlf.tro da Saúde ir. Raimundo to
Brito, enviou comunicado «o
governador de São Paulo relte-
rando pedido de enérglc»» provfffcíncias inclusive abertura de
rigoroso inquérito par» defini-
ção de responsabilidade e punlçlo dos culpados pela «missão
de atestado falso cio vacinação
Internacional contra a varíola.

Consta qu» vária» agências do
turismo possuem atestados des-
so tipo em branco e já assina
dos. Um desses dea origem a
um* denúncl» levantada pelasautoridades sanitárias norte-amo
ricanns, que enviaram comunica
Ção ao Ministério da Saúda apon
tando o Centro do Saúde de Cam
pin«s como emissor. O fato cons
tltul violação de compromissos
Internacionais e, a» autoridades
sanitárias brasileiras Insistem na
apuração da veracidade do fato
tendo em vlst» o «sério perigo de
desprestigio do Brasil no exte-
rior>.

brasil Pinto para examinarem
os grossos volumes do processo.
Na próxima quarta-feira, o ex.
cabo Joaé Aiutlmo será jubjado
polo Conselho Permanente de
Justiça da Primeira Auditoria da
Marinha, por crime de daserçSo.
transferido d» semana passada
pelo nüo eompareeimento, na-
quela ocasião do acusado,

AMEAÇA

O sumário dos militares da Ma
rinha sofreu o primeiro e segun-
do adiamentos pela ausência do
«-«-.ministro Silvio Mota. um dos
«cussdís de subversão que sn
encontra ainda em recuperação
de uma crise cardíaca, no institn
to Brasileiro de Cardlologia, O
ministro relator advertiu, então o
sr. Heleno Cládlo Fragoeb — ad-
vogado do almirante que m o
acusado tornasse a faltar na au*
dltncla seguinte seria considera-
do revét, inlciando-se o processo
i su» revelia em situação Idén-
tica à do ex-vivo-almlrnnte Can-
dldo AragSo «jue se encontra asi
lado na Embaixada do Uruguai.
Na senáo passada, verificou-se do
fato ¦ ausência do almiranta SU-
vio Mota — qu» passou Imedla
tament» a ravél embora a audl-
êncla tivesse sido lr»nsf«rida pe-lo nio eompareeimento d» alguns
dos advogados da deirsa.

Antes d» adiar a audiência pas-sida. o ministro Ribeiro da Cot-
ta ameaçou d» prisão, preventiva
os acusado» «rujos advogados fal-
tassem terça-feira próxima, medi-
da esta qu« foi considerada do
«arbitrária» pelo» advogados que
compareceram i sesrio passada
O sumário de cupa será Iniciado
com a inquirição das testemunhas
de acusação, almirantes Hélio do
Almeida Azambuja, Fernando
Carlos de Matos, Antônio César
de Andrade; capitães de mar e
guerra José Limo. Filho ,. Dóris
Greenhatgh • o capitão de fraga
ta Clemonto José Monteiro Filho.
O único acusado a estar preso
o segundo tenente Ferro Costa, jáse encontra com excesso de pra2oem troa detento, tndo «ua situa-
Çáo preocupado, inclusive o mi-
nistro relator do r>rocesro.

(«Conclui na 4jí pá*"- do l*> cad.)

Castelo Branco Ajusta
Estatuto da Terra à
Emenda Constitucional

Candidatura Lacerda Está.
Provocando Efervecência
Entre Hostes Pessedistas

BRASÍLIA, 10 (Meridional) —
Em melo a tantos problomao, o
presidente Castelo Brancos rece
beu. com multa satisfação a apro
vação da Emenda Constitucional
que dará ao governo condições
para realizar a Reforma Agrária.
Nem mesmo a alteração introáit
zida pelo» legisladores criou obs
taculo ao chefe do Governo. Ho
je, em reuniio com o ministro Mil
ton Campos c o lider Pedro Alei
xo, o presidente examinou a for
mula para ajustar o Estatuto da
Terra i Emenda Constitucional.
no tocante ao Imposto territorial
rural. Chegou-ee à conclusão queé desnecessário uma nova men
sagem do Poder Executivo, bas-
tando um entendimento entre o
assessor parlamentar da Presiden
cia da República, sr. Asdrubal
MIsseo e o relator da matéria,
deputado Pedro Chaves,

Sori modificada toda a seeçSo
ITI — artigos 88, S« e 67 — com
» finalidade da estabelecer-se

íqu» o Imposto territorial rural
será cobrado pela União e intei-
ramente destinado aos munici-
pios. Pelo projeto atual, o relcri-
do imposto sorla arrecadado poloo governos estaduais que fica-
riam com 20 por cento, destina-
do os restantes 80 por cento
aos municípios.

Paralelamente, a satisfação queos parlamentares deram ao pre-sidente C*«rt»lo Branco, aprovan-
do a emenda da Reforma Agrária
foi descompensada pela Irrita-
taçlo motivada pelo procedi-mento da Comissão Mista queexaminou a Emenda Constitu-
cional que visa a paridadede vencimentos entre os funexpressões ofensivas, chamando odenado. Ilógico, o substltutlvotV
donado, Ilógico • inconsistente e
o Ato Institucional de famigera-
do i apenas uma fuga 1 «robel-
dia total» visto que a paridade
propriamente dita. jamais seráconseguida.

RIO, 10 (De Maurltônio Mel-
ra) — Embora o alto comanda
pessedista procure dar publicar-
mente impressão do tranqulMda.
de, o certo é que a cândida'ura
Carlos Lacerda está. provocan-
do uma natural efervescência
dentro do PSD, onde se sucedem
as conversas reserradas e o es-
tudo das implicações políticas da
abertura, pela ÚDN, do proo.es-
cesso de sucessão presidencial.
Pela boca de seus lideres, o P.
S. D. tem dito que a candldatu-
ra Lacerda vê ntrora slmplesmcn
te flsua formalização, desde quo
já era esperada, nmprestnndo.
lhe tão somente as caractnrísti-
cas do «um fato normal». A ter
dade, entretanto, é que os pes-
sedistas não somente so mos.
tram agitados com a antecipa-
ção da campanha' eleitoral po*lo candidato udenista, como, '
por Igual, com a. ausência, no»
quadros do PSD de um cândida
to do repercussão eleitoral para
lançar no tabuleiro da sucessão.
Para suprir «Sta falha comecom
a conversar entre si cm termos
isolados, com vistas u decisão
que deverão tomar na terça.fel-
ra, quando so reunirá em Brasl-
lia o Diretório Nacional do l-ar
tido para dar uma satisfação pu
bllca das disposições - sucesso-
rias do PSD.

COGITAÇÃO

O presidente do PSD, sr. Ama
tsü Peixoto, bo desdobre, nea
conversas reservadas com sous

' 
tL

companheiros de partido, pro.
curando sondar as opiniões co-
mo preparativos para a reunião
de terça-feira. Pede sugestões
não somente quanto ao compor
tamento do partido, como tam.
bem em relação a nomes jndagan
do por exemplo, que acham do lan
camento de um candidato extrai
do dos quadros do próprio par-
tido. O FlHnto, por exemplo, ou
o Tancrcdo Neves. Deixa para o
interlocutor pensar no seu pro.
prio nome — dele. Amaral Pei-
xoto.

Acontece, entretanto, que os
três citados, embora altamente
qualificados dentro do partido,
não preenchem — para os ele-'
mentos ora conversados — as li.
nhas preestabeleddas dos crite-
rios, já anunciados do apresen-
tar nomes que de modo algum
possam sor acusados de repre.
sentarem a volta da situação der
rubada em marca Tancredo Ne-
ves e Amaral Peixoto por exem-
pio, segupdo um lider pessedista,
poderiam'vir a ser apresentadi-s
como tal no curso da campanha
política pelos adversários com
transito no quadro revouclonarlo
militar. O primeiro por rua. leal
• decidida cooperação . com o
presidente depcüto. O outro por
motivos idênticos ,lembrando-se
até mtuano soas ligações viscerais
com o clima de onde nasceu po.
litlcamente a sr. João Goulart
Relativo a ambos poderiam mes*
mo vir a ett desenc&vadas. invés
tl-r^ções até agora não reveladas.

vaiRomaria a Itajubá
Comemorar os 50 Anos
da Posse de Wenceslau
BEI.0 HORIZONTE, 10 (Merl-

dional) — No dia 15 do novem-
bro. faz cinqüenta anos que as
sumiu a Presidência da Repúbll
ca o sr. Wenceslau Bm. o gran-
de estadista mineiro. Essa data
será festivamente comemorada
por iniciativa dos amlgoe do Ilus
tre coestaduano que, no seu re-
tiro de Itajubá, continua Inspi-
rando os nossos governos com o
mesmo tirocinio. a mesma am-
pela visão dos problemas nacio-
nal*?, o mesmo patriotismo.

UM PRESIDENTE

Quase centenário, Wenceslau
Bral vive cercado da estima e
do respeite dds mineiros, em íta-
Juba, onde recebe conUnuamen-
to as mais afetuosas mensagens
de apreço e consideração de todos]
oe brasileiros. O governo .Wenccs .
lati Braz assinalou, entre outras
coisas, por duas iniciativas de
repercussão: aliando-se is de-
mooacias, declarou guerra h Ale
manha imperial, colocando o
Brasil dentro do ntovlrninto. xe-r
covador quo começou na firan*

de conflagração mundial Apesar
da*? vicíssiludcs decorrentes da
guerra, o estadista mineiro evitou que a inflação dominasse oPais, rea!Izanc?o uma campanha
do poupança e de produção qU0alcançou todas as camadas so-ciais. Foi severo nos gastos públicos, dando exemplo i Nação, o
que levou também os partícula-res a adotar idêntica conduta, salvando o Brasil da debacte econô-nica.

. ÍIOMARIA CÍVICA

O presidente Wenceslau Brss
levou para a República as altas
e austeras virtudes da grei ml-
nelra: o equilíbrio, a prohidude,
o sonso da ordem, tendêneta para o entendimento e a harmonia,
o espirito de Justiça.

O seu quatriênio foi, pol«j, con
siderado um dos mais expressi-
vos da República, razão sn*- que,em 18 de novembro, deva rer
lembrado is novas gerações como
um Instante da vida republica-

na de trabalho e de fé nos prin
. eiploa que fundamentara a vida

livre..

Comunidade
da Mancha

Assis Chateaubrtand
STOKE IrrANDxTTVrLLE, Inglaterra, T d» novembro de l»*i

Via Rauter — Ouvi e vi a rainha ler um diacuiso, fa* poucoes
minuto». A imagem, tanto da BBC quanto da televisão Indepett-
dente, estava magnífica. Se um baiano aqui *»«*«*« J"1™ *J
vtdeo, exclamaria :«Até parece nossa Itapoan!>. O rádto-outlnt*
de Salvador cismou que a melhor imagem de televisão «a Bua.

Já tenho visto a rainha outras vezes no video. Sendo tons
natureza corajoso, senhor», no fundo seu temperamento é cio
um tímida.

Leu multo bem a fala trabalhista.
Isto, entretanto, não quer dizer quo o recado ela o «MM

com desembaraço. Náo só a pompa da solenidade mexia-lhe m.
nervos, como a literatura frivols do trabalhlsmo demagógico.
Nio lhe fora grato ser porta-voz, diante do mundo, de um»
prosa t&o chlldra.

A humanidade espera de um povo «Ia grandeza política dês-
te, num momento como o de agora, palavras do dlreçáo, frasca
de comando, lições capazes de servir de. exemplo a outras Nações
a fim de reun!-l*s debaixo da conduta britânica.

Tome a palavra a rainha para nbrir a sessão do Parlamento.
Poucos sabem, li fora, que o rei aqui nfio tem opçfto sobre e»
discurso que pronuncia na abertura do Parlamento.

Resta na Europa, depois que cou Krushchev, apenas um dl-
todor. Porque este até da Rússia desapareceu. Os ultimai foram
Stalln • Krushchev. Agora, quem impera em Miisnou 6 um cn-
leglado. Na Inglaterra, porém, durante os comidos e formação
do Gabinete, tudo se procesca em torno do Primeiro Ministro
a vista, do Primeiro Ministro escolhido, «le é quem escolhe o
Gabinete, como quem escrevo a fala do trono.

Atente-se para a inaolêncla com que Wilson rcferlu-se hoja
mesmo ã eleição do sou colega Grifflth: «Lepra parlamentar--.

Já t<*rão lido et a resenha do Inventário da mia do trono. K*
de uma tnslplda mediocridade. A melhoria das pensões para viu-
va» e aposentados, outros seguros, controle «Ia renda, proteção
e liberdade dos trabalhadores e sindicatos, interferência e fusão
de companhias para obter legitima produtividade e «so and »o>.

Está a Inglaterra diante de uma fase crucial da historia
universal.

Viram do Gaulle, hojeT
O que Couve Murvlllo declarou ontem na Assembléia Nacio-

nal s«irá de gravidade indiscutível. Anuncia aquilo que de Gaulle
ameaçava: dar passaportes aos Estados Unidos é desembarcar
Washington na França. Mas sustentando esta enormidade de
que o dialogo só será possível com a América, cada um com sua
política própria. Goldwater morreu na América, porém ressus-
citou em Pari».

A França degaullista se propõe a um duplo desembarque
da Nato o do Mercado Comum. Junte-se a isto a China e a

França municiadas com as armas nucleares.
Está em Bonn, neste momento o ministro do exterior da.

Austrália. Alarma àa últimas comunidades britânicas no Ori-
ente a presença chinesa como uma grande nação Industrial, tee-
nicamente modernizada e emergindo no cenário Internacional co
mo potência nuclear. «Isto — declaroxt em Bonn o sr. Jasluck,
ministro do Exterior da Austrália — eqüivale a uma mudança
de todo o panorama da situação no mundo moderno».

Como conciliar este mundo revolto com um Reino tinido so
querendo saber de diálogo com oa sindicatos, às viúvas e c«
apoacmtados ?

Há poucoe anos o gênio providencial do Kennedy s* lançara
para fazer com a Inglaterra a Comunidade Atlântica. Hoje, oa
trabalhistas sobem ao poder dispostos a elaborar a Comunidade
da Mancha dentro do monólogo das Unlona íarlsalcaa.

Democratização dos
Capitais nas Empresas

Wilmar Eppinger
as auxiila no seu «lesemolvimen
to.

Compreende o sistema, o em-
présümos do importâncias pelosotor industrial da Carteira de
Crédito Agrícola do Banco do
Brasil S'A em prazos variáveis
de 6 a S0 meseí, para empresas
que aceitem a formula dc aber.
tura dc seu capital à subscrição
publica e que apliquem o mon
tante recebido ao financiamento
de sua produção. Para amortiza-
Cão do empréstimo concedido do
verá a empresa usar do aumen.
to de capital subscrito o Integra
Hzado após a eretivacão do li-nanciamento e em decorrência
das condições do mesmo, fechan
do-se, assim, o circulo.

Esta fórmula evitará a de-,
pendência das empresas das cn-tldadcs financiadoras ou dn eu
trás fontof! pa»o. p levantamen-
to dc importâncias vita.s ao saudesenvolvimento, ao mesmo tem
po que diluirá seu capital entre
grande número dc subscritores.

O investimento privado devo
mesmo ser incentivado para queo capital de giro do parque in_dustrial nacional não seja dn-ifal
cado com o correr dos tempos,
em razão do desvio sempremaior do melo circulante cm poder de investidores em potencialpara as aplicações de simplesfruição.

Está claro c/ue se as emprò-
(Conclui na 4ji pág. do 2.o ca4.)

Acompanhando as reformas
previstas para os sistemas fiscnl
e econômico de nosso Pais. já
em agoso próximo passado,
publicou.se decreto de n. 5110S,
com o qual se pretendo demooro
tlzar os capitais dos empresas
nacionais, através a criação dc
Fundo de Democratização do
Capital das Empresas — FUN.
DECE.

Conhecido é o problema com
o qual so defronta a indústria
nacional cm relação k falta, do
capitais. A Inflação cria atrás
do si problemas lhe caratgristi
cos, como a exemplo a fuga dos
Investimentos particulares das
empresas com a conseqüente <a
nallzacão dos mesmos k ent.dn.
des especializadas em financia
mentos, que por sua vez os re.
metem às organizações economi
cas que delas necessitem, no-
bi ando-lhos pesados juros, atra-
véa a comercialização de títulos
de crédito. A razão disto "<»ti
no fato de asr a remuneração
dos investimentos em ações,
multo baixa em relação ao juro
quo so pode ober em aplicações
outras. O pequeno Investidor
quer ver lucros imediatos só
bre o seu capital.

Tendo em vista o problema
apontado, procura o decreto ..
54105 saná_lo criando um slste-
ma próprio de fomento à ap!l-
cação de capitais privados nas
empresas, ao mesmo tempo quo
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Resultado da Convenção Udenista
-_, '^^^^ÊmmmWmmX^maaa Conforme se prevlra, Lacerda ganhou 1&- i 5S— tSSt .{ pe, despreocupada do competições elelt
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DIRETOR DO IBC — ,A í1"1 de eln°°rar a lista quln-
j „. »un upla a 5er submetida no presi.dente da R;pub ica para a escolha do novo diretor-técnico doIBC* ^TJJlTn* h0ier,m°' =» ^"ta Administrativa da au-tarqula cafeeira O sr. Antonb Uenc, anteriormente indicado paracompor a lista, disso, ontem, antes de seguir u Guanabara, que nãoserá candidato. Informando, outrossim, quo votará no sr SleurrtSchindler. Falondo sobre o ex-chefe' do Escritório do me 

"
Hamburgo disse o parlamentar pedeclsta: «O sr. sigurd Schindlerdá exemplo de sua condição de caícicultor com a própria fazendaUbatuba. de sua propriedr.de que è, sem favor algum, uma dasmelhores do Brasil». Enquanto isso, principalmentj no Norte doEstado, especula-se muito quanto aos cinco candidatos que inte
gramo a iista. De qualquer forma, segundo informnçóes colhi-das a noite, o sr. Sigurd Schindler figura, de um modo geralem todas as listas cm formação, sendo praticamente c;rta a sua"jnclusiio.

CONSULTADO Conforme Informações traniml-
Haas -por dologodos do Paranáá convenção udeni.ia de Sao Paulo, o senador Adoipr-o d. OU-veira Franco, dos líderes nacionais. íoi dos mai, consultados porcorreligionários de iodo o país. Sua indicação psra a presidênciada UDN. conforme premesse do deputado Flores Soares (RGS)náo sa efetivou, dado ao corater extraordinário do conclave. Mas!segundo, ainda, as informações, foi dos assuntos dominantes daconvenção. A convenção para & oleição do novo chefe nacionaludenista íoi marcada para abril de 1865.

PRORROGAÇÃO Riunídó no. noite di ontem, oDiretório Municipal do PDC deCuritiba, presuntos os seus membros efetivos, aorovou por unani-mídade, moção cm favor da prorrogação do mandato do governa,dor Niy Braga. A moção aprovada determina o encaminhamento
da deliberação do Diretório Regional e, ainda, a comunicação aossenadores do Paraná, aos deputados federais, deputados estaduaise vereadores do PDC.

60 POR CENTO °* ,ervidorè« d» Assembléia te-
aislaliva dc-serão ler. iá nós pró-ximos dias, um aumento da ordem de 60 por cento. Esta a Im-

pressão dominante, ontem, no Legislativo, após ter sido aprovado,
por unanimidade, o projeto de Rosolução de autoria da ComissãoExecutiva, que visa reajustar os Vencimentos dos funcionários da-
quele Poder. A proposta da Comissõo e ds ordem de 55 por cen.lo, lendo em vista atingir-se a paridade de vencimentos com osservidores do Executivo, já quo os do Legislativo percebiam mais.até então, do que os seus colegas do Estado. Entretanto, já se fa-
3a cm uma substitutivo elevando para 60% a taxa do aumento.

VITÓRIA — — °s candidatos apoiados peloPDC em Araruva, Faxinai, Pa.ranavaí e Borrazópolis. vencerão o pleito municipal de dezem-bro próximo. Esta a declaração prestada pelo vice-govemadorAfonso Camargo Neto, ao regressar de visita àquelas municípios,acrescentou, ainda, «ter certeza de quo as eleiçõ-s, de 6 de de-zembro marcarão uma expressiva maioria de prefeitos e vercado-re3 democratas-cristães». Na próxima sexta-feira, o sr. AfonsoCamargo Neto estará em Blumenau, atendendo convite da RadioNereu Ramos, a fim de participar do programa «Preto no Branco».

REPRESENTANTE - - SJS&S** ?,y *"?* »"'-
nou decreto, ontem, dtsignendo

o sr. Agosiinho Ermelino de Leão Filho para. como reprtsontanle
do Governo do Estado. Integrar a Junta Deliberativa do Institu-
lo Nacional do Mate. No mesmo alo, os srs. Altavir Zaniollo e Cie-
cio Zenni, foram designados, respectivamente, l.o e 2.0 suplentes.

PRESENÇA A bancada udenista do Paranána Convenção Nacional que lan-
çou a candidatura do governador Carlos Lacsrda, om São Paulo,foi das mais assíduas ás reuniões do conclave. Inteiramente «la-
cerdista» a representação paranaense compareceu à todas, forman-
do na linha de frente nos aplausos às decisões do interesse do
candidato udenista à presidência da República. Diversos dos in-
tegrantes da delegação do Estado já ontem encontravam-se de
regresso a Curitiba.

POSSE O ir. Jorge de Almeida íoi em-
poisado, ontom, no cargo de De.

legado do IPASE no Paraná. A transmissão foi feiia pelo generalJosé Dominguo» dos Santos que vinha respondendo pelo cargo
desde os dias pós.revolucionérios, quando passou a dirigir o IPA-
SE no Paraná, como interventor militar. O ar. Jorge de Almeida *
servidor do Instituto já lendo exercido funções na Guanabara e
Rio Grande do Sul.|

hlft TRE — — ——— — ° d°senibargador José Pachecow i\e — junjor f0i eieit0 ,ontem, em ses-
são do Tribunal de Justiça, juiz do Tribunal Regional Eleitoral,
tendo em vista o término do mandato do des. Cunha Pereira. O
des. Jairo Campos foi eleito juiz-suplente do TRE. Por propostado des. Ferreira da Costa, íoi consignado um voto de congratu-
lnções ao des. Paula Xavier pela ascençáo à presidência daquela
Corte, assim como do aplausos ao ex-presidente do TRE.

TRÂM^ITO *» apreensão do carro do depu-rx/^iNOl ' w ..- tado Loovegildo Sales, ontem pe-Ia manhã, na avenida João Pessoa, pelo DST. gerou tuna criseno selor da Segurança Pública, determinando, inclusive, enér.
gi:as providências do governador Ney Braga. O parlamentar pes-sedlsia estacionou seu veículo, segundo êle, apenas um palmo alémda área de estacionamento do automóveis de praça. O major Jack-
son Pitombo, passando pelo local, teria determinado à um guar-da fosse procedida a apreensão. O deputado Leovegildo Sales,
diante do ocorrido, íoi levado pelo presidente da Assembléia, sr.
Antônio Ruppel, à sede do DST, visando desembaraçar o seu car.
ro imediatamente. Ambos foram msltralados por servidores da-
quele Departamento, não podando, o presidente do Legislativo,
nem usar o telefono a fim da ae comunicar com o chefe do Exe-
cutivo e comunicar a. irregularidade. Ambos, postariormente, fi-
«ram o ar. Ney Braga ciente do ocorrido, o que determinou • re.
preensão do chefe do Executivo, através da Segurança Pública,
àquele seu subordinado.' Mas a crise poderá levar o major Jack-
son Pitombo a demitir-so do DST.

LEVAWTAAÃPMTO __ _ °s bs- Jucundin° Furtado, se.«-i-VMINIMmtr-iHJ cretário 
geral do PDC do Pa-raná, e Adoodato Volpi, presidente do Diretório Municipal deCuritiba, seguirão ainda nesta semana ao Rio Grande do Sul eSenta Catarina, a fim de conhecer a situação atual e possibilida-ues futuras do PDC naqueles Estados. O" levantamento, agora

ao Sul é a continuação oo já realizado no Norte e Nordeste, ob-
íetivando colaborar com o trabalho do governador Ney Braga
oo sentido do reorganiza?, nacionalmente, a agremiação. '

FLOPF^TAI ° •**• Moscyr Silvestri requereu,«-V--KCOI/-U. ontem, e o plenário do Legisle-"vo aprovou, votos de aplausos e congratulações pela realização*m Curitiba, da IX ReuniSo da Comissão Florestal Lalino.Ameri.
:ana» Salientou que o conclave da FAO trará muitos benefícios» economia florestal do Estado,

ASSEMBLÉIA — — — Vinte e seis projetos, em váriasitidlcim —• discussões, foram aprovados du-rante a ordsm do dia da sessfio de ontem da Assembléia Legisla-
ejm^ ma^ria ei» pauta foi aprovada pacificamente. Durante oxpedlente, ocuparam a tribuna os srs- Antônio Lopes Júnior e Jor-Be Nassar, ambos tratando dos otrasados dos inativos e pensionistas
Vh de de vlaCão Paraná-Santa Catarina, do que damos deta.lhes em outro local,

SURDEZ
°_ -Tenomado técnico Jdfio Darakl da Fábrica Viermatone o
Hermes Fernandes S/A, do Rio de Janeiro, íaaendo demons-
«•ações sem compromisso no Cacique Hotel, das 8 às 20 ho-
jaa, de hoje até o dia 13 deste, unicamente. Faa audiome-
trta «a hora para saber o grau da surdes e o aparelho apro-
PHado. Procura o técnico Darakl imediatamente! São pou-"Julsstmos os aparelhos o V. poderá arrepender-sa de perdereata oportunidade.

Conforme se prevlra, Lacerda ganhou f&-
cll na convenção nacional da UDN: SOO vo-
tos vontra apenus 0. Mesmo computados
como de oposição os sufrágios dos 7.1 dele-
gados convencionais que deixaram de com-
parecer — alguns dos quais, como o sr.
Pedro AleKo, «rum declaradamente lacer-' distas —, ainda assim estaria comprovado
o amplo domínio do candidato om seu por-

tido.
A elasticidade da contagem que conso-

grou o guanaborlno leva & convicção de
que seus adversários, na legenda, ou acaba-
rão em breve reconhecendo o fato consu-
mado ou terminarão buscando nobre outra
bandeira a possibilidade de sua permanên-cia na vida poütlcn. Seria esse o caso do
sr. Amaral Neto, na Guanabara, aspirante
o sucessão estadual dn Lacerda, e que em-
born, nao esteja ali sozinho em antllucerdis-
mo na sccçfto regional, por via <ins dúvidas
Já está com um pé no PL carioca. Quantoao governador Magalhães Pinto, ínla-se na
possibilidade do vir a ser apresentado como
candidato do oposição ao escolhido pelaUDN. mas pelo PSD. .

Todavia, ainda resto uma esperança
nos antiliicerdistns: a do quo o recente con-
clave, dito definitivo, venha u ser procla-
mudo, por nova legislação eleitoral do pais,
como apenas provisório e uii-vmi Inconso
quente. Com efeito, nfirma-ae quo dlsposltl-
vo constante do anteprojeto de reforma,
elaborado pelo TSE o já era'mãos do presi-
dento da República, prestes a ser enviado uo
Congresso, fixa que as convenções partida-
rios pura escolha de candidatos só se pode-rão efetivar 120 diiis antes du data do piei-to. Sua aprovação pelo Congresso resultaria,
evidentemente, na procInmaçAo Aa nulldnde
da convenção udenista do sábado e domln-
go passados, com a conseqüente lmposslbi-
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lldade do registro, pelo TSE, da candidato-
ra Lacerda, por Inoportuna. Formalmente
triunfaria, assim, o ponto de vista do go-
vernador de Minas. E embora, ao que se po-
derls prever, viesse a persistir partidária.-
mente a candidatura, é evidente que o com-
passo de espera de mais do um ano e melo
linprilliía Lacerda de promover legalmente
sua campanha e abriria perspectivas para
seus opositores, sobretudo os da área situa-
clonista.

íi óbvio qne o dispositivo reformista
em questão começaria por Influenciar os
pleitos sucessórios estaduais que, como aron
tecerá com o nosso, deverão ocorrer Já no
ano que vem, possivelmente em outubro.
Comera ria por decretar caduca a cândida-
turu Paulo Pimentel, laaeada no ano pas-«tudo peto PTN o cujo registro já foi feito
por nosso TRE. E asseguraria que até, pe-
lo menos, maio de 196S nenhum partido po-
derla oficializar aspirante à sucessão de
Ney, dando, assim, tempo ao PTB e ao PSD
pnra se refazerem, um do abalo sofrido em
conseqüência da queda do Governo Goulart
e o outro do desgaste regional experlmen-
tado pela legenda com a divisOo que ainda
Iuvra em seu selo.

£sse adiamento compulsório do Inicio
legal do processo sucessório n&o seria desln-
tcressnnto par» o governador Ney Braga,
quer como administrador, quer como dlri-
gente político. Com êle teria garantido um
prazo maior de trabalho útil de sua equi-

pe, despreocupada de competições eleito-
mis mais agudaa entro seus membros, e,
oo mesmo tempo, conquistaria maior mar-
gem de tempo para estudar o problema da
sua sucessão e preparar, quem sobe, a Indl-
caçoo de um nome realmente do sua prefe*
rencia. Inclusive, visto o assunto pelo Angu-
lo nacional, antes aqui apreciado, nosso go-
vernador e seu partido devem ter inferes-
se expresso na aprovação do citado dispo-
sltlvo da reforma eleitoral. De fato, ao que
declara o secretário geral do PDC paro-
nnense, sr. Jucundino Furtado,, sua agro-
mlaçoo está, no momento, devotada exclu- .
slvamunto aos problemas da reorganização
e expansão da legenda. Só depois do multi-
plicado grandemente, por todo o território
do pais, o número de seus diretórios muni-
clpais, diretórios distritais e diretórios de
bairros, do arregimentar verdadeiras mas-
sas de novos militantes, em todos os Esta-
dos, e que, reconhecida uma grande estru-
tura partidária naclonnl, cogitará de Inn-
çnr seu candidato. £ste já tem nome, pro-
clama: o atual presidente da agremiação,
sr. Ney Braga.

Bem pensado, a citada proibição de es-
colha de candidatos antes de 120 dias da
data das eleiçóea só desgostará um único
partido e um único pretendente: a UDN e
Lacerda. Ainda que se trate, no caso, ape-
nos da um perigo hipotético, pois, afinal, a
reforma ainda nao foi votada no Congres-
so, é bem possível que oo udenistas em ge-
rui, a estas horas, a despeito do sua eufo-
ria pelo lançamento de seu candidato, es-
tejam'» pensar em que o perigo dí-»i.<- «con-
gelamento* por um ano e melo da cândida-
tura é bem maior que seu uso oo sol e ao
sereno, por dois anos, de que falou o pre*
sldeato Castelo Branco.

PTB e PSD organizam frente
para defender Mauro e Kruel
diz que êle pode ser preso

Reitor não concorda com
«solução simplista» usada
para «liquidação» do CNP

BRASÍLIA, 10 (Meridional) —
Preocupada e até certo ponto do
sorlentada ante os acontecimen
tos do Goiás e suas possíveis
conseqüências, a direção nacio-
nal d > PSD enviou ontem a
Goiânia, uma Comisâo Especial
do partido, tendo a frente o ae-
nador Wilson Gonçalves, a fim
do manter entendimentos com o
governador Maura Borges o
deste obter informações sobre
a situação do Estado. Amanhã,
em reunião das bancadas o se-
nador Wilson Gonçalves 'deverá
relatar os contados quo realizou
cm Goiânia, ondo apresentou on-
tem ao govemedor Maur* Bor-
ges e senídor Pedro Ludovlco
«a solidariedade irrestrita do
PSD nacional face ao in'erminá
vel jogo de manobras e pressõesvisando o mandato do governa-
dor do Goiás».

Os mais categorizados lideres
do PSD nfto escondiam, na tar-
de de ontem, a profunda amar-
gura pe'o que vem sucedendo
em Golásf para os quais, a mnis
revoltante tortura sofre o parti-
doi depois de 31 de març-», Lcm
bravam quo o próprio Estado de
Goiás está sofrendo com ests
«novela» sem fim. com seu co»
mércio praticamente parado e
intimidados cs seus setores in-
dustriais. Os estabelecimentos
bancários não opersm regular-
mente e o povo está impaciente
com falta de paz para trabalhar.

ACUSAÇÕES SEM CRÉDITO

Os lideres possedlstas não em
prestam grande importância às
acusações formuladas no gover-
nador, principalmente n-j que
tange aos casos de contrabando
e espionagem «com dólar oI'.o».

Preferem sustentar a tese de
que «tiraram mesmo o PSD pa
ra vitima, como s'e os Impuros e
os c-rruptos estivessem apenas
cm seus quadros partidários».

'llUMOUliS 
INQUIETADORES

Ontem à noite, apreensivo
com rumores relativos ao caso
de Goiás, o deputado Amaral
Peixoto solicitou ao sr. Felln.
to Muller que obt vesse infor-
maçOes concretas sobre a si-
tuação de Mauro Borges.

Nenhuma revelação de maior
profundidade foi colhida pelo IL
der matogrossehse, dado o bI-
gílo guardado pelos enoarre-
gados do IPM goiano.

FRENTE ÜN1CA

De uma atitude meramente
contemplativa ante o caso
goiano, as bancadas do PSD e
PTB no Congresso, partiram,
desde ontem, para um enfáti-
co movimento do solidariedade
ao governador Mauro Borges.

Hoje enquanto o PSD estiver
reunido para debater o pro-
blema, os petebistas estarão
mob'lizando novos setores par-tidários para formação de uma
frente única em defesa de
Mauro Borges.

PODE SER PRESO

O general Riograndino Kruel
eonferenciou cárca de mela ho-
ra com o chefe So gabinete ml-
lltar da Presidência da Repú.
bllca, general Geisel, «, após,
informou & Imprensa, qus o
depoimento do governadorMauro Borges foi feito como
defesa prévia.

Acrescentou que ae encon-
trará hojo, com o presidentaCastelo Branco, a fim da apre-
aentar-lhe o relatório verbal dasituação da Goiás. Disse, queaté o fim da semana, o- relato-
rio definitivo do Inqufrito de
Goiás, estará concluído o que

Mauro Borges náo mais será
ouvdo.

PRISÃO PREVENTIVA

Acentuou, também que n&o
faz diferença se Mauro Borges
foi ouvido como testemunha
ou Indiciado, «porque se ele es-
tiver realmente ligado ao go-vêrno deposto, pedirá a decre-
taçâo de sua, prtsão preventl.va, de acordo com a Lei de Se-
gurança Nacional».

Revelou, o general Rlogran-
dino Kruel, que cerca de qua-
tro ou seis deputados estaduala
goanos estáo implicados em
D?M da Rodobrás e a maior
parte das culpas se relaciona
com subvercfto.

DESFECHO

O deputado Alfredo Naaser
declarou que a situação deGoiás é muito grave e o des.fecho poderá ocorrer ainda es-ta semana. Disse que o IPM da(Conclui na 4a pág. do 2*> ead)

BRASÍLIA, 10 (Meridional) —
O reitor da Universidade de
Brasília, professor Vaz, leclarou
que o presidente da República
enviou ao Congresso Nacional,
projeto de lei reestruturando c
Conselho Nac-cnal de PeuquiraJs,
dando-lhe maior organ.cidado e
maior amplitude de ação.

Ao mesmo tempo, para o orca
mento de 1665, o Execut.vo fez
previsão orçamentária que per-mitirá ao Concelho, pela prin.el.
ra vez, estabelecer amplos pro
gramas de investigação clentifl-
ca o tecnológica, nos mais diver
¦os setores do conhecimento hu
mano.

FUNDAÇÕES
A Com-KHão de Educação e

Cultura da Câmara dos Depu.
tados elaborou substitutivo a ês-
?e projeto posteriormente aoro
vado pela Câmara, pelo qual se
extingue o Conselho Nacional de
Pesquisas e se criam duas fun
dações: Fundação Nacional de
Ciências e Fundação Nacional
de Tecnologia.

«Merece reparo — afirmou oreitor — o fato de uma tão pro.funda transformação, a ponto de

Lacerda regressa de trem,
fazendo pronunciamentos
na qualidade de candidato

¦o,. $ 
V°fa.declSâ0 me íaz candl°ato à Presidência da República.

fiflcsr mJieSieS 
d6 t0d°S °S EStad°S e Te"»<*lo, d« BnSfa Stificsr, ma* do que nunca, o programa que se cJaflne em nossopróprio nome: União Democrática Nacional». Com estas palav-ís

momenta W 
"^f"' dirieindo-"> «o. convencionais 

"o
momento de encerramento dos trabalhos, logo apóe seu nome tersido homologado á Presidência da República.

ACUSAÇÕES'

Depois de lembrar uma sér:e de acusações feitas contrs a euapessoa, tentando afastá-lo do caminho para a Presidência da He-publica, afirmou o governador Cario» Lacerda: «Nâo precisei mu-dar para ser vosso candidato. Creio que o sou exatamente porquenao muito, senão ao adquirir a virtude indspensável a quem go-verna — a paciência — sem perder a qualidade indispeneável aquem fiscaliza o governo — a vigüânela. Chegou o tempo da nl-tidez e da definição, porque o povo mudou a vem em nossa íire-
çao. Chegou, portanto, a nossa vez. O povo já nio quer demagogos
quo o enganem e, sim, lideres que o ajudem a construir a naçãocom a verdade e a liberdade responsável, o trabalho e a honradezdos limpos e sinceros»,

REFORMAS DAS ESTRUTURAS

A seguir, Lacerda aludiu que a propaganda de reforma das es- "'
fraturas, tão ao goeto dos ideólogos, deixou Oe seguir o formulário
russo de um. anti-Imperialismo anacrônico e retardatário e adotou
um receituárlo internacional para uso indiscriminado de todas as
repúblicas chamadas latino-americanas • acrescentou:

suprimir um órgão que Já tem
prestado, apesar da carência de
recursos, relevantes serviços ao
desenvolvimento da cêncla no
Brasil, tenha sido feita silencio,
samente, sem consulta a qutls.
quer ergãos técnicos ou socieda-
des cientlf-cas».

SOLUÇÃO SIMPLISTA

E prosseguiu: «De tal sorte,
foi com a maior das surpresas
que os meios científicos brasi
leiros e o próprio Conselho Na-
c.onal de Pesquisas se vii-jm
abruptamente frente a um pio.
jeto totalmente diverso, já apro
vado pela Câmara Federal e re-
metido ao Senado, para que este
por sua vez, sobre ele so monl.
festosse. Não podemos, por for-
ma alguma, por maiores crítl
cas que possa merecer a extru
tura do CNP, concordar com a
solução .simplista de liquidá-lo ao
invés de procurar aperfe.Coá-Io
através das emendas pertinen.
tes».

E a juntou o reitor: «Não po.
demos cencordar, e isto é o pon
to grave do problema, oom a se-
paraco da pesquisa em dais
campos: Ciênc-a Básica e Tecno
logia. «Isso, pela razão elemon-
tar de que não se separa o lns-c.
parável, não se fragmenta uni-
dade. A verdade indiscutível, é
que não existe tecnologia sem
suporte da cienca básica».

Entra ano, tal ano, e s* há uma cnnitanl* parlodi-
ca no noticiário da noua impransa ragional atra «lo a afir-
mativa de quo os inativos da Rêdo Viacfo Paraná-Santa Co»
farina apelam para quo ao lhes pague proventos atrasado».
Ontem, em número do muitas o muitas detona», encherem
o recinto da Assembléia, o que, aliis ofereceu oportunidado
para um belo espetáculo do sento democrático d» nosso»
deputados, que acolheram fraternilmente os valho» forro-
viário» o so prontificaram a trabalhar pelo atendimento do
suas justas pretensões.

Reclamsm êle» o pagamento do quo lhes m davido
por força da lei n.o 3.780, do ano do 1960. Isso, no caso dos
Inativos, quo têm, portanto, o receber o relativamente ati
agara nada menos quo quatro exercícios anuais (I) o Impor
te de vantagens financeiras garantidos m sua apertada eco-
nomia por aquele diploma legal. O» pensionistas da Rêdo
também tem a haver, a igual titulo, embora o atraso, n* to-
cante a estes, seja menor, ainda quo também gritante: de»*
de-janeiro do ano corrente.

Um grupo de deputados; conformo foi decidido a
requerimento do sr. Antônio Lopes Júnior, vai acompanhar
uma comissio dos pelicionárlos em suas andanças, junto a
quem de direito, para que, afinal, se efetive e satisfação dôi
se débito da autarquia ferroviária nacional para com seus
antigos o devotado* trabalhadores. E, de fato, m preciso quo
isso se faç» quanto antes, pois não se justifica tanta demo-
ra no cumprimento desse dever de poder público -federal,
seja qual for a alegação quo se possa fazer quanto ao «de-
ficit», que apresenta para os cofres da Nação a exploração
estatal da indústria ferroviária do pais. No caso, asse dever
ainda se acresce com o reconhecimento de que os inativos
e pensionistas da RVPSC são, todos, gente humilde, e om
sua quase totalidade, sem condições de ganhar a vida em ou-
tro» afazeres. Façamos, portanto, votos para quo o atual mt>
nistro da Viação que é afinal um dos mais destacados pro»
ceres de um partido que proclama seu permanente objetivo
da Justiça Social, faça desaparecer pelo menos essa preocu-
pação de nossos antigo» assalariados do um dos fundamen*
tais setores do sua pasta.

Câmara dos Deputados

Parlamentar critica futuro
aumento de tarifas postais
e prova ineficiência do DCT

BRASÍLIA, 10 (Merid:ona!)— Exibindo carimbos da agenc.a
da Câmara dos Deputados o
agência da Avenida VV3, o depu-
tado Da.io Coimbra, do PSD do
Kstado do Rio, provou que uma
carta demorou quinze dias, pira
ir do edifício do Congresa até ã
Aven-da VV3, em BraslUa. Criti-
cando a ineficancla do Departa-
to de Correios e Telégrafos e ci.
tando vários exemplos do pcssl-
mo serviço de entrega de corres-
pendência o representante prase
dista combateu o próximo o
«escorebante aumentos das tan_
faa postais talegráf.cas» previsto
para janeiro.

Finalizando, o deputado Daso
Coimbra desafiou o ministro
Juaxez Tavora e o diretor geral
do DCT a expedirem pelo Cor.
reio durante apenas quinze dias,
todos os processos, atos de no.
meacão e ordens de pagamento
do Ministério e do DCT, entre o
Rio o Bras.lia. «O ministro da.
Viação — salientou — é o pri-
melro a não acreditar no DCT,
pois semelhante aos grandes
bancos .envia documentos em
malotes pelas companhias ac-
reas, ou por oficiais de gabinetes.

DESASTRE DE PIRACICABA .

A tragédia de Piracicaba, on.
de um edifício em construção

desmoronou, matando dezeuaa
de pessoas ,foí lembrada pelo
deputado José Barbosa, do PTB
de Sâo Paulo, na ocasião em que
ee discutia o projeto da lei do
inquilinato, atualmente em tra.-
mitacão no Congresso.

Afirmou, o parlamenar paulis
ta, que o condomínio já havia.
sido disciplinado, ainda sue fa.-*
lhamente, desde 1928, mas a le_
glslação sobre incorporações lmo
t>.Ilidas ató o presente mom.--.n-
te, não conta com legislação es-
pecifica.

CON VEJíÇAO UDENISTJ

O deputado Brito Velho, do
PL gaúcho, pediu a transcrição
nos anais do Congresso, do dls.
curso pronunciado pelo deputado
Adauto Lúco Cardoso, da UDN
da Guanabara, durante a recen-
te convenção extraordinária uda
nlsta, realizada em São Paulo.

Pouco depois, o deputado La*
erte Vieira, da UDN de Santa,
Catarina, foi à tribuna para oo-
municar seu júbilo pela reaiU*
cão da convenção udenista. De_
pois de dizer quo «a revolução
está sendo minada pela pro {.ria
revolução,» o deputado Mário Pai
va, do PSD da Bahia, teceu se.
veras criticas ao atual Gover
no.

«O antilmperialismo de Ins-
piraçao soviética não é maia
nefasto que o neo-coloiüaiismo
econômico,'' que condenar a o
nosso paia a,. retardar seu de-

fEenvolvime ,to tecnológico, a
renunciar à possibilidade de
organizar sua autonomia eco-
nômica, a desistir de ser com-
petltivc, a formar um parque
industrial de segunda, mâo, a
manter uma agricultura de
subsistência, da mão para a
bôMa, com legiões de proletá-
rios da terra»..
PUNIÇÕES DA REVOLUÇÃO

Quanto & política interna,
disse Lacerda que a revolução
brasileira não ae esgota na
preocupação com aa punições
menores. Mas seria perigoso e
inútil não reconhecer, no afã
d© punir alguns, o sinal de de-
cepção eom certas complacên.
daa a vacllaçõea.

Depois de criticar a revolu-
Çfto de 30, que foi devorada pe-Ia ditadura, afirmou que «só
haveria um perigo de voltar-
mos a ter uma ditadura no
Brasil, que é o de não usarmos,
com suricenta vigor, as armas
<Ja democracia, para evitar queela, a e degenere. E a democra-
cia — prorseguu — só se ar-
ma quando o povo está nas
ruas, escUuwcido, vigilante,
mobilizado. Foi assim que nós
o preparamos para a açfto mi-
lltar.-E* assim que nós o pre»
pararemos para a eleição».

VUUTEBABIUDADE

•tiembrou Lacerda qu<j «ps
pontos vulneráveis da Revolu.
ção aão o caráter não revolu-
clonario de alguns setores vi-
tais do governo e a falta de
acerto entre o esforço fnan-
^•Condoi as -ta pág. de 2.9 caú.)

cisão
Elegância

OiStiriÇãO ^^HYDROiVIATIC

À VENDA NAS 1>0AS CASAS DO RAMO *
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Salários Praticamente Congelados
com Redução da Taxa Inflacionâild
DIÁRIO MILITAR

EXÉRCITO
INSPEÇÃO — O goneral Má

rio Poppo do Fleuoireclo, cbcfo
do Departamento do Produção
e Obras, eoté Inspecionando as
ewganlzaçõos qu* lhe são subor-
ellnudas e sediadas nos Eitados
do Paraná, Santa Catarlnn e
Mo Grando do Sul a partir do
amanhã. O seu regreso à Gua-
nnbara está programado para o
próximo dia 18, Utilizara avião
da FAB. Dr-sde ontem, já se en
contra cm Curitiba; dln 10. Rio
Negro; dia 11, em Lajes: dia
J3, cm Vacaria » Bento Gonçsl-
v*a; e no dia 14. no Arsenal
di Guerra General Cimnra. Fa-
rio parti «le «un eomltlvn ofl-
«tala de aeú Estndo Maior.

¦ BOLETINS — O cheio «Io T>r\
pnrtanrmto do Pir«onl da Afva
ríPomondn a observando fiel
rios difT>")sitivn> rcjjulnmpnlares
no tocante ao atendimento na
remctpa do Boletins de Mereci
mento. E' «r.ie lis» rtün vem sen
do observado por qurm do dl
relto.

COMEMO17AÇ0ES — VArina
comemorarS-s clytco milltaros,
em todo o pai", snrü». levadas
« efeito no próximo dia 15 de

novembro, no ensejo do trans-
curso do 75jo aniversário da pro
clamaçfio dn República. Na Gua
nabara entre os stba programa-
dos, a sessão solene a ter lugar
às 21 horas daquele dia no Ciu-
bR Militar quando usará da pa
lavra o profesor Rnymundo Mu
nii du Aragão, quo intorprotnrá
esse magno acontecimento ds
nossa história politica. para o
qual o Clubo Militar concorreu
noi prlmórdios de sua f.inda-
c.io. Para a referida sessão, a
dlrrção do Clube Ml'ltor, em
cuja presidência eneontra-ee o
general Monlz de Arngno. con-
vida todo» o.i seus srsoclado* a
assistirem, «emprestando tilto
significado a e.«sa manifcrtar;ão
de civismo., em face dos momen-
tos decl-lvos por que pA*M a
nacflo brasileira».

MATRICULA — Para conheci
menbn «los Internosrüos e Enfado
Maior da Exército faz raber
que, etenrlerdn n rar.fles fvre-
scntidrs pela Diretoria Geral
do Ensino, prorrogou o prazo
das Incrlcões ao oncursn d? nd-
missflo noi Cilí^los MiPtircs.
até à» 16 horas do dia 10 de
novembro em curso.

AERONÁUTICA
PARASAR INSTRUI CADÊ-

TES — Uma equipe do PARA-
SAR dos Afonsos. chefiada pelo
capitão aviador (pára qurdista)
Norl do Nascimento, realizou.
*m Piraçunungn, (SPI na Es-
cola de Aeronáutica bem süce-
dido exercício de Fuea e Evn-
tâo. durante o qual SB cadetes
«Vo So ano (que e."t» ano cm-
c'uem o curso do oficiais avi3.
dores) foram «raptados» deppo-
jados do dooumentos, dinheiro,
cigarros e fósforos, p sem quais
quer recursos, transportados em
eamlnhSes fechados e «abando-
nados» a 20 quilômetros de dis-
toneis da Escola.

Dns 50 cidetes empenhados nos
ea manobra, 23 retornaram a
Bare (jeptro. de excelente tem-
po. nn:? 'r dn hostilizados, em
iodo percurso, por insistentes
ataques aíreos bombardeio pi-
cado ? f.iço de patrulha, da In
fant:>ria de Guarda. O exercício
visou o adestramento dos futu-
rr>» pilotos militares nos caros
de em"r£pnria provocaJa j»r
pouso forcado Pm timn» inlmi-
go. Antes, os alunos foram ins
truldos para sobrevlvor cm r*>n
dlçSea edversas na selva.

MISSÃO HUMANITÁRIA — O
Serviço de Busca e Salvamento
da FAB efetuou mais uma mis

são humanitária transportando
de Mirncena «lo Norte para Belo
Horlmnte, a senh ra Onorini
A-dinha, vitima de grave acl-
donte.

CONTO ATEHNTZACAO — Re
nllrnr-se-A. no dia 11 d$ dezem-
bm próximo vindouro, no res
tiurnnte «Las Vet[as», o jantar
anual de confraternização dos
oficiais aviadores e Intendentes
da FAP„ enmnononfes da turma
de 1953, da Esco'» de Aoronâutl
ca.

NOMEADO MONSENHOR -
Em solenidade realizada ontem,
no Consistório da Igreja de Co
ração de Jesus, na rua Bonja-
mim Constant, sob a presidôn-
cia de D. José Newton de Al-
meida Baptlsta, Arcebispo de
Brasília o Vigário Militar do
Brasil foi feita a entrega ofi-
ciai do titulo de monsenhor no
capitão capelão da Aerenáutlca.
Antônio Monteiro de Birros, che
fe da Capelania do Gnblaete do
ministro da Aeronáutica. Pelo
referido diploma expedido do
Vaticano no dia 21 de *j»ÔJto da
eorente ano. Sua Santidade, o
Papa Paulo VI consedo ao referi
do capelão o titulo do «Coma-
relro Secreto Extraordl«ário>.
.n06 aRio

POLÍCIA MILITAR
TRANSCRIÇÃO DE PORTA-

RIA — O necrotério de Segu-
rança Publica dispensou o 2.0
ten. Joel de Almeida Garret, do
cargo qUe exerce em comissão,
de Delegado de Po'lcla d» Mu-
nlclpio ile Malet, e dispensar;
o 2.o sargento Louronço Gonçol-
ves do cargo de escrivão dn sub
divisão Policial «om sede no M.i
nlclpio de Cascavel e o cabo Sa
loncio Alencar Dietrlchek da fun
cio que exerço de Chefe de
Sécção de Inveslitroção c Cap-
turas, da 14.a subdivisão Po'i-
<Ü41 com sede no Município de
Paranavai; designou o l.o te-
nente José Bruno Ribas, paraexercer o cargo de Delegado da
Polfoia em eomlsUo do Munici-
pio de Bolandlal o l.o tenente
Sonny Martins Carneiro, pnra
exereer em comissão o Cargo
do De'egado de Polícia do Mu-

nlclpio de Toledo, e como Dc-
legado Especial, • Cortmel ds
Reserva Remunerailo o Coro-
nol Carlos Pinto, da mesmo Mu-
niciplo.

DECRETO N* 16.335
O Governador do Estado refor

mout dc acordo oom o art. I7d,
alínea a da Lei n.o 1943.de 23
«le junho de 54 o subfenente
José Frnnrisco de Carvalho
Netto. com os proventos de CrS
921.110, anuais e Integrais inclu
siyp os adic'onrls de 25rí> e a
gratificação do tirei por rirco de
vida.

EXCLUSÃO — A pedido, fo!
excluído do Estado efetivo da
Corporação, o soldado Elino Cl-
rlllo, pertencente ao Centro de
Formaçfio e Aperfeiçoamento,
por reforma, o subtenente José
Francisco de Carvalho Neto

PAGAMENTOS
TESOURO DO ESTADO

Ordem da pagamento, parao dia, 10 da novembro de 1984.
Escolas Isoladas da Capital

Setor «A» — «B» — «C» —
«Di — tB> — «p». Escolas
Regimento a. EJsoolas Isoladas
de Plraquaia — Colombo —
Almirante Tatnandaré — Cam
pina Orando do Sul — QuatroBarras.

O/JNASIOS E GRUPOS
ESCOLARES

Diurnos e Noturnos

Caramuru «1 Centro Bd.
Guaira tt, Centro Juvenil «]eArtes Plásticas — Oentro deArtes Industriais — iqrt. r'eRecuperação Surdos e Mu-dos -^ Centrca Bduo. Ihieatú —

Eso. Normal Jofto Macedo —
Esc. Normal Setor «B» — Esc.
Normal Betar «rAi — Bsc.
Normal Setor «D» —- Escola
Normal Diva Vldal — Maria
T. Teixeira —¦ Broola de Edu-
cação F'sloa a Desportos —
Vitor do Amaral — Nilson RI-
bas — Hildebrando de Araújo—- Colégio Rio Branco — Joaô
Guimarães — Vila Tingul —
America — João Cândido —
S. Quiteria — Püarslnhu —
Ahu de Baixo —- Jul o Save-
dra — Imaouiada Coneetqap —i
Bsc. Normal Quatro Barras —
Colégio Militar — Jullo Casar

Colégio Visconde Calru —
Canto Orfeonico — Musica o
Belas Artes — Pedro MacedoInst Politécnico.

ESTADO DO. Pi RANÁ
EDITAL

0 SUPERINTENDENTB DO PIANO DE COMBATi hSONEGAÇÃO TRIBUTARIA
no uso de suas atribuições, notifica os leiteiros
codificados sob n.os 101, TI5, 120, 129. 132. 139,
144, 145, 148, 1«I, 158, 159, 164, 16», 171, 175, 112
184, ,89, na Usina do Pasteurização do Leito, desta Ca-

pitai, a providenciarem suai inieriçãe* como contribuintes
do imposto sobre Vendas a Consignações, no prato dei
10 (de*) dias da data do presente, sob pena de autuação.

SUPERINTENDÊNCIA DO PLANO D6 COMBATE À SO-
NEGAÇÃO TRIBUTARIA EM 8 DE.NÔVEMBRO DE 1.964.

Ass. PAULO ROBERTO REGO BARROS BiSCAIA
SUPERINTENDENTE,

RIO, 10 (Meridional) — A
politica salarial do govtrno
Castelo Branco, instituída pelo
Decreto n.o 64.018, de 14 de Ju-
lho iit.-.tn ano; repousa na pre-
missa de que aa providencias ds
caráter flnonoolro encaminha-
das depois da Revolução da
Abril terminarão, em prazo re-
latlvamente curto por frear n
inflação e conduilr à establll-
r.ncjfio monetária com desenvol-
vlmento econômico. Assim, pro
oura blcrjuear os reajustamen-
tos salariais, estabelecendo ta- ,
xiim inferiores a du aumento do
cuRto do vida, numa escala quo
permitirá o oongolamento vir-
tual doa salários t&o logo as
referidas providencias sejam
coroadas de sucesso.

Em principio, as normas con-
signadas no referido Decreto
n.o 54.018 se aplicam aos rea-
Juatamentos salariais sob con-
trôlo do Governo federal (ser-
viço público federal, autarquias,
sociedades de economia mista
e paraestatals), Nao obstante,
o mesmo diploma prove a sua
aplicabilidade como ' base dns
decisões das comlssOcs de saut-
rlo-minlmo e da Justiça do Tra-
balho, bem assim das revisBe»
salariais na área dos governos
do Estados e municípios.

APOIO

As classes empresariais prt-
vadna, de modo geral, recebe-
ram com simpatia a politica sa-
larlal do Governo Revoluciona-
rio e, nns negociações de sala-
rios cm curso, procuram, atra-
V«5a de seus delegados, dar to-
do apoio às normas estabeleci-
das. JA o mesmo não ocorre
com aquelas empresas de ca-

ráter econômico mantidas pelo
Estado, sobretudo as que aem-
pre íoram administradas dentro
de rígidos prlnclplo| de téonl-
ca operacional,

Quelyam-se, estas, do perigo
a que estão expostas em face
da rlgldes das normas do sala-
rio, já que seus profissionais de
melhor categoria vfto ser for-
gados a desfnloar a equipe, na
busca do salários mais adequa-
dos nas empresas particulares
do mesmo gênero, num merca-
do que se ressente do especla-
listas de bom nível. E' o caso,
por exemplo, das grandes cen-
traia elétricos • das sidorurgl-
cas sob administração do Poder
Público.

MEIJÍIORES DIAS

O Governo adotou nova po-
lítica salarial porque chegou a
conclusão de que o critério tra-
dicional de reajustar salários
na proporção do aumento do
custo do vida seria Incompatl-
vel com as provldSnolas antl-
inflaclonárias. Dessa maneira,
procurou desongajar os salários
do carro da lnflaçáo, submeton-
do os assalariados a um des-
gasto progressivo em suü re-
rr.uneraç&o real mas acenando-
lhes com a esperança de melho-
res dias, com a melhoria dos
padrões de vida, com a subida
dc salários reais depois da es-
tablllsaçáo monetária.

Em recente publicação, a
Confederação Nacional da In-
düstrla admite que os trabalha-
dores estilo recebendo o vâo re-
ceber rcajustamentos propor-
cionnlmonto menos generosos
do «pie os qr.o antes recebiam,
mas, em contrapartida, não
mnls serfto submetidos' A ero-

\

suo inflncionárla desses reajus-
tamentos. Os novos termos do
decreto do Govôrno, deverão vi-
gorar, sem altoraçãa nominal,
pelo ; ui/.o de um nno, embo-
ra o .>eu poder aquisitivo, nesse
período, deva sofrer ainda um
certo desgosto inflacionárlo,
embora, segundo afirmam aa
autoridades, a uma taxa me-
nos violenta que a do passado
roconto.

FORMULA

O ronjustomento inicial, com
bnse do aludido decreto, é cal-
culndo de modo que a mddta do
salário real, nos 12 meses sub-
.seqllcntes, seja igual & média
do salário real do biênio ante-
rlor, acrescida de um coeficlen
te que traduza o aumento «Ia
produtividade. Para aplicação
dn fórmula do renjustamento,
basta conhecer: n) os reajus-
tes percentuais concedidos nos
24 meses antorlorcs"à nova re-
vindo salarial! b) os Índices do
custo de vida em coda um dos
24 meses anteriores à novo re-
vlsfto; c) a estimativa do indl
ce do custo de vida no mês que
se efetuo a revisão.

As informações dos Itens b)
e c) são fornecidas por instl-
tuiçOes especializados, como a
Fundnçao Getúlio Vargas, o
&EPT, etc. Quanto aos reajus
tes percentuais concedidos nos
24 meses anteriores 4 nova re-
vlsfto salarial silo eles Obvia-
mente conhecidos da empresa.
Se numa emprõsa existirem
grupos de assalariados cujos
reajustes, nos 24 meses ante-
riorés, se tenham processado cm
riutas diferentes ou em percen-
tagens diferentes, será necessá
rio tratá-los separadamente.'

Como
sôbr

Ud

oaumentos
aluguel desde 44
RIO, 10 (Meridional) — Ao

vigorar a nova Lei do Inqulll-
nato, ora em discussão na Cá-
mara Federal, os aluguéis pode
ráo ser aumentados desde 17,8
vezes, até 1,2 vezes, de acordo
com a tabela decrescente que se
inicia com os aluguéis vigentes
ou anteriores ao ano de 1944 e
conclui com os vigentes eni ..
1982. Para exemplificar, tome-
se um aluguel hipotético de ..
Cr$ 1.000,00, cujo contrato vi-
gore desde 1944 ou de data an
terior àquele ano: de acordo
com a tabela da nova lei, pas-
sara a ser de CrS 17.800,00, is-
to é, sofrerá um aumento de
17,8 vezes, assa mesmo alu-
guel, apôs a decretação dos fu
turos níveis de salárioa-mlni-
mos, sofrerá ainda, uma nova
majoração, que será de 21,0 vá
zea o aluguel contratado na do-
ta ou antes do 1944, passando
a ser, assim, de CrS 31.900,00.
Pnra se proceder ao cálculo,
bosta multiplicar o aluguel por
tantas vezes quantas especifi-
carem os números na coluna à
direita e seguinte no ano cor-
respondente à vigência do con-
trato de locação.

No caso da nova Lei do In-
qullinato entrar em vigor ainda
esse més, um aluguel que em
1944 (junho) custaria 900 cru-
seiros passará a CrS 16.020,00
enquanto um de 20 mil cruzei-
roa em junho de 1981, passará
a custar 86 mil cruzeiros.

Os.«Associados» ouviram on-
tem, o sr. Jessé Montello, pro-
fessor Catedrático da Unlverai
dade do Brasil, engenheiro e
economista, e autor de um dos
mais prático.1! estudos sobre a
nova Lei do Inquillnato.

O sr. Jessé Montello organl-
sou uma tabela, pela qual seri

possível aos Inquilinos saberem
quanto terão que pagar, após a
promulgação da lei e, mesmo,
após a decretação do novo sa-
lário mínimo, partindo da pre-
sunção do que a lei será pro-
mulgada este més e o novo sa-
lário será decretado em abril,
na base de 50%.

A TABELA

Para que oa leitores possam
saber quanto terão de pagar de

Aluguel ã- data do contrato

Junho de 1944
Junho de 1952
Junho de 1953 ,,
Junho de 1954
Junho de 1955
Junho de 1956
Junho de 1057
Junho de 1958
Junho de 1959
Junho de 1960
Junho do 1961
Junho de 1962

BOM PHOJETO

— «O critério adotado pnra
correção monetária dos alu-
guéls de prédios urbanos, cons-
tante do projeto governamen-
tal, ora em tramitação no Con-
gresso, é um dos melhores que
poderia ser Idealizado, tendo em
vista que por seu intermédio po
de ser alcançado, no fim de 10
anos, um aluguel compatível
com o valor do imóvel. Sendo
esse prazo suficientemente
gTando os acréscimos sucessl-
vos para atingir esse aluguel
são relativamente pequenos.
Além disso, prevê ainda o pro-

,Lr

aluguel, segundo os cálculos do
professor Jesac Montello, basta
multiplicar o aluguel que paga
va em junho «le um dos anos
citados e multiplicar pelo nú-
mero da coluna no.Iado. E, para
saber quanto terá o pagnr de-
pois do novo salário mínimo,
basta multiplicar o aluguel pe-
Ia segunda coluna.

Este sistema evita as dez ope
rações que normalmente teriam
de ser feltns pnra se conseguir
o novo aluguel:

Aumento Aumento
após vigorar após o futuro

u lei salário-
mínimo

17,8 21.9
8,5 10,5
8,0 0,0
6,3 7,8
5.7 7,0
4.8 5,9
4.2 5,2
3.9 4,8
2,9 ,-5,6
2.3 2,0
1,8 2,2
1,2 1,5

jeto que somente 60 dias após
cada elevação do salário mini-
mo serão pagos os aluguéis na
nova base, tendo dêsso modo si
do previsto um período neces-
sário para a readaptação doa
salários que vão fazer face aos
pagamentos dos acréscimos fu-
turos de aluguel», disso o eco-
nomlsta.

Explicou, mais, que o pri-
melro aluguel, quo deverá ser
pago 90 dias npós a promulga-
ção da lei, corresponde à ter-
«ja parte do aluguel que se ob-
teria considerando a ação con-
jugada do taxa Inflação e da
depreciação do Imóvel.'

Termina Este mês Prazo Para
Reavaliação das Empresas e
Liquidação dos Débitos Fiscais
RIO, 10 (Meridional) —» Ten-

«Jo em vista que multas empre-
sas não tiveram ainda efetuado
a correção monetária de seus
ativos Imobilizados, aa autorl-
dades fazendáitas catão alertan
«lo «S mesmas a cumprirem o
disposto na Lei 4,8B7|64, qua
manda prooedeí' a correção em
apreço, na forma do Artigo 57
da Lei 3.470|B8..

Somente aa concessionárias
do serviços públicos cujos lu-
cros não ultrapassarem a 12%
do capital, as empresas de ca-
pitai nao superior a 50 vezes
O salárlo-mínimo fiscal, e as
sociedades de economia mista,
poderão fazer a correção vo-
luntàriamente. Excetuando-se
esses casos, as demais empre-
sas terão obrigatoriamente de
rcaüzar a reavaliação, com au
mento de capital, até a 2.a qulnzena <I«V>to mes. Apenas a nar
te dò capital resultante da rea-
vali ação' estará gujeita ao lm-
posto de 8%, pagáveis em ia

tributo que será dispensado se
o contribuinte, nos mesmos pra<-aos, adquirir ObrigaçÓeS do Te-
sopro Nacional em valor corres
pondente ao dflbrp «to que seria
devido como imposto.

PUNIÇÕES

O nSo cumprimento da Lei,
ou sçja, deixar a empresa de
proceder & reavaliação obriga-
tória, segundo informa ò Minls-
tério da Fazenda, ensejará a
aplicação de pesadas penallda-
dès, tais como a correção mó-
netâria «ex-oficlo» do ativo imo
bilisado, para efeito de tributa-
ção, com exigência de multa
igual ao valor do Imposto e,
ainda, a perda do direito de op-
tar pela compra de Obrigações
do Tesouro.

.'*'" ÂMBITOS FISCAIS

De outra parte, está o Ml-
nistérlo da Fazenda preocupa-eu cm Si írestafi«Te« mensais,;'_ do eom a reaujariaasao doa d*»_,

bltos fiscais, tanto para arregl
mentar recursos para a caixa
do Tesouro, como para evitar
que. empresários, PQr omissão,
venham a cair na-correção mo
netária úe suas dividas, ema-
ranluindo-se em maiores difiaul
dades financeiras.

A partir da. 2.a ;uinzena dês-
te mês, tais débito < estarão su-
jeitos a, correção do seu valor,
da acordo eom os Índices bai-
xados pelo Cohselho Nacional
de Economia (Artigo 7.0 da
Lei 4.357104). A mesma regra
se aplica aos débitos já exis-
tentes na data da Lei, se aão
forem garantidos por depótitos
em moeda, ou efetivamente - li-
quidadoo.

Para se ter uma Idéia do
Anun dessa correção, basta, lem
brar que uma divida ao Tesou-
ro, de janeiro de 1960, passará
a aer cobrada, na 2,a quinzena
de novembro em oursp, a razão
de sete vezes o que era naque-
Ia épooa,

^U^UbSSHBHIbbHbÍmHeS * ^sasWBWCr^BiSWí (^XBXjte^fjM^Ma^ií^. MjfMiÉSijaaaaaaatâÊatfmaaMawlj k^MaW^^P" if?l

INAUGURADA MOURÃO
Com a preianoa do mlnlelro Mauro Thlbau, elím de oulra» auiorldndei, foi Inounursdi a Uilu»
Mourão I. con.lruida no aluai Governo cio ir. Nay Braga. Diverso» oradore» aallo.itaitm e morco da

pronreiio qua significa para o Paraai aquelo ampreendlmenlo.

Ney ao Inaugurar Usina
Mourão I: «Aqui Inicia
Nova Era Para o Estado»

Salientando qu* a Inauguração da Usina Mourão I tmbora
modeita, algnliieiva o fim do uma «ra * o Inicio d* outra na
Paraná, o govcrnndor Ney Braga realçou quo o ialo rcpreaim.
lava o xeiuliado do eaforçoa conjugados d* tua equipo do Go-
vôrno, k qual o Estado devo o surto do progresso quo nílo so
desenvolve. Sendo a primeiro vox quo um ministro do Estado
visitava Campo Mourão, o Cheio de Execuilvo ièa sentir qua o
sr. Mauro Thlbau presenciava naquele Usina a nova realidade pa-
ranaense, em que o trabalho o o fator pteponderonlo numa ad-
ministração que só objetiva o bem e«tar do povo. provendo.lhe
os meios para que isto contribua eom seu quinhão no processo
do doconvolvimcnlo. A inauguração da Usina Mourão I, em Cam-
po Mourão, realizou-se domingo, com a presença do chefe do
Executivo • do ministro de Minas * Energia, além de oulros
convidados.

As 14 horas, a convite do governador rTey Braga, o minislzo
Mauro Thibau inaugurou a Usina, procedendo-se em seguida a
visita, &s suas instalações, à barragem a&bre o rio MourãB. à cha.
mine d» equilíbrio e a casa de máquinas. Durante a cerimônia fa-
laram os srs. Parigot do Sousa, presidente da Copei, o governador
Ney Braga e o ministro Mauro Thibau.

DIAS MELHORES
Saudando o titular das Minas

c Energia, o governador Ney
Braga enalteceu a figura do
«eminente brasileiro quo boje
dirige os destinos ia Nação*, rei
terando ap61o para quo o povo
confie no (inverno e na pessoa
do marechal Castelo Branco e no
futuro do Paia. Em breve; pala-
vrns, o ministro Mauro Thibau
oxpre«?sou entusiasmo ao consta-
tar que no Paruni, «vioram Go-
vèrno e povo, Irmanados no iienl
do construir o progresso e de
lutar por dlaa melhores.» Disse
mais quo «somente vendo se
pode crer o que se fas no Pa-
raná*. para destacar que sente e
vê em noeao Estado, «um senti-
do novo do vida, pelo qual êle se
projeta no conárlo brasileiro, po
ra atingir o lugar que merece».

Disse ainda o ministro Mauro
Thlbau que o Governo fuderal
acompanha vivamente Interessa-
do a ação do GovOrno, p iraua-
enee cuja orientação 0 Paraná
ei esco e vive dando exemplos a
todo o Brasil.

MUNICÍPIOS
Com capacidade de produção

estimada em 42 tr.iihões dc c.iilô
watts-hora por ano a h!drel-tri-
co Mourão I destina-se .a abas

tecer os municípios de Campo
Mourão, Peabiru. Araruna, Enge
nheiro Beltrão, Jussara, Terra
Boa. Cianorte, Irstama, Ivaiporã.
Barbosa Ferraz, Kiinix, Mambo-
rê, Boncador, Ubiratã e Campina
da Lagoa. Com sua primeira uni
dade geradora em iyunelonumen
»o, a usina supre t!e nergia plé-
trica os dois primeiros munici-
pios, interligados pnr linha de
transmissão om 33 OQO /o'ts da
vent'a posteriormente alimen^r o
sistema regional quo está iendo
Implantado, beneficiando nume-
rnsas comunidades — das niais
progressistas do Parana. - onde
vivem perto de 30 mil pessoas.

Através da instalação do dois
novos grupos geradores, adquiri
dos sob encomenda na Itália, e
cuja montagem já está sendo piovidçnciada, será quadruplicada a
potência central, que paesará d*2,125 para 8.600 kw, propiciando
maior dlsponiblüdade de energia
e, consequentemente, a expansão
da área de influência da hldie-létrica.

Durante 13 anos arrastaram-»e.
atribuladamente, as , obras deMourão I, Beencetados os traba
lhos em meados de 1962, porforço da decisiva opgao «Jo go-vernador Ney Braga, atribuindo
prioridade às obras de intra-es-
trutura essenciais ao progresso
paranaense, vultosos Invostlmen-
tos, inclusive com refflroo finan
ceiro da CODBPAB, foram con-
centrados no empreendimento, ensejondo sua continuação, emritmo ininterrupto. A vigorosa retomada dos serviços trodmlu aeijeoução de 60 por cento da obrae suo final conclusão, permitindodesde logo que fossem beneflc'a-
dos os municípios da Campo
Mourão e Peabiru

QUINTA VEZ

Em sua oraçío, o preoidento
da Copei, Prof. Parigot de Souza,
destacou que pela quinta vez o
governador Ney Braga compare-
cia a ato do inauguração de uma
usina: Figueira, PUêto de MourSo
Emergência de Curitiba. Choplm
e Mourão I ontraram sucessiva-
mente em operação. Ém breve
Santa Isabel do Ivai, Paranaguá
Mellsaa e Salto Orando doIguasu eomeçarSo « suprir de11 émàVm iiijini.il

energia o Paraná.. MhIs de 1-200
quilômetros de linhas de trans-
miesõo vêm de sar postos cm
operação no atual Governo c
outras 1.B0O cnuonlrani-se em
c« r.ttrução.

Cinqüenta cidades são abaste-
cic'as com energia, preparando-se
desta forma, um vasto cisterna es
tadual, capaz de absorver a fu
tura produção de Capivari-Ca-
choeira e Chavenlee,

«Vai assim o Governo pauluti
na e firmamente, — prosseguiu
o presidente da COPEL — a par
da «iutrii.1 mediria» do mais pro
fundo alcance em outros campos,
estabelecendo sólida e irreversl-
velmento a Infra-estrutiaro eco
nômlca o social que prop.ciará
au povo deste Estado o desenvol
vimonto pleno das magnífica, po
tcnclalidades do Paraná. Sòmen-
te no setor a corpo da COPEI,
que Ney Braga reabilitou e co-
locou np rumo certo de seus obje
tivos, o crescimento ua produção
nestes quase quatra nnw foi do
400%, tendo passada de ;|rt mi-
lliõea de kwh em 1000 u 1S0 mi-
limes cm 1S64».

OS BENEFÍCIOS

«Já mais de 200.000 habitantes
urbanos deste Estado recebem
diretamente os benefícios «loeia
larga ação do Governo, sem se
contar a população da região da
Capital, que se encontra livro
dc um anlqullante raciona-
manto dc energia, graças ás piovldências postas cm prática o re-
sultaram na instalação da usina
de emergência cte CurlUba.

«Não se acredite, porém, queestamos a. entrever o término da
tarefa. Somente na legião' de
Curitiba, o déficit potencal doenergia para o próximo an0 éovalado em IBO milho^ ' 

lokwh. Na região de Apuea:ana-
Marlngá-Paranaval estamos Jáduplicando urgentemente nossas
Instalações, há pouco inaugura
das, para atender a um merca-
do de crescimento espetacular,
que também quase dobra as suaa
necessidades cada ano. De apen-s
10 milhões de kwh em 1960, p»s-aámos, já neste £ m de anu, aonível õb mais de 60 mllhôi-s.

MUITO A CA.iHiVH.tK

«E leremos ainda muito quetrabalhar para galgarmos o Imon
so patamar da plenitude, a par-tlr do qual o crescimento da demanda do energia elétrica serealizará dentro dos padrões «Ianormalidade. Este trabalho podqser medida pela magnitude dosInvestimentos necessários nuo
prn>-mos quatro anos, 'nü 

q-ieCapivnri-Cachoeira e Chavantss
em rem em operação, dlsp.mdo
já então tfo um sistema de dia.tribuigão que vá diretamenla aa
consumidor: 140 bilhões- de cru-
*elros a valores do hoje,

«São 35 biliipas por ano o quefia necessita para assegurar aesta população de 6 milhões de
habitantes, que será de 7 ou 0
dentro de quatro anos, a neces
Baria tranqüilidade e a seguran
ça econômico essenciais ao nou
desenvolvimento. E' isto que senecessita para garantir cada
ano ocupação a 10 mil emurega
dos novos em todo o Estado. £'isto «ue teremos de pagar pelasobrevivência de nossas Institui
çõeo e de nossa vida democratl
ca, somente no setor de energia
para nossa civilização nSo nau-frague. Pol Isto que e Governador Ney Braga compreendeu Janos priMromo» de uma campanha

relitica quo vem realizando Com
uma constância edificante des-
de o momento em que nos bra
cos do povo, subiu ai escadarias
do Palácio Iguaçu.

y MODESTO LUGAR

«A obra que ora se Inaugura
rio pode aspirsr senlo a um
modexto lugar no quadro do par
que produtor de energia do lira
pu!, Mesmo no Parani dentro de
algurs anos, será toir.Wm uma
usina modesta, Mas, para a re
gião a ser beneficiada por ela,
com cerca de 8500 km2 de área
povoada por 100 mil habitantes,
o seu sign.ficado c muito espu
ciol. E' a segurança] o progrea
so; é a fixuyüo do homem ao
melo; i a Introdução de nova
técnica do vida; a cultura; tu-
do o quo propicia. Uma dúzia
de cidades estarão sendo supri-
das dentro «te um ano, abrigam
do uma população de 40 mil ha
bltoiites, interligadas por Um
s ?tcma de transmissão do 230
km dc extensão. Localidades tAo
longínquas como Cidade Gaúcha
a mais de 100 km desta usina,
strõo atendidas. Centrtos urba
noa tão importantes como OU
norie serão supridbs mediante a
conclusão de Itnhns de transmls
sao e subestações que já esta-
m..s instalando. Mais tarde, com
y ligação Marl-gá — Cianorte
a energia debta usina será des-
locada para vlvlf.car outras cl-
dades, de Ivaiporã a Mamburi
ou Golo-Erê.

Ao finalizar, o prof. Parigot
de Souza exaltou a atuação do
secretário da Fazendo, sr. Alga
or Guimarães, «homem a quem
o Governo devo a maior parte
do quase milugre do soergulmen
to das f nanyas públicas do Es-
tado*. E concluiu:

— «Mas é sobretudo ao governador Ney Braga, que devo
agradecer c, para fazé-lo prefhoe'.qiiccòr, nuile instante, a PUnjia pos.çao na equipe de Go-
venio, paia falar somente como
cii.auao. i'arque é como c.dadãu
nu au condição individual Ue
biii.-aifciro afl.lo que deseje con-
signar o meu louvor a Key
Bi';içi, por estar contnbu.ndo de
Ciclvamenté para assegurar, janjj ma s a mim mas aos meus
filhos a garaima de um futuro
plsno ue poss bilidades. B' ne;-
ta quit duce de cidadão 0 <lc
pai, .m que me confundo coai
toáu os Uiusile ros qu0 eno-u-
t;'o a força' ma.s v.gorosa o u
íni.jeit, mais ardente para o .ncu
uárUtecimòlltS a um Homem qua«le b- lem dauo tudo até a exaus
t6p dt piópria saúde, para quenos Iülos e nossos f lhos te-nna iios uma nova perspectivada v.-ún, pura que eliminenio.
u'.fl.i.t,.va„,eiite ú tox na a.iiqiii-lante do supd.sauvoiv.men.o pu-•a que enf m conquistemos a
dempt rac a, em sua plonituüá».

FRE5SNÇAS
I

Participaram das sojenidaiiessecretários do iíHado. diretorauq Uepanamontos, presidentes
I "'retorci, da Cc.mpu.ih as de
*:on0nUB, Mista, ri! ^usentante»ne. Federações „ Assuc.ações dainuustria, uo Cumcrc.u e daLavoura dos Bancos, das cias-
S=3 produtoras, da imprensa de
tono o Estado e inúmeros convidados. Em uompanhlo do minis

¦tro Mauro Thlbau viajaram as-sessores do seu Gabinete 6 o
. Presidenta , dp Com.ssão l&áòutiva do Pjanp do Carvão Nae.unul,i-oronci 1,8'ji-ü Campos que kIwgaram a Campo do Moiiràa pr°-oedeiitet, da üusnabaia.

Prefeitos parlamentares e fi
Buras repiesohtatlvas dòs Mttal-CiP-QS da região prestigiaram o
acontecimento bem como diretares de empresas de energia eletricg no Estado, o bispo detampo Mourãp, d. Eüscu Mendes«o Prafeito do Município, sr.Milton Luiz Pcreira recepcona-ram as autoridades e partipip»*am de todas as solenidade*
que marcaram a InauguraçSo da
Usina Mourão l Depois, da in&u
guracão da subestação abaixado-ra na cidade, a Copai recepe10«ou as autoridades e o povo Pa
Usina Mourflo. I com uroa chur
rascada. , ,
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Brezhnev e Chou En-Lai Negociam Trégua
na Disputa Ideológica
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Teria eclodido nova rebelião
no Sudão: Detidos ontem dez
membros do governo deposto

Entre 0 \\J\J %*I Bi! 3U

MOSCOU, 10 (De Henry Shae
„;ro. dn UPI) — O primeiro
niinlHtro da China comunista,

Chou en-Lal, ,- 0 governante no-
ylétlco Leonld Breihnev, man-tiveram ontem conversações »e>

cretaa no Kremlin, segundo in-
formações de fontes comunls-
ta*. Acrescentam ea Informan-

tos quo é provável que os dois 11
deres rivais se tenham sonda-
do reciprocamente sobre a pos-

Nacionalização de Empresas
ilerurgicas: Trabalhistas

Oerrubam Moção de Censura
jiEWBB,BtMBaf^ "' ~~ ÍÈÊ&? ""^^^r^»^^»'^ V-t>> líjlfSrSJsffi -'7

NftSm ^W fãaWOmW *MtLmaaW m\Vm\a\\\\\W/' '/¦:

vjnBSlEPflfirSCHKW ' ¦tBSfmW'''- 'ÁA£K>'Í '¦ ¦¦''¦'¦JfmmWmmmm9mar^k'^^'^y''':-'':'J'

SmifHil^ '' "'""""^rSl^Blii"¦ ':jaf--^:?ii #$!*' ftRmBHiljf?,'•¦•
5§3sÍkP?^ V-aF :" iffls^ hBk;7-^ %K%'s; •¦¦-'¦¦ fa K^f^fe-

ROUBO DE JÓIA
NOVA YORK — Policiais lratam da tirar impret aõea digilair, doe ladrões que se apoderaram de uma
jóia no valor de 200 mil dólares, no Museu da HIs tória Natural. Trata.sn de uma jóia com oito precio-

sas gamas, inclusive a infira ES THELA DA ÍNDIA. — (Foto UPI).

Secção Livre

Contribuição Irregular
doSEStàFÍEP

Pnra so demonstrar o desvlrtuamento don
(InalldadcN do Serviço Social da, Indústria <r»-
ferlmo-no* ao Departamento Regional do ra-
raná), é necessário voltarmos àa orlfren» dn
Entidade,

Qunndo o Pmter Público Federal, sentindo
¦to dificuldades quo os encargo» de após-lfuer-
ra criavam na vida social e econômica do
pais, oom Intensas rpporciiBs5eB nas condiçOes
dn vida da coletividade, em especial das cias-
se» menos fnvorecldns, as classes produtoras,
sob n clireoiio esclarecida de Euvaldo Lodl,
Kobcrto Slnionsim o N'o"rvan Dias do Fifruelro-
do. snseriram a crlncfio do SESI como lnstrti-
mento capaz do dcstntlr a' rrermlnaçüo dr> In-
ttnênclns dlssolventes <¦ prejudiciais nos inte-
rísses da coletividade, pela implantação de um
prnjçrnmn. de trnbiilho quo oontribulssc para
n bem pstar social dos trnbalJUHores na Indús-
irln.

I'nra .-ilini-.lr esto objetivo foi Instituída
umn contrlhnlçAo obrigatória do dois por cen-
to sftbro o montante da remuneraefio paR» Pp-
los estabelecimentos Industriais e assemelhados
n tndos os seus empregados.

O decreto-lei que determinou a criação do
SESI foi extremamente tauteloso quanto ao
prniçrainn, da entidade, frisando quo na coce-
eiicío de suas finalidades o SERVIÇO SOCIAL
DA INDUSTRIA teria em vista, especialmente,
providencias no sentido da defesa dos salários
reais do trabalhador (melhoria das condições
do habitação, nutrição o higiene), a asslstên-
ela em relitçao aos problemas domésticos de-
correntes dos dificuldades de vida, as pesqui-
sas sociais e econômicas e atividades educatt-
vas e culturais, visando a valorização do ho-
mem c os Incentivos ã atividade produtora.

Esto retrospecto ó de quase duas deca-
das c. os mesmos problemas originários de após-
truerra ainda hojo sobrepesam fts classes tra-
bulhndoras, Impelindo-nos a indagnr: Ondo cwtA
o organismo quo se propunha a atender tao
dlçnlflcnnlo tarefai

A resposta 6 simples c dolorosa. Nilo ê o
nrR«\nl«r«io que fraca«»n, silo os homens quo o
«llrlironiv

CONTRATOS DE tÒCAÇAO DE SERVIÇOS
1'ma das modaliiladcs de desvio dos reetir

sos financeiros do SESI teve origem na reso-
hieRn. 143 do Conselho Nacional do SEST. Em
Unhas gcmls tal resolução autorlsnva o D«I>»r-
tamento' Naclonn^ para atender ao contrato
dn locação de serviços firmado com a Confe-
'leraçüo Nacional da Tntlústria dispcnSer aré
trís -por cento do montante riu quota que lhe
ora atribuída P"Io artitro <r»«rto do decreto
1"! mintero 9.40S. de 2841-40. IdênÜeo critério
foi estendido aos Departamentos Reçlomils
"m relaçfto às sua» receitas nos contratos do
r-rcstníao de sen-lços com as respectivas re-
'lerncôes Industriais. «_,»«»

O objeMvo da rosotttçao, wn"»» W***'
"So foi a loc.uplelnçao de parte da arrecada-
Cito <lo SESI para atender interesses das en-
lidados sindicais patronais de setrundo grau."avia, rt„ principio a possibilidade do SESI
«<í valor de serviços 

'especiais da'ConfSderaçao
e Federações Industriais para cumprir deter-
«ninadas terefa» especificas e, ao Invés de con-
*nH»r com terceiros, poderia bem se P^*"'
«aquUo que as associaçBes sindicais tiiütamt»
«"«posição. Pata tanto podariam dispender »«
*>•«* por oente de suas rece»»». Com « *env«
*ol Pereentatrem foi ampUoda »tô ctaoo P<*
cento.

CONTRATOS FICTÍCIOS PARA

SERVIÇOS INEXISTENTES

Voltamos ao 1'nrnnA o dissecaremos a
jfestilo do sr. Io (Ho Paulo Bettejra na sua du-,
pia qualidade: Presidente da Federação dos
Indústrias do Estado do Paraná e Dlrelor Re-
uluniil do Serviço Social da Indústria, Depar-
tamento Rejrlonal do ParanA,

A FederaçSo das Indústrias do Parana tem
a sede à rua Comendador Araújo, 282, S.o an-
dar, no mesmo local onde se situa a nede nd-
mlnlstrotlva do Serviço Social da Indústria. O
prédio é arrendado o quem pajça o aluguel õ
excluslTomente o SESI.

Os funoionários da Federação sâo ompre-
K-ndos do SESI. Recebem da Federação salftrto
complementar ou vice-versa, o fato é quo
prestam serviço num mesmo locnl. MolilllArlo,
maquinas e equipamentos pertencem ao SESI-
O Imobilizado da Federação era do CrS
SOO 000 00 até derembro de 1962. Em 1963 o Imo-
blllzado foi ampliado para mais Cr$ 3.1 (io.fluo.no
com a Instaloç&o do CEPI (Centro Refrional de
Produtividade Industrial), entretanto, os recur-
sos para tal fim vieram do CENPI, órR-Bo na-
cional subordinado & Confederação Nacionai
da Indústria.

Afora o CEPI, a FederaçSo se confunde
com o SESI *, nestas condições, nHo possui
quaisquer meios para prestar algum serviço
ao SESI para jnstlflcar contratos de locaçüo.
Allia, todo nao possa de mero pretexto. A ri-
g-or o SESI do Paraná este irrcfrularmento
contribuindo oom «olnoo por cento» de sua ar-
recadaçiio para a FedernçSo das Indústrias. No
exercício de 1903 foram transferidos CrÇ
10.763071,70 do SESI para a FederaçUo e esta,
por sua vex, ante tamanha sobra de recursos,
conallza-os aos bancos particulares.

A estória dos bancos ja é outra.

TRÊS ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS

Em comunicado, os dirigentes do SESI
Departamento Regional do Paraná, dizem quo
minhas acusações são falsas e leviana».

Na falta de um bom argumento, preferem
o Insulto «orno suficiente P»ra «cobrir o sol
com uma peneira». Esquece o sr. Lydlo Paulo
Bettega que possuo documentos quo compro-
vam essas acusações. Se duvidar que üfiote as
medidas prometidas, assim será mais fácil des-
nud.Vlo moral, social e sindicalmente.

% _ Minha campanha não tem qualquer
ennho poUttco-parnoarto, Trata-se exclusiva-
mente de um nlertameiilo ao Poder Público,
ao industrial sincero e autêntico e aos trnbn-
lhadores ordeiros que são ludibriados nos bo-
neflclos do Serviço Social da Indústria. Tor
uma ve» confirmo, tudo dentro do» propósi-
tos saneadores dia Revolução de Abril.

3 — OütroBsim. minhas acusações são re->
ferendadas por noticias vindas do Rio do Jo-
nelro. O sr. Coronel Assümpçao Presidente do
Conselho Nacional do SESI, declarou quo rece-
heu denúncias do Encarrogado das Sindlcân-
cias, Instituídas pelo Ato Adicional, na Delego-
cia Regional do Trabalho do Paraná, do quo
existe corrupção no SESI do Paraná.

a.) ZAIB LORIVAE LUIZ SCinjTER.
(Autorizo o ma responsabilizo pela pu-
bllcação supra no jornal DIARIO DO
PARANA', editado èm Curitiba, a.)
ZAIR JLORIVAI, IOT05 gCHUTER).

LONDRES, 10 (UPI — DIA-
RIO DO PARANA') — O Go-
virno trabalhista conquistou na
nolto de ontem sua primeira vi-
tória no Parlamento, ao ser re-
jeitada uma moçfto do censura
conservadora, por 307 contra
300 votos; apesar das dlfieul-
dades causadas pelo mau tem-
po que impediu o compareci-
mento de alguns dos seus mem-
bros, a representação traba-
lhista na Cftmava dos Comuns
que tem maioria de poucas ca-
aeiras, conseguiu a rejeição dn
moção conservadora de censu-
ra à nova nacionalização da
indústria siderúrgica, por sete
votos de dlferençn, pois a opo-
slção conservadora e liberal,
n&o conseguiu sua aprovação
com a totalidade de seus 312
membros, face à ausência de
12 deles.

NACIONALIZAÇÃO

A vitória de ontem eliminou
r pressão quo era exercida t«o-
bro o Governo trabalhista do
primeiro ministro Harold Wil-
won, por motivo de sua decisão
de nacionalizar a maior parte '
da indústria siderúrgica, que foi
estatizada durante o anterior
Governo trabalhista e retornou
aos seus proprietários parücu-
lares durante o Governo consci-
vador; embora a derrota não
obrigasse necessariamente ao
primeiro ministro Harold Wil-
son a apresentar renúncia, a-
fotaria seriamente seu pres-
gio e a disposição do seu ga-
binetc, dificultando sua gestão.

DIFICULDADE

A votação foi procedida de-
pois de um desordenado debate
de sete horas, durante o qual
os legisladores encheram a Câ-
mara dos Comuns e permanece-
ram em pé nos corredores para
vaiar os oradores do bloco con-
trário; antes, admitia-se que o
mau tempo e as enfermidades
do alguns dos representantes,
pudessem causar a derrota do
Governo, pois dois dos seus re-
presentantea estavam doentes,
reduzindo a sua maioria para
apenas 3 sobre oa outros parti-
dos da oposição; contudo, mui-
tos dos deputados, embora res-
friados e Indispostos, compare-
ceram ao recinto para votar,
como também os legisladores
escocesses, que compareceram
apesar da grande névoa quo
perturbava o trânsito pelas ro-
dovias s viajaram pelas ferro-
vias para não perderem a vo-
tação. A situação comprovou,
entretanto, quão difícil será a
Harold Wilson governar a
Grã-Bretanha com tão escas-
sa maioria de 5 bancas.

COMERCIO OOM CHINA

LONDRES, 10 (De K. C.
Thaler, da UPI — DIARIO DO
PARANA') — A China comu-
nista está interessada em ad-
quirlr na Grã-Bretanha, aviões
a jato de grande ralo de ação
para serem usados era uma ro-
ta direta com Cuba via Paquis-
tão e África, segundo foi revê-
lado ontem nesta Capital. O in-
terêsse do Pequim nestes aviões
faz parte de sua aspiração de
aumento no comércio com o
ocidente.

CHINA * URSS

Os últimos cálculos revelam
que o comércio britânico com a
China comunista poderia au-
mentar no decorrer de alguns
anos até ao total de 300 ml-
lhões de dólares anuais, aproxi-
madamente. O interesse dos chi
rteses em abastecimentos ocl-
dentais e a expectativa nacio-
nal de ampliar o comércio com
a China comunista ficaram pa-
tentes na atual feira comercial
britânica de Pequim, assim co-
mo pela visita & Capital da Chi
na continental, feita pelo ml-
nistro trabalhista do comércio,
Douglas Jnx. Acredita o Go-
vérno trabalhista que, embora o
começo seja lento, com o tem-
po haverá grandes perspectivas
face k diminuição do comércio
entre a China comunista e a
União Soviética, devida ao con-
flito ideológico, o que levou a
China se voltar ao Ocidente,
sendo a Grã-Bretanha, França
e Japão, os novos centros do
seu interesse; embora a Rflssia
ainda mantenha comércio con-
siderável com a China, muito
do que Pequim deseja adquirir
já não vem de Moscou, e em-
bora haja melhoramento naa
relações entre os dois países,
não se acredita que essa even-
tualldade restabeleça o volume
anterior nem a composição do
intercâmbio comercial stao-so-
Slótlco.,

sibllldade de estabelecer utntt
trégua na disputa slno-soviétt-
ca.

SATÉLITES APOIAM

Esta foi a primeira reunião
secreta ou reservada que man-
têm os dois estadistas dos dois
colossos do comunismo, desde
que, há três anon, Pequim e Mos
cou começaram a se atacar mu-
tuamente. Dizem mais estias
fontes que, aparentemente, nfio
participaram da reunião os ou-
tros lideres comunistas atual-
mente em Moscou cm visltn.
Chou veio k Capital russa com
um grupo de outros lideres ro-
munlstas — Inclusive Vlorlin-
lav Gomulka, da Polônia c Ja-
nos Kadar. da Hungria, para
assistir as comemoraçõoi do
47.0 aniversário da Revolução
bolchevista, mns n prinelpnl me.
ta de sua visita seria tentar a
possibilidade de acabar com n
disputa entre Moscou p Pe-
quim. Constou que Gomulkn e
outros chefes Rpólam n inicia-
tiva de Chou para que os ms-
sos e chineses resolvam discu-
tlr juntos e tentem nlennrnr ai-
guma espécie de acordo. Cir-
culoit o rumor de que Chou te-
ria pedirlo a Brezhnev que cnn-
colasse ou adiasse a Iniciativa
do Kremlin pnra que n rii.sriu-
ta Blno-sovlétlca ffisse trataria
em conferência total dos parti-
dos comunistas do mundo.

PROBLEMA DIMCM,

Segundo fontes comunistas,
Brezsnev, quo tem grandes pro-
blemas conseqüentes da dcsli-
1'iierin de Nikita Krushchev, co-
meçou a abrandar a Inslstèn-
cia do Kremlin para que a con-
feréncla ne realize no ano vin-
douro e em dezembro próximo,
haja uma reunião preparatória
em Moscou; espera-íe que
Chou regresso quinta-feira a
Pequim para comunicar os
resultados de sua viagem ao 11-
der dos comunistas chtnesus,
Mao Tse-Tung; quanto a Go-
inulka e os outros lideres Ua
Europa, partiriam de regresso
nesse mesmo dia; as fontes in-
formativas diaem que estiveram
ontem reunidos com Brezhnev,
no prcsidlum do partido, os «ca-
maradas» presentes em Mos-
cou. Observadores diplomáticos
opinaram que é pouco prova-
vei que em reunião de chineses
e russos possa ocorrer algo
mais quo escrever suas diver-
gências; alegam que o Krem-
lln não pode aceitar a ldeolo-
gla de Pequim para uma politl-
ca antlcontinental mais pvonun-
ciada, assim como suas exigên-
cias territoriais de parte da
Ásia soviética e seu empenho
em sa tornar a líder mundial do
comunismo.

Eisaku Sato assume cargo de
premier e enfrenta série de

assolam o Japão

CAIRO, 10 (UPI — DIAIUO DO
PARANA) — Foram detidos on-
tem no Sud/lo 10 membros do
destituído reRlrne ditatorial do
general Ibrahlm Aboud. que con
tlnua chefando o governo, -em
bora com podsrcs reduzidos di.'!>
de o golpe de Estado chefiado
pelo general Sir El Khallfa, co-
mo primeiro ministro. Noticias
recém chegadas a esta Capital
informam que as forças de t>n
que» e o corpo auxiliar mil tar
iniciaram durante a noite um
'8ol';e riaclonárlo» contra o no
vo regime civil de Kartum; o
golpe ic''ulii-»e a notíc!as sobre
grandes porém ps.officas innni-
festaçõcB em Kartum c outras
cidades, da« maiores rio Sitdào;
a rád'o de Omdurman d-rjé que
as manifestações fonm rcaliia-
dai <>m apoio a prisão doi 10
membros proeminentes do regi
m° deposto.

GOLPE & EXORTAÇÃO

Acrescentou a eniies&ra que
os tnan festantes grilavam viva*
«aos fu-icionárlos livres- e exl
giram a reorganização compl-í-
ta do governo; mas poucas ho

Rumores de
Nova Invasão
da Malásia

KUALA LUMPUR, 10 (UPI -
DIARIO DO PARANA') — Ai
autoridades nacioniis tomaram
medidas de precaução extremas
e iniciaram investigações em tõ-
do o pais, inclusive ordenando
estado de alerta de 2-5 horas em
toda a Malásia, face aos rumo-
r#s de que a Indonésia efetuou
novq desembarque de pára-que-
distas no território da Federação
Malásia.

ras depois das manifestações a
favor do novo prlmolro uniu¦ -
tro, sir El Kimlifa, a emissora
Informou sobro o movimento ml
litar contra seu governo. Em
transmissão aqui ouvida, a ra
dlo oficial fez veemente apelo à
populaçSo pura so lançar òs
ruas para defender o novo regi-
mo do governo instituído nela
Fronte Nacional e que por c«ta,
Inicio lmcdatamente manlfes-
taçüci nas russ.

POLICIA EM PRONTIDÃO

Anteriormente, o regime do
SiK!ao havia anunc'ado as pri-
sões dos dez generais que gover
naram o país durante os últimos
seis anos. antes da dissolução
da Junta Militar de governo, Na
última transmissão da rádio d8
Ontiurmam, o chefe provisório
da Polieia ordena que toda a
força policial se recolha a seus
quartéis, quer esteja em licença
ou em serviço fora da sede da
corporação; a Frente Nacional
esta apoiando o regime civil che
fiado pMo primeiro ministro sir
El-ICtsrnhel Khallfa. que assu
min o governo a .11 do outubro,
com a queda do gabinete do pra
sidente Ibrarrm Abou , que con
tlnua nas funções com poderes
cerceados mas chefiando as for
ças armadas nacionais.

NÃO PAGUE
MAIS ALUGUEL

A COCIL- POSSUE O S/
TERRENO e a CIBRAtAR
constroo a s/ CASA PATEN-
TE com mensalidades & partir
do Cr$ 29000.00. Inf. na Cl-
B RALAR — Rua Mar. Deodo-
ro 441.

crises que
TÓQUIO, 10 (UPI — DIA-

RIO DO PARANA') — Eisaku
Sato assumiu ontem o cargo de
primeiro ministro do Japão, c
imediatamente pôs-se a enfren-
tur uma série de problemas na-
cionais importante*; o mais
imediato deles foi a ameaça de
atos de violência pela extrema
esquerda em sinal de protesto
pela anunciada visita dos sub-
marinos nucleares norte-ameri-
canos ao Japão.

Sato foi ele>ito cheíe do Go-
vêrno pelo Parlamento, depois
de duas semanas de manobras
políticas no Partido Democrata
Liberal, a que pertence o Go-
vêrno; o novo primeiro minis-
tro anunciou imediatamente
que conservaria os ministros de
signados polo seu antecessor. Ha
yato Ikecia, que teve que re-
nunciar por motivos de saúde.

QUESTÃO SALARIAL
Outra ameaça de crise. é

causada pelos iminentes aumen
tos nos preços que certamente
darão margem às exigências de
aumentos de vencimentos e sa-
lários compensadores por p-ar-
te dos sindicatos; a explosão de

um artefato nuclear pela China
comunista também é problema
político e militar para o Govêr-
no japonês; aproximadamente 11
mil esquerdistas realizaram sá-
bado passado uma manifestação
no centro da Capital para pro
tostarem contra as visitas de sub
marinos nucleares norte-ame-
ricanos; não se anunciou atos
de violência; sábado, os ma-
nifestantes esquerdistas do Par
tido Socialista, da oposição, cho
caram-se com a policia frente
a grande base naval norte-emeri
cana, situada perto de Yokosu-
ka; mais de 80 pessoas foram fe
ridas ou foram detidas durante
o incidente. Os partidos sócia-
lista e comunista ameaçaram rea
li«ir atos de violência e provo-
car incidentes como os ocorri-
dos quando da ratificação, em
1980. do Tratado do Segurança
entre o Japão e os Estados Uni
cios, se não forem proibidas as
visitas dos submarinos nuclca-
res norte-americanos.
SUBMARINOS NUCLEARES

Os violentos incidentes de
1960 obrigaram o Governo dos
Estador. Unidos a cancelar a
visita oficial do presidente
(Conclui na 4a pág. dó ::.o cad)

DECLARAÇÃO
Declaramos, para os devidos fins, que a ORDEM OE

ENTREGA DE CAFÉ' n.o 178.529 expedida cm 19 do ou-
tubro d/ano, pelo Instituto Brasileiro do Café, fica — tom
efeilo, em virtude de ter sido extraviada, motivo pelo
qual, estamos requerendo a expedição de nova ordem da
entrega, referente a cento e sessenta (160) sacas do cafs
em grão.—

Ponta Grossa, d de novembro de 1964
COOPERATIVA MISTA «26 DE OUTUBRO» ltda.

Gerente Comercial

Sindicato Condutores dos Veículos
Rodoviários do Paraná

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
São convidados os associados para uma Assembléia geral
extraordinária, a realizar-so no dia 12 de novembro pro»
ximo, as 19,30 horas em primeira convocação com nume-
ro legal ou as 20,30 cem qualquer número de associa*
dos, obedecendo a seguinte ordem do dia:
1) - ASSUNTO REFERENTE A REAJUSTE SALARIAIS.

Local: Sede do Vasco F.C.
Rua Tapajós, próximo ponto final da linha F3*
larzinho.

a) Ivo Arazão — Presidente
a) Antônio L Pimentel — Secretario

f
Em qualquer terreno,

ei mais pneu

í?í>
para sua economia, use o

1

CREDI-PNEUS H. M:

Lojas em Curitiba - Paranaguá • Ponta Grossa -
Londrina - Maringá - Blumenau - São Paulo • I

Santos - Paranavai - Apucarana - Itajai • Campa)
Mourão -Jandaia do Sul  em Curitiba
Rua João Negrão - 595 — Rua Mal. Florianò-814

MONTÜGEM GEÔTiS COM APARELHO ESPECIAL-
EXPRESSO VANGUARD

maior número de recapagens
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Inquérito na Delegacia de
Agricultura Mostrará Esta
Semana se há Anormalidades

O sr. Waldomlro Cluyer Jü-
«lor, delegado federal do Ml-
nistério da Agricultura no Po-
raná, Informou ontem quo até
O final desta semana deverão

catar concluídos os trabalhos
da Comissão do Inquérito ins-
teurada naquelo orgfio, desig-
nada ha duas semanas para
apurar as possíveis Irrcgularl-

NOVA EMISSÃO DO
SÊLO-PROPAGAJNDA
DO IV CENTENÁRIO

O popartámanto do Corro-os o
Telégrafos colocou em circula-
çao ontem a nova emtssfio da
Seção Fllátêilcá. O novo selo pos
tal é o segundo da tério de prei
paganda do IV Centenário da Oi
dade do R o tle Janeiro corn a
taxa de CrS ?.(I0, O prlniWo pos
to em circulação tr>m i vil >r pos
tal do CrS 130

O sèln impresso era papel co.i
chê bobina'logo;nado e f Ugra-
nado ó de t-or vnrmslha, e ver
de escuro, com formato retan-
guiar vertical r o dcs:nho c
melo-ton e traçai As dimensões
tao as seguimos: do 6elo: 0040
x 0,0215 m; da pícotagetn 0,044
X 0 026m e da estampa 0,137 x
0260. A quantidade do selos por
estampa ó do 25 exemplares, o
número de estampas 6 dp. 400 000
c o total da em ssâo é de ....
10 000 000-

Dia da Bandeira
Será Comemorado
no Centro Cívico

O íffla ria Bnndeira- terá co-
memornções especiais no dia 10,
para o que foi elaborado um
programa prin S?crerarla de E-
ducaçjão a Cultura, com a par-
ttcipação da 5.a Regiüo Militar.
Ã.B 12 horas do dia consagrado
à Bandeira, rw Centro Cívico
serão prestadas homenagens ao
Pavilhão Nacional, oportun.dad"
em que aerãj incineradas as
bandeiras velhas, cjue estão em
poder de estabelecimentos da
ensino.

DESCRIÇÃO

Emoldurando o motivo princi-
pai em caracteres verdes desta
cam-sa na margem direita; «VI
sito o Rios-, na margem supe-
rlor; cDe Janeiro no seu IV Cen
lenárlo'», na margem esquerda;
«Em 19ÔOS. Na margem inferior
«Correios do Bras']v>, seguida da
taxa v-200.00»; sendo os dois úl-
timos ;eros apoiados sobre uma
barra horizontal, lendo-se portan
lo. do angulo inferior direito pa
ra o esquerdo, a Inscrição «VI-
Nlte o Rio de Janeiro no seu IV
Csntenário em 1905». O motivo
cm vermelho predomina no inte
rior da moldura formada pela le
genda, destacando-se cm primei
ro plano um corto da Praia de
Copacabana, vendo-;* no fundo
o Pão de Açúcar.

dades quo tenham ocorrld,o
com o enquadramento do fun-
cionârio, amparados pela Lei
4060. de 1862.

Disso quo eô apôs aquela da-
ta será possível saber so ncon-
teceu alguma irregularidade «
que segundo aquela lei foram
nomeadoB cerca, do 100 funclo-
nárlos, contrariando o qtte foi
noticiado na semana paísada,
quando se dizia que cerca do
800 pessoas foram nomeadas
para prestar serviços no Para-
ná:

INSTAURADA

Disse, ainda, o sr. Waldoml-
ro Gayer Júnior, que a Comis-
sâo de Inquérito foi mandada
instaurar por êle, sendo presi-
dente da referida comissão o
Br. Jofio Bnlim Neto, do Ser-
viço Interno do Promoção
Agropecuária o do Materiais
Agrícolas (Slpama). Declarou,
taW.ni, quo tal medida rcsul-
ta da portaria ministerial n.o
762, que dispôs sobro o fun-
clonamento de tais comissões
em todo o pais.

Diante disso, somente na
próxima semana será possível
saber so houve irregularidade
nas nomeações dos funciona.-
rios para serviços naquela de-
legacia, quando ficarão con-
cluidos os trabalhos.

JR-..CQR&&OS PQ: MJmV * mm%W^ -

DO IV CENTENÁRIO
O segundo selo postal d* uma «érle qus o DCT está emitindocomo propaganda do IV Centenário da Cidade do Rio de Janeiro
foi colocado em circulação ontem em Curitiba. O solo, de corvermelho • verde escuro, tem o valor postal de Cr$ 200 • destaca
em primeiro plano um corte da Praia de Copacabana. vendo-«s

ao fundo, o Pão dn Açúcar,
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MAIS UMA "IBESINHA-GELOMATIC

NUMA TAMPINHA DE
D. MARIA TEREZINHA PINHEIRO DA SILVA,

DE FLORIANÓPOLIS, A CONTEMPLADA!
CRUSH COMANDA MESMO

OS CONCURSOS!
SSo 1.004 prômios cada dia

para toda a familia. E que
prêmios! Televisoras ERGA-
231 Refrigeradores GF-IOMA-
TIC e IBESINHA1 Bicicletas
SUPER-GALL0-64I Pegas CO-
LOREXf Máquinas de costura
LEONAM! Sofns-eamn GO-
MEZI Ferros elétricos TUPY!
Bolas PELE'1

Cintos do couro para damas o
cavalheiros! Porta-Notasl Cl-
garreirasl Belas de Gudel
Esferográficas! Lápis de eôr!
Isqueirosl Conjuntos escola-
resl Papagaios de panol Co-
pos! — Junte seis tampinha»
marcadas com faranjinha o-
oetra com o desenho do pre»
mio e Você já ganhou!

Da. Maria Teresinha Pinheiro
da Silva, exigiu sua tampinha
da CHUSH no Armassm «NL
colou Macedo», a recebeu aa
hora tem importo*, sem frete •
som nais nada, am sua xesiden-
cia (rua Bolteidc 33 — Fio-
SianopoUs — S.C.) — notável
refrigerador «GELOMATIC —
I3ESINHA»! — Lombre-sa: hft
prêmios para todos noa dois
tamanhos! SSo 1.004 cada dia,

para toda a femfllal

Consumo Interno^
de Erva Mate
Continua a Subir

Em 10 masca o consumo Inter
no de mato do Brasil foi maior
em nuns.i duas mil toneladas, ao
total coísuniTdo no ano passado.
Isso é o quo mostram os dados
estatísticos revelados ontem pe
Ia Delegacia Regional do Instl
tuto Nacional do Mate pois de
janeiro a outubro desta ano o
total consumido foi de 6.116 to
nsladas, para 4-386 toneladas cort
sumidas duranto todo o período
de 1963.

Os dados daquela delegacia de
monstram também que em outu
bro último, foram ' exportada»
1.174 toneladas de erva mate
para a Argentina 2.086 toneladas
ds erva mato beneficiada para o
Uruguai, 944 toneladas de can
cheada para o mesmo destino,
562 toneladas para o Chile e 10
toneladas para a Europa, totali
Minln, os exportações para o
exterior, 4-778 toneladas.

CONSUMO INTERNO

O consumo interno foi o se-
guinte, em outubro último. Pa
rami, 280 toneladas; Rio Grande
du Sul (chimarrâo), 323 tonela-
das; l! <i Grande do Sul (chi), 2
toneladas; Mato Grosso, 12 tone
lâdas; outros Estados1 (chimar-
rão), 15 toneladas; e outros Es-
tados, chá, 283 toneladas- O con
sumo interno totalizou 917 tona
ladas sendo que o total geral
(consumido e exportado), foi do
5-695 tt neladas.

No tocanto às exportações, a
tendência, como no mès de se
tembro foi para um sensível au
mento, contrastando oom os me
ecs anteriores, quando observa-
va-se um declínio nas exportações
para os mercados tradicionais,
Multo embora, até outubro, estas
não tenham alcançado o mesmo
volume, espera-se que até o fim
do ano, subam mais. O consu
mo cm nosso Estado continua a
aumentar também.

Estarão Abertas
dia 16 Inscrição
Para Postalistas

As inscrições para c concurso
de Postallsta do DCT estarão
abertas novamente a partir de 16

de novembro, desta feita a car
go do DASP. O encerramento
das Inscrições cita previsto para
o dia 15 de dezembro a ainda
no decorrer desta semana será
baixado, edital contendo as ins-
truções para efetivação de ins
crições de candidatos no IAPI* o
que ocorre pela 3-a ver.

PROGRAMA

O programa para os exames
de Postallsta, bem como a ra
lação dos documentos necessá-
rios foi publicado no Diário Ofi
ciai da União no dia 28 de se-
tembro. Os candidatos inscritos
deverão revalidar os cartões dis
tribuidos por ocasião da InBcrí-
ção na Escola de Aperíeiçoainen
to do DCT no.5-o-andar do IAPI
sito à rua João Negrão, 21. Até
o dia de ontem não tinha sido
esclarecida a situação dos 960
candidatos anteriormente Inseri-
tos se terão ou não validade suasInscrições.

MULTILADO UliVIDO A liNCAUHRNAÇAO 1

BEB.A JR§tanlui
Feito com as melhores
GANHE!

larajas do Brasil, -^

GANHE!
Y-GA:NfH"E!

Terá Seqüência
Vacinação Contra
Pólio e Varíola

A Secretaria de Saúdj Puhilea
deverá receber uma nova nartl-
da do doses de vacina Sabin. para a complementação do prvgrama de vacinação anti-póüo emtoda a área do Estado Cerca
(Je 200 mil doses deverão chegar
R Curitiba nos piSximos dla<, sa
gundo informou o sr. Ary Schttdtoue regressou da Guanabara on-de esteve tratando do diversos
assentos referentes ao Departa-
mentos de Unidades Sanitárias.

Segundo aquele oiretor, foramaplicadas 530 mil doses de vaclna contra a poliomielite no Es-tido. devendo o plano de vací-naçSo elaborado pela DUS sercomplementado com a chegada
das novas doses. Também serádada continuidade ao programade vacinação contra a varíola «
para isso 300 mU doses deverãoser entregues à SSP pelo Minis-tério de Saúde.

UWrVERSIDADF VOL.4NTE

, A Universidade do Paraná so-•1 licitou ao Ministério de Saúde
a remessa de vacinas Sabin paraaplicação no litoral paranaensadurante a realização da V Uni-versldaría Volante em Paraná-
guá. Foram fornecidas 25 mildoses para a imunização anti-p6-lio, antecipando assim a progra-.mação da SSP naquela região.

SAÚDE MENTAL
O Departamento de Saúde

Mental da Secretaria de SaídoPública, atendendo solicitações
do Serviço de Inspeção de Sad-de, efetuou durante o mês de outubro, 269 exames neuro-psiquiá
tricoe para fins de posse, Ueen-
cal concurso e reversão No Ara-bulatórlo da Higiene" Mental
daquele Departamento foram «.tendidos durante o mês passado878 doentes, tendo efetuado
2.346 tratamentos do eletroehe-
que, além de aplicações de inje-
ções e exames de Balo X, Hquor
e sangue.
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HABITAÇÃO ; :
O problema do habitação está sendo amplamente d iscutldo no seminário que «URBS raallsa em nos-
sa Capital, com a participação de vari s entidades n*:lonei> e loco.j. O conclava teve Inicio ontem •
várias oulrsi delegações, qua ainda não vieram, d éle, também, deverão participar. Acima, aipecto
do5 trabalhos, qua tem se caracterizado pela movi tnenlaçSo * pela procura da resultados objetivos.

Sem Decisão as
Mesas Redondas
na DRT Ontem

Nenhuma daa duas mesa,
dondas qu0 realizaram ontem Jj
Delegacia Regional d 3 TrabajC
tiveram solução. A primeira i<Ias referln-8e à reivindicação d*aumento dos trabalhadores ?
trigo, em Ántonina, que plf.||c'
vnm mala 86% aôbre os saiAfj8
vigentes (mínimo de Cr$ 3se '*
Os empregadores, oontud-J,
dlram prazo até hoje. para'apj
rentar resposta sem o que o ttdicato operário irá a dissfd|0'

A outra reivindicação ,(|„.
respeito aos enHacad-res; ...
pedem aumento de 65% «jí '
oa salários atualmente pagos J
lo? armazéns .gerais, que resm
tam de acordo nnterior. Oe p-,
prletários Be armâíens. contu'
do. Informaram que não vêrn
cebend-> essa quantia, mediam,
desconto. dk> 1TJC, pelo quc ni-
tinham meios de pagar o tj|]
cional. Em consenuéncia sénif,
te apôs consultada a dlrsçj]
central do Instituto Braslle|J
do Café se p:derá dar soluçj
ao problema.

Município Cederia Terreno
Para Casa Popular, Sejuinj
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Preconiza Tese do Seminári
€ ^'HO) (Cj^ j He *4 í(o m\ í o

Curitiba, Terça-Feira, 10 de Novembro de 1964

POLÔNIA ENVIA
ESTATUA PARA
LEMBRAR COPÉRNICO

! TEMPO
Tempo Instável. Temperatura;

variável. Ventos.Sul a- Lesta fra-
cos a moderados. Vlslbüidada
boa-a moderada. Esta a Previsão
Úo Tempo fornecida pelo Serviço
de Meteorologia do Ministério*-
de Agricultura, válida ato àa ai'
horas âa íioje.

Um estátua de Nlcolau Copér-
nico onvlada da cidade de Tor-
ne na Polônia onde nasceu no
ano de 1473 já instalada na pra
Ca que a. Prefeitura vai lnaugu-
rar dia 15 com o nome daquele
pais constitui uma das atrações
do futuro logradouro. De bron
se e no tamanho natural do fa-
lecido sacerdote que se dedicou
e. Astronomia foi enviada por
aquela cidade, diante de solicita
ção do Ccmita de Construção da-
quela praça.

Eota é a primeira estátua exis
tente em praça publica em nosso
pais de Corpénico, que revolu-
cioóou os conhecimentos astro-
nômicos de seu tempo ao demons
trar o duplo movimento dos pia
netas sobra si mesmos à volta
do Sol, teoria com que foi con-
denado pelo Papa como contra-
ria às Escrituras. Nascido em
1473 em Torne poucos meses an
tes de sua morte ocorrida em
1543, publicou um célebre trata-
do cDe Revolutlosibus Orbium
Coelest:um Llbrl VI» aparecido
em 1543.

INAUGURAÇÃO

Tonto a estátua como a praça
(localizada nas proximidades da
Igreja do Cabral) serão inaugu
dos aa 10 horas do dia 15 de
novembro, data em que a aduil.
nistraçao do prefeito Ivo Arzua
completará seu segundo aniver
sário. Aa 11 horas do mesmo dia
serão inauguradas as novas Ins
talacões administrativos do Pis
seio Publico,

O programa alusivo às comomo
rações do segundo aniversário
da gestão do prefeito Ivo Arzua
comesará hoje às 17 horas, com
a assinatura da escritura de
desapropriação amigável da área
atingida para o largamente da
rua Quinze de Novembro, do
imóvel pertencente a firma Part
ner S|A, Amanhã, às 10 horas,
haverá a entrega de semáforis
áo Colégio Estadual do Paraná
para serem inatalados na entra,
da do estabelecimento, enquanto
que às U horas o mesmo acon-
tecerá no Corpo de Bombeiros.

I>EMAIS DIAS

Para os demais dias, o progra.
•na é o seguinte: Quinta-feira
10'horas entrega da Primeira
Unidade Sanitária Municipal do
Cajuru; 11 horas — entrs«a da
pavimentação asfáltica da rua
Desembargador Costa de Car-
valho, no trecho entre Vicente
Machado e avenida Batei; «ex.
ta-feira — 9 horas entrega de
ponte na rua Nossa Senhora de
Nazareth (Boa Vista); às 10
horas ^—entrega da ponte nas
proximidades do campo do Prima
vera, no Taboão; 11 horas — en-
trega da ponte na Estrada daa
Olarias (Seminário); 12 hora». —
entrega do ponte sobre o rio
Iguaçu; 14 horas — entrega de
ponte do concreto sobre a rua
Santa.Catarlna (Vila. Guaira);
15 horas —sr.trega de ponte sô.
bre o rio Juvevé, esquina da rua
Conselheiro Carrão corn rua
Schiller. , ¦

¦ Para sábado, o programa ê o'- seguinte: 10 horas -— compro-
mlssos de ¦ desapropriàcfies, 12
.horas — inauguração do Primei-
ro Distrito Rodoviário de Curiti

Repórter Associado
TELEFONE: 4-361!

ba, 14 horas —entrega da pavi.
mentacõo asfátlca da rua Fadre
Anchieta,' no trecho entre as
ruas Fernando Moreira e Cndl-
do Hartmann; 15 horas — entro
ga da pavimentação asfátlca da
rua Bríf/adein Franco, entre
ruas Fernando Moreira e Candi
16 horas —entrega da pavlmen-tacão a paraleleplpedos, rua En.
genheiro Rebcucos, trecho entre
o rio Belém e avenida Centena-
rio; e 17 horas — inauguração
da Casa de Alvenaria, para protecão dos compressores da pe-dreira e da Oficina de Carpltu
taria, ambos na pedreira do PI-
Iarzlnho.

Deve ser excluído o valor doa
terrenos do custo da casa po-
pular, com o objetivo de faci-
litar a *qu'siç8o de casa pré-
prla às classes menoa favoreci-
das. Assim, os terrenos perten.
centes ao mwiiclplo seriam ce-
didos aos adqulrentes de casas
populares, que pagariam uma
taxa correspondente ao uso, fl-
cando a Prefeitura desobriga-
da de quaisquer indenizações
no futuro, nos casos de desa-
propriaçoes para remodelação
da cdade, alargamento de
ruas e outras medidas.

Tese neste sentido, foi apre-
trentada, ontem, pelo professor
Lauro Birkholz, da Faculdade
de Arquitetura o Urbanismo
da Universidade de São Paulo,
no seminário sôbr8 planeja-
mento de conjuntos do habita-
ção popular, que a Companhia
de Urbanização o Saneamento
de Curitiba ptomova em nos-
sa Capital e quo teve inic'o
ontem, no auditório da Asso-
ciação Comercial dt> Paraná.-
O professor Lauro Birkholz
afirmou que este critério vem
tendo empregado nos Kstados
Unidos e na Europa (principal-
mente na Inglaterra), corare-
sultados positivos.

OUTRAS TESES

Outras teses foram apresen-
tadas e discutidas, caracter!-
zando o caráter objetivo do
certame, que pretende contri-

bulr com soluções práticas
racionais, para a solução
um gravo problema social
está desafiando a capacldài
realizadora dos podereg púy
cos e das classes empresaria:
brasileiras. .

O semnárlo foi Instalado i
9h30m, tendo como presidest
de honra o prefeito Ivo Arrj;
contando com a particlpaçl
de representantes do Centro i
Pesquisas da Faculdade de Ai
qultetura e Urbanismo da Ur.
versldade de São Paulo, Inst
tuto de Arquitetos do Brás
Prefeitura de São Paulo, Ca»
de Habitação Popular, CODi
PAR, Associação Comercial i
Paraná, Escola de Serviço !
ciai e Instituto de Engenh
ria do Paraná.

COMISSÃO

A Comissão do Planojame
Econômico foi instalada
manhã, tendo Iniciado im
diatamente as discussões.
noite, houve mesa redor.aa i
curso de Arquitetura da Esc
Ia de Engenharia da Unlvt
sidade do Paraná.

O Seminário vai prossej
hoje, com Inicio às 8 hon
quando haverá nov.. reunll
da Comissão de Planejament
Econôm co, enquanto que k I
de, os participantes do concl
ve farão uma visita, à VE
Velha.
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OASA DIAMANTE S/A. -
Postal 658 — Fone: 4-1525-
ricy, 267 — Fone: 4-6856 —
SU- LTDA. —Rua Mal.BUSOHU3 & LEPPEB S/A3.070 — Cs. Postal, ju> J545

Rua Bentõ^VlànaT^^Í77^?Cx^

BEENAEDo1ipN2SCHÍrN1U&"
Ploriano 1625 -Fone: 4-3821;

y«»: 4-4DS8 - ctba, Paraná.

~n «nM-*Trrni'iuur«r,miTtfE ffirCSSTTi ¦! n f ¦ 

'"À' Hil.A-ti.is... ¦ 
"[

:-'-'!.'Aí.-;.-í ¦¦•;';¦..-,|:.-;-:



THIBHU
rmendo -tua a União tem da

aplicar círca de Cr* 3'trlihtos
ai4 1,1)70 10 seiòr da emergia
elétrica o ministro Mauro Thl-
bau do Minas e Lnorgia, afirmou
ontem, em agradecimento à ho-
jnenauom prestada pelo gov.
Noy Braga, ' a necessidade dvs
reunir os esforços do todos os
Interessados no propósito ' co- '
muni, com máximo aproveitomen-
to dos recureos disponíveis. Res-

: ESCURIDÃO BARATA NAO INTERESSA A NINGUÉ

Em'reunião que durou váriaa
horas no Palácio. Iguaçu, da
qual participaram o governador
Kcy Brntrn, o ministro Mauro
Thlbau do Minaa o Energia;
coronel Ltiuro Campos, presi-
dènV) '.a Comissão Executiva
do .K.\.io do Carvão Nacional;
proí. Pedro Virlato Parigot de
Souza e Maurício Schulmann,
presidente diretor-técnlco da
COPEL, respectivamente, foi
debatida a reavaliação do ativo
da empresas concessionárias de
serviço público, com permlssáo
para reajualamenlo do tarifas
cio energia elétrica no Estado e
o destino da Companhia -Força
e Luz do Paraná, em razão da
compra do grupo AMFORP pe-
Ia Eletrobrás, além do exame
relativo n várias usinas do in-
terêsse do Estado. Nestes, foi
estudada a participação da Ele-
trobráa na Capivari-Cachoeira,
financiamento pelo BID e bar-
ragem, do DNOSt Usina de Xa-
vantes. ligações Xavantes-Fi-
guelra, a cargo da COPEL; e Fi
gueira-Apucarana, a cargo da

imitou em seguida, no seu oronunçiümemo qiI0nd'o 
o mu Pro

Sônen, 
° "° P.1AC'0 '«"«e». <-««

àtâffinteíareallt",do tarifária po»
ca sidTa 

Uma P°Utlca encr««l-

Acrescentou em tom enfático:<Nao temamos, por conseguinte,a verdade tarifária e não nos an6„? m°? Cpm- a 8ua "PercuMiona ntividado industrial, pou na

Particulares assumiriam
acervo da u Força e Luz"

maioria dos produtos, a energia
entra em porporçío ínfima, (8
ralmentu abaixo de 1%. Do «Io
gan demagógico da «energia
to. Do slognn demagógico da <en
abundante e barata» devemos
ovoluir para a afirmativa pratl-
ca o singela da que «energia ca
ra à aquela que não existe» ..u,'
se quisermos Ir mais longo dl-
gamos, cntào, que «eecuridio ba
ruta nüo interessa a ninguém».

'¦¦¦

COPEL, com recursos daCBPÇAN; Ligação Sotelca-Luntlba, a cargo da Sotelca;-•mandamento da «Aliança Pa-ra o Progresso», á COPEL, novalor de 12 milhões do dólares-transferência da Uslna-Pllôtode Gualra, do Ministério de MI-nas e Energia para a COPEL;
prosseguimento dos estudos doaproveitamento do Rio Negro,cm acordo com o Comitê Cen-tro-SuI; situação das verbasfederais pura 1.864, para o se-tor do energia elétrica no Es-tado; e alluiiçuu do Carvão noParaná.
DESTINO DA FORÇA E LUZ

Foi, especialmente, tratado
«o questão ligada ao destino da
Companhia Força e Luz do Pa-raná, face a compra do grupoAMFORP pela Eletrobrás. Oassunto merecerá estudos deta-
lhados. diante da seriedade da
decisão, pela responsabilidade a
ser nsumida eom n população
por quem ficar com o acervo
da citada CFLP.

A propósito, as classes pro-dutoraa paranaenses serão con-
sultadas pelo Governo do Es-
tado, aõbre a possibilidade de
virem elas a adquirir da Eletro-
brás a referida CFLP, ou, ain-
da, sobre a possibilidade de ao
associarem a quem assumir o
encargo da mesma empresa.

HEAVALIAÇAO E TARIFAS

Na reunião de ontem, abor-
dóu-se, também o reajustamen-
to de tarifas de energia elétri-
ca, cm vista da reavaliação da
ativos; Em conseqüência da pu
blicação de atos do Poder Exe-
cutivo da União, aa companhias
concessionárias de serviço pú-
bllco, que foram autorizadas a.
proceder à reavaliação dos seus
ativos, terão agora, condições
legais para fazerem reajusta-
mento de tarifas, possibilitando
a empresas mais antigas ae be-
ncflciarem de cqualização com
mais novas, corrigindo desta
forma, uma Injustiça até aqui
existente.

União vai financiar plano
de eletrificação iid Paraná

íSituanílo-se entre uma das
maiores do mundo como reserva
du potencial hidroelétrico, Sete
Quedas vai requerer por isso
nvnmo vultosos recursos que
náo estão compreendidos nas
disponibilidades atuais do Gover
no e por esse motivo e3tamos
idéias de viabilidade dó financia
mento som sa-rifco dos cofres
públicos» dec arou o ministro
Mauro Thlbau na entrevista cola
t-va que concedeu ontem, era
que abordou os pontos princl-
pais da políica energética do Go
verno Federal, principalmente re
lac onados com o sul.

A propósito das tarifas de
energia elétrica, face a encam-
pação das empresas do grupo
Amforp, declarou o ministro que
não se pode ligar uma coisa a
outra: o aspecto tarifário é le-
vantado através do estudo dos
custos para a produção de ele-
triedade.

CAPIVARI-CACHOEIRA

Sobre os planos o Governo Fe
deral para ajudar a eletrificação
do Estado do Paraná particular
mente a Central de Caplvari-
Cachoeira, disse: «Apoiaremos o
programa estadual, através do
Ministério do Minas-e Energia
através do auxilio direto, . .quer
das verbas orçamentárias do Ml

nlstér o. quer pela particpacào
da Eletrobiái do Piano do Car-
vão Nacional ou ainda pela
obtenção de créditos especla's
no próximo ox^rcíe o. Por meio
de apoio à obtenção dc financia
mentos, máximo no exterior, po
deremos ajudar p Estado den-
tro do piano traçado pelo Minis
térlo do Planejamento e das
Minas e Energia onde a energia
elétrica tem prioridade.

«As agências internacionais —
como a Al'ança Para o Progrcs-
so — poderão fáclmente forne
cer os recursos para suprir as
nossas def eiôncins no setor» en
íatizou o ministro.

DIFICULDADES

Falando a respeito das diíicul
dades para a implantação do pia
no federal de eletrificação disse
o eng. Mauro Thibau que a pri
meira delas é a captura de re-
cursos para o f nnnciamento daj
instalações, procurando o Go-
vêrno enfrentar o problema Uti
lirando recursos da União, dos
Estados, dos Municípios e por
financiamento no Pais e no ex
terior. O costume da população
de receber os serviços sem pa-.gamento justo é outro ponto,
aliado ã deterioração dos -serjl- '
ços de' utilidade;... piibllca-.no
Pais, o que toma difícil uma rè

cuperação a curto prazo.
Outras indagações apresentadas

pelos Jornal.stas presentes re
feriram-se à encampação da
Cia, Força .-. Luz do Paraná e
os valores dessa operação, res
pondendo o t-lular das Minas e
Energia que o montante depcli-
de da perícia já contratada pela
Eletrobrás. Sobre a participação
do empresários particulares na
compra da Força e Luz informou
o ministro que o Governo esta
disposto a transferir o acervo
aos particulares, bastando que
as classes produtora do Paraná
manifestem esse desejo,

RIO NEGRO E AJUDA

A última questão levantada
foi a possibilidade de reversão
do Rio Negro, projeto apresfin
tado pelo Governo do Paraná,
afirmando o ministro Thibau
que a Administração Federal vê
com «imparia o projeto que vai
merecer os estudos normais.

Ao término da entrevista o
ministro presidiu Juntamente
com o governador Ney Braga, á
solenidade de entrega de um au
xilio no valor de cem milhões
de cruzeiros . à UTELFA (Usina
Termelétrica de Figueira),, como
apoio so plano do eletrificação
do Paraná.
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ENERGIA PARA O NOROESTE
Com capacidade de 2.125 kw e podendo produzir 42 milhões de
kiv/hora por ano, foi entregue domingo último a Usina Hidrelé-
triga Mourio I, em Campo Mourfio, pelo governador Ney Braga
e na presença do ministro Mauro Thlbau. de Mines e Energia.
A capacidade atual será em breve aumentada para 8.500 kw. com
o funcionamento de dois novos geradores. Já em montagem. A
usina já está servindo aos municípios de Campo Mour&o e Pea-
biru, devendo alimentar o sistema regional que compreende 15
municípios. Após a Inauguração da Usina, polo ministro Mario.
Thibau, foram visitadas, ae tuas Instalações, a barragem sobre
o rio Mourão, a chaminé da equilíbrio • a casa do maqulnrs. Du.
rante a cerimonia falarem os srs. prof. Parigot de Souza, presidenteda Copei, o governador Ney Braga • o ministra Mario Thibau.

(4.a página do Lo caderno).

SEBASTIÃO PARANÁ
TERÁ CENTENÁRIO
COMEMORADO NA BPP

A Biblioteca Pública do Prra-
ná está programando aa atlvláa-
des que marcarão as comemo-
rações do centenário de na"c:-
mento do educador e intelectual
paranaense Sebastião Paraná,
cuja obra, bastante vasta, exer.
ceu grande Influencia na forma-
cão de ponderável parcela de
nossa população, décadas atra*:.

por idioma é a segunte: Porlu-
gnês 4.617; Francês, 15; Ingês,
46; Alemão, 31; Espanhol, 4;
outras línguas 10. Número de
volumes consultados per Idlo.
mas: Pcrtusrucqs. 8.893; Francês
101; Inglês, 115; Alemão, 60; Es-
panhol, 43; outras línguas, 65.

Reforma Agrária Dominou
Ontem Debates da Comissão
Florestal Latino-Americana

Serão entregues na manhã de do a 10.000 hectare*, o qual tem 6 - Aplicar medida» da fomentomje a» conclusões relativas a re- sido de grande utilidade para as ík» estai e realização da reformaorma Agrária e Colonização deba providências de recuperação das ai-rárialio* ontem como assunto princl- florestas e bosques naquele pai* fi -'incorporar ao patrimôniopai da 9.a Reunião Florestal Lati- Foi aprovada também uma pro «cru tal os bosques o is <«rra»no-Amer.cana, desenvolvidos com posição do delegado dos Estados com florestas que nfio (a submetamcspe-ial interesse pelos delegados Unidos, V. L. Harper. do U. S. Fo- *o parcelamento.do Brasil, Argentina Chile, Gua- reertry Service, no sentido dc que 7 - Reconhecer a florestaçiotemala e Bolivla. Durante os deba os trabalhos dos Comitês, antes da orno obra de Infraestrutura vmtes foi feita uma proposição, de conclusío final, sejam examinados inic.Etlvas cte colonizaçío e daparte do delegado chileno, enge- pela Comissão Executiva (formu- fiviurroa Agrária.'r.helio Edwln Schmeisscr. para que da pelo presidente e três vlce-pre 8 -• Tomar medidas lns"raclo-tenha lugar em Santiago do Chi- sldentes da Comissão e pelos pre- nais para que os Serviços Flores-
u.»anJ° ír8V" «•"••». « »*¦ dentes dos Comitês) evitando-os, ta» participem dos «MUdoi tom

a° /.Um snminttrl° de Refor- antoa de sua remessa ao plenário r*>'«cac a Reforma Agrária a Ce-ma. Agrária com a presença de au para aprovação que estes traba- lcczação e para que -parti-Ir-mtorldadcs nos assuntos de reforma lhos tenham matérias que possam c me voto deliberativo nas decl-r.':r.,n.-.. ,;„i„„,,.,,.;,„ ,. n,,,.,..,,,,,.,„ enfraquCCer 0 vaIor das conci„. ^eg de Interesso floresta!.
6ÔeS- r,^„« 9 — Tomar medidas íeglsIaU.

nR^?S^NJ)AÇÕES /l0S V£W tendentes a Jdentltlcar e re-GOVERNOS DOS PAISES rteèw as possíveis cnrên,Ia. da.MEMBROS Legislações Florestais e oa seus,
_ . , choques com as legislações agra-

i ¦ .• Também na manhã de ontem fo rias rios naiseB memb-os
rdeMiz?ímV„0oassa0CaCp°rtCa]aVO "" " 

T _&¥%&_ ^ StC™' «toKT^ emreanza em nossa Capital. do, sofrendo alteracjões através íreas próorias nua não selam nsxDestacou-se anda dentre a, ma proposta» do Brasil. Paraguai Ú3fi às floreje^bosquestérlas em debate. • proposta do Guatemala, sugestões que otvorão b) Estudar J dl^rie* dorepresentante brasileiro Victor Fa- ser feitas aos governos dos paises caráter forestal nas Sacõo.rrb, conUda nos tópicos seguln- membros, com relação a Reforma agradas legislação.
,: ,.„„ íf 

áí'! ° CoIoníza,:510 : em íu"ía0 c) Assegurar a entrega de lo-- Solicitar aos governos oa- dos interesses florestais. tes em íreas de colonização aoara que tenham era mente a Impor- Eis as recomendações aprovadas colonos espontâneos ou nômadestancia do problema florestal; pelo plenário, após a leitura e deba . (=- Recomendar para que seja te Individual de cada tópico. TRABALHOS PROSSEGUE*incentivado, pelos governos, a rea 1 _ Recomendar aos governe» HOJE
ATarSÂs Snffi m*mb,ros d0 dos -»«*« n-embros para que fo- Hoje os trabalhos terão proae-ATLAS FLORESTAIS, dentro nos mentem toda a Iniciativa que leve gulmento com uma reunláo onde oquais estejam abrangidos os pro- ao aumento da produção agrepecuá assunto, em pauta será «Os patriblemas das regiões pelos seus asnec ria objetivando principalmente mônios florestais fiscais, como in»tos botânico, climático, est;tlco, produção agrária e a redução da trumento da política florestal naeconômico, excepcional, etc. desmatação. América Latina».O delegado boliviano, como 2 — Produzir a valorização eco- Também teremos ao conclusõesadendo a proposição brasileira, nômica dos bosqueB como fonte de finais dos Comitês, durante o diasoi.citou quo a esta recornendação procíução e aumentar a produção de hoje quando serSo prafcamen-fosse adicionada a de que aos agrícola « florestal. te encerrados os trabalhoj da Reu-governos fosse recomendada, tam 3 — Proceder a planifacação da n'ão que será completada com a.bem. para que no trabalho de con terra dentro dos planos gerais do excursão, amanhã, às Industria»receio destes Atlas houvesse uma desenvolvimento agrícola, promo- Klabín o no dia basolota nelaprévia e bem orientada planiflca- vendo o aproveitamento de novas recepção que o Governador do Es-,cao. para que o trabalho elcançaa- terras de cultura. tado oferecerá no Palácio Iguaçu,•et, to gabarito técnico. 4 - Eliminar gradualmente a co Ontem, foi apresentada aos pro-O representante argentino, Elias lemzaçáo espontânea, e qu.n.n r.e sentes, pelo governo de Sáo Paulo.Dabos, elogiou a proposição brasi ce.iírio Incentivar a coioní.-açÃo um convite para visitas aos seto-'.?Í.P °, 1Ue trabalhos de orr-ERÍxada, aplicando, cuidadosa- res florestais do visinho Estado, ainventário e relação de bosque» Aente. quando! essencial, a colonl- qual foi recebido com granda ln-lá foi feita em seu pais, atlngln- xaçáo florestal terêsse pelos convencional*;

to. tendo sido aprovada. Sobra a
realização do Seminário, ficou aorc
ensivo o delegado paraguaio, quesoVcitou a FAO. para que, em suas
recomendações aos governos que
sejam preteridos em detrimento

Um Voto Decidiu Rejeição
Feâa Câmara ila Mensagem
Sobre Correção Monetária
Conforme DP previu no do-

mingo, um voto (do pedecista
Felicir.no Schiez. decidiu on-
tem na Câmara Municipal o
destino da mensagem do
Executivo que instituiria cor-
reção monetária noa débitos
fiscais em atraso Oom a Munlci
palidade, Na Ordem do Dia cons
tava entre outros assuntos, o da
correção, cujo parecer contrário
da Comissão de Legislação e
Justiça deveria ser discutido e
votado pe'os vereadores. Apôs
debates entre o sr. Jobar Cassou
(UDN) relator da Comissa?. e
Erondy Silvério (PSD), defen-
sor da mensagem, o parecer foi
aprovado, por nove Votos con-
tra oit.">.

Não votaram os vereadores
Elias Karam (UDN) Carlos da
Vince Loeso (PRT) e Manoel
Dias Paredes (PSD). O primeiro
iniciou presidindo a sessão, logo
dando lugar ao segundo. Na ho
ra da votação do parecer contra
rio a mensagem, assumiu a pre-
sidência dos trabalhos o pesse-
dista, ficando impossibilitado de
dar su*. opinião. E a decisão ti-
nha que ser resolvida entre 03
dezessete vereadores presentes.

COMO FOI

Iniciando a discussão da mate
ria,, o sr. Jobar Cassou dfendeu

o parecer dado pela Comissão
de Legislação e Justiça sendo
aparteado a todo o instante, pe-
li pessedista Erondy Süvério.
Após suas palavras, explicadas
as razões de o edil udenista cs-
tar contra a mensagem que dis-
corria sobre a correção mone-
tária nos débitos fiscais, falou
dn tribuna, Erondy Silvério.
Disse, simplesmente, que estava
efivergindo do ponto de vista do
relator da Comissão, pois o ar-
ràzoado dêste não o tinha con-
vencido.

Passando à votação, o. sr. Ar-
lindo Ribas de Oliveira (PTB)
solicitou que a decisão fosse da
seguinte maneira: quem estava
de, acordo com o parecer con- .
trãrio permanecesse sentadlo; os
contra teriam de ficar de pé.
Oit» levantaram-se e nove fica-
ram sentados.

Os que aprovaram o parecer,
rejeitando consequentemente a
a mensagem do prefeito Ivo Ar-
zua Pereira: Jobar Cassou> da
UDN; Feliciano Schier. d»
PDC; Lothário Bettega e Acyr
José, do PTN; Menotti Caprilho-
ne, do PR; e FIávio Horizonte
da Costa. Arlindo Ribas de OU
velra, Elias Jorge e Dino Gaspa-
rim. d» PTB.

ESTATÍSTICA DA BPP

Durante o més passado, se-
gundo informa a Assessoria de
Relações Públicas da Biblioteca
Pública do Paraná, foi o segruin.
te o movimento de empréstimos
e consultas na Secção Juvenil da
Djv.são Infanto-Juvenil da BPP:
empréstimos, por assunto: 28
obras gerais; 38 de filosofia; 72
de religião; 112 de ciências so-
ciais; 345 de filolog.a; 1.409 de
ciências puras; 197 de cicyicias
aplicadas; 166 de belas artís;
1.498 do literatura; 858 de gecgra
fia, historia e b.ograflo. Obraj
consultadas, por assuntos: obris
gerais, 2.428; filosofia, 238; re.
liglão 283; clênc.as sociais, 317;
filologia, 1.249; ciências puras
2.016; çências aplicadas, 470;
Belas artes, 454; literatura, ..
997; geografia, historia e biogra-
fia 1.73.

A estatística de empréstimo

ASSEMBLÉIA LUTARÁ
PELO PAGAMENTO A
INATIVOS DA REDE

OS VOTOS

Foram es seguintes os verea-
dores que não aprovaram o pa
recer da Comissão de Legisla-
ção e Justiça: Fa*D'ano Braga
Cortes, Loprete Frega e Alfredo
Kramer, do PDC; Errndy Sil»
vério e Maria Clara Tesserolli,
do PSD; Alvlm Jareski e J^ão
Derorso, do PL; e Ivo Moro do
PSP.

piometic"* gela mal*
10 pés, 8 pés o 4 pés (Ibeslnha)e 8,5 pés a querosene)
APRESENTA A PROGRAMAÇÃO CA

i__%
TV ./>-PARAMA
CANAL 6

PARA HOJE
17h — TevelAndla; 18h —
Grindl; 18h30m — Telenovela;
19h — Enquanto Roda o Su-
cesso; 19h30m — Showzinho
Kcllog»s. I9h45m — Telenotf-
c-as; 20h05m --• Rln-Tin-TIn;
20h40m — Erontex D4 Sorte;
2lh20m —- Telemanchetes; 21h
80m -— o Fugitivo; 22I.30m —

Panorama Pan-Amerlcano; 22h
60m — Diário de um Repórter;
2Sh — DIÁRIO DO PARANÁ'
na TV.

IV* / J
COROADOS

Para Hoje

I8h30m — Abertura; 18h32m
 CineniiiihnCaTi.il 3; I8h50m

— Os Três Patetas; 19h20m —
Atualidades Esportivas; 19h
30m —• Bolsa do Informações
CODAL; 19Ú40m — Telenotí-
cias Transparaná; 19h50m —
Macedõnia Dita os Astros; 20h

 Brothers Show; 20h30m
Papal Sabe Tudo; 21h —¦ Rip
Oord; 21hS0m — Divertimentos
RS; 22h85m -- Reportagem So
ciai; 23hl5m — Diário de nm
Repórter; 23h20m — DIÁRIO
DO PARANÁ' nà IV.;

«E' aflitiva a situação dos
inativos e pensionistas da Rê-
de Vlaçâo Paraná-Santa Cata-
rina, devido aos atrasos nos pa
gamentos», declarou ontem na
Assembléia Legislativa, o depu-
tado Antônio Lopes Júnior, a-
polado pelo deputado Jorge
Nassar, a propósito da presen-
ça de perto de mil inativos e

Papai Noel de
Prosdocimo
Chegará dia 21

Chegará a Curitiba, no pró-
ximo dia 21( Papai Noel de
Prosdocimo, que era anos ante-
riores teve suas chegadas regis-
tradas sempre com notas mar»
cantes de originalidade. O públi
co mirim aguarda com ansieda-
de a chegada de Papai Noel. O
que lhe estará reservado na
noite de 21.

Ministério
Manda Arame
Faroado

O Serviço de Promoçio Agro-
Pecuária do Ministério da Agri
cultura está recebendo 20 mil
rolos de arame- farpado, para re
Venda, através de seus postos
agrícolas aos agricultores do
Estado. A primeira remsssa che
gou sábado último e até o final •
da semana, deverão estar em

I Curitiba aa restantes, . .

pensionistas da Rede, nas ga-lerlas e no próprio plenário do
Poder Legislativo onde foram
pedir adesão da Assembléia
para a solução.do impasse junto à direção central da '....
RFFSA.

ATRASADOS

Por divergências nos proces-
samentos da Rede, os inativos
náo receberam os vencimentos
nos anos de 1960, 1961 e 1962,
voltando a perceber de 1963 em
diante. Quanto aos pencionis-tas, não racebem desde Janel-ro.de 1964. Criticando essa si
tuação vexatória o deputada
Lopes Júnior, pediu, em reque-
rimento a constituição de co-
missão, Integrada por dois parlamentares, para apresentarem
o pedido dos inativos e penslo-
nistas perante a direção da
Rede Ferroviária Federal, re-
lembrando que foram os inati-
vos que se apresentaram, du-
rante os dias Incertos da Re-
volução, perante o general Da
rio Coelho, è. época comandante
da Região Militar, para a ação
contra o governo deposto.

COMISSÃO

Sensibilizada pelo drama quevêm vivendo os inativos, pen-sionistas o suas famílias, a
Asemblêla aprovou, por unanl-
mldade, a solicitação apresen-
tada, sendo nomeados os depu-
tados Antônio Lopes Júnior e
Jorge Nassar para pleitearem
perante a direção da RFFSA,
pelos direitos dos antlgoa ser-
vldores da ferrovia,¦ ^~-~
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Que vate a rainha isolada?

Multo pouco. Eta precisa agir em coordenação
com outras peças. Exatamente como um dos
vários departamentos do Banco Mercantil.Tra-
balham em. harmonia, em perfeito equilíbrio,
para que você obtenha vantagens mais amplas
de todos os serviços..

Visite uma das Agências do

Rede nacional de mais de 200 Agências)
Financiamento de Vendas: a 30.60,90 e 120 dias
Pagamento gratuito de contas particulares
Estabilidade nas linhas de crédito -
Cobrança eficiente: aviso e crédito Imediatos.'• Financiamento da exportações e Importações

BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO-vantagens^conjuntas, ao menor/custo
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"MEGERA" LOTA O GUAYRA
Em apenas pouco mais de uma semana da apícséfitaç&o, no teatro Quayra, a peca «A Megsra Do-

madai.. montada peíõ teatro do Comédias do Pirata, através da Superintendência do TO. vem ro»
cabendo érilicEs as rníls elogiosas por parte da Imprensa nacional e aplausos calorosos do pübil-
co que lota todas ss riolles aquela casa do espetáculos. Êm Cutitibn, a comédia de WUllsrn Shs-
kttpearo permanecerá cm cartaz sié dia 15. devendo estrear dis 20 no Teatro Municipal da Güd-

nabara, estando também em seu roteiro, apresentações na Capital paulista.

0 POVO RECLAMA

GonercMrlos Querem «Entender»
os «FroMemas» de Comerclonfes

A carta vem assinada pplo leitor Mario
da Cruz. Refere~Be ao problema existente» en-
tre comerolilrlos e comerciantes. Declara qiie
lamenta a divulgação, ao público, do Sinilicn-
to d»-» comcrclãrlos da «compreensão» diante
dns «dificuldades» quo está. sendo vitima a
classe dos comerciantes. «Pergunto, onde e«1a
o reconheelmr-iito desses para com os assala-
rlodos? So ha necessidade dp sacrifícios, nflo
será do quem ganha quarenta mil cruzeiros.
Pagar seu devido tributo ao governo ó n poisa
mais justa quo existe; porventura cm outros
países nfio há tal prátlcn? Knqunnto os co-
merctórlos não stiportmn mais o custo do vi-
da o vfiem-se no fim de r,iuis esperanças, com
o corpo enfraquecido pela falta de alimento
adequado acarretando o muls negro Juniro
aos sous filhos e, consequentemente», a fraque-
zs> do uma mçn, os comerciantes não têm rp-
eonhcclm-mto. Deixam de numentnr os snlflrJos,
mas continuam aumentando os preços dp tudoj

só no Brasil Isso acontece. Onde estamos ra-
ros senhoresf Onde o espirito cristão? Até pa-
reee que estamos sendo hipnotizados pnr mons-
tros devorodores, Onde a Justiça, esta palavra
tuo ensinada, e aplaudida, pelo Mp-.tre dos
Jtfbttfé&f 8*>T»% *p»#»> "O 0 **ern-"-nin .** n. (fanftnrl**
persistem no homem? Esquecido está o seu
semellusirto qne * igual e tem estômago lirunl,
também sente frio, também vive, seus filhos
também comem, tninhém neee-sltam Ir h es-
colo. Enfim Isso tomo o indivíduo afastado
do cnnvfTlo social, Rovolta qualquer espirito
bem formado o crlstilo como o meai As poisas
do mundo, como rlLsse Cristo, n-io silo privl-
Ipglos de poncos.' O mundo é de todos, a hu-
mnnldnde file o consaRron. Dar o justo anmén»
to nada mnls é do que Justiça. Agradeço a pu-
bltcaçilo destas linhas na coluna «O Poro Ke-
<-.i;ini:i . subwrovcnoo-nip, ntencioiaincnto^
Mário da Crur».

Do leitor Loureiro Carvalho
Santos: «PrezaJo redator. Já há
tempos tenho n tado em sua co-
hino, bastnnto apreciada /ela po.
puidção ciir-ttbana é do Estado,
recíámr.cões dé leitores que que-
rem ver uma estética mais àprl-
morada na cidade. Quero, atra-
vés desta, expressar meu apoio
às mesmas. A cidade necess.ta do
tini aspecto mais atraente. E,
do antemão, digo de como está
feia a apresentação da mova»
Marechal Deodoro. As autor:-
dades municipais, sabendo que
iriam alargá-la, há mais de deü
anos, bém que poderiam fixar
uma determinação, ou pedir ã CS,
mara uma lèi nesse sentido,
proibindo a construção de edifício
cem menos de dez ou quinze ari.
dares. Ai sim tornaria bonita,
dinâmica, a Marechal Deodoro
tão falada nos últ.mos meseõ.
Mas não. As obras da Prefeitura
quase estão no fim e a gente no-
ta cons.rangldo, o estado cm que
se encontra a principal artéria de
Curitiba. São prédios de dois an
daros, de cinco, de seis e de v.n-
te. Quer me parecer que ó dis-
parati) é grande. Lamentável re
almcnte caro colunista, o tule es-
tá aí aclmiu E o que está lã ná
Marechal Deodoro»,

Não há Escoamento
Não são conhecidas as soluções

quo nrissa Prefeitura Já reali—
zou, ni.i, a falta de un« escoa-
mento esto prejudicando e in*
comodahdo jranseuntes das rins
José Loureiro e dr. JMurici, puis
grando poças dágua ficam pnru-
das rente ao meio-fio das art _
rias, exalando às vezes mau cliel
ro. Niio iwi.ii.ntn sol, n»o iidi-.mín.
chuva, a água fica ali incomo-
dando. Seria necessário qu» os
elemenJOH credenciados nesse
setor da Prefeitura estudassem
uma iiíinclni. dé solucionar o
cruclante prãbléma. Decidida,
mente assim rii\o é possível.

Esclarecemos
Parece que houve qualquer coi

sa em nossa neta do último sá-
pado, com respeito à sugestão ao

major Jackson Pitombo, diretor
do DST, para que fomecessa
uma licença especial òos comer
cantes das ruas centrais de
Curitiba, principalmente os da
ruá 15 de Novembro, tendo em
vista a proibição, termlnante, de
estacionamento de veículos nosta
artéria. Os comerciantes não po-
dem carregar as mercadorias
compradas por seus fegueses pe.
Ia tarde po-s o estacionamento
para carga e descarga só ó per-
mltido das 9 às 10 horas. Quer
dizer: o negócio fica prejudicado
quando o comorciante fica jmpe-
dido de, muitas vezes .atender à
Solicitação do freguês, entregan-
do a mercadoria no mesmo dia.
Fica ai a sugostão novamente,
ao diretor do Departamento do
Serviço de Trânsito, major Jà-o
kson Pitombo.

Na Mesma
O negocio lá pelo populoso

bairro db Capanema esta feia e
a Prefeitura não manda alguém
parn tomar providencias. Pér
exemplo, nio se co ih 'céin
as razões, as luzes nos.
o dia. Vários postes cncontralri.
se com larxipadas queimadas ris-

rias vias sem lluplnacao. £ a es.
ouxidão con.inua ofercirendò sério
perigo aos transeuntes, tjileiu é
quo paga? E' o povo de lií; o qlie
é que tutf Outrl cruclante prri-
blema enfrentado dlàrialileh.é ne
los moradoros <¦ o estado da àve.
iiitL-v nl 'paiii-iu-i, precarisslmo
) S:-s[iio. Tem uma «cuuiada a- tal
ii.t*:i fjtiiiasiti.. -. Kstá como a
«Conceição, ninguém, sabe, nin-
gn-Mn. viu» como falam os rt*I.
iIcji.<-.¦. dali. I-: buraco cm asfalto
é uma beleza para quebrai- car-
ros. Mas oomo o Alcaidc Ivo
só vó o Centro da cidade dane-
ne o bairro do Capanema, pois
reclama tanto. Enfim ,tudo e».tá
tia mesi-.i i. Com a pnlnrra ns di.
rtgentes e titulares de departa-
mo.n.Ds da Prefeitura. Coni a pa
lavra mesmo.

Reclamações
Sé o leitor que está com os

olhos esticados para esta nota
tiver alguma reclamação para fa
zer, dlrijá-se, por carta, telefo.
ne, bilhete, no DIÁRIO DO FA_
RANA' rua J03é Loureiro lií,
Curitiba, Paraná, fone -4.2G1Í.
Será, ateridido não tenha duvl-
das.

BOM DIA...
... prefeito Ivo Arzua Pereira. Estamos escrevendo este

Bom Dia, caro Alcaidc. aniei da sSisão da Câmara Municipal,
que tem na Ordem do Dia a apreciação do parecer contrírio da
Comissão de Legislação e Justiça, com referência & mensagem
enviada pelo ar. que fala sêbre a correção monoiárla nos dé-
bitos fiscais em atraso com B Municipalidade. Po risso. esta-
mos escrevendo sem conhecer se oi vereadorci aprdvaram ou
não o parecer. Sr. prefeito, os arrazoados foram divulgados pela
Imprensa de ambas as partesi da Prefeitura e da Comissão da
Câmara. Houve choque e grando, de pensamentos. O Executivo
defende a mensagem, obviamente., pois representa grande verba
para o erário municipal de próximo ano. A Câmara .por inter-
médio dè sua comissão competente, não tem razões para negar
a aprovação da matéria. Só eslâ dando a sua opinião, de que é
inconstitucional o pedido de V.S. Hão adianta, por conseguinte,
ficar nervoso com os vereadores'. Eles eslão cumprindo com o
seu dever, como o sr. esta cumprindo ó Seu. Séjá qual foi a
decisão, temos cerlexa de uma coisai o Município não podo pa-
rar, realmente, por uma coisa como esta. Ou pode?

Miecíslau Surek

BÜRAdÜÊIRA
Outro passeio esburacado nesta grande Curitiba está enfelando ali pela Marechal rtórtanò, ee-
quina com praça, TSrade-ttes, ao lado de uns mercearia. Seria interessante quo os elementos

(jicarresEdos pelo Departamento de Obras Públicas tomassem mtia provirtí-ncla.

Depois do Sucesso Alcançado
em Veneza Demy Pretende
Filmar «Guardas-Chuva n.o 2»

Por Assis Villela Notfo — Cot rosponclonto elos
"Atsocladoi" na Europa

PARIS (VIA Paoair do Btátlí) — «Lis Piiranlules dé ChoT-
bourgr., Prímlo Leais Dellué dè lata foi logo no começo deste
ano Unçedo sem iucesià dè Mihiteria niitna pt-ctuf-na sala dè
exclusividade* de Charnps Êlyiéèt, 6 que nfio qu»i diter quo é*
irnlo dè um cfllmé maldito». Mullo «lienHlío. péls contrário.
aconteceu que assuifou, apèttás por ser contudo dã ptlticípld no
fim... «Uni amor do filo» dé Jssq'«i6i Déniy («Lblit»), o ojilè restou
do dssSslre de «La Pesu Dotico-. dé Frsrlçdls Trtiflníit para â
Franca pretender «Ia Palme d'Or» d« um renilv.-l que viu aSurm
rio Onna» (A Mulher de Areia), d« Mlioihl fèshiyérisiai «0edoii<
è AbbsndonatS», dè Plctro Oèrtril ou a rndghillbe cPas.iserlts;, (APassageira) que o polonês Andrt* Mun't deixou inseébsde, sem
contar «D«US o o Diabo na féria do Sol.- è «Vidas S6-as», res-
pecüvsmenle de Glauber Rocha » Nelson Pcrclr.i dos Santos. Cole'
rtdá também, tirando dcln oòr « música Ids cí.-c-lcnte compOsiloi'
Michel LsgiSnd), sobra «eu otimismo cAr da rosa e 6 falo do ser
a fila francesa mais sadlt ali hoje f-it,i.

*Os atiardas-Chtivas de Cher
burgo* conta num estilo que
se esforça para nflo ser. nem
opereta, nem revista milstcal,
á histeria de Oenevleve (Cáthe-
rlné Deneuve), nwivá e e/iavida
dè Ouy (rí:no Ca^telmtovo),
que por Insistência de sua m5e,
madámé Bmery (Anru» Ver-
non), o esquece enquanto ré-
cruta na Argélia o se casa com
n riquíssimo Roland Cas.tard
(Starc Michel). Na sua volta aV
Cherburfro Gtiy sofre um pou-
co o se casa com Madelelne
(Ellen Karnerl, qüe sempre o
nmou. Quando Oenevleve e
Ouy se reencontram nlto ha
dramas: cada um é fellü de s*u
lado, mais otimista exemplo de
enfrentar a vida cotidatia, que
já levou o mfte de ambo* c nos
dois trouxe filhos... Ganhán-
do como ganhou dois prêmios
em Cannes, «Les Parnplules da
Cherboup», fax agora em Pa-
ris a bilheteria que lhe falta-
va, Não se compreende aliáá
porque este filme de Demy
tintes andou mal comerclalmcn
te, pois tem de fato tudo para
atrradar e é um filme bonito.
«Uma nova formula de come-
dia mus'eal» so quisermos re-
petlr a publicidade francesa,
de graça e simplicidade segu-
ras, com a poe?ia dos atores
a cantar naturalmente como
se falassem. Sua qualldado
originai é mesmo o otimismo.
Gcnevievo Catherino Dcrieuve
so casa na Igreja com Roland
Carsard, de-branco-veu-e-gr'-
nalda e grávida de Guy. O ae-
gtthdo prêmio de «.Os Guardas-
Chuvas d0 Cherbtirgo» foi dl-
vldido com «Vidas Secas» õ
discernido pelo OCIC (Office
Cjthollrjue International du
Cinema), justamente pelo lado
otimista que apresenta a obra
do Jacques Demy,

Loira, fina, leve, encantado-
ra — etereã quaao. resta, a
«noívk» Catherino Deneuve,
que depois de «Los Parapluies
de Cherbourg» ninguém se lem
bra ter existido dlferentemen-
te. Filha de comediantes: Mau-
ric'o Dorléac e Renée Simo-
not, irmã de Françoise Dorléac
fazendo por acaso entrada no
mundo do cinema, além de
suas possibilidades pessoais lo-
go dispôs também da chance
seríssima de se tornor tuna ces
trela» da nolte para o dia, lati-
cada na «corrida estrelato» pe-
Io diretor que em todos os tom-
pos mais «vedettes» (...e mais
divórcios) tem criado no cine-
ma francês. Foi ele quem cr-S-
talizoti a personalidade de
B-B. em «...Et Díèu Crêa Ia
Femme», quem «inventou» Ari-
ãette Vadim, hoje atendendo
pelo seu nome dinamarquês de
Annette Stroyberg,- separada
dele como Brlgitte Bardot. Em
«Chatèau en Suede» de Fran-
çoise Sagan, 6 ele quem traz
pelo primeira vea diante das
camara3 (sem complicações
desta vez...) um novo Ídolo
da «chanson française» e da
juventude Françoise Hardy.
Ma!s recentemente, foi ele ain-
da quem «reinventou» ém nova.

HORÓSCOPO
Esta Semana
Grande Felicidade

CAPIÜCOKNIO — (31 de de-
lembro a 2(1 Ue Janeiro) — Os
aborrecimentos que pensa ter
s&o de origem orgfinlca.

AQUAHIO — (21 de janeiro a
20 dé fevereiro). Ketenha sábio»
mente 6 quê conquistou !'

PEIXES — (21 de fevereiro
a 20 de mafço). — Sua inicia
tiva no trabalho ficará em evi»
dência.

ARIES — (21 de marco a 20
de abril). — Não se feche de-
mais em si mesmo.

TOURO — (21 de abril a 20
de maio). — Procure determinai
o que deseja,

GÊMEOS — f21 de maio a 20
de junho). — Afaste de si oS
ciúmes e as suspeitas deprimen
tes.

CÂNCER — (21 de junho a 20
de julho). — Procure mostrar-
se mais tolerante.

LEÃO — (21 de julho a 20 de
agosto). — Terá qu0 dar mais
atenção às fontes de trabalho.

VIRGEM — (21 de agosto a 20
da setembro). — Use a intell-
gêllciá é tèrlha consciência, de
seli vàior.

LIBRA «a. (21 dê setembro a
20 do outubro). —¦ Seja gentil e
procure dominar seu tempera-
mérito.

ÉSCOiCnÁO — (21 de outubro
» io de novérnot-ôi. tes, Éstij sema
i« iBè ttârá timâ -fratldé'fellci-
dadè em casa,

£5AÍ*i**.,Í;í!Õ *^ (21 de riovem-
bro a 20 de dezembro). —. Evita
cõrri^aWiias de certos g*Hi*os
que poderão aborrecê-lo. i

«•(Ilono parlslfcrsê umo «star»
de Hnllj-u/on'.!, cujo nome, liga-
do no seu, é o mnls «pimenté»
ncsunto do dl.t ênt Paris: Jane
Fonda. Com táhta repercussão
quo íDiitl:- Hehry Fonda qua-
sé Interfere é Shlrley Mac-
Lalno tar. de Vadim a ultima
<-revo'titlon t de Hollywood.
Rhrley, cujo flnlco não it dês-
tltinva a Incarndr nem as
íVámps» nem as bonecas «se-
xy-, vc-m de aceitar deaplr-so
pela primeira vez tk là frán-
çnl.'",«. diante de Uma câmara,
no filme do Lee Thompson
«Wh.it a Wny to Go», onde
ap».deoe na peiê de uma «co-
quctte» nfogada em plurtiaa,
anda nua sob algumas poucas
gramas de «vison» o se deixa
surpreender no seu banheiro...
Pnra justificar todsa essas
•ipxcentrloltést. ela deu sd uma
explicação: «Eu soube que Ro-
ger Vadm tinha conseguido
filmar Jane Fonda, a mais in-
teleetualiz.ida das «vedetees*
nnirrlcana", em «déstiabülé»
trnn»pnrente e essa noticia 11-
berou-nie dn meus cemplexos.-

Como Annette Ptroyberg,
que tem uma filha de Vndtm,
Catherlhp Mcneuve guarda de
íwu romance com o trefego
«mcttour eu scène» um garoto
da muitos poucos meses: Chris
tian. que ele quis quo se cha-
mnsío aislhi em homenngem a
seu smlgo e pádrnho do gáro-
to. d «-o-ttõ* Christlan Mar-
quand, «copaini- pnrlslehss co-
nhecldo do solitário Mnrlon
Brando. O -réstrcláto» dé Ca-
therlne é poücó fnals vélHo do
que o seu bebê... O tinlco flim
que ela tez sób a dideção de
Vp-llm mesmo tio curto espaço
quo duraria seii ld'llo, foi «Le
que ela fez sob á direção de
das obras do Marquês de Sa-
de •'Jüstiné, ou les ínfòrttiries
de )â Verlu» e «Jullétte. ou le
Triomphe du Vlcet. O vicio -era
Annie Cirnrdot é a virtude Ca-
therlne Beneuve. o bastante
pnr.i a argúcia do criador do
¦rvpdettes* do primeiro ex-ma-
rido de B.B. cristalizar uma
nova personalidade, fixar com
o papel dá «Virtude», que de
certa maneira sintetiza Cathe-
rlne Deneuve, mais uma estre-
Ia no flrmnmento clnema.to-
grafico internacional. Com .'Os
GUarflâfcGhuvaS de Chertnir-
gor, llbernndo-a de seu jovem
parindo, Jarques Pémy fez de
Catherrip umã nova mulher:
eti adquiriu segurança é*m
nada perder dè sita grãçã In-
genun. nem da sua éspontatiet-
dade é jjiovã também qué não
ê apenas bonita, rriaq que tém
uni lugar cetto »>nti-e os no-
mes hoje famosos do ciriérna
f rahcê •.

Os franceses, que não conlie-
cem «Câririen Jones». o fllm

. dé Ottó Pretilltigei que marcou
época é Paris e toda ã França
não viram dado a fortuna ém
«direitos átltorâlsi que herdei-
ros longínquos de Brizet resol-
veram reclamar para que a fi-
ta t'versa livre curso aqui, vão
agora facilmente atrás do slo-
gán que seleciona, «Les Pdrá-
pluies de Cherbourg* nos jor-nais especializados: «Primeiro

(Concl. na 4_i pág. do l.o cad.)
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' SÉsám
k Ibelhliha Aprende
História do Brasil (Oi

Enói Renéo Navarro Swain
Benjamln tinha 13 anos do

Idade, quando morre-lhe o
pai; e como so Isto fosso pdu»
co a nião (que ficara com 17
cruzeiros, do renda) morri
também. Fica o menino de 13
anos, com 4 irmãos menores
para cuidar, » na maior misó
ria. Desesperado, Sabem o que
tes? Jogou-se às éguas do rio
Poraiba, que passava perto. Fe
llzmente uma escrava, o acu»
diu.

Também, com iâ âftos,
som pai, sem rriáe. ná miséria
e com 4 Irmãos menores para
culdari 0 qüe não sofreu ò po
brezinho Tinha um pouco mais
que minha Idade, disse João
Carlos.

O menino não poderia con
tlnuar os estudos se nno fosse
lima familia qüe o ajudou: aí
êle pôde matricular-se na Es-
cola Militar. Mas precisava tra
balliar multo, dando aulas par
tlculares para ajudar os ir-
mãozihhos. Por Isto nüd tinha
quase tenipo para estudar c
teve qüé rép>tlr o ano duas
vízes. Mãs cohsegülü chegar
áo fim, sem dosanlrhar, con-
clutndo o curso com 22 anos,
Cohtá-sé que tinha dificuldade
Sm matemática, pois hávla ti-
rado nota <-um» no exame de
admissão. Man. tanto estudou,
tanto estudou que aprérideu
rnatemátlea. E aprendeu de
tal Jeito, qüè óbtévé depois
fièrhprê o l.o lüfear om todos
os concursos que fés. E sa-

bem quantos concursos foram?
Sete!

Sete concursos! E o l.o lu
gar em todos, logo om matomá-
tica! isto é que 6 bicho batu-
ta! Exclamou João Carlos.

-* Imaginem a sua força do
vontade para chegar a psho
ponto. Portanto, quem áclinr di
ficil á niatemátien, fnça como
Benjamln Cònstant: Estude. Es
tude.atê aprender! O resultndo
de um dos concursos íõt este;
l.o lugar — Benjamln Cons-
tant; 2.o lugar — Ninguém;
3.o lugar — Ninguém: 4.0 lu-
gar — Outro candidato. E hh-
bem qut»m ioi nomeado? O 0&n
dldato classificado em 4.0 lu-
gar!

Eu, se fosse o Benjamln,
ia lá, e dava uma tapona no
homem que nomeou o 4.o! Ber
rou a Aliiiibinlm.

file esteve na Guerra do
Faragua^ onda so distinguiu
por atos dé bravura. AH, quan
do dirigia á construção d:<s
trincheiras em Tuliitl, upa-
nhou à febre palustre. Incha-
dó que dava dó, assim mesmo
continuou sèu trabalho, >.to
qtiè õ düqüe de Caxias obn-
feou-o a éb retira» do campo
de batalha para se tratar.
Mais tarde, Benjamln se tnr-
Hoil diretor do «Instituto dos
Meninos Cegos», no Rio.

Ah! Por isso é que exls-
te no RIÔ o «Instituto Benja-
min Coristant»!

sa E' pôr isso. "íetttlf» sldd
convocado a ensinar os netos
do D. Pedro íl, Benjamln ho-
tou que os alunos, além de
indóceis, se Julgavam superlo.
ros a éle. Então censurou-ofl,
na presença do imperador * ro
cusou-se a dar-lhes mais au-
Ias, ülle foi um grando prófes-
sor. Professor com *P> maluscu
Ia, Tão bom e tão competente,
que, quando lecionava Mecinl-
ca Raolonat, suas aulas eram
assistidas por lentes da Êsoo
Ia Superior. Além de grande
professor, era estimado por to
dos quo o conheceram e era

, olhado com o respeito com que
se olha a um chefo. Depois do
ter sido tíht das grande* Abo-
llélonlstas do BraSIl, tófnou'aé
Um dos grarideâ republicanos.

Pona é quê não exista no
rriühdo niãis nenhum Benja-
min! Suspirou Tlnlnha. E se
existe, eu nãd ednheço!

Conhece, slm( berrou de
novo a Abelhlnho. Voe* conlie
co o Benjamln, aquele negrl-
nho saldo que aparece no «AI
mãtihquc do Tico-Tico», junto
com o Bolão e o Azeitona! Ma
mãe me mostrou uma coleção
de *Tlco-Tlco» do tempo quo
ela era menina e lá está o Ben
jamln.

Dona Zuleica tóméu a Aftélhi
nlia no colo c disse, ácariclan-
do-llio os cabelos:

Feche esta boquinha e
venha dormir aqitl que é me-
lhor.

B6 se mamão íehtár na
cadeira de embalo e cantar
pré mini aquela cantlgulnha do
dormir o «nana sussu».' Res-
pendeu a meninazinhn.

Está hem, está bom, sa-
clzlnlio! Vamos para a rodei-
ra do embalo! disso dona Zu-
leica.

Depois de Instaladas, a m&ê
cantarolou baixinho:

Nana sussu
Alrfis do mtirundu
Levai está menina.
Prá comer éom angu.

Encolhldlnha no colo da mãe,
de olhos fechados, a Abelhlnha
sorria, còm a cara mais feliz
do mundo. E dali a pouco es-
tava dormindo.

CAPITULO XXXII

O ano de 188B. Belijaniin
convence o mdrochal Deodoro.
O boato falso, lio dia 14 de no-
vernbro. Os quartéis se revol-
tam. Benjnmin. à fronte, das
tropa-s revoltadas. Deodoro as-
sume o comando. Ouro Preto
telcgrnfa ao Imperador. Abrem-
se os portões do quartel. Uma
salva de 21 tiros. O povo deli-
ra de alegria. Deodoro, o pro-
clamador da República. Bnnlá-
min Constatit o homem qüe
não quis ser presidente dá Ré
pública. A Abelhlhlii explica
o qüe «ao os três Poderei,

(Continua amanhã).
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Oficial da PM faz conferência
em Washington: DP presente

. HEOHESSOU ontem dos Estado. Unidos o itnanle Bohd«m+ M.tchko. da Policia Militar do ParrnA, que r"lUou CuCd. «parfalçoamento policial. ,ob o patrocínio do Ponto IV õtenente Bondam que fora delegado em C.tenduv.s, «còm-
^^mOVó1pARAHAVn^Sud0",8 Ps»na.M. «tr.vé. 1DIAHIO DO PARANÁ»: cujo. exemplares lhe eram remeti-do. por famillare.. E atendendo .oliclleçâo d* entldsd.culiur.1. o ten Bondam proferiu pai.,,,. ^0. &.?$**&,.rn.tion.l Polic. S.rvic.s, em We.hlngton, sôbr. o p.p.ldB impren.a no Brasil. Pa,a ilustrar, utilizou cxcmolar..
do DIÁRIO DO PARANÁ', que foram anexado, ac, aql\.vos da organlsoção, na Capital norte-americana.

q QUASE TODOS os lnto-
grantes da comitiva gover-

namental quo foi a Campo
Mourão estavam «engrava.a-
dos». Apenas o sr. Algucyr Gui
marães trajava-so csportivamen
te, vestindo blusão do malhas e
calças do «twccd» brilhanto.

Foi quem acertou a «pedida»,
pois a poeira e o calor muda-
ram a côr o a fisionomia da
comitiva, isto é, do todos.

0 KM RKCENT15 Kilao pro-
movido pelo Jockey Club

Brasileiro, o cx-governudor
ílloysés Luplon ndqiilrlu um po
tro do liara» Valente, pela Ira-
purtãnela de dois milhões e
cem mil cruzeiros. Seu nome é
Macbooourt o como nrrematnn-
te consta sua esposa sra. Hcr-
mtnla R. Luplon.

0 AO CHEGAR â subesta-
ção afcalxadora do'Campo

Mourão, o ministro Mauro Thl
hau encontrou um velho anil-
go, companheiro do trabalho
da Cemlg, era Minas Gerais:
Herbert Leyser chefe do setor
do subestações da Copei.

9 SECRETARIO do PDC pa
ranacnse, o sr, Jucundino

Furtado, quo tem feito pronun
clamentos favoráveis ao lunça-
mento da candldatiirn Ney Bn»
Ka A Presidência da Rcpúbll-
ca, foi visto ontem, em livra-
ria da cldado adquirindo o II-
vro «Como Fazer um Preslden-
te da República». A obrn. do
autoria do Theodoro White, re
lata a campanha eleitoral nor-
te-americana que elegeu o fa-
lecldo John Kennedy.

-£ DO DEPUTADO Jorge
Nassar. ontem, na Assem-

bléla. ao falar sobre sua via-
gem e do sr. Antônio Lopes
Júnior, ao Rio e Brasília, pa-
ra tratar dos atraíadon doi ser
vidores da RVPSC; «Podem fi-
car tranqüilos os Inativos c
pensionistas da Rede. Eu e o
deputado Antônio Lopes Jú-
nlor assim como vocês, não
brincamos cm serviço». t

# PARIS contará com mais
uma oolaboradora do DIA-

Rio uo r/utaíiA', a parur
do dia l.o de dezembro. Rosi
do Sã Cardoso embarcará no

«lia 28 para a Cidadc-Luz ondo
permanecerá por seis meses,fazendo um curso de odmlnis-tração, agraciada que foi comuma bolsa de estudo. Levaráas novidades da Cldndc-Horrl-
«o para Ccllna Luz, que lá seencontra, efetuando curso doespecialização do Jornalismo.

O VEREADOR Jobar Cas-«ou_ UDN, relator da Co-missão do Justiça, Justificouontem o parecer contrário da-
quele órgão à mensagem do
Executivo municipal que dls-
punhe Bõbrc a correção mo-
notaria nos débitos fiscais em
atraso. Considerou o projeto«um monstrengoí e apelou parn que a Câmara não se tor-
nasse um «Moinho do Leis».
Foi vitorioso, pelo menos on-
tem.

GINETE paranaense José
Carlos Amaral, montando«Atou», bateu domingo o ro-

cordo brasileiro do prova do
«5 Tríplice», a mais difícil do
hipismo, conseguindo passar a
barragem de 1,'Jllm. cometendo
«penas 8 pontos perdidos. O re
cordo anterior, marcava a me»

mm.
ma m.um, nu, com .» ponto»
perdido*

NOVE AVIÕES conduzi-
ram convidados ,- autorida

des para a Inauguração da
UBlna Mourão It' Três DC-8 (o
EDL do Governo do Estado o
dois de companhias partícula-res); um Beechcraft IL-18, do
ministro de Minas e Energia;
três Beechcraft-Baron; um Ccs
sna 810 e um Cessna -175. A
propósito: Um doa aviões fro-
tados pela COPEL. teve de re
tornar a Afonso Pena com uma
pane. Alguns convidados dosls
tiram da viagem. A aeronave
decolou trinta minutos depois.

Na volta de Campo Mourão, o
mesmo aparelho saiu com uma
hora de atraso, pousando em
Londrina para abastecer. Nova
pane, novas desistências. Ou-
tro avião. Faltava o encarrega-
do do abatcclmento. Chegou
a Curitiba, às 21 horas.

A TV-COBOADOS, de Lon
drina, está fazendo concor-r/mi-l.v ás emissoras paulistas,

«em contar com a grande pe-necraçao no farana. o tico-
governador Afonso Camargo
Neto concedeu entrevisto, sá-
bado, As 23 horas, naquela TV
«associada». Durante o progroma, diversos telefonemas lnte-
rarbanos foram registrados Ineinsive de seiespecntiorea' oe
Corníllo Procópio^ fazendo per
guntas. Já em Curltlba, o presidente do PDC recebeu tele-
grama de Assis, cumprlmentan
do-o pela apresentação. E ain-
da do SSo Paulo: Um seu ami
go de Paraguassu Paulista viu-
o na Coroados. Informando, on
tem, qno a imag"*m e o som
eram perfeitos

FLASHES
Duas feitas rtellzada. no ti-

bado último ae constituíram em
êxito absoluto: o Baile da. De.
butantet da Sociedade Thalia.
eom a presença de MU. Brasil,
Angela Thereza Vasconcellos. e
o baile realizado no Circulo Mi-
lltar da Paraná, com a preien-
ça de Virgínia Lane ,i frente de
animado shovv. I.lo vem pro-var que Curitiba Ji oferece cara
po para -d realização dl feitas
simultâneas, .em o risco de um
fracasso. Os dois bailes da sá.
bado até domingo cedo, .uptran
ram as melhore, expectativas.
De parabéns, portanto, a. dire-
toria. do Circulo e Thalia pelo•ucesso obtido.

..No baile da Thalia, Miss Bra-,
sil procedeu ao sorteio para a
escolha das princesas e Raí-
nha das Debutantes de 1964,
que apontou as srtas. Rogina
Maria Bodziak, Vera Regina
Garcia, Araci Costa Asinelli,
Cristina Ribas, Selma Regina

Gomes, como princesas, e z. srta.
Maria BJatriz Braga Cortes, co-
mo Rainha das «debs» diste ano.

Detalhe que não passou des-
percebido ao. que e.tivtram no
baile da Sociedade Thalia: a ele
saneia da. «ra*. Rubens Arle.
Bottege. êle presidente do Clu-
be Curitibano, Helena Pacior.
nlete. Egle Laffltte Derviche
Gonçalves, e das srtas. R«nsta
Vasconcellos (irmã de Ml.. Bra-
sll) e Yara A»i«. Seu. ve.tl-
dos forem apontados como os
mais bonitos da festa.

X X X X
Motivada pelo farecimento de

antigo associado do Graciosa
Country Club, foi transferida
para o próximo sábado, dia 14,
a Festa do Far West, promovi-
da pelo Grêmio Flamingo da.
quela elegante sociedade. O tra
jo para a original noitada deve-
rá ser «a caráter» ou passeio
completo.

W"'-
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HOJE, O FUGITIVO
David Jansson. vivendo 60 minutos em dramáticas canoa,
)i assegurou ao Canal (, expressivo indica de audiência a
um dos maiores seriados para TV. Hoje, em «O Fugitivo»
o sensacional capituloi «A Fuga do demônio flm.1». As 21h30m.

Espetáculo
Inesquecível

ROBERTO MENGHINI
Roberto Menghlnl, que e.ti pre
parando «Gênesis 4-16», infor-
mou ao colunista que a psçaocupará setenta minuto.. Os
en.aio. agora .Io realizado, pe
rante as cAmerss a comentara
ainda qua a apresentação do
próximo «Teatro ao. Domingo.»
pelo Canal 6, monopolizará aten

ções da critica especializada.

«Virgínia Lano Show» mo-
vimentou toda Curltlba. O
grando auditório do Teatro
Guoyra foi tomado por uma das
maioris platéias. Telcspectado-
res do Paraná e de Santa Ca-
tarir<a ofereceram sintonia to-
tal ao Canal 6. Virgina Lane,
Badu, os Copocabanas Boys e
as sensucionuls vedetinhas de
Copacabana, num show de 00
minutos, passaram a borracha
naj tristezas de muitos, na sen-
sacional e supor-olegrc aprcszn
tação da revista tCopacabamba»,
Teatro aos Domingos

Paulo Avelar, Robarto Mtn-
ghlni e Alulzio Finsetto e.tlve-
ram reunidos • decidiram can
celar a apresentação em dia ex-
pee:ional do «Teatro aos Do.
mlngos. que seria hoje. às 22h
30m. Etsa deliberação foi to-

moda. lendo em vista aos inú-
meros telefonemas .pedidos es-
crllo e pesioaís chegados A DL
xcção Artística do Canal 8.
«Teatro aos Domingo.» seri apre
sentado em «eu horário normal,
apre.entando «Gênesis 4-18»,
(Ea.t of Éden) leleedapiado porPaulo de Avelar.

Brothers Show
A juventude do Norte para-naense tem encontro marcado

com «Brothers Show». Um.
espetáculo movimentado, apro-,
sentando as mais alegres In-
terpretações. Hoje, às 20h03m
pela TV Coroados, Canal 3 de
Londrina,

Minha Neta Querida
Em seus últimos - capítulos

«Minha'Neta Querida» continua
oferecendo surpresas aos te-
lespcctadores, empolgando a to
dos, Hoje, a penúltima apresen-
tação. Josó fará que se dispare
um tiro: — Morrerá mais ai-
guém? Raymundo Andrade so-
licitou sigilo e o interessante
mesmo é sintonizar o Canal 6,
As 18h30m, quando a telenovela
apresentará novas e sensaciò-
nais cenas.

Aniversários
D« equipe dos «Diários e Erals

•ora. Auoclado.», cumprlmen-
tos para Josó Fernando A. d*
Paola. redator do «DIÁRIO DO
PARANÁ» (dia 9), Mauro Onl-
valdo Tlci-inclll Cheíe de Re-
poriagem da mesma folha, ani-
versarlanle d* hoje e Antônio
Ma:lel da Silva, o^arador d*vídeo do Canal 3. 

"(diB 
8). Pa-

reben*.

í I

Grindl
No horário de atraçõe. —

18h — promoção do C:nal 6,
Grindl estará divertindo a to-
do. no capitulo «Grindl Sabe
Tudo»,

PRB-2
Marcvis Aurélio do Castro

com nova « excelente presen-
ça nos comentários esportivos.
A «Seleção do Rádio» esta
realmente dando o máximo à
«Líder»,

Marumby
«Bom dia Brasil», -tem-agora

apresentador mirim. Diária-
mente pela Marnmby, desde às
6 horas.

Cultura
Jullo Silva galgou novo de-

grau. Escolhido como Assessor
da Diretoria da Radio Cultura.
Parabéns.

Colégio Estadual*
Musicas ' erudita* são apre-

acatadas pela Rádio Colégio
Estadual, ao* domingos daa
8 às llhSOra e daa 15b. àa loii.

TOM EWELL NO CANAL 6
Atuondo com Tom Petler na «crie «Tom Ewell Showa, Eiveise ve cercado de elemento feminino por todos os lados. Vejam:a e«pSso. a sogra. s. 3 filhas... e uma cachorra • uma fêmea de
passarinho... A «ituoç&o. todavia, nlo A estranha a Tom Ewell.Quando estreou na Broadvvay a comédia «O Pecado mora aolado». Tom repartia o palco eom uma atraente vlsinha de «par-lamento e com mal» maia ditsla de mulhtre., antigas conhecidas.O que levou Tom Ewell ao e.trelato n* Broedway. foi real-mente, o seu deiempenho num filme eom Krtherlno H«pburn •Spaneer Trocy — «Adtm's Hlb», em 1949. Mais ires «de.co.nherfdo.» aluavam naquela fitat David Wayne. Judf Hollldaye Jean Hagen. A partir de quinta-feira, poderemos apreciá-loatravés do Canal 6, As 20h05ra. nas divertidas cenas de «Tom

Ewell Show»,

J

Sociais
FAZEM ANOS HOJE

Senhoras
Juba, esposa do sr. Satur-

nino Costa; Nair, esposa do sr.
Marcos Maluccllí; Alba esposa
do sr. Wiiolam Rubens Eaít-
wood; Joon'ta, esposa do sr.
Ernesto N. Mueller; Hilda, espo
sa do sr. Acyr Ferreira de Ca-
margo.
Sénhoritas

Lia filha do casal Sady
Folck; Ivonete, filha do casal
Leopoldo Diiplins Alei, filha do
casal Altamiro Fraga; Dirce, fi-
lha do casal Oswaldo Pereira;
Iolanda, filha do casal Bernardí
no Cercai da Silva.
Senhoras

MAURO TICIANELLI
A data de lioj; assinala 0

transcurso de mais uma data na
talicls de nosso companheiro de
redação, Mauro Tic:anelli, figura
vastamente relacionada em nos
sa sociedade, chefe de reporta-
gem do DP e responsável pela
coluna «Ciranda dos Clubes».

JOSÉ FERNANDO PAOLA
O dia de ontem assinalou a

passagem de ma s um aniversá
rio do companheiro José Fer
nando Paola, repórter do «J3IA-
RIO DO PARANÁ», pessoa oas
tante relacionada nos círculos
culturais e sociais da cidade.
(Conclui na -La pág. do 2.o otd)

CIRANDA DOS CLUBES

Sociedade Garibaldi Terá Grêmio
Para a lia Jovem ainda Este mês
Excelente a movimentação

do baile promovido pela Socie-
dade GarbaJdl no último sá-
bado. Ficamos surpreendidos
com a frota de lindas meninas
que esteve premente ao acon-
tecimento. O prwidente Mario
Belotto o o vice Orlando Cec-
con reuniram um grupo do Jo-
vens, convidando-as para a
fundação de um grêmio, obten-
do grando receptividade. Ainda
esta semana deverá ser reali-
zada uma reunião prelim nar,
quando serão tratados os pro-blemaa ligados & regulamenta-
ção do grêmio. Podemos adian-
tar que a nova entidade re-
ceberá o nome de Grêmio Fe-
minino Anita Garibaldi, numa
homenagem à heroina dos dois
mundos e inspiradora- do pa.trono da agremiação.

Entre os brotos quo part'ci-
param da palestra com os di-
rlgentes da Garibaldi anota-
mos: Marilse Thlele, Eliane da
Castro Colaço, Rochele Hey,
Marilsa Zlcarelli, Rosa Maria
<1° Rosário, Claudete Biazetto,
Leozenil Biazetto, Dione Mar a
•?a Ros, Beatr.a Schaedler,Ivonete Ceccon, Lúcia Monto
Serrat, Jurema Ceccon e Laura
Monte Serrat As jovens estãobastante entusiasmadas e pre-tendem elaborar promoçõesainda para o final do ano, den-«o do uma esquema em cola-eoraç&o direta com a direçãoaa Sociedade Garibaldi.

Restaurante
Recentemente a diretoria daSociedade Garibaldi efetuouvultcs» transação, adqulito*»"8 Instalações do serviço daoar o restaurante, qno passoua tategrar o patrimônio da

^eremlaçao. E' mais uma van-^ffem aí) qnadL-o associativo,°^e poder* usufruir de servi.5°s especiais.
Quanto ao setor social, o

Presidente Belotto taformonWks, ainda, este ntt-s, devera"er levada a efeito uma grandePromoção, „,„ está sendo es-
SâS*?- Por outro lado, já foi
fi™ ^ ° ealendArlo para o«n. do ano, estendo prevista"realização de um baile tafan-
ti, íí Natal « o gioncle baile00 &Zo Silvestre no dia 81.

learo
Estivemos, sábado, particl-

pando da festa dos quinze anos
de G Ida Soares Fernandes,
que reuniu seu grande circulo
de amizades, nos salões do
ícaro Atlético Clube, numa das
mais concorridas reuniões dos
últimos tempos. O simpático
casal Gilda/Darci Fernandes
receberam com muito gosto
o em grande estilo,

No transcorrer da festa es-
tivemos palestrando com o pre
sidente Lauro do Carvalho
Chaves e outros diretores do
ícaro. Todos estão entusiasma-
dos com o ritmo das obras do
salão de festas, que deverão
estar concluídas até o final
deste mês. Falta somente a co-
locação da parte final do for-
ro, que será um dos mais mo-
dernos de toda a CONSTELA-
ÇAO. Detalhe que merece re-
ferência é o referente ô, ilumi-
nação. Cerca de três centenas
de lâmpadas especiais a colo.
ridas serão empregadas.

Jantar Dançante
O setor social do ícaro, em

colaboração oom o departamen

to feminino, passará a promo-
ver, provavelmente, todas as
«emanas, jontares dançantes,
tio logo esteja pronto o salão
de festas. A parte musical se-
ra entregue a um conjunto de
grande gabarito.

Dependendo de confirmação,
no dia 28 deste mês será reali-
zada a festa de Inauguração
oficial dos novos salões de fes-
tas da agremiação. O aoonte-
cimento reunirá a diretoria,
convidados especiais o - o qua-dro social em um jantar de
grande gabarito.

21 de Abril
A grande pedida, para o pró- |ximo sábado será a <No'te do *

Perfume», promoção da Socie.
dade Cultural 21 de Abril. DI-
versas atrações serão ofereci-
das ao quadro associativo, des-
tacando.se o «show» de Gr»ígo-
rio Barrios. Todaa aa mesas
terão um frasco de caríssimo
perfume da linha Atklnoons,
além de uma lembrança altisi-
va ao baile.

Mauro Ticianelíi
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GILDA Soares Fernandes re-
cebeu grande número de eon-

vidados para a bonita festa dos
aeus quinze anos.

MABILSE Thlele, Elhuie de Castro Colaço e Bo ehefe Hey, foram presenças marcantes no baile
da Soeledade Garibaldi, Integrarão o Grêmio Feminino Anita Garibaldi.
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É paranaense e pioneira. Nasceu
há 17 anos, vendendo produtos Willys.
Hoje é a maior revendedora Willys doParaná. Há 17 anos vendeu o
primeiro "Jeep". E com êle, e com osoutros que vieram depois, penetrou ossertões paranaenses. Participou decada novo desbravamento. Depoisvieram os carros de passeio. Continuacrescendo Vem ajudando a criar riquezas.— E a nossa história que se formaa cada novo veículo que vendemos.

Cada comprador, um amigo. Que contacom nosso carinho, quando cuidamos
de seu veiculo em nossas oficinas,

E são 6 de alto padrão! — Somos umafamília que se sente orgulhosa. Cada
novo veículo torna mais feliz uma

família paranaense.

TRANSPARANÁ S.A.

vL »t*n<Jrtna-Curitiba-Arapongas- Maringá -Paranavtí-Jacarêanbo jfi
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Agradecimento e Missa de 7o Dia
Primei  ii.i Silva Gomes, doiolado com o pnssiuiicii-

to do sua esposa,

BENEDITA FERREIRA GOMES
"Dita"

agradece sensibilizado a manlfAHtaçfto do posar recebida, a
convida parente» a omiifva, para insistirem a Wlssa do 7.»
Ma, a «cr oelubttitln na Igreja Magrado Coração do Mnr|n, no
«|la> Jt do corronlo as 7tHQ horas tm intençtio do sua bontnsl-
ma alma.

Por mais isto ato do f6 crista ontuclpadamcnto agradece.

EDITAL
1° Cartório de Protestos de Títulos da Capital

Aeham-so em mou Cartório ft Praça Tlradentes, 28A
— l.o andar —- sala 103, para serem protestndoi, os ti-
tules abaixo discriminados:

DR. R0BIS0N GUILHERME DE MOURA — sacado —
Duplicata do fatura emitida por Bonn Super Mercado Ltda.,
do valor do Cr.? 12.000,00, vencida A. vista, com pacto nd-
jeoto do Juros motntfirlop. Por fa|ta do pagamento.

MARIO AUGUSTO M. DA SILVA — sacado. DupH-
rata (lo fatura emitida por Bonn Super Mercado Ltda., do
valor (Jo Cr? 100,415,00, vencida a visto, com pacto ndjecto
do juros, monitorias. Por falta de pagamento.

OSVALDO GUIMARÃES — nncado — duas duplicatas
do futura emitida» por Bonn Super Merendo Ltdn., dos vn-
loycs do Cr? 2.145,00 cada limo, vencidas a 10.2 e lfl.3.1004.
Com pacto ndjiJcto do Juros moratóvlos. Por falta do pa-
ganiento.

BAI..VINO MILLEIX — emitente. Clicquo n.o 146708 —
do valor do Cr$ 70.000,00, emitido paia pagamento ft vista
contra Q Banco Tlbngl S.A, — Cuiltiba-Pr., e a favor de
Carvalho Pinheiro &. Cia. Ltda. Por falta do pagamento
contra o dito emitente (falta do fundos).

MAltCOS ANTÔNIO FERRATINI FILHO — emiten-
te — Nota promissória emitida n favor do Banco Comercial
do Paraná S.A,, dn valor de Cr? 620.000,00, vencida ft .,,.,
15.10.1084, o da qual ó credor atualmente o avalista Ary
Dias Garcia. Por falta .le pagamento.

ILDBFONSO LOURENÇO DE SOUZA — comprador —
duplicata do fatura emitida pela DI;'ribuldora Paraná San-
ta Catarina cDlpns S/A., do valor <le CrS 50.000.00, ven-
cida ft 15.09.1084, com pacto adjeclo de juros moratórias.
Por faltu de pagamento.

LUÍS ICLEINA — emitente — Nota promissória emitida
a favor de Onwalrio Portela dos Santos, do valor de 
Cr$ 5.000,00, vencida a 31.01.1964. Por falta de pagamen-
to.

JOÃO N. DOS SANTOS — emitente — nota promlssó-
ria emitida a favor de Silvio Rodrigues Neves, do valor de
Cr$ 9,000,00, veacida a 7 do julho de 1981. Por. falta de
pagamento.

PALÁCIO DOS ACESSÓRIOS — sacada — duas duplt-
catas de fatura por indicação emitidas por Metalúrgicas XI-
lef Ltda., dos valores de Cr$ 15.874,00 e CrS 30.326,40 —
vencidas a 30.12.1962 o 30.01.1963. Por falta de aslnntu-
ra o devoluçfio.

JAIR CERQUEIRA LEITE — comprador — cinco du-
plicatns de fatura emitidas por .T. Procoplak & Irmfto Ltda.,
dos valores de CrS 9.040,00, CrS 3.600,00 e, as três ultimas
de Cr? 3.640,00 (cada uma), vencidas a 30-06, 10-07, 30-07,
30-08 a 30-09-1964. Todas com pacto adjecto de juros mora-
tórloa. Por falta de pagamento.

NEILOR INTEX LTDA. — sacada — Duplicata de
fatura por indicação emitida por Marcos Baggio & Cia. Ltda.,
do valor de CrS 61.500,00, vencida a 30-09-1964. Por falta
dé assinatura e devolução.

Por nfto ter sido possível emniitiur oa referidos rea-
ponsftvels, pelo presente os intimo para os fina de direito,
r, no mesmo tempo, no caso do n&o ter atendida esta In-
tlniaç&o, os notifico do competente protesto.

Curitiba, fl de novembro de 1964.
a.) WILSON MAUAVAUIAS — QJlclM.

\

Termina...
(Conot. dst -l.a, pág. do l.o i nl.)

Aa autoridadea :.•..¦inj4rliw
cstüo fossando um «polo non con
11ii.iiinii"!, «, fim do nu" iiriii-.i--
dam ao exame do sua situando
fiscal para liquidação das dlvi-
dns quo nfto oferecerem reais
possibilidades de, cancelamento
na Instftncla administrativa ou
no Jiniid.iii».
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Sociais
iconoluuao da Sa pi»-, do '!•'> c«Ml)

Antônio Jlprnardo llaniuti,
Ernesto Kibalro da Coita, Gu*
tavo Saloniüo, Luís Porinl, Mil-
noel da Cunha, Monc.r Volpato
do Si, Norborto Urusn, Daniel
Alonsú Kosilsouakl, Napoleào
Sanfalio o Alcides Laron-
Menina*

c.iida filha do catai Fran-
c-ico Pltolla; Iracema, filha do
casi.1 Artur de Sa Ribeiro; l.e
nl, Mha do casal Emuraoil Mar-
mies Vassão; Eliane filha do ca
sal »ra e sr. Leozel Negrão.

Meninos

Anlversar a hoje o menino An
tonlo Jaticia Conceição, filho de
Airton da Conceição e tia ara.
Nalr Barboia da Conce Ç&o.

Luli Carlos filho do ca-
sal Manoel Carrnns; Renato,
filho do casal Renato Luiz (irai
cheni Fernando, filho do casal
Orlando Grleco,

BATIZADO

Realizou-se domingo último na
I«reja Nossa Senhora do Ro?'.o
de Paranaguá, o bat smo da
menina Denise Bacna Moreira
filha do casal Maadir (Mar a Ltt-
ria! Moreira. Foram seus padr'-
rnes o cãsãl Carlos Guilherme
(Carmem) Addôr.

írasi

Depois...

NOSSO SÉCULO
Uma revista que •grada • iodo»
Está na* bancai » número deste mil

K 
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SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
DOMICILIAR E DE URGÊNCIA - SAMDU

CONVITE»
Dr. Clemente Brito de Lacerda

A Delegacia Regional do SAMDU -- Paraná, cumpre
o dever de convidar os funcionários e amigos do inesquccl-
vel Doutor Clemente Brito de Lacerda para assistir à Mia-
sa que em Intenção de sua boníssima alma fará rezar dia
13 de novembro de 1964 fta 18,00 horas na Igreja de Mossa
Senhora de Guadalupe.

(Conclusão da S.a pAg. do í.o cad)
fllm 10d% cantado. Sobro uma
musica do Michel Legrand.
Jacque» Pemy compôs, em
belas Imagens frementes. uma
sorte de «féerie» provincial em
que a tornura, a melancolia, a
solidão e o vazo da alma estfto
nos quatro cantos. «Limpada»
das diabruras de Vadim, Cn-
therino Deneuve faz pensar
em Grac0 Kelly. Uma grande
obra que obre novos caminhos
ao cinema e que obteve a Pai-
ma de Ouro no «Festival de
Cannes». Houv0 desaprovações
prlnolpalmente contra o fato
da. França apresentar um film
nfto Inédito, para uma Palma
do Ouro que ae constituiu na
mnls discutível desde (volte-
mos para nfto ferir susoeptl-
blllditdea, mala longe, quando
estiveram ou deviam eatar em
competição doía filmes que ho-
ja marcam com o advento da
«Nouvelle Vague» n história
do cinema francês: «Les Qua»
tre-Centa Coupa» « a admira-
vel obra-prima «Hlroahlma,
Mon Amour», doido, pois,
«Oorfeu Negro» — uma outra
dessas premlaçOes que ao pre-
judloaram o Brasil Tudo reau-
mldo, Cathorlne Deneuve tem
personalidade, nada de Grace
Kelly e tudo como a nova últl-
ma grande «atrela francesa».
Jacquea Démy e Michel Lo.
grand ae tornaram uma dupla
de sucesso (e organizada): Lo-
grand JA escreveu meamo uma
nova partitura para Dímy
<.compor> seu «Guarda-Chuva
n. 2>...

GT í\ í£ T A & H0JE EM 4 sessões
JU VJ IV A ÍX M Al .3,30 - 15,45 - 19,30 • 21,45 Horas

"Universal Filmes" apresenta a divertida comédia"UM GÊNIO ENTROU LÁ EM CASA"
Eastmancolor com T0NY RANDALL e BARBARA ÉDEN

SIMULTANEAMENTE

AVENIDA* HOJE *MARABÁ
Vesperal às 13,45 e 16,00 Horas Vetperal às 13,00 e 15,15 Horas
Soírée às 19,45 e 22,00 Horas Soirée às 19,00 e 21,15 Horas

"Columbia Pictures" apresenta a mais divertida comédia do ano!

- "AGENTE SECRETO 777"
Com o popular cômico CANTINFLAS (Censura Livre)

HOJE ÀS 14,00 E 19,30 HORAS

6a SEMANA DE SUCESSO
"20TH. CENTURY FOX" APRESENTA

ly^EDÍll

46 99CLEOPATRA
CínemaScope — Color de Luxe com os Astros:

RICHARD BURTON * ELIZABETH TAYLOR # REX HARRISON

' ¦'1>-' ¦¦ íífllwípY- 5- '*'"¦' *: -^r^fiSSÍSflcc
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P T B e~ P S D... Espertalhões,.. Argumentos..

ANIVERSÁRIO DA "GALVÃO"
Para fostojnr o 3.0 nnlvoisário da ComUaálla «Onlvüo» I«,ds., tal
ícalitndu onl.m, no salão dt l«sia« do Brai Hotel, um jantar daconfraiorniMçÈo ao qual comparecaram incorporador.e, repre.
rtmtíinics da firmas conitrutorai e paisoas ligadas ao aator imo-
blllário da Caplial. Estiveram prasantai os •>¦. Nolson Torra» a.\-«Ia • sra., titular daquala firma, ir. Anlanor Vieira Barrida* •«ra; sr. Sldnoy Eldipio da Medeiros • ara., cortaloros a iunelo.

narios da Comlcsárla Galvào Ltda,

LACERDA REGRESSA DE TREM,...
(f.-ni-l. dn S.u píij;. du lx> cad.)*
celro contra a inflação — que
oatà oarto — e o deacaao pula
oarestia da vida, sobro o qual
tanto so fala e nao ao age. E,
ainda, a ameaça do redução do
ritmo do desenvolvimento eco-
nôniico, conscquõncia lógica de
uma vi-ao colonial da realida-
do brasileira. Nem o desenvol-
Vimento com inflação, nem a
deflação sem desenvoiv-mento
oia o que so deve tentar, eis o
quo se deve fazer».

NOVO ESTILO

Af.rmando que um novo es-
tilo de governo exige um novo
estilo de campanha (Iara o go-
vérno, aduziu: «De envolverei
os temas desta, visão ampla e
revolucionária da transforma-
ção do Brasil, durante a cam-
panha, demorada o metódica,
que serd um processo de iden-
tificaçfto do candidato com o
povo, de integração do progra-
ma do governo nas neceísida-
des, nos próprios hábitos e mo-
do de pensar do povo».

MOÇÃO
A moção determinando que a

Convenção udenista escolhesse já
squ candidato, subáorita pelodeputado Ernanl Sátiro, e porfim aprovada, é do aegutnto
teor:

«Possui a UDN, mercê de Deus
apreciável conjunto do nomes
para apresentar ao eleitorado
8em desdouro para quaisquer de
leu, a indeacão de Carlos La.
oarda revela-se mais natural pa
ra a disputa em apreço, seja po-
lo deold.do espírito de luta. do
oandldato, por sua capacldndo
de galvanizar o eleitorado, seja
pela sua posição de autentico re.
voluelonarlo e Merador antico
munlsta, seja pela sua revelação,
eomo administrador da Quanaba
ra, notando que mesmo sob o cêr
co do governo federal antes de 31
de muC;o o Rio de Janeiro can-
seguiu êxito nas rca1izac6es de
fluxo do governador Carlos La.
eerda, a ponto de alguns dos
seus empreendimentos servirem
de paradigma para o próprio go-verno da Republica.

Por outro lado, é das mais evi
rthnloíi a oportunidade do lança-
mento desde já, do nosso candi.
nato & Presiencia a Rspubl-co,
para o fortalecimento do proces
«o democrático, único meio de
complementar a obra da revolu-
São. Era conclu ãa, rropothos se-
Ja escolhido, ímjs» convencio.
nals, o canddato á Piesdonca da
Kepúblca, feta a votação por eis-
crutlnio de conformidade com o
regimento».

A MAIS EXPRESSIVA

A convenção da "UDN foi,
sem dúvida, a mais expressiva
de todas as já realizados pelo
partido. As características do
plenário não desmentiram as
previsões dos observadores mas,
sim, surpreenderam pela qua-se totalidade de manifestações
em favor do sr. Cario» LaCer-
da

Cada vez que o nome do go-vernador da Guanabara era
mencionado, o plenário pror-rompia em manifestações rui-
dosas de júbilo. Apenas um pe-
quenlno grupo mostrava-se re-
serrado.

CANDIDATURA VITORIOSA

Essas demonstrações oonfir-
maram, desde logo, quo a can-
didatura do governador Carlos
Lacerda seria completamente
vitoriosa, podendo ser desnre-
zadas todas as teses defendidas
em contrário.

O deputado Amaral Neto, quevinha se demonstrando públi-comente contra a candidatura'
do governador da" Guanabara,
foi recebido, ao entrar em pie-nário, com estrondosas valas o
apupos.

Inicia Hoje...
(Conclusão da 2a pág. do í.o cad)

Os outros acusados sSo os capl
tães de mar e guerra Paulo da
Silveira Werneck —Rení Maga-
rimo Torres — Ari da Frota Ro-
que — Juan Lopes Alonso Júnior
— capitão de fragata Bernardlno
Coelho Pontes — primeiro ténen
te Antônio Arinos Marques da
Silva. SerSo todos defendidos pe-los advogados Sobral Pinto — Há
leno Fragoso — José Valadão —
Evaristo de Morais Filho — Jorge
Vanderley — Alfredo Tranjan —
Clemente Hungria — Nelson Hun-
gria — Wilson Lopes doa Santo»
• outros. -

INSTALAÇÃO

Ainda quo o inicio da entre-
ga de credenciais tenha ocorri-
do no horário previsto — 9h tio
manhã — a sessão de instalar
ção dn Convenção atrasou-se
uma hora.

O deputado Bllac Pinto abriu
a sessão exatamente ás 16h, fa-
zendo tomar assento à Mesa o
governador do Mato Grosso,
Fernando Corrêa da Costa o os
srs. Daniel Krleger e Ernani Sá-
tiro, respectivamente lideres no
Senado e Câmara.

PRESENTES

Os srs. Herbert Levy e Abreu
Sodré foram recebidos com pro-longodn salva de palmas, nota-
damonto o último. Ambos tam-
bím participaram da Mesa, Jun
tomente com os ex-govomado-
ras Cld Sampaio, de Pernambu-
co e Luís Garcia do Sergipe,
além de representantes de ou-
tros partidos na Assembléia
Legislativa do São Paulo.

O embaixador do Senogal
também esteve presente junta-
mente com os 268 convencionais
o numerosos observadores de
outras agremiações políticas,
tendo, o discurso Inicial, sido
proferido pelo presidente Bllao
Pinto.

CONTRA CANDIDATURAS
MILITARES

Terminada a sessão de on-
tem do Superior Tribunal MUI-
tar, quando foram julgados 15
pedidos de habeas-corpus a pre-
sos políticos, o ministro Mourão
Filho, afirmou aos jornalistas
ser contrário à candidatura de
militarcn & Presidência da Ro-
pública.

Disse que <o Estado perten-
co ao poder civil e o lugar do
militar é no quartol, do padre
na Igreja e do Jtila no tribu-
nal, nfto na política».

FENÔMENO LACERDA

Mour&o Filho disse ainda que
a candidatura de Lacerda à
Presidência «é um fenômeno,
róis êle é o verdadeiro líder da
Revolução e rô nasce um Lacer-
dn de cem em cem anos».

Nfto se furtou também de
condonnr o comido de ontem,
na Central do Brasil, onde La-
corda fnlou pela primeira vez ao
povo carioca na nova condição,
dlnendo: «JA critiquei Goulart,
veementemente, por tor feito
comício na Central, que ê lugar
proibido parn Isso, e farei o
meamo a Lacerda».

FALECIMENTOS
Faleceu domingo, nosta Capl-

tal. o gr. Augusto Zalozuk, que
era casado cm primeira nupclas
com a sra. Maria Bonck Zalcmk
e em o*B*ttSa nupclas oom Maria
de L-iurdes Zaiczuk, deixando
os filhos: Lauro, Inís, Vacel,
Helena, La-.ini, Antonla, Diva e
Gllolnla, todos casados. Deixa
ainda 16 netos. Seu sepultamen-
to foi realizado ontem, no Ce-
mitério Municipal.

DER Recebe Hoje
Novos Caminhões
Comprados da FNM

Deverão chegar hojo a Curi-
tiba os cinqüenta caminhões
FNM D-11.000, que o DER ad-
quiriu da Fábrica Nacional de
Motores. A aquisTç&o faz parte
do plano de roequlpamento do
tirgfto rodoviário paranaense, a
fim de atender a crescente 

'de-

manda dos serviços executados
pelo DER.

Para adquirir os veículos, ou-
ja operação financeira será do
14 meses Com uma entrada da
10%, o Banco Regional do Do-
«envolvimento Econômico ttva-
ltzou os títulos para o DER na
primeira operação que efetuou
nestes moldes no Paranft.

INSPEÇÃO J
O sr. Saul Raiz, diretor geral

do DER, regresso-j ontem de
Foz do Iguaçu, onda foi verlfi-
Car o andamento das obras da' avenida principal, que o DER
est& executando naquela cidadã

(Oonel. da :i..i i>A'[. 4o l.» ecd,)
Golo* não sofrerá qualquer tri-
flUêncla política tocai a ft» In»
veatjgagões ttm&a ronlisadas
com bailo «xcluBlvamonto em
flahns á.h pollc a estadual o
fichas do Serviço Secreto do
Bxórcito.

R&PI40Á

OOIANIA — Replicando M orl
ttona, dou deputados pcaacu.otui»
n buncada oposlalonlsta, aogun.
do aa quuls os udenlstas lia-
viam rouuado na campanha cun
tra o govurnadnr do Estado u
sr. OetuHo Voa deolayou da tri-
bunu da Aiiíiuinljló.ii Leglsisvi»
vai

«Isso não é verdade. Não re-
cuaiuoa - i- j.iir.::1:: raou.tremos.
Aoontooa <mo a camptnha por
nós tangida ohegou ao fim o •»
nós coube uncerrá-la.>

APOIOU BRIZOLA

In-pii a, refcrlndo.ro á situa-
efio do sr. Aiaiim Borges o ro*
presontanto da UDN indagou-«Por que a bancada do PHD, na
Oãmnra doa Deputados nfto so
pronunciou a favor do ohefe do
Kxcriitivo go-ano?

cE por que, n» luta cntrit o
sr, João Calmou e o ar. Leonol
Hii/.i In, o governador apoiou o
»r, Brizola, enquanto a bancada
federal goiana ficou com o a. | u
tado capixaba?

RESPOHTA CONVINCENTE

OOIANIA — O aooretario de
Interjor e Justiça de Duiii i dia.
so não acreditar em qualquer
desfecho desfavorável ao gover-
nadar Mauro Borgos. Acroicen.
tod, o sr. Olotárlo do Foltus,
que a sou vor, as respostas dn-
oas polo governador ao goncra)
rtiogrundno Kruol cão absoluta-
mente ccnvncentes.

Por sua ve», o doputado Eurl-
co r>r<Joaa, do PSD, .tf.ratou,
um nome de sua bmeada, quo
qualquer solicitação de impedi-
ntento à Assembléia LrtíUHxtlva,
colocará em situação ridícula os
seus autores. O governador Mau
ro Borgos ctint.niiu era Palácio
e a situação na Capital gujana 6
de grande tensão político.

FPDU Conferiu...
(Conol. da Ba pág. do 3,o cad.)
aqueles que emprestaram seu
apoio a tua geitio.

QUEM FOI

A homenagem da Federatfto
Paranaense de Desportos Unlver
s;tárlos, conferindo a medalha
de «Honra ao Mérito, foi pres
tada aos professores Hugo Pilla-
to niva, Atmlr de Almeida e
Otcar Dias Plmpào, do Doparta
mento de Educação Física e Des
portos; ao médico Mário Mace-
do que chefiou a delegação do
Paraná para ob Jogos Unlversltá
rios Brasileiros, em Recito; «o
professor Jucundlno Furtado, ex-
Secretário de Educação • Cultu
ra; ao diretor de futebol de sa-
Uo da F.P.D.U., Luiz Henrique
Burnwlster, que deixa a entida-
de este ano, e aos Jornalistas
Nelson Comei, Léo Krlger c Vi
nicius Coelho.

Democratização...
(Conclusão da 2ji pág. do l.o cad)

sas forem obrigadas, como es-
tão sendo, a procurar créditos ou
financiamentos em fontes outras
que não através aumentos de m-
Pitai subscrito por poquinos in-vestidoros privados, o juro porcias pago, sempro alto, reílet-r.
no-d, como se reflete dirotamen-
te no custo do produto; êaso cir
cuio vicioso cresço por razões
prcprlasde tal sorte que em du.
do momento o produto escapará
ao poder aquisitivo do consumi-
dor a menos que a indústria fl.
nancelo sua aquisição a longos
prazos (oobrandq novameme ju.ros) e que por sua vez a ohrl-
gará à procura.de novos crédi-
tos, e assim por diante.

A contrario sensu, bo prollfe.rar esse sistema do FUNDEUIC,
a tendência teórloa i a de quaos produtos sejam reduzidos cmseu custo, po:s, esto Fundo cobrará t5o Bòmente 12% de Juroao ano, em contraposição a* si-tuacflo atual onde se pa-gam até algumas vezes nque-
Ia taxa (ou deságlo) Bobre as le-trás negooiadas junto ás oom-
panhlas financiadoras. Assim o
pequeno investidor terá duas
vantagens, aplicando seu cap talem ações; o recebimento de divldondoa aôbre o investimento quefará e a diminuição nos precedos produtos que consumirá.

Elogiável, portanto, a iníolátl-va do Executivo federal que, se.
gundo noticias recentes já d|p-
põe de Cr» 80 blliões deposita-
dos no Banco do Brasil SIA aquole fim dostinados.

Eisaku Sato...
fConclusao da B.a pág. do l.o cad)lAvlght Eisenhower ao Japão;além disso, provocaram a renúncia do ontfio primeiro ministroNobusuko Klshl, irmão de Sato; os irmfios têm nomes dife-rentes devido no costumo ja-ponês de permitir ao homem tomar o nome de solteira da es.
posa, ae esta nfio tiver irmfiosvarões que perpetuem o nomeda família, O Governo de Bte-da, depois de quase 10 meses
cio adiamentos consecutivos, de-cldlu em setembro passado aceltar o psdldo norte-americano defazer uma visita de submarinos
nucleares norte-americanos aos
portos Japoneses; nfio estarão
eles armados de projoteis nuclea
res, que sSo proibidos no Ja-
pSe om faço de disposições constltucionals instituídas pelos Estados Unidos, durante a era do
general Douglas MacArthur. In-formou o Governo norte-ameri
cano que o primairo dos subma
rinos nucleares chegará ao Jo
»ão ao fim do mês em curso.

(Conol- da fl » l>ái dn 'l,o «td-)
empregos não mala lhe dou sa-
tlsfaçõe» e Agora na reoiwa .1
lhe devolver o dinheiro,

, ALUGUEL

A viuva Ana Hoob (morado-
ra cm Iratl, á rua 2* (ltt Maio,
511), apresentou queixa na
DKDO contra Heraf m Dlores,
proprietário de uma empresa
Imobiliária à rua Maraohni
Floriano Peixoto, 408, aotiaan-
lin.o do crime de apropriação
indébita. Ana relatou quo 6
proprietária de uma oasa °
que confiara o recebimento dos
aluguets da mesma a 8waf m
uma ves que reside om Iratl o
seria dlspcnilloío viajar a Ca-
pitai exclUBlvamenta para ro-
celjê-loii.

Deado o mês do Julho último
Sorafim vam rccubemlo o» alu-
guets em seu nomo, na ordem
do Crf 21 mil manuais, doe
qtmia vem »" ;'iHi;iniiHÍ>). dei-
xuntlo do prestar contas, Alím
de ficar com o d nlioiro, Será-
fim Flores nega-sa aiqtls a de.
volver vários documentas da
viuva queixosa, que solicitou
abortqra do inquérito policial-

(ÇnnelllKOO dn 2,u r.Uí. do 1.0 oad)
tava, pois, de baixa produti-!
vldnde o sim do prodtittvlda-
de negativa. Km ve« da re.
forçarem a produçáo, dlmi.
uniam o produto, Provocavam
uma distrlbuloáo de ronda so.
ciai cm seu provolto, muito
superior e, parcela (íue ofe.
rociam para a mm formação,
O (JOVÍRNO ESTA EMPE.
NIIADO EM CORIUGIR tfto
desastroso desequilíbrio eco.
nomico e financeiro».
Náo sa poderia dizer melhor.

José Amaral...
(Ornei, da S.a pág. do ".« cad.)
min;;» da clatise A, preesio,
apresentou a vitória de Lulx For
• i-uidii Albuquorque montando
«Candanga». As demnl» PotÚ
'.¦m-.-i na referida competição fo
ram as seguintes:

2.0 luijai- — José Luli Cost»,
com ?Mlnnrettc».

3.o lugar — José Arlol D».
masoeno. com «Quarol»

4.0 lugar — Major Waldemar
Otvaldo iiiiuico, com «Clarim».

¦ wm% t-i"1 ¦¦-¦|i"

INGLÊS PARA GINASIANOS
Aulas diàriomente. Método eficiente Matriculai dss

9 èt 12 horas, diariamente.
Rua Trajano Reis, 40 Apt° 32.

jsswagji .. ' .!¦'

PATENTES E MARCAS
(Registros e depósitos rápidos)

ANTÔNIO DUIAR - Agente Oficial

Rua XV de Novembro, 621 — 5.o andar

Assistência Permanente

Seja um Técnico da PETROBRÁS
Engenheiros da qualquer especialidade (exceto arquN

tetos, agrônomos e agrlmensoros), químicos industriais,
baçHgréls em Química e geólogos, já graduados ou em
vias de graduar-so, tâm agora excelente oportunidade da
ingressar em um dos seguintes setores técnicos da
PETROBRÁS:

EXPLORAÇÃO

PERFURAÇÃO E PRODUÇÃO

REFINAÇÃO E PETROQUÍMICA

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Vantajosas condições salariais • interessantes pers-
pectivas de progresso profissional.

Inscrições e informações com os técnicos da PETRO-
BRÁS que, entre 11 • 14 de novembro, astario om Curiti-
ba, no Hotel Iguaçu.

Cia. Brasileira de Habitação
(CIB RALAR)

TEM O PRAZER DE COMUNICAR A ENTREGA DE MAIS
TRÊS CASAS PATENTES aos seguintes compradores:
Dia 20/10 - snr. Tiraco Germano Nora residente i rua

Vereador Constante Pinto 39
4/11 - snr. Pedro Halnosx - residente 1 rua Joio

Bettega 31 (Portão)
9/11 - snr. João Bernado Alves - residente a

rua Tomazina 749
SERÃO ENTREGUES NOS PRÓXIMOS DIAS:Dia 15/11 ao snr. Durval Borgo Caratli - Rua C lote

n.o 177 (Püarsinho)
Dia 17/11 «o snr. Jayme Liebel - Rua 4 Lote n.o 173

(Pilarslnho).
CONHEÇA VOCÊ TAMBÉM O NOVO PLANO «CIBRALAR»

E NAO PAGUE MAIS ALUGUEL
InformaçSes:- Rua Mar. Deodoro 441 - Edif. Luslosa

Dia

Dia

wstim «r\/7£ I
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José Amaral Superou
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NOTICIÁRIO
Recorde Brasileira de Hipismo

.'/«*l

Por JAN SZPATOWSKI
O car tam» da terceira divisão

,-. amadores teve andamento no
domingo eórci à efetivação d i
seü pMoJn*.

SANTA RITA

f*õ ísfárllo Orlando Rinalriln
« equipe secundária do Santa
Bits goleou o Vilu Hauer por
4 l 1, conquistando o titulei da
trrnporacbi. A partida foi baS-
tr.nte movimentada e a vitória
foi justn da «quipe MnUrríten*
M que d»»iihoti à malnr pnrté
dn peleja. Principais dolo'li'"-.
Jngo: Ss»tn Rita 4x1 Vib
jíníisr (í»j«-llrlclos quadro.'-). M*r
«adores — lílo, Robc+vil. Wal-
rflr o FormlRn para o Snntn ni-
j». rnquaató XI*o nnot- u o tonto
dn tionrn dn Vl'a Hnüer. Eqül-
pr*: Santa ítlta formou com:
Amniirl Tico. Gorfldn. fttrmln
r li-o, O.lvIcJo e P"drlnhri. F~r
rrilM. Robervnl, Elo n-lVnlcll'-.
Vilã Ilatter jopott com: ,Tn|o, O-
,ir«s, Berto, AlWlr cWtílIâm)
P Xlxo, Reni o Dalton tfd'0. A-
fostinho. Lote o Poli- BnlcsV.i
Cnnstnnskl foi o juiz com ro-
yulnr dMerrltl»nho.

ViliA PANI

Na partida principal o Vila
T'hl nêrrotêu o Vlln Rnu^r por
ricil» tentos » rer0 na primeira
partida da sc*rie *rtii>lririr dn
(fés pnntós». ÉHJg dc-flnlrá h fnm
pr3t> da têtnporaáu dn série
».Tesn Snpstcr#>ikl*. A pnftMn
foi réálizndã sob intrtnsá éxpec-
fatlva eparecerido entretanto rhe
lhor o oilàdro «•òmnndádó pnr
rmillrm Runfp qiie ricabou dntni-
naneto rjtla.in qtie por rrimnlcitn n
íétí adversário. Já na primeira
fase a equipe do Vlln Pnnl énn
s-giihi passar h frente- no mstcc
dor nos 11 minutos num tonto
Tintndn por IWnnldo anos lim
bom lnnejnnirntVi de Llrlo. Na
Maná complementar novamente
o atacante Helnaldo comparecei
ao marcador aos 12 rrlinutoi-,
aprovoltnndo bem um cruznnipn
to de Miro da esquerda, A parti
«Ir. apresentou os seguintes de-
talhes: jogo: Vila faftl á x 0
Vila Hauer. I^ocal estádio Or-
lánd8 Rlnátdln, jtllí Joaquim
.Silva com ho» atuação. A ren*
dn somou Cri 53.000.00. Eqnl-
pes — Vila rí.-iur-r joeoii com:
Ocdi, Antônio. Maurinho, Dlu*
nha e Luiz, .Talco e Tango, Bai-

vano, Irlnèu, França e ZelHo. V<-
Ia Fani com: Didlf Aldo. Lulzl-
nho, Nardo t> Vero. Ne'slnho •
*4iro, Lílrld. RtSldalci6| Dom i>
Quati, f-vVnHari:

fAcA PAbaNà-

Teve andamento no sábado e
domingo a lia Taça Paraná.- com
o Reít desclassificando o Seleto
rU Parnnnrr.iá sábado vio estádio
Orestefl Tha na TfTA Guaira, No
li^npo regulamentar o Real go-
leon o Seleto por 5 X I t em-
pslõu ria prorrogação por dois
t<-n'n'j Os góls foram marcados
or C9»tiÍhió dois, Arno dois e
Tstrl&el. (thÉjUnfitiri Vassãrt marcm.1
rara o Se'eto. No periodo de
rirorrognçSo marcaram para n
H»s1 Arno í Tsmrtol enquanto
•"••'lfílnu 'corttrpl e Luiz para o
Peleto. Venceu n fltladro de
¦"v-lrlorniro W«"u*Ji ntrnvês do
irnl inverti"''*. p*)tnlllÉs técnlcO"i:
Jfgoii o tteal Com: Almir, Do-
risto, Lori, Calstau o Roberti-
riho, eivo) Tlssot. (Bormcbàl o
Tuti, Ismael. Amo. Nono; Cas-
tl'ho, (Renatlnhol. O Snleío com:
Nóca. (Carlifo> Sérgio, Alceu,
'Nilponi Nelson n Juarez, Arlo-
vnldo i> Macaéi Luiz. íNorbertol
Trindade Nica o Vastlo.- Na pra
liminar o Bandeirantes venceu
õ Novo Múntlo por um tento a
zero. As rlnni-iis partidas opré-
se*"rr*ni ni s<*íuiüt«*l reítiltê-
*»<: Porcelana Steatren 2 x 3 A-
raucárla. Na pi-orrogaça-i venceu
õ Steatita por 2x0 scmdò des-
classificado o Araucária. O Pa-
vão goleou o TC.C. 7 de Sétem-
bro por 7x1 disclassificando-n
do éertame. O Azul Clube ellrrii
nou a Poi-tUf-jes-». to DèsboHo*.
No tempo regulamentar a Pár-
?ugtiêsa venceu pwr três a dois.
Na prorrogação houve empate
sem abertura de contagem ven
Ceu o Azul Clube pelo gol «ave
rage». A equipe do Agroccres
venceu o Platinenss por 2x0
° Grêmio Maringá foi dcsclas-"àílcado 

pela equipe do Unlao
"ios Estudantes de Apucarana
°úe venceu por um tento a ze-
ro. A primeira partida terminou
*mpatada som abertura de con-
tagem.

TERCEIRA DÍVISAO

As demais partidas dò certa-

mo da terceira djvfcüo de ama-dores apreseillllram oi Mjül£te|rçsdltsldos: ho astâdll, Ccntoná

nolo Ühlfift MtfCêJ por 3 x 1Ni preliminar Tingul e Abran-clica empntsràat n um tento.
Nns penalidade» venceu o A-branches. No estádio John Ken-
n«-dv. Vitória e Tupinambá cm*
tiRtaram a um »>,T. TTn prelími-n?r n Sérnlnárlr) Venceu o UhiSi
Caoao Raio ror três tentos a
um.

atilDIUROULAR

O Ici.-heio qu-iilrangular pa-tvnclnnrln p..!n rjádlo Colombo
ar-re.-entou rS feguinte8 resulta-
nos em mn primeira rodada
No n-iác1'o Henrique Melh o
Bnin de Ouro fbl goleado pelo Internnc! nal de Campo Largo por4 X 1. Em seu campo o Unifio
/Viu venceu o Jnrdlm Iguaçu
d* Araucária por 3 x í
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FPDU Coníwiu
Medalhas aos
Colaboradores

A Federaçlò Paransenié to
tusipnrtos Unlveraltirlo» pro.-i
t6U HHrilftcfttlva hcimeiiRgem a
Um grUpt) dê desportstò» è Jdf.
tullitas, qtie calaoorsram eom
a gostáo 62/64, durante e pro-
grama «-Reportagem Esportiva»
dtJmlhgd último, nò CáHil 6.
0 px-présldênté Daynrtl Oiilfe bit
» Milriig.-i pertoalment,. dn-i Ale
«lallias «Ir; linnra ào m,'rito, ri

(btmet. tia 4.» pág. do 2.0 cad.j

Ò t-insté ifdié ruriiií Afnlrati
müHèâlidH «Aruil», bateu titimiit
|6 ò ri-, ur-ii- lininüelro «Ias «3
TrJplleM», principal plová do
progfnttía «rgltH;tado p*rta SoÉle
d&dft 11;- -¦ ¦ .- l.ihírtaeHif*. Jo»*
CirirJ» -.'ili-¦¦li ] ('lim.. Ho «l"i !-;i.|i-l
rã llltti, j.-inliniPili) do ni.-ijur Wal
«I- mf.r O: v.i l<)i) IlIrniiMi. rum ¦ l',tr
«ini , cjtiê fiíbii «fti segundei lu-
gar ii-uiln d sen animal refiiga-
de ü.-illnr i Ixti-nr.'. 111 ddk 1 lillin.
NA prliurrlrn (iriivri da Jiinimin.
d» ClasM» A, 6 v-m-idur fãl 1,'H-/.
Fernando. Albuquerque, monuu
dd rCiin-iun,.,,..

A PROVA

VH m*ls Mnsá-ilmiiri #01 A
ífòví pHfièlpal dé ddmlhga dl-
thio, tià Sôcladeda Hlplcá Pâ
r»naense- Está prova consiste em

FLU NA LIDERANÇA
Vencendo ao Bonsucesso por 2x0 (UblrScI » Amoroso), o Fluminense conquistou virlss Hiicr.inçm
dentro do ceriamo carioca. Ha' elátslflcàçgo por pontes aanhoj liolou-iè. Seu artilheiro Amoroso fl-
cou Sòxlnho na porlia com 14 gols. Su» ofensiva também passou para d primeiro posto, •nqiiánlo à
defesa so conservou como a menos vaznda do campeonato. Na folo, Sabaré tenta arromejnr pnra k
meta d» Castilho, com Valdes cobrindo, enquanto Nonê, Anlonlnho • AHair obserram o lance.

Basquete

Curitiba Venceu Bem o
Pré-Brasileiro e FPB
já Definiu Convocadas

Atlético Tenta Levar Adão
Para Salvar Equipe de um
Novo FrdCãsso no Rsíunio

y- -¦ •* '.' 
f ;,"' 

' ':-;-".y

Dirigentes do Atlético foram
mais uma vez tentar a contra-
tíiç!t> de Adão Plínio da Silva,
técnico campeão do primeiro
turno' e considerado de forma
unânime como o melhor da
temporada. O namoro vêm de
longe. Mas é um namoro não
correspondido, pois as várias
tentativas feitae pelo rubro-ne-
gro não foram correspondidas
pelo treinador.

DECISÃO
A reportagem foi informada

que ainda sábado, dirigente de
grande influência no Atlético,
esteve em contato com Adão,
tentando saber das possibilida-
des da ida do treinador para o
clube da «baixado». Adão nada
quis adiantar a respeito, não
confirmando mas «3o deomon-
tindo também o Interesse dos
mentores do clube vermelho e
preto.

ENIGMA
Visando esclarecer o assun-

to, fomos até a residência do
técnico, para saber dó que ha-
via dc verdade em torno da
sua transferência para o Atléti
co.

Sou técnico do Agua Ver-
de. Contrato em \rlgôr e satlsfa
çüo pelo dever cumprido.

Mas é se o Atlético oferecer
algo realmente vantajoso íirtan-
ceiramente.

Nem sempre os propostas
vantajosas, financeiramente, co-
brem o corhpromjsso moral que

%o assume.
Mas você já esteve para

deixar o clübè.

Foi um capítulo dc minha
presença nesta grande agrerala-
ção. Mas superado pelos meus
desejos atendidos e respeitados,
de acordo com a minha manei-
ra de trabalhar.

Difícil ontdo sua saida do
Agua Verdo?

Mais difícil é responder.
Por enquanto vivemos num jar
dim florido.

Só vitórias e um titulo que
Rarante desde Já o vice-campeo
nato. Mas anranhfi. sé as rosas
caírem e ficarem os espinhos,
quem sabe o que poderá acon-
tecer?

Mas há espinhos no Agua
Verde?

Por enquanto estamos na
primsvera. Confesso que pou-cos foram os momentos de espi
nho no clube.

Sãllgfeltó eritâo Ho ltieál
de trabalho?

Seria falta de honestidade
de mlnhii parte, responder ne-
gativamente. Tenho recebido'
apoio dós dirigentes, dos torce-
dores e dns jogadores, a «JUêfn
transfiro todo e êxito è sruéeásô
da camp*T***ia. pela ombrldade è
responsabilidade de cada üm.

Mas e o Atlético?
Sou o técnico com vfh

contrato até o final do enrripto-
nato, com o Agua Verde.

A seleçüo de Curitiba, ao ven-
e«r o selecionado da Ponta Qros
s«, por 41 a 31, sagrou-«e cam-
peí. do Torneio Pré-BrSsIIelrO
de Basquete Fcmln'no, progra-
ma do pels Federaçío Paranaen

Se de Basquete para servir como
orientação e base para a forma-
C*o do selecionado srsucsrlano
que participará do certame nado
nal em Londrina. Londrinaflrau
em terceiro lugar e Cornéllo
Procópio «cabou em quarta com
Apucarana chegando em último
lugar.

A VIT6ÊIA

As fnftess dl Capital «Mrttêfirl-
ràni tinia vitória relativamente fá
cl! sflbro a Jovem represèütaçio
prlneeeíha, que mostrou bons
progressos, principalmente no
qUe diz respeito ao JOgo de
conjunto- Na primeira «tapa. a
partida mantere-so equilibrada,
com Curitib» vencendo por 27
a 23. para no s-agundo periodo
a vantugem ser aumentada para
41 a 31, quando ficou evidencia-
da a maior hierarquia técnica das
jogadoras de Curitiba.

OEÍM •.••££

A partida final do Torneio
Pré-Brasileiro apresentou es se
guintes detalho*:

Local: Oinssio de esportes
«Borell dy Vernsy»

Jogo: Curitiba 41 x Fota Gro»
sa 31.

1.0 tempo: 27 ã », para CuHtl
ba

Equipe» • marcador**: Curiti-
ba — Ingborg (15), Laurl (2i,
Nelde, Aglaé (13). Diva (4), Ta
mar (á).

Ponta Grosss: Marli Augusta
'3. Sueli (U), Lella, feiras, (i) è
Slbtiney dj).

Juizes: Levl «tocha e Hélâdio
Vldàl Correia Filho.

Preliminar: Londrina 35 t Còr
nêlió Procópio 12.

CotncÃÇAÒ hNAl

Foi a seguinte a cólócáèie. ti
n*I d*s equipe» dlspütáhtés do
torneio promovido pela Feder»-
çãn Paranaense de Básqtleté:

l.o liigir: Curitiba, com íero
poHto perdido

2.0 lugar: Pont* Gróssá, éoni 1
pdhto perdido

3o luglr: Londrina, com 2
pontos perdidos

4,o lugar: Ctirnéllo Procópio,
com 3 pontos pcrdlnos

S.o lugar: Apucal-rim, edm 4
pontos perdidos.

CONV0C4/MS

A Federação Paranaense de
Basquete apresentou a «egulnte
llstà de atletas convocados pnrs
ós treinos do selecionado arnuca
rlsno: Aglaé, Ingèborg, Diva.
Nèldè * Laurl, d- Curitiba; Wil
ma. Hilda. Márcia e Émllia, de
Londrina; Siboney, Sueli, Lella,
Telma e Maria, dc Ponta Gros-
sa: Sueli Correia, cV Apucaranj;
lono, dc Cornéllo Procópio.

«'im o ÉlttdS sobre bsííÉlrta d*
allUrat j.i.ifírc-.-,iví.*j, ã patllr dé
iiiÔffl, dnlòtísdás á Uma distín
(ila d« l'i niHriis urna di outra,
conit:tUlnda->e na roàli difícil
ptimpt-tiçai) bipl -m, rHqucrendo
léciilL-K npiirudlnMiiia do ¦meto
0 dò .•itiin-.iii. O recorda braallnl
in sntérlor »m de l.smn, cor.s
inivi- f;illii-í, l,.)i,lu iàtà Cario*
Atnnr.-il i-i,ii*i./!ulcio «aliar a mCü
um mliii-ii cometendo ap-snas oi
to íaitas.

VltdHIA

Dois ravalnlros r>wmá.P«eér»ir.
ênipstàdbi nó prittièlfâ posto &
partir éá barragem máxima de
} fiOm: o i.ninp'r,n JfJsé Cario*
Aniaml, eom «Àtont ê o major
Wáldémar Osvsídó Blãncd, coesi
«Pardal». Para a decisão as alta
ras foram áuihehtadãs progres»
slvatnente, chegando até !,90m.
Af entáo definiu-se a situação da
prova. José Carlos Amáríl #M
o primeiro » saltar, cometendo
falta na barragem do 15Óm, a
na do 1 ."'im conseguindo contu-
do superar a altura de l,9Àm sem
qualquer atropelo. Posterlormen
te. o major Waldcmar Osvaldo
B'anco começou a saltar, tendo
«:hcgado com facilidade até a
altura dc 190m, quando então
''Pardal» refugou o salto por
três vezes, sendo Blancd elimina
do dá prova, segundo o regula-
mento da mesma.

CLASSIFICAÇÃO

A classificação final da prova
de «5 Tríplices'- foi a seguinte:

l.o lugar — José Cario* Ama
ral com «Aton» 9 ponto; t>«r-
didos — l,90ni

2o lugar — Waldèmár Osiral-
do Banco, com «Pardal», eU
minado — l,90m

3.o lugar — Lconidas JÜoÇéiin.
oom «Gestápo», 4 pontos pérdt-
dos — l,70ni

4.0 Iuga:- — Coronel José Scha
leder, com tBoy» e «-Iguázu»
com 4 pontos perdidos — l.COm.

A OUTRA

A JiroVa coniplemfmfilr «!e de»
«Conclui na 4a pág. <H> 2.fi «H4.JJ
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VITORIA COM RECORDE
O paranaense José Carlos Amaral, montando «Alon». bateu etc»»tnlntjb último .na SdcUdddé Nlplea Farãrlaén*», o recorde bmsilci-

ro d* prova d* «5 Tríplices», conseguindo ultrapsssár liOm, cons«peneis quatro filias. O sogundo colocado foi o major Waldcmar
Oivaldo Bianco, montando «Parcial»,

SERZIDOS INVISÍVEL
Executados com perfeição em sua roupa variada, pela
profissional Irnura.
Rua João Netji-io n.o 55. Em frente ao Correio.

HAMILTON EXCELENTE
Embora pouco empregado, Hamilton leva Oportunidade por duns
retei no domlngci, dé demonstrar grande forrrta, gsranflndo para
si o pôslo do titular da meta, separando nitidamente Mnrir.no. Com
muita clajticldsdci. iaindo bem da méis e preciso reflexo, Hamilton

(Na foto detondo uma cabeçada dc Valtcr) foi unia garantia.

Mesmo Enfrentando uma
Violência Excessiva o
Agua Verde não Perdeu

Coritiba
Rescindiu
com Raul

O Agua Verde conquistou do-
rniiigo o titulo máximo do pri-
rrielro turno, garantindo pràti •
camenle o vice-campeonato. O
errtpate de 2x2 em Irati foi tini
grande resultado, prineipalrnE-r,-
te se levarmos em conta que a
equipe local fêz da violência
sua erma principal para evitar
a derrota inevitável; face a
maior categoria do campeão.

Companhia Telefônica Nacional
JUROS DE DEBÈNTURES

A (surtir d» 1.6 de détaitlbl-6 pháxlfnó serão pago»
°* lílfos referente* «b jSerfòdo 1963/15*64 da Í«* série
(««pão n.o 10), da 2a. série (cupão n.o 8) e da 3a. série
<eupá«> lio 1) do empréstimo por debêntures, mediante a-
presettfüçSo das cautela* no Ôanco da PrdVirltlá do Rio
Grande do Sul a Rua 1.0 d«> Março esqui ri» da Rua da Al-
f*ndega, no Rio de Janeiro, na matriz do masr.xo Banco
•m Porto Aléç/Pé ê no êserltofld èâ Clá. Tdfttniea Nacio-
•Wl » TfíVessá JêíUÍHtt Mfltcôrtdés M.d 32, em Curitiba.

Curitiba, 9 dè riovémtefò de 1964
á) Caflds E. Jant

Diretor

Marcando dois tentas logo no
inicio, o Agua Verdo permitiu
o empato ha fase filial, quando
a equipe sofrendo o impacto
dá sàidn de Gásparln, contundi-
do, caiu de produção; «anbora
sem jamais se intimidar arite a
violência colbcada cm prática
principalmente por Madureira
e Muller.

SELETO EMPATOU
O resultado surpreendente da

rodada correu por conta do
Seleto, que empatou com o Gua
rani por 1*1. O marcador final
fêz justiça ao encontro, com
os ptmtagtossenses lutando pelo.
triunfo, enqüafita o Seleto nêo
encontrou jogo necessário pára
tentar á vitória. Erri Paranaguá
o ¦ Itlo Branco goleou d Opera
rirj por 4x1, ho complemento da
rodada.

BRITARIA FÁCIL
O Britânio passou fácil pelo

Atlético, eirlbõrã õ marcador de
lxfj. tià realidade á equipe sil-
vi-rtibrâ poderia ter vencido
por tttáiof número dé tenteis tais
ás oportunidades qüè tévé pára
marcai. (Üóritatido corri ÍCriger
novâtriênté erri grâridé fórrhá, o
Èrltâhiá conseguiu com d tfiun
fo Itmá bõiâ classificação qué
pódtfá lfíê dír pòdéfid. hécés-
sario pârã time ijtánde cam-
panha no returno.

O Coritiba rescindiu ontem
seu contrato com o arquelto
Raul, face ao desinteresse total
do jogador em voltar a jogar fu
tebol ou pelo menos se compor-
tar como funcionário que é dcí
clube, recebendo seus psgameri
tos em dia. O clube cumprindo
sua parte e o jogador nâo que-
rendo cumprir a süà, formòu-se
lima situação insustentável para
a agremiação. A diretoria dnterri
ctiSmott o goleird, entrando mini
acordo para a rescisão, básradã
hei abandono do local de traba-
lho. por parte do átlctá.

PASSE PRESO

EmbtJta Raul desejasse ficar
dé posse dê oèü pífise, OU pelo
meiiós que o cltibê fizesse pre-
ço para èle. Nâb concordou â
diretoria autorizando Raul à
procurar clube, mas com seti
passe preso, para que depois oà
entendimentos sfejâm feitos ni
bafe que a agremiação achar
conveniente para seus interes-
ses.

pla nao quer

Sobra q interesse élêêádd p«l(i
jogador dó Fiáihcilgb qttè desn-
jarlâ còntratâ-io a diretoria ro
cébeu ürria lhfòrmáçao do vt
ce-prèsidentc Gürivíár Gerárisson
dizendo qltê o cltlbé dà áávea
não teni qualquer lntêüçlo de
léVar Rãül para á Guanabara,
pelórriends nó hióménto.

t.-, *,¦¦-- --V* t-«.».vi^' -;—- .*.¦-«*, ^^.* .... -

Repórter Associado

Telefona «44611

Pague a sua Conta de E
Elétrica em um dos Seguintes Bancos

mim
Caixa Econômica Federal do Pôfélrt*

K. Mal. Floriano Peixoto 255
Ftàçé Zacarias
Àv. 7 da setembro
fe. 15 de novembro. 2.Ô68
Edif. Souza Ndvés - IPASE
Av. Erasto Gaertnèr
Av. República Arçjeilflria, 3947
Av. Mahóél Ribas, 805
fi. Santa Felicidade, J7
fi. Barão do Cerro Aztd, 210

Banco Comercial do Paraná S/Ã.
Rt-s 15 de Novembro 310
Av. João Gualberfo, 1.747
fiua Márectísi Flófiâhó r-elxòtb, 1.605
Av. República Argentina* 3.Í2Ó
Stà. Felicidade. 55
Seminário
Av. JóSo PéssOí. 53
fiu* João Negrão, 475

Banco Òf London & âoüíri Aweclca Ltd.
Rüt> 15 de Novembro, 317.

Banco Nacional do Comércio S/A.
Marechal beodoro, 195.
Av. Jdâo GüelbertíS, 1.820
Av. Répúbllcè Argéhfinâi 28Ô9/2891
São José dos Pinhais
Super Mèreadõ pv. »

Banco iV.ercan.il de Sao Paulo S/Â.
Rue Dr. Mürici, 653

Banco da Província do Rio Grande do Sul S/A.
Roa Monsenhor Celso 151.

Banco Mercantil de Minas Gerais
Ru? 15 de Novèmbio 260.

Banco do Estado do Paraná S/A.
Rua 15 de Novembro 332
São José dos Pinhais
Áràucéna

Banco de Curitiba S/À.
Praç- Cariei Gomes. 225

Banco Mercantil e Industrial do Paraná SJ.A.
Rua Condido Lopes 123
Av JoSo Pessoa n.o I
Portão
Mal. Deodoro, 245
Campo Comprido
Mercês ,
São José .

Márecnál Floriano »1
Ôacacheri
Joâd NegrSô 554

Banco Nacional de Minas Gerais S/A.
Rua 15 de Novembro 270,

Banco itau
Rue Í5de Novembro, 283

Banco do Betado de São Paulo S/A.
Rua Or. Murlci, 739

Bino* Tifaagi S/A.
Agência Central - Ruâ 15 de hovérribró, 57Ô
Agèricia lndL«trial - Rua João Negrão, 1296
Adenda Portão - Av. República Argentipa, 2737

Banco Lar Brasileiro S/A.Nada Vale Mais nem Custa Menos Que a Eletricidade
Cempasthiâ Firça e Luz sSn Paraná

!
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O ito Marginais Presos na
«Caçada» do fim de Semana

msissasiasMMninr—mÊnr~m~m~***m

FORA DE CIRCULAÇÃO
Estiveram om lr,'nsito na tarde de ontem pela Delegacia da VIgl-
Hnela o Capturas, os gatunos José Nunes « Halmundo Rodrigues
que, após IdeniUieadcs, foram encnmlshados ao Presidio Provisó-
tio do Ahú. Ou molüintus vieram das cidades do Londrina o Ho.
làndia. onde foram condenados lesasetlvnmonto a cinco e um
ano de prisão, penas relativas a furtos que cometeram naquelas

cidades intorioranas.

Espertalhões Prosseguem
Lesando Desempregados e
Proprietários de Imóveis

Dois conhecidos espertalhões
da cidade, qu0 graças as suas
trapalhadas figuram com ire-
quftncia na página policial, vol
taram, -ontem, a ter objetos
do atenções pollclats. cm faço
de novas quclxss apresentadas
pela-? suas vitimas. Um deles"
é v:tor Celestino de Oliveira,
que se especializou em lesar
desempregados, o Serafim Fio-
res, que instalou uma empresa
imobiliária para lesar os in-

, cautos.
Alceu Mota (morador a. av.

Presidente Kennedy, na Vila
Guaira, 27 anos, casado) en-

contrando-se desempregado,
procurou a agência de empre-
go Organização Santa Rita de
Cássia (travessa Padro Júlio
de Campos, 23, l.o andar), on-
de, lhe prometendo imediata
colocaçüo, txiglram o paga-
mento de certa Importância
em dinheiro. Depois de se
apossar de suns economias, o
responsável pela agência do

(Conclui na 4.a pág. do S.o cvd.J
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Ferido na Festa
do Capão Raso
por Desconhecido

Raymundo de Oliveira, resi-
dente à avenida Iguaçu s/nf en-
contrava-so em uma festa que
Se realizava no bairro do Capão
Raso. quando foi agredido por
um desc:nhecido que, sacando dc
uma faca desferiu-lhe violento
golpe, causando-lke grave feri-
mento.

O agressor aproveitou-se da
confusão e fugiu enquanto a vi-
tima era socorrida por popula-
res e conduzida ao Pronto So-
corro, sendo internada. As auto
ridades policiais determinaram
a instauração da inquérito,., ....

Dando prosseguimento à cam»
ponha do repressão aos roubos e
furtos quo vinham aumentando
na eldade, a. Delegacia de Furtos
e Roubos realizou no final da se»
mana que pasHou mais uma mo»
vlmentada ronda.

Iniciada na tarde ds sábado,
prolongou-se até o dia de ontom.
Oito conhecidos marginais foram
presos o encaminhados àquela es-
poclallzada ondo deverão sor sub»
metidos a. diversos lntorrogató-
rios a titulo do esclarecimento e
elucidação do delitos recentemen-
te praticados.

SUSPEITOS •

Em Itupnva, os Integrantes ds
ronda, prenderam o conhecido mar
glnal-Vitorio Gomes de Oliveira,
ífl anosi vulgo «Careca». Apesar
de seus protestos^ «Careca» foi
levado aquela especializada, onde
«pós interrogatório, confessou dl-
versos arrombamentos.

Outro suspeito detido foi o In-
dlvíduo Joacl Moraes, 18 anos,
egresso da Escola de Reforruas
do Cangulrl. Sobre sua pessoa pe-
sara diversas suspeitas de arrom-
bamentos c furtos. Deverá ser
submetido a Interrogatórios. Se-
gundo opurou a reportagem «Cha
péu» é suspeito de chefiar uma
quadrilha de menores arrombado-
res.

«RÍOCENTE»

Rubens Ricardo Jullonel tam-
bêm não escapou à ronda da
DFR Encontrava-se nas proxl-
mldades do Hospital do Cajunt,
quando dois Indivíduos não iden-
tlficados tentaram roubar uma
pasta dc dentro de uni caminhão.
Ao pressentir o roubo, o proprle-
tárlo do veiculo saiu no encalço
dos marginais, acabando por pren
der Rubens, que íoi entregue à
ronda da DFR

ta de Um arrombarnento, reali-
zado nas proximidades ds sua re
aldòncla na Pilarzlnho.

João Batista, que se diz rege»
rarado, deverá também aer Inter»
rogado naquela especializada, <-,
se fdr inocente, podará também
ser liberado, dependendo exalusi-
vãmente dos resultados dos Inter-

rogatórios a que deverá sar sub»
metido.

AVERIGUAÇÃO
Finalizando a ronda os agen»

tes da DFR prenderam os Indl-
viduos Bonifácio de Andrade Bis»
cata (40 anos, resldonto em Ar.-ui
caria, ajudante de caminhão),

Orlando Paula Leão (19 anos, a»
prendlz de mecânico). Domingo
João Gonçalves (31 anos, com dl-
versas passagens por furtos) e
Ismael Martins (29 anos, gráfico).
Todos foram detidos para averl-
guações do furtos, uma vez quo
na sua maioria possuem diversas
passagen pela DFR.
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Naquela especializada Rubens
tentou se justificar perante os po
llctats mas não soubo explicar as
razões de sua permanência na
rua altas horas da noite, razão
pela qual foi recolhido ao xadrez.
Posteriormente o detido deverá
prestar declarações. Se nada fõr
positivado contra sua pessoa, de-
verá ser liberado nas próximas
horas.

VELHO CONHECIDO

Outro detido é o indivíduo João
cerca de três anos realizou diver
Batista Ferrolra Lopes, quo há
sos arrombamentos em Curitiba.
Desta falta, foi preso por suspelr.

EGRESSO
Joacl Moraes, egresso da Escola
de Reforma do Cangulrl. Sóbr*
sua pessoa pesam suspeitas de
chefiar uma quadrilha de me-

nores arrombadom,

"Habeas-Corpus"
O Juiz do Drrelto Luiz Silva

e Albuquerque do l.a Vara Cri
minai está escalado de plantio
a fim de conhecer dos pedi-
dos urgentes «o «naDeas-icor-
pus» nos dias e horas em que
não houver expediente normal
no Foro Criminal, 

"durante a
semana compreendida entre 8
14 do corrente.

ROUBOU
Por tentar roubar diversos per
iences ds seus colegas ds ira-
balho, Bonifácio do Andrade
Biscala também não escapou a

investida da Policia.

CONFESSOU
Vitorio Gomes de Oliveira (19
anos. vulgo «Careca») foi prê.
so quando se enconirava era
Itupava. Interrogado, confessou

diversos arrombamentos.

Processo Sobre Inventário
Desapareceu do Cartório:
Falso Advogado o Retirou
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Agentes da Delegacia de
Falsificações e Defraudações
em Geral estão empenhados
em descobrir o dcsfno dado a
um processo de inventários,
quo desapareceu do cartório do
2.o Oficio do Juízo de Direito
dc Orfâos, Interditos. Ausen-
tes e Provedoria da Cidade de
Curitiba- O escrivão do 2.o
Oficio, Sérgio Chaves Silve'ra
da Mota, enviou comunicação
ao Juiz de Direito de Órfãos,
Arthur Heráclio Gomes Filio,
afirmando que o processo de
Inventário dos bens do espólio
de Jorge Henrique Samuel
Lavanchy, havia sido crimino-
aamente retirado do seu cartó-
rio.

Em face disso, o magistrado
enviou comunicação à Policia,
sol'citando-a adoção das medi-
das necessárias para apurar
as responsabilidades.

ADVOGADO

Prestando esclarecimentos pc
rante o juiz de Órfãos, disse
o escrivão que no dia 3 de ju-
nho do corrente ano, compare-
ceu ao seu cartório uma pes-
soa quo afirmava ser advogado
e solicitou vistas ao processo
de n.o 9.611, referente ao in-
ventário de Jorge Henrique
Samuel Lavanchy, instaurado
no ano de 1956. Apresentou en-
tão cartão onde so Ha: «Dr. J.
Soares de Brito, advogado,
Escritório no edifício Barão
do Rio Branco, S.o andar, conj.
801, fone 4-9411, ramal 143,
Curitiba».

Apanhou o processo, afln-
mando que Iria examiná-lo em
sua casa, tendo assinado no li-
vro de carga do cartório. Ma's
tarde, tendo necessidade da-
quela documentação, procurou
o citado «advogado», apurando
então que o endereço dado pe-
Io mesmo era r>lso. Procurou-o
também na Ordem dos Advo-
gados do Brasil, Secç&o do
Paraná, onde llie Informaram
que o «causídico» é desconhe-
cido, sendo falso, portanto, o
cartão que lhe deram.

ACUSADOS

Prestando declarações na
DFDG, onde foi instaurado In-
quérlto a respeito, o escrição
Sérgio Chaves Silveira da Mo-
ta, sol'cltou que fossem ouvi-
dos pela Policia os seguin-
tes advogados: Waldemar de
Abreu, Oscar Martins Gomes e
Edgar Chalbaud Sampaio, que
tinham conhecimento do pro-
cesso. Como possíveis suspei-
tos de responsabilidade no de-
saparecimento do processo,
apontou os nomes de Naif Hus-
seln Sallum, Bernardo Sávio
FUho.e J. Soares de Souza.

Os' dois primeiros teriam In-
teresse no desaparecimento da
peça judicial e, o último, 6 do.
no de um escritório, do imóveis
no endereço dado pelo falso
advogado. Em principio, ba-
seado na conduta anterior em
relação ao processo furtado o
eocrlvãa djss» catsftoicaiaent*

ter sérios motivos para nos-
ponsabllizar o sr. Elly Balmaa
(ou pessoa-a seu mando) pelo
Xurto do processo.

JOVEM LADRÃO
Quando tentava fugir após ha-
ver se apossado de CrS 25 mil
em ' dinheiro, um relógio e um
óculos do cabo da Policia Mill-
lar conhecido por «Paraíba»,
foi delido o individuo Oswaldo
de Paula Leal. 19 anos, (foto),
que foi recolhido ao xadrez. Co
laboraram na sua detenção os
soldados da guarnição da Pri-
são Provisória dq Ahu, que de.
tonaram vários tiros para intiml
dá-lo, forçando-o a entregar-se.
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BALEADA
Quando se encontrava nas pro.xlmidrdes dc sua residência em
Ribeirão dar Pedras, Nair Car-
doso dos Santos foi acidontel-
mente baleada por um desço-
nhooido qua m evadlu em se-
gulda. A mulher foi conduzida
ás pressas ao Pronto Socorro
Municipal de Curitiba, onde foi
internada em estado qu* fa*.

, 8>iia euldadoa.

SMM'(IMM^SÊ,.
Curitiba, Terça-Feira, 10 de Novembro de 1964

Atirou Duas Vezes Contra
Graneiro que Expulsara
o Filho Menor do Emprego
Por tentativa de homicídio,

foi autuado em flagranto o
lavrador Sezlnando Rodrigues
da Veiga (de 42 anos, ca-
sado, residente em Lavrlnha,
município de PInhalão, no Nor-
te do Paraná), que domingo
último, detonou dois tiros do
pistola contra Thadeu Novackl,
proprietário do uma granja no
Boqueirão, que foi palco da o-
corrêrícia,

O primeiro disparo atingiu o
ventre da vitima, enquanto o
outro alojou-se na perna esquer
da do granjelro, que, gravemen
te ferido, foi internado em es-
tabeleclmento hospitalar. Sezl-
nando não reagiu k prisão, ten-
do ontem sido encaminhado à
Delegacia de VlgilAncla e Cap-
turas, a fim de aguardar na pe-
nitenciária o pronunciamento
judicial.

FILHO
A tentativa de homicídio te-

ve origem no fato de ter a vi-
tima expulsado o filho do cri-
minoso da sua granja, onde «le
trabalhava. Sezinando relatou
que confiara o seu filho menor,
Haroldo Simões da Veiga, de
15 anos. a Tadheu, quo por êle
se responsabilizou. O menor tra
balhou alguns dias e foi toca-
do da granja. Sezinando velo
em busca do filho e não o en-
controu. Na ocasião o granjei-
ro se comprometeu a custear as
despesas das viagens do pai, pa-
ra localizar o filho.

Sezinando gastou CrS 24 mil
em viagens, tendo encontrado o
filho em Santana do Itararé.
Ao regressar, procurou Thadeu,

a fim de receber o prometido,
mas esto veio a se recusar, che»
gando a ofendô-lo.

O agressor voltou armado de
uma garrucha, para tirar sa.
tisfaçÇes e, ao ser novamente
ofendido pelo granjelro, deto»
nou os dois tiros.

ATIROU
O lavrador Sezinando Rodn»
gue« da Veiga (foto), foi su.
tuado em flagrante por harir
dotonado dois tiros do pistolt
contra o granjelro Thadeu No-
vacki. ferindo-o na perna o co

venlre.

Motorista sem Habilitação
Causou Acidente Ferindo
Gravemente os Passageiros
Autoridades de plantão na

Central de Policia foram clcn-
tlficadas, por agentes da Poli-
cia Rodoviária, que. na altura
do km 53 da rodovia que liga
Curitiba a Joinvile havia um
acidente de transito, no qual o
caminhão 58-13-86 havia capo-
tado, causando ferimentos, em
José, Osvaldo e Airton Schultz
e mais Eroncll Hilário e Dlnar-
te Plnaia. O motorista do vei-
culo, constatando a gravidade
do acidente, fugiu do local, a-
bandonando as vitimas que fo-
ram socorridas pelos agentes
federais.

Conduzidos a esta cidade, os
feridos foram internados no
Pronto Socorro, em estado gra-
ve. O motorista, segundo depoi-
mento de testemunhas, quenão rossuia carteira de habili-
tação, perdeu o controle do vei-
culo, chocando-se prlmeiramen-
te contra um barranco, para de-
pois cair no precipício.

TROMBADA

Por volta das 8h de entem, no
cruzamento das ruas Augusto
Stelfeld e Desembargador Mo-

ta, a Kombi 1-40-61, dirigida
pelo padre João Zeloscki, cho-
cou-se' violentamente contra o
automóvel 1-43-11, dirigido pot
Jairo Ricardo Paciornick.

Em conseqüência, ambos m
motoristas sofreram ferimen-
tos, inclusive o passageiro do
automóvel, os quais foram so-
corridos e conduzidos ao nos-
pitai Evangélico, onde ficaram
internados. As autoridades po-
liciáis tomaram conhecimento t
recolheram os veículos ao
tio da Central, a disposição do
DST.
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Antes de reformar
ou construir
e de seu
iiiíeiêss
consultar

'SIKA lem a mais completa linha de impermeabilizantes
e produtos químicos para construções. Adicionados no,
reboco, no concreto ou na argatnassa êlès proporcionamresistência muito maior às paredes de sua casa,-prote-
gendo-as contra os estragos, do tempo e evitando

. infiltração das chuvas.
Escreva ao Departamento técnico da SIKA

e peça informações detalhadas, sobre.-
• TmpennsablIIzasSa • Aditivas para concreto • Tintas especiais

^llffl £ f. ''*"tmm' wlía a mm Ânfei. *
•JIAH ú. SI. Produtos Químicos para Construçã©

Representante* em CUR/T/BAf
Soe. Aux. «le Construções Uclcf.'

Rua Dr. Murlcl, 364/368 - Tel. 4-3868
J^?n^_wn_jgdmLpt boas cosas do ramo de consfruçÕeL
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