1 Càãdi-ilo'Lopes, Curitiba •-- Puniria

Presa em
Carnaval
superou
previsão

Mesmo com a ausência
do tradicional lança-perfumo (que tantas coisas dizia no passadci, o carnavai curitibano superou todas as previsões e agora,
já
antes do seu término,
considerado
vem de ser
como o maior carnaval dos
últimos dez ancs.
A ausência do lança-perfume foi ccmpensada peIa enorme alegria qu* to
mou conto do povo, ciesde o raiar do tríduo momesco. Os blocos apresenirrepreensíveis,
taram-se
com coreografias impetuosas, diferentes, das melhores já vistas em Curitiba.
alegóricos,
carros
Os
embora em número reduae
zido, não deixaram
destaque,
ser motivo de
enquanto os clubes recebe
ram os foliões com seus sa
ornamentados,
lõe» bem
em motivos que' ccmpetiam em beleza e côr. O
carnaval de rua foi apenas regular,
Mas, o ponto alto deste
ae
ano toi, sem sombra
dúvida, a alegria do povo
Para os três dias de Momo, o curitibano foi um so
Mão foi rico, pobre jovem
ou velho. Foi um todo que
se despersonalizou na con
tagiante alegria do «same
ba-gingar*
pôde ser
classificado,
justamente,
como uma pessoa e chamado por um único nome:
Folião. (Páginas 9 e 10).

c.
continuam
perdidos

Depoi:; de dez dias desaexisto mais
parecidos, não
chanco alguma de que .sejam encontrados com vida
cs dr.i: c^sdores amadores,
tragados1 pela densa e impenetrávcl Serra Negra, Com
mais algumas equipes funcionando nas buscas, aguarda-se para qualquer momen
to a localização dos corpos,
pois foram avistadas centenas de aves de rapina «obrevoando um grotào, onde
presume-se estejam os dois
homens. O tenente Melo e o
stibtenento Alceu, que comandam as buscas, estão es
perançosos de encontrarem,
hoje, os restos mortais de
Leocádio Holmes e Clair da
Silva. A equipe do DIÁRIO
DO PARANÁ' o CANAL 6,
continua no local, acompanhando as buscas.

A policia paulista conseguiu
prender a quadrilha de assaitantes que roubou os Cr$ 000
milhões do banco Moreira Salles, no assalto verificado a
Kombl daquela instituição à
Badaró em pler.o
rua Líbano
centro do São Paulo. Foram
capturados cinco dos assalta»
tes, faltando apenas a prisão
de dois, todos do origem gr aga © que He encontravam instalados * em uma estamparia
no bairro da Casa Vetdo.
As autoridades policiais não
possuíam qualquer pista paru
a, elucidação do fato, tendo
agora
um
civil
guarda
fornecido alguns detalhes que
possibilitaram a
prisão dos
assaltantes. Todos criminosos
primários, tinham em seu poder a importância de Cr? 485
milhões. O restante foi gasto
na aquisição de automóveis.
Ao serem interrogados, confc3saram que o plano do assaito foi elaborado num período
do seis meses, tendo sido encalhado por quatro vezes o que
a Intenção era a áo fugir para a África após os festejos
carnavalescos. Nenhum deles
confessou a autoria do crlmn
do homicídio praticado contra
o funcionado José Pepe quo
so encontrava no veiculo assaltado. Membros da Colônia
Helénlca de São Paulo estão
efetuando uma coleta entre os
patrícios para proporcionar auxllio i família da vitima. (Detalhes na 8.a página).
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Suplky
internado
noHSE
RIO, 2 (Meridional) — O
ministro da Educação, professor Flávlo Suplicy de Lacerda, vcltou a ser internado
em hospital devido seu estado de saúde ter se agravado, depois de uma intervençáo cirúrgica.
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Xa lOhBOm de ontem, o Con»
gresso Nacional Instalou a sogunda sessfto da quinta legiílatura. com a presença de apenas 46 deputados e 26 sena-*
dores, numa reunião quo teve
a duração de apenas 30 mlnutos. A mensagem do presldento Castelo Branco foi lida
pelo primeiro secretário da.
Câmara, relativa aos feitos do
ano anterior .-. analisando a*
perspectivas de realizações do
governo federal para o corrente ano.
RETROSPECTO
O chefe do Executivo faa;
na mensagem, uma retrospectiva dos primeiros meses do
atual
governo, estabelecendo
diretrizes para 63, destacando três pontos básicos: conEOlidaçáo da ordem democrática,
bases de uma política de desenvolvimento e democratiza*
ção e combato ao processo da
inflação, com vistas a bonetftciar sobretudo, os assalaria»
dos.

Observadores diplomáticos
acreditam que em face
da
puDiicaçao do «Livro
Branco* e as denúncias que
o
mesmo
contém, os Estados
Unidos estão prestes a atacar
novamente o território
cio
Vietnam do Norte, agora com
bombardeiros a jato estadunidenses. Esta versão corria
ontem
insistentemente
em
Washington, Em Paris, a edição ewopéia do «New York
Times», expende a
mesma
opinião, alegando mais qua
tanto os funcionários sulvietnamitas como norte-americanos do suleste da Ásia, acreditam piamente que o presidente Lyndon Johnson teria
decidido concretizar a gusrra aérea -«continuada e comedidav, segundo
suas
próprias axprest.õfls na éntrovis»
ta à Imprensa, seguindo ossim o chamado «Plano McNamara-Bipndy».

A
mensagem
presidencial
alinha
medidas de
natureza
legislativa
a admlnlspolítica,
trativa tomadas pelo governo
em quase um ano da mandato,
que foram necessárias para
melhorar os indlcea de bemestar da Naç&o.
CLIMA DE HARMONIA
Frisa a mensagem do presldente Castelo Branco que o
retorno do pais ao sistema democrátlco, com a desmontagem do processo da tubversao
quo no pais havia sido instalado pelo governo anterior —
criou um clima* de harmonia
tranqüilidade
e
ponderação,
necessários & recuperaçáo do

Outras informações da Capital norte-americana adiantam
que os Estados Unidos estão
cogitando de enviar a Sétitima Frota para participar das
operações no suleste
asiáti
co. (Página 5).
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Evocando passagem significativa de nossa história, lim a qual dificilmente seria realidade o contagiante tríduo momesco de nossos dias — o Bloco D. Pedro II
obteve o primeiro lugar no Carnaval de rua de Curitiba. Excelente coreografia, ritmo de percussão a'ucinanie e, sobretudo espirito totalmente impregnado
pelo
reinado da folia, foi o que o grupo de 45 mocas e rapazes mostrou, Num alheamento total àquilo que não'diz respeito à grande festa popular, mostrou o Bloco
não ser neófito na arte de gingar,
justificando planamente suas premiacões anteriores o marcando ponto en favor de nosso nada tradicional carnaval curitibano.

Iniciada

A Assembléia do Movimento
Comunista Internacional que foi
aberta ontem em Moscou para
dsliberar sobre a unidade co.
munista ante a agressão impe.
rialista, não tem representações
de alto nivel; foram convidados
26 países para participar da reu
nião, mas apenas 18 mais
a
União Soviética estão presentes
com o que ficou afastada a pos*
sibilidade tão esperada pelos
observadores, de que a União So
viética, nessa reunião já convo
cada no ano passado, pelo exprimeiro ministro Nikita Krush.
chev, conseguiria a excomunhão
do regime de Pequim desse mo
vimento

Malcolm X
sepultado
em N. York

EDIÇÃO DE

conferência
Retiro do
comunista
Carnaval
de 400 anos
RIO, 2 (Meridional) — Apesar de o cônego Luis João
Cornioli, da Cúria Metropolitana, afirmar que a Igreja
não considera pecado dançar
o brincar no Carnaval, centenas de senhoras, homens,
moças o rapazes estão recolhidos em casas reliozas.

Paulo Quadrilha dos 500 Milhões
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CUSTO DE VIDA
Noutro trecho, a mensagem
presidencial dá conta que em'
breve a Nação sentirá os efeitos de uma série de medidas,
procurando acelerar a política
de estabilização do custo do
vida. Cita a realização, em
breve de uma conferência nacional de desenvolvimento econômico, «a £im de unir as forças vivas do pais, num esforço de redenção econômico-so»
ciai». A sessão terminou às 12
horas, sendo
presidida pelo
primeiro vice-presidente do Se»
nado. Nogueira da Gama.

Norte Apoia Bório
™
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faça do tempo

um aliado ce(e não um inimigo)
-^1

Projeto

reduz
vencimentos
(Página 3)

geiomatic
-a

gmla

mal*

SO pés, 8 pés a 4 pás (Ibesinha}
• 8,5 pés a querosene

APRESENTA A PROGRAMAÇÃO DA
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soa); 21 liHOm — Ponto Critico;
22hS0m — • Externa (Av. Jotto
Pessoa).

COROADOS
Para Hoje

18h30nt — Abertura; 18h32m
Cinemlnha Canal 3; 18h55ra
Os Três Patetas; 19h20m —
Atualidades Esportivas; lOhSOni
Variedades; 19h40m — Tcle\
noticias Transparaná; 19hS0m
CANAL. &
Maccdõnla Dita os Astros;
20h — Iilpcord; 20hS6m — VnPARA HOJE
— Musical
rledades; 21hl0m
17h — Tevolândiaj 18h25m — TV; 21h50m — Tapete Mágico;
Grindl; l!)h — Variedades; 19ii 22h30m — Reportagem Social;
30m — Cinemlnha; 19h50m —• 23h20m — Ea Soa a I/fi; 23h
RIn Tin Tin; 20hZ5m — Bxter- SOm — Diário de Um Reporna (Av. Jofto Pessoa) Erontex; ter; 23h55m — DIÁRIO DO
21h — Externa (Av. João Pes- PARANÁ* na TV. i

O sr. Leônldas Lopes Bório, prasidenle do IBC,
lorcs de café, lendo firmado contratos de financia
lor de 557 milhõej de cruzeiros, do acordo com o p
siia a Maringá, Londrina, Bolândia, Jandaia do Sul
rio recebeu manifestações de integral apoio pela po
corresponde aos anseios da cafeicultura o aos ver
soas que não desejavam ver a Ravoluç

Movimento
Familiar
^=5
Cnstao
{Página 6),

HHRiilI

esiev» em visita aos municípios paranaenses produmentos com as cooperativas de cafeicultores no valano d« assistência a cafeicultura. Durante sua vie outros municípios produtores, o sr. Leonidas Ból.íiica quo pôs em prática no IBC «por ser a que
dadeiros interesses do País, livre de grupos e pesSo no IBC». (Leia na pág. 5).

Carnaval IV
Centenário

abafou
{6?P4gtná}

Campeão
sairá no
5.0 iôgo

de seu

dinheiro

aplique suas oconomlas em

Informações»

letras de câmbio safra SOFIPAR
o melhor rendimento com a máxima garantia

ou perr.y eduardo isaaeson
rua José loureiro, 12 S.102
telefone 4 28 25

safra s.a,
crédito, financiamento s ínvestimenlos
a maior empresa brasileira no aceila
da letras de câmbio

SAFRA S.A-

capital e reservasi
1.640.000.000

Iraijiçm §8&u!ar 4a segurança j

<(Página4)
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Eficiência Comprovada
Ao determinar quo a VARIG assumi*»» provisóriamont» • responsabilidade dos servidos das linhas intarnsclonaVa que estavam a cargo da PANAIR — logo após dpcra
fado a falancfa dassa empresa — o ministro da Aeronáutica,
brigadeiro Eduardo Gomes, procedeu com a isençio d» ani
mo • o elevado discernimento de quem conhece profunda
manto os problemas da aviação comercial brasileira. Nio o
moveu nenhum outro Impulso senão o que decorra da preo
cupaçlo de não deixar perecer o trafego de passageiros e
carga do Brasil para a Europa.
Na verdade, nonhuma outra empresa brasileira ooda
ria, da noite para o dia aprosontar-so com credenciaic para
levar avante tio ingento tarefa. Em nenhuma outra poderia
o ministro da Aeronáutica confiar totalmente, pois as empresas nacionais concorrentes ou se especializaram em linhas
domesticas, ou não disporiam da infra-estrutura, da oxpnrlencle nas linhas internacionais .• de aviões em numero suficiente para evitar uma lnt*rrút»'5b no Infcgo com os pai
tos de além-Atlantico.
Não houve, por;, hositacfio da parte do brigadeiro
Eduardo Gomes, nem lho foi dado escolher antro muitas cm
presas capazes de suportar tão grande responsabilidade,
Sua decisão não foi ditada por motivos subjetivos mas foi
imposta pelos fatos. Ainda assim não pade evitar que aos
seus ouvidos chegasse, em destemperada lamentação, o r©ro
dos descontentes. Apelaram estes para Iodos os recursos,
serviram-se dos pretextos monos elegantes, torim ató
o
ponto d6 se fingirem comovidos com a sorte dos funcionarios da PANAIR, e, no intuito dissimulado de protegè-los,
sugeriram a transformação dessa empresa em fundação
dirigida pelos citados funcionários.
Ora, não se podj conceber que vma empresa como
• PANAIR, que se desgastou material .- tecnicamente a
ponto de não honrar seus compromissos, pudesse voltar a
reassumir os serviços que, apesai de Iodos os auxílios .jovernamentois. deixeu perecer. Se a empresa se encontra de
«aparelhada para operar com eficiência e segurança nas li
nhas internacionais; se a sua organização administrativa está desmantelada; se já lhe faltam a simpatia . a confiança
do publico que hoje a conhece como um imenso sorvodouro de verbas e auxílios oficiais — como admitir que tal empresa possa novamente reerguer-se apenas nornun seria di
rígida ppr "^us próprios funcionários?
da Aeronáutica
O ministr
atentou
certamente
per* todos esses latos antas de tomar a sua decisão, C tomou-a certa, transferiu para a VARiG as linhas internacionais
da PANAIR. Além disso - o que mais uma vez demonstra
o objetivismo da escolha - transferiu as linhas em caráter
provisório, até que sejam postas em concorrência publica
como ó a regra para os serviços concedidos pelo governo.
Ate lá, nao ha no Brasil companhia de aviação «omercial que, melhor que a VARIG, possa
deiineumbir-i»
de missão de manter ininterrupto o trafego entre o nosso
pala e o exterior. E quando se realizar a concorrência, et*
torno:, certos de que a VARIG, por sua organlzeçáo exempltr, por sua sólida infra-estrutura por tua larga experiencie nas linhas internacionais, por seu alto Índice de secju
meai de vôo, dificilmente encontrará competidora com meIheres títulos e mais provada eficiência.

Partido Kenovador
EUGÊNIO GUDIN
"Diários
Associados")
(Copyright dos
RIO — A eleição do sr. Bilac
Pinto para a presidência da Ca*
raara tem um sentido muito mais
vasto do que o da vitória obti.
da por esse Ilustre deputado sò
deputado
bre seu competidor,
Mazzilli- E' o sentido da forma.
de
çao, dentro do Conaresso,
Revolucionário,
um Bloco
que
vjsa
a dar apoio ao Governo
Castelo Branco na ba.se dos prin
cfpios qua ditaram o movimento
de M do marco.
No prefacio de um 'ivro que e!>
tá para sair do prelo (Analise
de Problemas Brasileiros — AGTR 196.ii, eu escrevo:
c-Encerrado e.m 1945 o período
Vargas
da ditadura de Gotúlio
elei
reallzaram.se em 1946 as
ções para presidente da Repúbli
o
ca em que eram candidatos
general Eunco Dutra c brigadei
Foram as
ro Eduardo Gomeselekões
verdadeiras
primeiras
tía
República
para presidente
realizadas no Brasil O general
Dutra, candidato eleito, não p.?r
tencia aos quadros dos partidos
(PSD e PTB) que o elegeram
Mas a partir dai o» efeitos fo
ram integrandes desses quadros.
Primeiro o próprio Getülio Var
gas, seu criador e em sejruid:Juscelino
Kubitschek o
João
Goulart; deixamos de mencionar
Jânio Quadros porque quase nSo
exerceu a Presidência.
Os artigos
aqui
enfeíxados
mostram como foram calaniito»
esses
sos
dota governos, de Ku.
bitschek (3 anos) e de Goulart
S anos) e como o BRASIL PA.
GOU UM PREÇO ELEVADISS1
MO POR ESSAS DUAS PRIMEI
RAS EXPERIÊNCIAS DE ELEI.
E POPU
CS.O VERDADEIRA
LAR. Tão grandes e graves fo.
fam os dano» causados â Nação.
que esta se levantou, por s.ias
elites, por suas classes médias e
por euais Forças Armadas para
derrubar o Governo
Goulart,
Kjue estava levando o país; para
o comunismo*.
Tal foi em resumo o compor
lamento em seus 20 anos de exis
(PSD c
dos partidos
fenicia,
JTB), criandos por Gotúlio Var.
gae com o fim de assegurar o
eontinuação de seu predomínio
na política brasileira.
E' «vidente que isto não po,
lie continuar. Pela .simples raBrasil
não tem
p.õo do que o
Vocação suicida.
Em artigo aqui publicado no
ti.
i*ia 10 do corrente, sob
tulo «Volte á,|jjBesgraça?», eu
perguntava-:
HeyoluçSo destinada
«Está a
* passar à História como um
Sjmples episódio *em conseguiu,
cias duradouras e sem mutaçgo
r.-in
"a, q-Jadros políticos do pais?».
eleição do sr- Bllae Pinta

Beza a jjr-isddeceie. da

parece responder negativamente
a minha pergunta- A Revolução
não terá sido um episódio passe
a»
geiro, sem signifieaç&o nem
manha
O
Bloco
Revolucionário
do
Congresso passará a, ser o nunleo
em torno do qual se formará o
partido que vai defender oe prin.
clplos e ideais da Resolução de
31 de marçoObjeta não sem certa pertinen
cia, o sr , Amaral Peixoto, qoc
.não acredita na fonaaçao
do
Partido da Revolução, porque Ia.
bo não depende das cupulae e sim
das basea no Interior». O raclocinio do chefe peasedista estaria
certo se os deputados e senado*
ras pesaediatas o trabalhistas cn
carnaseem uma ideologia radica.
da cm seu eleitorado do interior.
Mas t' ilos sabemos que nada die.
so existe. Não há ideologia alguma, o que há o clientela eleitodepural. de sorte que aqueles
lados e senadores que, obedecen
do aos ditames de seu patrlotis.
ui j se inscreveram no partido da
Revolução, poderão eleger-se sob
essa bandeira, da mesma forma
como se elegiam sob a outra, Tan
to mais quanto o pessediamo e o
tre.liDlhi.imo n&o contarão
mais
com a colaboração dos govcmoB
estaduais o do Governo Federal,
que constituía seu maior elemen.
to de sucesso.

Como :.o denominará
o novo
partido? No México ale se chainou de Partido
Revolucionaria
Mas náo me parece esse um ti.
tulo feliz, porque o simples fato
de ele ter emanado de uma revoluç&o não dá idéie, de seus prin
cipios e ideais. Seria tolvea mais
apropriado o nome de
Partido
Renovador ,no sentido de uma rcnqvaçâo dos costumes políticos do
pais numa evolução para um mala
alto sentimento cívico e um apeIo para que todos pensem um
pouco menos em si e um pouco
mais no Brasil.
Que a formação desse partido
não importe, porem, na ilusão de
qu» algo de sério e construtivo p0
de fazer.se sem cuidar da mehoria do eleitorado, Porque não há
sistema nem partido político que
consiga, arrancar de um eleitorado
primário os elementos para um
a
governo capaz. O fator que,
longo prazo, decidirá do future
do pais sempre o do progreese da
Educação do seu povo, no sentido da mstruefio, como no da formaçao cívica.
lazer
Muito pe íoderã porem
doado já a* a organizo»}*» a 99

&»« ojettorajp éo neve partjao

contarem, eom o apoio dedicado.

Casam... .ailaeM-Ufleireji/
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Curitiba-, Toica-Foira, 2 cfe. Março do 1965
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Reabertura do Congresso vai ser
uncionamento a 8
Simbólic

BRASJLIA, 2« i Meiialonal» «masimbolicamente
reaberto
só
nhi. 0 CongfOUÜO Nacional
voltará :i fíinciohitr normalmente
março
dn
dln II
do
depois
Castelo
u
['resldunja
quanrli)
Jlrandn deverá ultimai oh eslildos sôhre B fórmula ClipM de
resolvendo o problema rriailn rm
II Ehtados. omv rit> elelçuo« d«
«eus ggyarnadoro* estào muresdos pnm ftste ano, permitir a ro n
u
ridcnrla geral de mandatos
partir ile lPOti
Nos contatou 'pie manteve com

diversos parlamentares no longo
dn luta pelu eloiçáo do sr. Rluic
Pinto para a Presidência da Cft-

mnra, n prstldonle Castelo Bran

co deixou trniisparoeer as suas
Inclinações pela formula da pror
rognçao doe mnndatos dos II g»
vernndores, Dosles. entretanto o

Presldanto excluiria ío beneficia
os «1'nhoren Newton Rnlo, Aluisio Alves i; l.nmanlo Júnior por
Koreni Incorupatlvols com oi prin
clplos rpvolurtonários.

nus três governadores citado*,
uni,

já sabendo

náo

poder

per-

msnaoer nn «ovírno, q partir de
,1) de janeiro de 16. fe/ ehcuar
no Preeldonte Castelo Branco sua
disposição de ahnnrlonnr o carao dentro do prazo lefüil. Tratase do ír. Newton Relo. Seu subsrtuto seiln o atual vlce-govnr
nador Alfredo Puallilie, vlnRanrio
a tese prorrogaelonlstii.
Tuilavia, as oposlyõet. mnra.
nlienses resistem à fórmula umbu
ra reconhecendo no sr. Alfredo
Dnaljihe «formação moral que o
Newton não possui' desejam n<>

Reabilitação do Século XIX
Kirou famosa a frase de Le»n
a
Daudeí, qüalificand
possauii
centúria cuin o epileUi de cestu.
pidn iuc.iiu XIXí, iJor i/.üo Ia
do, in uiitiit.iaslas do |iioKi'«.isp ••
ds c.eniiu, uu lu.iiui, pmn >iai\$
nar u» cem uno» <juh piticedei")!,,
o noirso lumpu, a cxi.rvixuu <.:,'
culo das
luzea-,
E' OhegUXJo o uluiimluo, C lil H
perspectiva tinii^i.eu de i|>le Ji
p mus tue miu.nnfi nio.. u julgfi
nieulo «wf pei.gu., ^.a .Miu.it ,
de cuja»
cunqumUa pi cede
M<ia amai ou huillunluiide,
Ü atclilo .\ÍA u^4riiu»uu u $iiili
liuinuni
de qaalumprainanto do
diante ciu natureza,
flucõdullvlu
do viiaturalldiiio' do século ani>
->u,i
ri r .entrou como Almin u
lâmpada maiuvilhoss, nu inisteiio
das leis que regam o universo, A
niur
exclamação de Opellie, ao
1S32, reflete todo o «a.
rer ,em
aeuf
conteinpofauepai.
sei>) de
»Mais Iuzí, bradou ele; e os homenu do seu tempo náo ijucrín 1,1
outra coisa
So comparsi uioa as psrsoiiuli
dsdes mais evidentes n século
XX eom os que se ce»tnc«iHni n„
stculo XIX, talvez n*to nos pos.
samos orgulhar d» n s»o. Mui.
to progredimos tecnicamente, mis
sob o aspecto da cMlliaçA», acre
dito que temos regrcdii]..
Em 1804, fechava s olhos Emanuel Kant ,que leira>a aos posteros a grando fonte de que iil
constelações
de
am
proceder
filósofos c pensadores: o poslti.
Wsmo <Jc Com to; a ^üc¦iolugin at
Spencer ,o ministro de Hacottol,
<u. Lamsrck; u oientíflstno ayo»
luelonfsta de
Darwln, de Bucliner, de Vlrchuv; o indivlduallHino
de Nlatzsche, de Carlyle; o soci.-.Iixmo do Blanqui. de' La Ba.
le; oj' anarqulsmo de . Prudhon,
Marx Stiner, Bakunlne, Kropothine Tuokerj a dialética de He
rle
gel de que procede atraiés
Fuerbach o pensamento polítifi
Marx.
do Karl

PLÍNIO SALGADO
ra
os Associados)
(Copyright pa
O século começava com os ílUibuIos e pensadores dn estatuiu
James Mill;
de Wolf;
Benthan
Schollng; Sch penhauér; Fichte;
I.amenuls;
No^alis,
liounilnl)
^^llll Simon Fourier e prossegui
sucessivos , con.
na nos anua
riuuiihijii; Kluurt Mill; Sponcei;
Comia ; Litré; yuinet; Emersn,
KíeiKeguard. Viria, até o alvoiücer do nosso tempo com Haeckcl,
Hiiilinaii, Buhner, Bergsou Croe,
uma
i.uumuno faria Brito, E
de sír*
galeria Impressi nanü:
«eculu
nos o
der.aTeremos
XX, uma llatu semelhanle'/ Uu
qua ainda predominam como de
vle.
contemporaneidade
nossu
século
XIX.
rum também do
Kieuil, nascido em 1856. Elnstem
imseid . em 1879.

So mundo do pensamento,
século XIX duu-nos as duas gran
dea Ilguras: Marx e Nletzscho.
ü primeiro reduziu o homem a
prop rçóes ínfimas, fasendo avul
o
tar o monstro «coletividade»;
segundo hipertrofiou o Sèr
Hu.
homtro
considerando o
mano,
atual como uma transição
para
na
figura
monstruo**
se realizar
Ambos
do Siiper-Homem.
par
'i "ii do Idividualismo, que das.
ligava a criatura racional
doa
vínculos constituídos pelos
grunos naturais, lançundo.a isolada
e espnriii no mundo, & mercê do
seu pr prio egoísmo. No marxls
mo,
esse ente ss tornava auto.
mato, sujeito ás condições
que
lhe Impunha a «massa coletiva»;
na
doutrina
nietzschiana
ele
crescia cm suas ambições de nader e de violência.
Entre os filósofos que
lograram maior audição no século ..
XIX, temos de registrar dota no.
meu ,de ira) ortunclu.
AugM-lo
Comte e Horbert
Soenoar. ijrui
Comtn o slslematixador
do positivjsino ,evldentemente oriundo
do raclonallsmo do século XVII
a do naturalismo do século ....

XVIII, pois ensinava » preocupa
ou
çao exclusiva com os fatos,
len menos
percebidos paios .en
.
son
estas
Estabeleceu,
tidos
idéias nucleares, um sistema roexercendo
ure
Olologleo e político
ponueranle influencia
principal,
mente nos h mens publios.

Bpeeer

fudamantõu «eu

pon-

«amento filosófico o cvolucíonis
lei
de
mo li., . .di.Iu.s,. numa
passagem du homogenio ao hetclogenio, do simples ao complexo.
Subordinou a psicologia a flslulJ
glu, esta à. btlogia, <juo por sua
vez se submete ú identidade na
universal,
substancia
tural da
construiu
Com estes conceitos,
um edifício suciologico, p lítleo,
Juiidleo e étiee, obru monumental
mas baseada pa instabilidade do
experimentalismo cientifico.
Na» poderemos deixar de con
notáveis
signar e,ntre os mais
pensadores do século XIX, o nome de Stuart Mill, Filosofo e
sociólogo advindo do utilitária,
mo, deu a este um sentido nofo o versando temas psicologida
cos. revelou a importância
associação das Idéias marco »s.
«Inalador de sua atividade crio
dor*.
Outro snaleíru dos rumos do
foi
pensamento ro seu tempo
Schopenhuuer. Ainda que pessemista nas suaa conclusões trouxe um novo conceito do iinlver,
«representação».
«o baseado na
Tudo o que existe e se movimen
ta no cosmos ou na historia e
uma peça teatral
Como fonte de que também de
rivam filósofos e pensadores de
nosso tempo erige-se Kierkega»
ard, de quem procedem os exis.
tenclaltstas os qtiats
entraram
por estranhos caminhos que loVam.ao da-espero humano
por
unin consideração a-finaüsta do
universo e da vida
Igualmente pertence ao século
(Conclui na 4.» página)

MaranhAo t o desmantelamento
da maquino poascdlsta, tio sodi
montada quanto a que o senador
instalou
em
Pedro
Ludovlco
(luta.-.
No Hlu Oranda do Norte, a
UDN também rejalta qtialqutr
fórinuln capa?: de deixar Ineolume. o sistema político Inaiiglirudfl |ielo governador Alulsin
Alves, Na Bahia o ar. LnmanIo Júnior confia na atuação,
nm seu favor, dos «blgorrllhofl •
nne.ilieçHiloH p e I o sr. Teodulo
d.^ ÀlbuQuarqui. a Manoel Novain em número do doze. Esto
liloeo, npolnndo o governo Ciastelo Flrnnro teria em mira. snbre'lido, conservar fora do «.!c,ine« revolucionário, o mandato do sr. Lomsnto Júnior.
Nos demais Estados não há
problema, mesmo porque em ae
í« d^les ofl si ovo rn ádOffll) vão
ndenlstas e fortalecem, permsneecndo, o suporte político do
presidente Castelo Branrn.
Concomitantemento com »
mtnAAgem «obre o raso dop 1!
Estados, o presidente Castelo
Branco deverá enviar ao Coní*rt»5!*o n rt?forma elnítoral. Na&*
ta, uma das partes que msls
Draooupa p jshafa do governo,
s« ref,-re no problema do um-

pismo»,

ao
Na íiltima quarta-feira,
receber em Palácio o deputado
o
iPSP-MAl
Clodomir Müet
marechal Castelo Branco foi
logo perguntado o que o parliiiuntar achava do «•muplsmo .
Mllítt. que teve um mandnto
de senador sutraído nas últimas eleaüSei pelo «rnaplsmo* <o
Tribunal Superior Eleitoral julgará o caso agora em março),
discorreu amplamente sobro o
a.isunto, louvado nos revezes
que o PSP tem sofrido no Maranh&o, por causa dn fraude
eleitoral.
-- O d imitado precisa ln'egrar a comissão da Câmara
que vai examinar a reforme
eleitoral — sugeriu o marechal
depois de ouvir o ar. Mllet dlssertar sobre os diferentes aspeelos da matéria.
Mas, de todos as mensagens
a serem estudadas pelo Congresso, neste primeiro ¦emes.
tre a que mais irrite os parlamentares é a que dia respeito à
redução de seus subsídios. Ao
tomarem conhecimento da proposta presidencial, nesse sentido, alguns integrantes do Bloco
Parlamentar Revolucionário co
nhecldos por «bígorrilhoai do
FrB, estrllarRm : «O governo
náo terá o nosso apoio quando resolver atingir diretamente
os nossos orçamentes, Dai, êlé
perderá feio. Nem 60 mil ca—
nhões me fazem votar Isso —
foi o desabafo do sr. João Alves, quando ouvido a respeito.

Informação Internacional

Desenvolvimento do Mercado Comum Centro-americano
Por Pedro Abelardo Delgado
GUATEMALA
FNS — O desenvolviraento industrial ria reyiâo encontrou os
seus primeiros estímulos no Mercado Comum, iniciado em forma rustrita pelo Tra
tado Multüateral e ampliado mais tarde
c pelo Tratado
pelo Tratado Tripartite
Geral.
Os doia elcmer.tu.s do Mercado
Comum, tarifa externa uniforme e livre comárcio para uma alta proporção de produto» originários de pp.íses da área, contribuiram para iniciar uma etapa inciplente de desenvolvimento
industrial.
Com
efeito, a tarifa externa, à parte a sua uni
formidade, foi ao mesmo tempo um incentivo à industrialização,
no introduzir
uma estrutura de taxas aduaneiras
em
que os artigos produzidos nu região consefluíram tarifas protetoras. Estas taxas referiam-se geralmente à necessidade de proteger produções existentes, cinda que aieumas se fixaram com critérios para a de
fesa da balança do pagamentos ou
por
interesses fiscais. Por outro Indo, se acer
taram tarifas moderadas c baixas para as
matérias primas e os bens de capital. Paralelamente, oo fnzer o ''vro comércio
se obteve um poderoso estimulo Inclusivé psicológico, para a instalação de novas
indústrias e para a ampliação ou modernização das existentes. A estes instrumen
tos de integração econômica devem juntar-sc as leis nacionais de fomento indnstrial em cada pais. como coadjuvantes
desta primeira fase, in ciada escassnmente há cinco anos.
Obviamente e pela natureza rios instrumentos em jogo. o desenvolvimento da
indústria centrrlizou-s? no tipo de processo mais fácil, ou seja na produção de bans
de consumo por transformação das materias primas, em grande oarto de origem
ostrangeirt; que. por outro lado, não renem tecnologia
queriam grandes somas
complicada. E apesar de se ter produzido
uma certa dupVcidadc de inversões, a com
potência acentuada no âmbito regional es
tá tendo um efeito saudável que tende a
ajustar n estrutura da produráp.
NOVA BRECHA
Tocou pois ao S;tor industrial a breehs no caminho de aproveitar o mercado comum; coisa por demais lógica, já que
este demonstrou historicamente maior di
najnismo que o :!ctor agrícola cujo desenvolvimento vem sendo, de certa maneira, induzido pelo primeiro, sem deixar
de reconhecer que é urgente conseguir um
desenvolvimento equilibrado
de ambos
oj setores. Psr« isto é necessário fomentar, mediante um conjunto de medidas de
alcance regional, certo grau de especializa
çâo da produção agrícola e as mudanças
na poste da terra, que ae requerem. Sobretudo eom vistas a proporcionar a matíri» prima que seja necessária
para a
expenaSo industrial, sem prejuízo de atenaqeHKar
forma as esigéndís qjj.
ejeyera

mentlcias e as necessidades ri.: uma expoitação crescente e diversificada.
Por outro lado, deve-se fazer justiça
ao dizer que antes de contar cnm um Mer
cado Comum, se concebe-u
e se assinou
um instrumento regulador de lima politica de desenvolvimento inúustrial orgânico e equilibrado. Este instrumento inclui
critérios de especialização para o estabelecimento de industrias grandes, cuja operaçfio econômica só é possivel em tamanhos que necessitem de acesso ao mercado regional. Refiro-me ao Convênio sóbre o Regime de Indústrias Centro-ami»ricanes de Integração, que desafortunadamente só obteve vigência no entrar em
vigor o Tratado Geral em meados de 1961.
Ainda mais, o Protocolo quo amparo as
duas primeiras indústrias de integrarão e
que foi assinado em principio de 1963, n«
presente data ainda não tem força legal,
pela falta do deposito da terceir» ratificaçao. De tudo isto se conclui que náo obstante contar com este instrumento, o mes
mo não pode ser utilizado no desenvolvimento industrial da região, parte por jndecisão ou falta de interesse do setor pú
bllco, mas também por falia de iniciativa
e de espirito de risco dos empresários.
PROTEÇÃO CAMBIAL
Mesmo não estando uni vigor o Sistema Especial de Promoção de Atividades
Produtivas, contido no Protocolo que se
acaba de mencionar, é digno dé notar-se
que a maior parte das indústrias a que
este se refere, jã estão swido instaladas.
com a expectativa única de obter uma
adequada proteção cambial quando entre
em vigor o instrumento.
Este sistema, como se pode rebordar,
estimula o estabelecimento de indústrias
sobre a base de impostos selecionados, atra
vés de taxas de proteção, distintos dos dn
Fisco Uniforme. Tais taxis de proteção.
só. se aplicam a partir do momento em
que existe produção centro-americana dos
artigos correspondentes, sempre qije a
capacidade efetiva instalada cubra,
pelo
menog SO por c&pto dB demanda regional.
O sistema tem outras potencialidades
que
podem fazer dele um meio para estimular
e promover o desenvolvimento industrial
toda vez que na eleboração das listas de.
produtos a P.rotegsr, se sigam pautas que
beneficiem efetivamente a economia re,gional. A SIECA por sua parte, antecipando-se à entrada do sistema, já está estudando os critérios e íorrmis para a sua
melhor aplicação,
Quanto ao Convênio Centro.americano de Incentivos Fiscais,
sua assinatura
concretizou o dupjo propósito de uniformízar os legislações nacionais de fomento
industrial e de ía-ícr dele um instrumento
de promoção e estímulo para o eetabeleeis
ínento de indústrias dentro do uma poli-

tica explícita de prioridades, isto é, ampios incentivos para as indústrias produtoras de matérias primas ,; bens de capital e também parB as que utilizam uma
alta proporção de filão de obra centro-ame
ricána; benefícios moderados mais sufic en
tes para as indústrias produtoras de bens
de consumo, artigos intermediários e emba
lagens, por processos
de transformação
que impliquem um menor uso de recurso» regionais, mas que coadjuvem a subs
tituição de importações e tignifiquem con
tribuiçóes positivas para a economia da
área. Este convênio, assinado há mais de
dois onos. ainda não obteve a sua vigéncia, por falta de ratificação e depósito do
quinto instrumento. A ninguém escapa o
fato de que em tal matéria — como em
qualquer outra — não basta a formulação
de política e acoitação de compromissos,
se umas e outras não chegam a concretjzar-se real e praticamente,
INDUSTRIA DE BASE
Em cumprimento de um mandato do
Conselho Econômico, a SIECA esta terminando o anteprojeto de protocolo sobre
«s Indústiras de base a que se refere o
artigo 37 do Convento de Incentivos Fiscais. Dito anteprojeio deverá ser conheeido em bretre pelo Conselho Executivo,
como coisa prévia n sua consideração
pelo
Conselho Econômico c á sua assinatura
por parte dos Governos. Este será um no
vo inatrumunto de política industrial a
nível regional e para ser coerente com
os demais convênios sobre a matéria, deve.rí basear-se em critérios de seleção e
prioridades, atendendo ao maior beneficio
e interesses da região.
Em segundo lugar,
de alcance mais
amplo, é o relativo è fixação de uma
politica regional de industrialização formulada pelo Conselho Econômico, quando da
sua Sexta Reunião Extraordinária rtalizada em S. José de. Costa Rica no
princípio deste sno, Dita política tende
a
formar um» estrutura industrial na
qual te
nharo prioridade «s indústrias dinâmicas,
sem prejuízo da seguir propiciando áqueIas que contribuam com o substituição de
importações, mas com apoio especial
às
que utilizem recursos naturais da região.
Sem dúvida o mais importante desta
politica de méritos está em que esta déscansa na necessidade de uma programação e
proveção vigorosas ao pivel da região, que,
ao levar-se ao fim, estariam abrindo
para
n América Central, etapa de desenvolvimérito industrial ordenado com o verdadeirp sentido da integração. Para realj2ar-se esta política, deverá contar-se com
o trabalho consistente e ordenado
dos
órgãos e instituições de integração econô
mica, tais como o-Conselho Executivo da
SIECA, Banco Centro-americano, ICAITI
e Missão Conjunta, todos em consulta e co
laboração com os organismos que represen
tem a iniciativa privada.

Ismael Ribeiro, o Artífice de um
Professor, há Meio Século
Assis

Chateaubriand

NUVA YORK, lí de fevereiro de 1ÜS5 -- Encontro, am etma du ine/in partas de Portugal c da Espanha.
"volta do
ru.rlaiiiiin] a
Ismael Ribeiro u I.isboa e a Mudrtd,
paia que anieiSB u piibllcuçào dos J4 trabalhos que rat&o pron»
tos, aguardando, apenas, o Animador pnra entrar no prelo.
Da paria lusitana .je Incumbiram Gilberto Ereyre o Nuno SimòoH.
Da parte Ibérica, que taiia a maior, Tsmanl Ribeiro se mear
regou, de ponta a ponta. Pode-se dizer que se mudou para Ma*
drí, Barcelona, Sevilha c SnraROssa.
Na «eç.lo poiliigiiósii, tamliéni se dedicou com a alma da
um iipnlxonailo pelos anais da. colônia.
Depois <la passagem de Gilberto Freyrç por Lisboa, Porto,
Coimbra e Algarve, èle partiu para tratar de um aspecto maia
proi-uini, do qual o historiador o sociólogo ostava tolhido de ae
ocupai',
Eslava liujiimbliido «ic discutir com oa autores u ranqneraçfio pólos trabalhos, prazos de entrega e coordenação destes
prazos com os períodos, aqui. do tempo ocioso das oficinas paulistas para receberem os originais e apronU-loa para as mnqiili
nas.
Na Espanha, foram onze monografias que contratou com
as sumidades espanholas, especializadas sobre a era dos Felipea,
aqui.
Na península Ibérica, permaneceu, semanas inteira.», dentre
das universidades, onde so recolhem as fonte» dns ciências cujas
revelações, na historia espanhola, òle procurava e ainda procura,
desde 1920.
Em seguida ã publicação doa estudos que suscitou, na K»
panlia, teremos agitado quanto ae relaciona com o período filipino.
Aqui, grosso modo, éle viu tudo. Ahordou pontos que hlstor
riador algum — daqui ou da península -- havia, até então, enfrentado.
Subindo a meseta castelhana, dir-so-ia outro homem de Caí
tclla, do Paraguai e São Paulo.
Se ha um velho companheiro de mais de quatro décadas,
rom os bordados do genernlato, nos 'DiArios Associados-», seré
Tfmael Ribeiro.
Tão cedo se adquiriu «O Jornal;, viria ali trabalhar,
Aliás doada 1018, quando estava no jornal, já éle costumava
aparecer ali *iara me dar uma mão.
A vida jornalística o seduzia desde 1913.
Era imberbe, estudava madureza, e eu fazia o redator-chefe
do *K.stado de Pernambuco».
Snpeava o jornal, interessado aos 16 anos por uma faina
que deveria encher-lhe a existência aventurosa.
Fundado o «Diário dn São Paulo», ocupou-lhe a superintendéncia.
Revelou dotes de organizados tão completo que, bom cedo,
o 'Diário de Noticias*, de Porto Alegre nos viria ás mãos.
A sua candidatura «e impunha Aquele ponto nevrálgico do
sistema associado, O Rio Grande foi para éle duas experiências
reviver um jornal que recebíamos das cinzas de um assalto traiçoeiro e enfrentar uma ditadura deliberada a sufocar o portavoz da imprensa livre, como era o associado looal.
Não transigindo com os excessos do poder pessoal, encontraria o caminho da deportação, atirado que foi, uma noite, se»
rninu. na ponte do Jagitarflo.
Fot-Ihe dada ordem de seguir para Lisboa, onde lhe davam
vreiidez-vous» os companheiros da causa comum.
Abrandado o rigor da reação nntieonstltiicionaJista, conseguiu reentrar no Brasil, no final de 1933.
Renssumiu o posto em São Paulo, onde o aguardavam oa
companheiros fAssociados-o.
Desde a fundnç&o da cadeia, pediu a volta para a provinci»
meridional, maa ali Francisco Barata já o antecedera «som M
mangueiras de bombeiro.
Lançava água sobre as regiões devastadas da noaaa onjsni.
zação doméstica.
Seu destino, destino de Ismael Ribeiro, era acompanhar a
vulcanismo latente da nossa obra.
O que jã fora consolidado deixava de fasciná-lo.
Olirie estivesse ateado um penacho rubro de inquietação, «li
abria a sua trincheira.
Recusou, sempre, posições cômodas, postos tranqüilos.
Pernambuco virará um barril de pólvora.
Estava para éle.
Veio pedir ordem de marchar para o Nordeste.
Recusava São Paulo e Rio Grande, já apaziguados graçafl
a uma qualidade Imprevista de Frederico Barata: o tato.
O antigo diretor, de fato. de «O Cruzeiro* possuía o temperamento mais impetuoso.
Nfto se continha diante de nada que lhe contrarias**. •
vontade transbordante.
Mandamo-lo para o Rio Grande do Sul a fim de desafiar o
general Flores da Cunha.
Realizou uma etapa prodigiosa de pui-suaç&o de tiranos *
de demonstração, aos gaúchos, das perspectivas qu* se lhes ra*
geriam, cooperando no esforço nosso pelo bem-estar do Rio Gran
de do Sul,
Uni dia ae renderá a Frederico Barata a homenagem a
que
ile íéz juz, pelas sementes que plantou para o desenvolvimento
do esquema agora em marcha, na província fronteiriça,
Rei'ife crepitava.
Era um paiol de inflamáveis.
O governador se colocava á testa da vanguarda
que armara o plano de nos expulsar do canavial.
Oswaldo Chateaubriand e Ismael Ribeiro nío escreveram
um artigo.
Não puxaram uma faca.
Negociaram com a sagacidade de dois civilizados.
Decepcionaram-se quantos esperavam fossem eles resolver
o problema do Diário com vitriolo,
Abriram as mochilas fc trataram o caso à luí da rasfto.
Em vez de espingardas, tocou-se a lira.
Como ela resultaria maviosa e confraternizadora até hojo.
Aproximou-se, depois do triunfo pernambucano, a hor*. de
tirar Ismael Ribeiro da trincheira e da pólvora
para o arma.zém de secos e molhados.
Foi. a convite do dr. Walthor Bellian,
para a «Antártica»,
Tinha, oito filhos já.
Mergulhou na placidez do lago familiar, onde foi buscá-lo
o presidente Marcondes Filho para fazê-lo Secretário Perpétuo
da Sociedade Pedro II.
(Conclui a» i» pAffirjfl.)
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LU IlíOlOB poiíÜJOS CStão admitiu,. cio como definitiva a orientação
tio Governo Kvdcral, aceitando a toso do mandnto:
do (Juiit,. •..
tampão, coni aprovação do dois terços dos membros das Assemsubléias Kítaouatai como fórmula para o encaminhamento dn
u.-ssào em onze Estados, inclusive no Paraná, A Informação provém
cos deputados tederals da bancada paranaense, ouvidos no curso
da semana, que admitem esteja liquidada n tese da prorrogação
dos mandatos dos atuais governadores.

LIQUIDADA

noiro,
WFVFI APnFÇ
Segundo o deputado Newton Car
I\I1Vl.LMUUCO
na
a bancada udcnisla
Câmara, <.-... ..-ii el_iço:s li.i Mes.i. perfoilu domonstriçüo de
unidade. Ooa Oi citpuiddos que integram a representação partidaria, 91 temparocersm c ãpomu um deixou de votar na chap.i revolucionári,.. Ou calcu)Íiiai melhor informados, soyundo o parlamontar, uiz-m que Bilac Pinto levo mais 37 votos do PSD, do 27
B 29 do PTii, 9 do PTN o de 12 a 14 nas poquonus bancadas. A
ausência do deputado Antônio do Barrou, filho do governador paulista, cor.oboaria. no caso, a vacilação do PSP. No PDC, e rirda
Nowlon Carneiro quem diz, ocorreu grande divisão, favoro:ida
pola candidatura Anlz Badra, que integrou a chapa da oposição.
Declarando uind.i que renasceu o movimomo para levar Adolpho
do Oliveira Franco à presidência nacional do UDN, o dep. disse
que não tem elementos para opinar sobre a reaproximação da UDN
com Ncy, ja tende rcvclt.do isso ao presidente Cislclo Bronco.
........».u,) oó ict.-jos cárnavaiescos em Curitiba, o sr. Leo do Alme uu .w. s, íccretario nacional do PIB, declarou que serão desligacius da uancaua traboiliista os deputados quo votaram contra
a orientação partidária nu episódio*de eleição da Mesa da Camara. Nessu sanção serão incluído» tão somente os parlamentares que,
em ato notório declararam-se contra a eleição do 3r. Hanieri MazZillt. O dirigente petcbisUl afirmou que, por outro lado, u constituiçao do Uloco Revolucionário, que prefere chamar de «governista* tem eleito salutar, possibilitando o agrupamento, no lado con
tririo, da oposição parlamentar, que pode ser Identificada nos Hi7
\otos endereçados h chapa línnicri Muzzilli.

LÉO

E PTB

t. lundo ontem, o deputado Vargas de Olivoira, lutor de requeriinento que p..üa manifestagio da Assembléia solicitando fixação
de eloiçòes ao TRE, disse que, se a matéria não fòr aprovada pela
Casa ate o íim desta semana, irá convidar os deputados que eslão
. favor de sua moção a visitaram, incorporados, o prosidanU do
iribunal Eleitoral, desembargador Poulu Xavier o dirigirem-lhe,
pessoalmente, o pedido de convocücno ao pleito em outubro.

IRÁO

PEDIR

""""i"' u convenção IraADIARbuiliiata
'""
r\Minn
Ho Paraná, marcada para
1U ao abru, podeiá sofrer adiamento, frente ao encaminhamento
ria questão sucessória pelo Uovérno Revolucionário. A informação
e do alta ionte petebista que indica, a posição do seu Purtido
será similar a das outras duas grandes legendas no Paraná — PDC
c- UDN — qnr já transferiram suas eonvi nções estaduais pelo mesmo motivo.
iPODE
vvt.

Guapirama,
sr.
O prefeito de
NO PSP
Toshio ShigmBlsu, que fora eleito pela legenda do PTB, acaba de ingronar no Partido Social Progrcmnsla. A informação é do deputado Francisco Escorsin.
O resumo dos traüalhos legislatlvos do Paraná, durante o més
de fevereiro último, revela que foram realizadas 19 sessões ordinarias e unia solene; apresentados 30 projetos do lei e aprovados 98,
í.presentados um e aprovados 4 projetos de resolução, encaminhaaos 56 requerimentos de parlamentares, recebidos 2 mensagens e 4
ofícios do governador do Estado e recebidos íl ofícios diversos. No po
riodo, os deputados pronunciaram iO discursos, foram baixados
4"i decretos legislativos e 30 portarias pelo diretor geral.

SINOPSE

Encerrada sábado último a conAÇÇPMRI £|A
ttOOt.mDLC.ltt vocação extraordinária de ievereiro, foram instalados ontem os trabalhos da Assembléia Legislativa, no período de convocação extraordinária que vai até 31 de
março. A sessão contou com a presença de poucos parlamentares,
tendo apreciado apenas requerimento do dep. Ernesto Moro, propondo voto de profundo pesar, pelo falecimento, em Camboriú,
Santa Catarina, no sábado último, das senhoras Ceei Batista C;irassai c Lee Carazzai Palácios, esposa e filha do deputado Emilio Carassai. A seguir, encenados os trabalhos, uma delegação da
Assembléia, presidida pelo dep, Antônio Ruppel, dirigiu-se à residancia do parlamentar para aprescntar-lhc condolências. A próxima sessão será realizada na qulnta-feiri.

PSD e PTB Querem Afastar
das Comissões Deputados
que Votaram com o Bloco
RIO, 2 — iMerldlonal) — o arMartins Rodrigues manteve lon
ga conversa com o líder potebis

Reforma da
Previdência
vai a Castelo
'Meridional)
2
BRASÍLIA,
— O presidente da. República
receberá ainda esta semana, os
estudos relativos à reforma da
previdência social. Sobre o aseunto, depois de minucioso estudo, o marechal Castelo Branno enviará mensagem ao ConRresso Nacional, ainda no decorrer dn corrente mês.

Comissões da
Câmara Serão
Eleitas dia 9
BRASÍLIA,
2
(Meridional)
— Somente na próxima torçafeira serão realizadas as eleições para as comissões técnicas da Câmara Federal. Segun
do informou o PTB o o PSD
estão dispostos as ubstituir os
parlamentares quo apoiaram o
sr. Bilac Pinto
cujo número
de cargos deverá atingir aproximadaraento a trinta.

ta
Doutel de Andrade a propó.
sito da formação das comissões
técnicas da Câmara. Ambos eu
tendem que, na qualidade de li
deres de suas bancadas, devem
alijar das comissões aqueles par
contra
lamentares que votaram
o partido. Com isso indicariam
tão
porá as comissões técnicas
somente aqueles enquadrados da
orientação partidária e, por isso
mesmo, em condições de com ls
so mesmo condições de cotnpocomissão
uma
rem em, cada
aliatia PSD-PTB que alijasse da
direção desses creãos parlamen
lares.
Por parte do bloco governista.
se
porém a tendência segundo
anunciou hoje seria a reforma
do Regimento Interino da Cama
dos
ra para dar os lideranças
os
blocos condições de indicar
comis.
representantes para as
do
soes de forma que o lider
bloco governista poderia indicar
deputados pessodistas ou pelebistas para as comissões 'lontra
Câmara,
sentaçáo partidária na
da proporcionalidade da leprcEst-i. reforma que o PSD enwndé
difícil pois esbarraria era
pr».
ceito constitucional poderia ser
emenda
feita etravés de uma
consttucional dentro ou mesmo
fora do Código Eleitoral.
hipótese
tem
Esta última
se
maicr possibilidade quando
Francisco
anuncia quo os srs.
Campos o Afonso Arinos de Me
estudando
Io Franco estariam
uma reforma constitucional, ocm
vistas ao fortalecimento do pr.
termos
Eeder executivo, em
Embora
melhanles ao francês.
tenha
esta última noticia não
sido confirmada as fontes que a
respeito
divulgaram gozam de
bastante para considerá-Ja pro.
•
váveL
^

Não pretende o PSD integrar o Bloco
Parlamonter Rovolucionário proposto pelos
udenislas em nossa Assembléia. O líder da
bancada, doputado Loovegildo Sales afirmau quo em mataria do blocos, sua reprosenlnção partidária já con.tiiui um, quo
vem apoiando o presidonte du Ropública o
o governador do Estado, porém ressalvando sempre o diroito de criticá-los, sempre
que necessário. No Palácio 19 do Dozembro
não existo contra-rovolucionários, concluiu,
e dai não ver necessidado do oficializar > m
agrupamento para defender o regime,
E' essa também a opinHo oxpressa polo
presidente dn Cjs .. Sogundo o sr. Antônio
Ruppel, que ó do PDC. a Assombléia já
constitui, toda ola, um bloco revolucionário
constituindo, assim, rcdudúncia a proposição
du UDN, «Nossos pronunciamentos, desde 31
de março, tom sido sempre do apoio à Revolução c ao Governo que doía surgiu sob
a liderança patriótica c segurança do mirechal Castelo Branco. Ainda rcccntomcnte os deputados paranaenses aprovaram, sem
voz di&cordanlo, moção do solidariedade ao
prcsidcnlo da República cm todus as medidi:. administrativas que viesse a tomar.
C tão grande, a confiança 'iue o aluai Govérno in3pira, quo nos anlocip.-mos mesmo,
ao aplauso à sua atuação para normalizar
a vida do pois dentro das normes indesviáveis dos princípios democráticos;-.
O Interessante a assinalar no problema
dn constituição do bloco é i.uo a presunção

Nossa

Fórum Político
corrente no Legislativo aponta as resisténcia quo está encontrando a iniciativa, como
originadas pola Idéia do fnzor funcionar o
esquema porfamonfar também cm bonofício
do Governo estadual. Dai a estranheza que
desperta o pronunciamento do presidente da
Assembléia sabre a desnecessidade do bloco. Aceita aquela presunção, aliás natural,
compreonder-so-ia, de fato, que os trabuIhisl li viessem ou vonhnm a se opor à iniciativa udcnisla, pois são um partido de opo
síção. Também so justificaria como qunsc
de
compulsório, embora se trato do líder
uma bancada que vem atuindo como filomanifestação do doputado
rgovernista
a
Lcovcgildo Sales, pois o nova situação no
seio do sou partido, cm vias do tolal pacificarão, lhe impõe cautelas quonlo aos pronunciamcni . suposiamonto partidários.
Scj;í, porém como for, haja ou não haj.i
veto podeceista á proposição feita pela UDN.
o corío c quo o governador Ncy Braga
mostrou-se muilo saltsícilo com cs louvores
udenistas à rua Blunçáo no episódio dn cieição para a presidência da Càmarn. E como
gentileza papa gentileza, o chefe do Exccutivo exaltou os próecres da UDN, srs. Joào

aos
ea-se, nas mesmos bases.
provento* da inatividadcs e as
pupensões pagas pelos cofres
lillcos federais c pelas Instituições õ'e providência social.
CASOS

DK

ACUMULAÇÃO

Art. 4o — A redução incidir:V sobre o provento total auferido mensalmente
o
qualquer
títulio pelo servidor ou empreesse
somando-se
nado,
para
fim. nos
casos
de acumulação
de cargos o funções os proventos ou
recebidos
de
salários
mala de uma fonte.
í l.o — Para os fins deste
artigo, o servidor ou empresadn deverá declarar, dentro
do
órgão.-prazo de 10 dias, aos
c?e pessoal sob suja jurisdição
<e encontrar, a soma total
dos
proventos ou salários recebidos
de mais do uma fonte, sondo-lho
permitido
iDdicor. sobre qual.
provento deverá incidir á redutotal
a que estiver sujeito.
ção
S 2.0 — ISo caso de servidores
civis ou militares designados para serviço ou missão no exterior
e cujos proventos sejam pagos
por intermédio da Delegacia do
Tesouro Brasileiro no Exterior, a
redução será feita tendo em vista a taxa de conversão adotada
pela Delegacia e não incidirá sóbre a parcela correspondente á
ajuda de custo representação ou
outra vantagem concedida excluslvamente em virtude da permajiêneia no exterior.
TAMBÉM NAS EMPRESAS
PRIVADAS

O PROJETO
Tem a seguinte redação, o
projeto em apreço:
— Os BubsidioS
<:Art, l.o
mensais do presidento do vice-,
presidente da itepública vigen- í
tes em 28 de fevereiro do 19«5.
ficarão
o
sujeitos,
durante
exercício do 1965, a uma redução de 20%, a partir da data,
da publicação desta lei.
Parágrafo único — A redução a que se refere este artigo
incidirá, quer sobre a parte f ixa, quer sobro a parte variável
dos subsídios.
Art. 2,o — Fica revogado c
.-wn efeito a partir da data da
publicação desta lei, qualquer
aumento ou reajustomento doa
subsídios inencionacToa no artigo anterior; bem como da
vencimento, salário,
provento
ou remuneração ãfí qualquer
natureza, com base em Índices J
do custo do vida ou cm eleva|
ção dos níveis do salário mini- f
mo.
Art 3-o — Os servidores dos
Poderes Legislativos o Judicia- I
rio da União, os servidores eivis o militares do Poder Exeeutivo, inclusive dos Tcrrilórios Federais e da Prefeitura
do Distrito Federal, os servidores o empregados das autarquias federais, cujos proveutos
excedam
a Cr$ 000.000
mensais, ficam sujeitos, a partir da data da publicação desta lei e durante o exercício de
1965, à seguinte redução de
seus proventos:
Classe do proventos mensais
n redução por faixa do proventes:
Do Cr? 601.000 a Cr$ 800.000
— 10% do redução na faixa.
De Cr? 801.000 a Cr$
1.000.000 — 15# de redução
na faixa.
De Cr$ 1.001.000 cm diante —
20%
do redução na faixa.
Parágrafo único — a redução
estabelecida nesto
artigo
apli-

Art. 5o — Os diretoret? e empregados de firmas o empresas
privadas, inclusive das sociedades de economia mista, cuja remuncração a qualquer titulo exce
do de Cr$ 600.000 mensais a partir
da data da publicação desta lei
o durante o ano de 1965, se não
optarem pela redução do
sua
remuneração nos tinnc« do artigo
C.o deverão subscrever Obriiíado Tesouro
ções Reajustaveis
Nacional,
intransferíveis
pelo
prazo de três anos, em iniportàn
cia correspondente ao dobro da
redução a que se refere o artigo
3o desta lei.
§ l.o — Para os fins deste
artigo, as firmas e empresas
privadas farão os descontos correspondentes na folha mensal de
seus diretores e empregados
e
efetuarão o respectivo
recolhimento, dentro do prazo
10
de
dias. à Agência local ou
mais
próximas do Banco do Brasil
S.A.
§ 2 o — A Agência do Banco
do Brasil S. A. a quo tiver sido
feito o recolhimento oseriturarã a Importância correspondente
a crédito do diretor ou empregado quo tiver sofrido o desconto e, quando o mesmo atingir o
valor de uma Obrigação Iieajustável do Tesouro Nacional, fará
a entrega 6*0 titulo correspondente ao diretor ou empregado.
ALTERNATIVA:
DEMOCRATIZAÇÃO
Art. l.o — Os diretores o em.
pregados das firmas e empresas
privadas ficarão insautos da subs
crição de Obrigações Reajusta*
veis do Tesouro Nacional des.
de que concordem, expressamen
ta e por escrito, que a sua re
numeração sofra dedução igual
a estabelecida nO artigo 3o desta lei para os servidores públicos da União.
§ l.o — No caso previsto nes.
to artigo, as importâncias cor.
respondentes à redução
eíetua«
da na remuneração de seus di.
(Conclui na. página 4.)

ilUASiLlA. 2 (Meridional)
reaberto
amaSimbolicamente
alia o Congresso Nacional
so
voltará a funcionar normalmente
8
a
próximo dia
partir do
Caso
presidente
quando
os
telo Branco deverá ultimar
estudos sobre a formula capaz
de, resolvendo o problema cria.
do em onze Estados onde as eloi
ções de seus governadores estão
marcadas para este ano permiti,
a coincidência gorai de mandatos a partir de 1906.
manteve.
Nos contactos que

ao
com diversos parlamentares
longo da luta pela eleição do ;<r
lltlac Pinto para a presidência
da Câmara, o presidente Castelo
as
Branco deixou transparecer
suas inclinações pela formula <la
dos
prorrogação dos mandatos
f I governadores.
Destes, entretanto o presidente excluiria do beneficio os srs.
Newton Ilello (Maranhão), Alui.
sio Alves (Rio Grande do Norte»
e Lomanro Júnior (Bahia)
por
serem incompatíveis com os prin
clplos revolucionários.

Menino paulista ganha a
primeira fatia do bolo
dos quatro séculos do Rio

i-Mau
Hiü, 2 (Meridional) -conciuidos os trabalhos de cuníeitagem do Bolo do IV Centena
rio iniciados ontem no Maracanãz:nlu> por uma equipo de seis
especialistas sob a supervisão do
sr. Fernando Garbo, que enfeitou
com 200 quilos de glacê um to.
tal de três toneladas de massa.
O Holo será cortado hoje à tar
do em solenidade presidida pelo
governador Carlos Lacerda caben
do a primeira fatia ao menino Al
varo Augusto Vulmer, de B anos
Hio hoje.
em
que chegará ao
companhia do deputado Herbert
I.evi que foi à cidade de Amparo
no interior do São Paulo especial
seus
mente pnra trazê-lo com
pas.
O PRIMEIRO
0 menino que comerá a pri.
meira fatia do histórico bolo es.
do
creveu carta ao governador
Estado dizendo do seu desejo dn
explicando
presenciar a festa.
quo não podia fazê-lo em virmde da carência d>' recursos para
vir até a GB.
0 goveniu estadual então, esta
patrocinando sua vinda e da ia.
milla â comemoração de aniversário da cidade, dando-lhe tam.
bém a honra de ser o primeiro
a receber uma fatia do bolo das
mãos do sr. Lacerda.
PARA ORFANATOS
Para evitar tumulto
quando
da distribuição do bolo a Flciscli
da
festa
mann itoyal promotora
montou dois corredores do grades ligando as entradas e sai.
através
das do Máracanãzinhd
do qual o público poderá receber
suas fatias c deixar o local tr.-m
qullamehte.
Caso todo bolo não seja cònsu
tnido durante a festa uma frota

üi> caminhões U;i lifuprésu rutlra
o
ra imediatamente o restante
irá distribui-lo em 10 orfanatos
da cidade.
Cerca de 1200 escoteiros e bali
delrántea efetuarão os trabalhos
de corte e distribuição. Os por
toes do Maracanãzinho
astarão
abertos ao público a partir das
14 horas de hoje.
«SHOW-, INFANTIL
Tendo em vista o grande número de crianças quo é esperado
no estádio Gilberto Cardoso, lia,
verá um tshows com cães amesirados da Policia .Militar, palhaar._
çoíí, mágicos malabaristas
tecedendo o corte o distribuição
do bolo.
U governador Carlos Lacerda
comandará diretamente da tribu
na de honra através de um disespecialmente
positivo elétrico
instalado o acender e apagar das
lâmpadas do bolo. A Rainha do
IV Centenário também comparecera a solenidade e 400 crianças
cantarão o 'Parabéns a Você .
O QUE SE GASTOU
Lm levantamento realizado pe
los técnicos da Confeitaria fler
bo revela que foram utilizados os
seguintes ingredientes na confec
ção tio maior bolo do mundo: íí
mil ovos, 4115 quilos de farinha
404 quilo:- de açúcar, 270 quilos
de frutas 3(1 quilos de leite em
pó 55 1 tros d<- rum 14 quilos de
fermento, 7 quilos de sal o 270
quilos de manteiga.

Opinião

Mais um órgão vem de ter criado pelo govârno fcpara o combate i cartttia. O noyo se chama Comissão Nacional de Estabilização de Procos (ainda não tem
sigla, mas este será provavelmente CNEP), » *<n> aparecimen
to se originou de portaria baixada pela Comissão Executiva
do Coordenação do Abastecimento, vulgarmente conhecido
como «Sunabão». A criação 6 decorrência das recentes medidas baixadas em conjunto pelos ministérios da Fazenda,
Planejamento e Indústria e Comércio ,aqui comentadas dias
atrás. Com efeito, a novel Comissão se destina á criação de
facilidades fiscais e creditkias ás firmas quo colaborem com
a politica do contenção de preços do govârno.
Presidirá o órgão o superintendente da SUNAB, deIc fazendo parte os presidentes da Confederação Nacional
da Indústria c Confederação Nacional do Comércio o o diretor geral do Departamento Nacional de Rendas Internas. Como se verifica, trata-se da verdadeiro órgão do cúpula do
um esquema de cooperação entre o governo federal o as má
ximas entidades nacionais de comando da iniciativa
privada,
devondo-se estranhar
apenas que não esteja aí previsto
um lugar para a representação da Lavoura, já que esta terá
de ter importante papel na politica federal de estabilização
do custo da vida.
Temos aqui focalizado,
insistentemente,
assuntos
relativos ao, sem dúvida, máximo problema da atualidade
brasileira, por sinal assim reconhecido
pela palavra presidencial. E ao fazô-lo, vimos sempre
proclamando, porque
osse é, iniludivilmente, a verdade dos fatos,
que a opinião
pública não se moMra esperançosa numa breve solução para esse problema, Para o pessimismo concorre
por certo,
o reconhecimento de que quanto mais siglas de combate
A
carestia se fabricam no país, mais o fenômeno se acentua.
deral,

Claro está que o povo se dá conta de
que não poderá
haver politica nacional de contenção e estabilização de
preços, sem órgãos de planejamento e execução. Mas, indaga-se o homem da rua, não será mais acertado criar-se um
orq.-"-<Í5rrio único de comando, e que desde logo oforeça uma

Projeto governamental que Castelo está inclinado a
reduz vencimentos impõe prorrogar o mandato de
diversas e sérias multas oito governadores: Estudos
niü, 2 (Meridional > — O
República endá
presidente
viou em mensagem
ao Congrosso anteprojeto de lei quo
dispõe sobre subsídios, vencisalários e proventos,
mentos,
acompanhado de exposição de
motivos dos ministros dn Fazenda e do Planejamento.
Pelo referido projeto, os seiv
vidores dos Poderça Legislativo e Judiciário da União, os
servidores civis e militares do
Poder Executivo, inclusive dos
Territórios Federais o da Prefeitura do Distrito Federal c
os
servidores
o empregados
das autarquias federais-, estario sujeitos àa seguintes reduções de CrS flOl.000 a CrS....
«00.000 mensais, diminuição de
10%; do Cr$ 801000 a CrS 1
milhão, 15%; e do Cr$
1.001.000 em diante, 20%. Por
outro lado o presidente da Repúbliea reduziu 20?Á em seus
vencimentos, quer da parte fixa, quer da parto variável dos
subsídios.
Idênticas reduções são atrihuidas a diretores o empregados de firmas « empresas privadas, inclusive das sociedades
de economia mista. E nestes
casos senão optarem pela redução terão outras altemntivás: adquirir Obrigações Reajustaveis do Tesouro, no dobro
impot»
recolher
da redução;
tancia equivalente) ã. dedução
'
ao Banco Nacional de HabitaPopular,
ou
finalmente,
ção
distribuírem, as empresas aos
flmpregadoa
atingidos,
ações
no valor da diminuição da renumeração.

3

Estabilização
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Vargas, Raquião o Loon Pores, como imbuldos do alto sonso do bom público. Foz
mais, porémi afirmou que as divergências Io
cuis podem s dovom ser superadas, Foi oste.
conforme zeglsframoi,, a declaração do governador, que vem reforçar a previsão de
quo muilo em brevo ostará a UDN do retorno ostensivo ao situacionismo estadual:
«Eles (os deputados udonisias) são homens
de bem
as
die
compreendem
que
visões de ordem moramonto pelilicu
não
trazem proveito n ninguém. O Par&ná, unido pelo mosmo pensamento, só poderá forla
lecer-so politicamente no conário nacional.
Os ideais revolucionários dos líderes
da
UDN, quo motivaram suas declarações, são
os mesmos nossos. Estivemos juntos na rovolução do 31 de março, continuamos juntos
na política nacional, inclusive na memoravcl eleição do dep. Bilac Pinto, tomos uma
lula comum pelo Brasil c, por isso, as divcrgéncias locais, que são episódicas, podem o dovem ser suporadas».
Mas hoje ainda é Carnaval. E constitui
quaso sem contra-senso tratar-se de assunto
político. Esperemos, assim, o próxima 5.8feira, após as Cinzas, para vor se sai ou não
sai o Bloco Parlamentar Rovolucionário c se
as razões de oposição do presidente da Ca«a it sua formação se originam do fato de
o deputado Loon Pcros, um dos promotores,
tor desde logo antecipado quo a idéia nada
trm a ver com o problema da eleição da
nova Mesa da Assembléia,

-

prova concreta e indiseutivel de sua funcionalidade, em vez
de tantas siglas que parecem estar brigando umas com as
outras pelo direito de não executarem nada de
positivo? Enfim, reconheçamos que a recem-criada
menos
indica
pelo
um caminho lógico, pois convoca o Comércio e a Indústria
Nacionais a estudarem junto com o Fisco federal o meio
mais hábil de impedir que o»
preços continuem a subir.

Ainda desconhecida data
do lançamento dos foguetes
em Barreira do Inferi
NATAL. 2 ,— (Meridional) —
O coronei-aviador Lauro klu|>pel, quo continua fugindo dos
neg-ando
resposta
Jornalistas,
às perguntas que lhu são feltas ou simplesmente
reapondendo «não sei do nada?, tem
viagem marcada para o Rio,
dal porque é possível quo o brigadelro Osvaldo Baloussier hão
visite a- Base de foguetes; em.
Barreira do Inferno, ainda e.--ta semana.
Apesar de mantei-sn Irredülivél no seu idlènclo diante da
imprensa, o cbrohel-a via dor
Lauro Kluppol tem afirmando
em várias oportunidades qui» os
sempre
Jorntüistaa
prestigia?
iam a. Iniciativa, «mas agorn
estão compreendendo que não
posso falar, devido as ordens
superiores que recebi .
Por outro lado, aquela autoridade não confirmou nem desmentiu a criação de um Serviço de Relações Públicas para
li Base de Foguetes, insistindo
sempró que o homem autorl.
zado a falar, o único que conliece todas as nuanças do prohlenia que poderá dizer quan-

do aarão iniciadas a3 oxperiêneíaE com foguetes do ensaio.
o o brigadeiro Baloussier, que
e.síará a qualquer momento em

Natai

ó recado

foi comunicado- .'
instantaneamente
(sem discar ou. esperar).

-.:COsmÍ3f6iié;
R.DAC0NS0WÇÀ0.ll3l-TELS:^7t3
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^,0ê LACTANTES

Chateaubriand
dá Apoio a
Pierucetti
BELO HORIZONTE, 2 (Meridio
Chanal) — O jornalista Assis
tcaubriand enviou telegrama de
Capital
apoio ao prefeito da
mineira, sr. Oswaldo Pierucetti.
vazados nos seguintes termos:
nesse
o-Encontramos perdido
sertão irredutível um senhor de.
mato. E' com esse que vamosK
O chefe do Executivo munici
pai assim respondeu ao diretor
dos «Diários e Emissoras Associa
dos-»:
«Com os estímulos e apoio do
experimentado capitão e
guia
esperamos romper a mata. Afetuoso abraços.

\©®lM'ÍPJà:,
oiRÈrQREV' : ADEODATO A: V0LPI - R0SALIN0 MAZZIOTTI

"% ÚNICA
GENUÍNA
CHAPA
PLÁSTICA
À VENDA EM:

/ CASA DIAMANTE S/A. — Rua Bento Viana. 177 — <jx.
— Fone 4-1523; IMPAR l.TUA. — Rua Dr. Mu1 Postal 553 ....
I i-icy. 267 — Fone: 4-6856 - BERNARDO MONDSOHELN A
CIA.. LTDA. — Rua Mal. ftoriar.o,-1625 - Fone: 4-3921;
BUSOHLE St LEPPER S/A. — Av. Vise. de Guarapuava, n.o
3.070 — Cx. Postal, n.o 540 i- Fone: 4-4030 - Ctba. Paraná.

TRANSFIRA A C0IMPA SUA f RE0CÜPAÇA0
0E COMPRAR OU VENDER SEU IMÓVEL
R, Ébáno Pereira, 28, 1°and.;.

Fone 4-6255.;

Cx- Posta! 8'4Õ;
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Projeto Governamental
Conclusão ilu ii..- mi . a.)
retorv
c empregndon serão rr
colhida! pelas firmas <
empre.
sas, .li ntro do priir.n d» 10 dias
e a título definitivo, no Banco
h.iblt, <.- ,
como
Nacional dc
renda da instituição.
I 2« - Ficará dispeusada do
recolhimento a que mi refere o
parágrafo anterior « empresa
que se comprometer a dlirtrlbulr
a seus diretores e empregados
valor .'iii
açõos correspondente
à redução efetunda na remune
neraçto do.- meamos.
Ar» ".& ... A subscrição ou a
raducào a que se referem on ar»
tlgot á«> o 6.o incidirá gobre a
remuneração total auferida men
saimente a qiralquer titulo pelo
diretor ou empregado, somando.
**. para &»o fim. as remunera»
çõea recebidas de mnis de umn
fonte.
Parágrafo ünico
para
os
fins deste artigo,
o Diretor ou
empregado doverá declarar, den
tro do prazo de 10 dias, as flr.
mas ou empregas a que perten»
eer. a soma total das remunera,
çóes recebidas de maig de uma
fonte, sendo Ih* permitido indW
car sdbre qual remuneração de.
vera incidir a subscrição ou o
desconto 0 que estará sujeito.
PUNIÇÕES
Axt. W. - ,\s firmas s em.
presas que deixarem de efetuar
os desconto» e oa recolhimentos
previsto nest-» T_,e . nos prazo* ne

ASSEMBLÉIA

In estabelecidos, ficarão gujolton
i uma multa igual so dobro du
Importância que deixar de
ser
xar de ser descontada ou
for
doscontnds «1 /Ar ¦...;,.;,¦ ,m<-,,.
te retida
Parágrafo onlco — Em ldentica penalidade incorrerá a cm»
presa quo deixar de cumprir, ao
proso máximo de 6 meses, o com
a
promlHso de distribuição de
'In d«
çôes a que so refere o I
artigo Co desta lei,
Ari. 9o — O servidor público
t o diretor ei empregado
de
firma 0u empresa privada
que
receber provento ou remunera,
çfio de mais do uma fonte e nao
fizer aa dcrtara^Bes a que so rc
ferem o II l.o do artigo 4o e o
artigo T.o
parágrafo unlco do
ou as apresentar falsas ou Ine
xatas, ficarão sujeitos a
lima
multa igual no dobro dn Impor,
táneia cujo desconto tenham dei
xado d» sofrer, ou ouja subs
tenham
criçao
delzudo
de
efetuar em virtude
da
nao apresentação ou da falsuia
ile ou inexatidno du declaração
Art, 10.0 — Aa multa» acima
referidas serão aplicadas
pelos
Delegados Seccionais ou Refiio.
nais do Imposto de Rnnda, de
cujas decisões
caberá
recurso
sem efeito suspensivo para
u
Ministério dn Fazenda.
Art. 11.0 — Esta lei .mtrr.ru
om vigor na data d> sua publi
cação, revogadas as dlspnciciv*
«m contrário.»

GERAI

ORDINÁRIA

CONVITE

Kâoconvidados os senhoree acionistas a se reunirem
em
Assembléia Geral Ordinária, no dia 31 de
março
vindouro
na sede social, á av. GetúUo Vargas, 791. a* 14 p.
horas, paia
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) Balanço. Geral, Relatório da Diretoria,
Conu d« Lucros & Perda* e Parecer do Conselho Fiscal dn«
exercicio de l.a62, 1.963 « 1.904:
b) Eleição da Diretoria
que dever* funcionar no triínio
1.ÜB5 a 1ÜB7;
cj Kleiçáo dos membros do Conselho Fiscal
piira o exer«leio de 1.9liíi;
di Outros assuntos d* interesse da sociedade.
Acham-se. i disposição dos senhores acionistas,
na sede
social todos os documentos a que ac í-cferc o art f)f)
dn l^i
n.o 2.R2V do 2il-!>-4n.
A IHItl iiii.i \

"BRACERDA''

S/A.

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CERDAS
Assembléia Geral Extraordinária

PORTA ÇAO DE CERDAS, « se roubem em
A^mbléia^e
rol Extraordinária» na sede da Sociedade,
à Rua Francisco
Scremin n.o 1858, nesta Capital, ás M horas do dia
2» de
Março de 1965. a fim de deliberarem sobre:
a) Aprovação da Correção Monetária do
Ativo unobillzado, conforme i.H 4357-at « aumento do
Capital Snciai;
b> Outro» Assuntou «te interesse- MX'iai»,
Curitiba. 2S da Fevereiro de 19C5
a niRrrroRiA

S/A.

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CERDAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia

Geral

Ordinária

São convidadas os Senhores Acionistas da
BRAckRDa
«¦*•„- INDOSTRU, COMSRCIO H EXPORTAÇÃO
DE
CERDAS, a a» reunirem em Assembléia
Geral Ordinária, na
sede da Sociedade a Rua Francisco Scremin
n.o 1855. nesta
Capital, às 14 hosaa do dta 27 d* Março de IPflS,
a fim X
deliberarem sobre:
a) — Aprwaçto do BaJanço Geral encerrado
em 31-12-A4
b) ~ Outro» assuntos da interésao Soouu.
CuriOha, ?JS .V Fevereiro de 3965
A OIRWTOR1A

EXPRESSO BOSCATÜR S/A.
e

Passagens

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Sá© convidados os Senhores AcionUtas
a ae reunir*™
ea Aísembléla Geral Ordinária, «n
sua sede soci^Â^
^^T- *eeta
Capl^no JfcSS
de^Marco1^^70*
de
Março de 1.965, às quatorze horas, a
fim de deliberarem
sobr« a seguinte Ordem do Dia:
«««wanun
a) — DiscusBfto « aprovação do Relatório
da Diretoria, Batanço Geral. Demonstração da Conta
de LucrosTperdas, Parecer do Conselho Fiscal e
demais atoa da Diretona, referentes ao Exercício Econômico
Financeiro
encerrado em SI de Dezembro de 1.9B4;
~
X*******
O^Sfto de seus honorários;
5.,e.,S!° dos
?* membros *
c)? — Eleição
do Conselho Fiscal, «eu» Suplna.
te» e fixação dos honorários;
d) — Demais assuntos de interesse social.
Acham-se, desde Já. A disposição dos
Senhores Acionisw documentos a o,ue se refere o Arthro
n^nar,Scde.S?cl1Bl'
99 do Decreto-lVei M S.627 de 26 de Setembro
de 1.940
v™
»
Curitiba, 26 de Fevereiro de 1.965.
sOEfren
Boninsegnl
m,} Arthur Ctondmo dos Santos
Diretor Presidenta piretor Vice-Presi.lente

(Conrlman dn. 3.* iiáninui
XIX

.'.i; lMilliu.il.

!¦".-, 11,1
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Os povos trazem no» ouvido» os versos dos romântico»,
dor parnazlnnos e slmbnlliitasi
não as vozes de Uelne, MiihhcI,
Mnlarnui, Hiclieplii, Sl-echotíl,
Lecomte d< Listo, Rolinat, liodenlmch,
Vorhnren,
Campoamor, Alfleri,
Kostnnd,
CopVnrlnlno,
Amado
N«i-vo,
poe.
Valery, Apoltnairu, Suly Proudhorae, Sheloy, Leopardl, Alfleri, Uonçnlvea Dias, Castro Alvês, Kíigundcs Vareio.
p mundo ocidental vivou o
drama de Werther, comoveu-se
iioiu a Dama das Camellas, deli»'ji>u-»c com
na novela» de
Bogtt, vil.i.,11 com «Os Mluerávoíst ile
Muro,
emocionou-se
e.om on romances de Dostolev»ki, viveu com os personagens
de ii ií .1.'. i,.-lii um •, com as
viilmiM vlenonses,
i ¦ ¦ i.-uíii
as
óperas italianas e as prodígionas criações d» Wagnar.
A pintura do Méculo XIX, sob
a Influência do império ffrancês e do Romiintisuio domimuite cm tmla a Europa, cxprimiu-so a principio, em toi>
mas e cores clássicos, procurando o equilíbrio, o que se
observa nus tolas de La Croix.
retratos de Ingres, alegorias
lie GorlOOUlt, quadros da. Cotransitando pam o
rot, mas
impressionismo de líenolr, de
Manct. do Monet, para chegar
ás bizarras COnccpç&QS de Üegas o de Von Qogh. O siículo
inirinru-se com us geuiiii.s de
<loya; viria a. conlieccr CejsaJie, Òaughbi, MatisSQ, Cliavane»; om lêrunça; Wapperg, Nuveu. Laormansj, Rops, na Belgien; Boecklin na Suiça; Liebermonn,
Lolbl,
Monzel
na
Alemanha;
Lawrance,
Burn,
na Inglaterra, Malhoa, Columbano em
Portugal; e Petiro
Américo, Almeida Júnior, Victor Meireles no Brasil.
As escultura do Récillo XIX

..iiibo.

ra tenha alcançndo o século XX
pois íalnceu um 1939. E' UpMsmente o homem da suo «poea.
dn íase das coliditleraçflsn unallà
ücas e iinllnteralii Inerente!
Índole desse período liuinitno o<potquisa» em cjuiipo» reduzido*
com a t«iidi'iicin dé generaliMr
as conelUHÕKS moladas no campo
d» experioncla. Mas niio «c poiic
nogur a larga <¦ profunda influen
ulii exercida poi Preud, que to.
t
moü o trlaiiíiulo do GraitüCt
desenvolveu t nuu teoria dot com
pluxoi, dando rulcvo aot ulcmen
tos do «sulfconsceiitcv, do <in.
«conscionteJ
consoiente* * do
com o que criou nova psícolo.
«In.
0 üéuulu XIX iii.u-iion também
nos dominiof, do pensamento, os
grandèi homuns que poüeremoi
chamar «reaoionarloí», mu qut
trouxeram o sentido do «quillbr.o nn apraciaçio dos tenume.
nos liuiníiiiiii t sociais traçando
Uma crlenlaçio harmoniosa, eutre o tídoul? e o truBl», entre e
(espiritual* <• v tmnterlali., Ne*Hulmes
si plelade dostacam'.se
cuja obra monument.11 constitui
vordadeiri glorio pura a Espanhv, o Cardeal Morder luminar
do pensamento orlstío nu Uélgicaj Josi1 de Malstrn o. posterior,
monte Xavier de l-o str«; o inclui
remos nessn fiiilcrln o PapO Leão
XIII e.uja encirlien «Itertun Novivriim c a ntanlfestaáo de um
os
ponsamunUi atualizado com
problonuiü soclo-pollticos de nua
ípoen.
Pnsueuios entretanto dot dom;
nios filosóficos e sociolosirns pa
rn o campo dn* arte*.
Noisos ouvidos, nossa ifcnsibl
lldíide. nosso «spir to sr deslnm
brnm e «¦ envolvam nas ondas
musicais de M"?srt * de Beetho
ven. E' a vo/ do século s sinfonln maravilhosa as harmonias di
vinns que falam através do genio aos povos do toria» as
naç3es Mis logo nos embalam os
noiiirnrift de Chopln, que tradu/em o romantismo da sua época.
E saindo do enetntamento de. ¦¦¦.¦
maciço do piano, eis-nos arreba.
tados pela orquestração RÍRantese» de Wagner, que nos lev»
ao pais do» Nlebelungen • entra
abre aos nossos olhos os largos
panoramas das lendas heróica*.
¥. se cani ni. .. . ... através
ds
Era Vlotoriiina. rodando
num
carro puxado a cavalos,
pelas
aléi&B dos parques, de Viena entre o canto da passarada, ouvire
mos as valsas de Strauus, eujn
lirismo chegit até nossos dias 00
mo tim bco de poesia Imortal.
O século vibrava mosicatmen
te. São as- notas maravilhosas
de Weber.
de Meyerbeer, as
ópera-s de Rossini, de Verdt, de
Carlos Gomes,
de
DoniaetUi
são as operetna de FVaiuc Lear
i' a múJttoi& tíHfumnl Ae Offcnhaeh.

CONVOCAÇÃO
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OtAKIO

Reabilitação do Século XIX

Companhia Telefônica Jandaia do Sul

Turigmo

-•

*

Kiiquaiiio & Buropv, <¦ a Ahhjrica cantavam, o século XIX
trnbalhava
nos
laboratórios,
nas ottetnax. Era Proust, rev*laudo a lei das proporções definida
«ra Dalton. pion«lro do
mistério dos Atomua; eram Uai¦
vant
Volta, descobrindo o«
seíçredos ds\ nletrieldade; eram
Watt e Pulton, utilizando a for1 vapor; era. Mot
ç« motor.
m, liganu,. cidades • homens
pelo teléKrafo; «ra I«placa, devnssando o mundo eutronômico • explicando a formação do
inundo: era Dnrwln c WallaO&i r*V«lando si transformação
'l...

¦: .I11VI.

¦

Mais depois, «urgiriam Brunly, H.-rtx Marconi, dando A hu
manidade o radio o prepàrando os tempos modernos da Utelevisão; e viria £dsoa. o mà
-rico loinoRo, du.-ni||o ao muti
do a lâmpada elétrica e jfravaudo o« sons noa discos do
fonógrafo: • viria Bell com o
telefone; e teríamos Paütcut.
revoluoloaando a medicina, com
• descoberta doa micróbios; e,
para completar a ;rioria do seculo XIX, veriamos 9 bituiileiro Santos bumwil. dirigindo
oa aeroatatoc e inventando o
aeroplano.
Na litcratuia, tiveass» 01 «»
gantes Balsac. analista da vida
burguesa • das paixões taamanas; Victor Hugo, prodigioso
arquiteto de narrações de lundo histõrioo » aociológioo, em
que a imaginação atinge os
mais altos páromosi Walter
Soott, Diokens, geniais romaneístas da lingua inglesa; Lamertine, Ohatuaubriand, os Dumas paii e filho, DostolevWcl,
Tolatoi,
Wide, Maupassant,
Kola, Vlaubert. Anatole, Daudet, Ibsen; Han2oni; Carduci.
Byron. O. Saad, Garret, Maeter
link, Tagore, Mistral. Alarcon,
Benevente, Lotti, Borget, Tohe!to£, Blasco, Ibanès, Klpllng,
Slenkewlcs, Eça de Queiroz, Ca
milo, Fialho Amicis para só iaxer desfilar os que me ocorrem
ã memória.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

- AVISO IMPORTANTE A PROCURADORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL
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CUÉ O PRAZO PARA PAGAMENTO DK IMPOSTOS
SEM CORREÇÃO MONETÁRIA - (ESTA PODERÁ ELEVAR A
DIVIDA
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Para que a Cidade Sorria, Pague Seus Impostos em
Dia

deu-nos Canovaa, Bourtfella •
Teixeira Lopes, na minha oplr
nilio, os mtilorcs do sou tempo.
Mas a todos sobrelevu Rodin, osplrituallzador do oinzel
quo, entr0 tantas obras d» su>
to, produziu o «Pensador»,
Neste desfile de filósofos e»
crltorea, poetas, músicos, cieno escultores,
tistiui,
pintores
vimos a grandeza de um seeiilo. Mas seria Incompleto 0
n&o nos
Inventário, so
nosso
referissonioH aos políticos.
Avultam aos nossos olhos as
personalidades de Tayllorand,
Cannlng, PiU, Maoternloh, no
surgiom
napplcoiüoo;
período
depois, ns figuras du Thiors,
Ctwurr, de
Cnmbotn, do
d0
Mazzlni, do Bi.sníarck, Sao homens que, OÓmparadOS com os
do nosso tempo, deixam-so em
grande inferioridade.
nossa
falarmos
na
RI se
América, teremos de orgulharnos com os vultos de Waahing*
ton. Frnnklin, Lincoln, Bolívar,
Bartin,
.Toso Bonifácio,
San
Pedro 1, que inauguraram o
nu i.uiiiTiii com a
século,
galeria de estadistas das su»
nesslvas gerações nté 1900.
Mas noo é somente a relaçâo dos valores humanos que
encha de gloria o século XIX:
e o alto grau de civilização a
que chegou nn convivência ervtr« os povos, no próprio estilo
das guerra:
que se decidiam
nos campos de batalha o nunca arrasando cidades o populações civis. Os vencidos eram
os
monumentos
respeitados,
artísticos ptT.servjidos, o ws*
uou
direitos
humanos
peito
umn
norma
imprescritível..
Não se podo deixur de concluir
que o progresso do século XX
tem sido espantoso, mas temos
nos
barbarizado t
regredido
do ponto de vista da v«rdadeira civilização.

Ismael Ribeiro, o Artífice de.IConclusão da a.* página)
Bm 1B20. Ismael Ribeiro atra
vessa o território do jornalismo militante,
onde acampara
sempre comigo e so move para
o serviço do Estado. Que ororrera?
Uma ' i.ii. ou estava de via«em para a Kuropa.
Apareceu-me,
no escritório
de advogado, Káblo Sodré.
Convidava-me, cm
nome do
úr. Bulhões de Carvalho, a as(.íernj do Recenseomento.
Pedi-lhe fôssemos
Juntos agradecer ao homem excepcional
que era o chefe do recenscamen
to a honra daquela escolha do
indivíduo menos indicudo para
c posto no qual se lembrara In
vestir-me.
Recomendei com vivo empenho. Ismael
Ribeira
ao dr
Bulhões.
Tomou-o, fiado na minha palavra.
Depois escrevou-núL
pam £*:
Alemanha.
— «Kucoatrei no seu recoJoendado um dos meus colabora
dores mais proficuos>,
Ismael Ribeiro tem um papei preponderante
na formaç&o da minha carreira de pn*fessor.
Eu sé era conhecido, em Per
nombuco, como jornalista.
Nao havia quem se dispuses»« a tomar-me
a sério com
advogado e candidato a
prof«
sor da Faculdade de Direito.
Anos a fio, ante» de abrir*e o concurso, eu
praticava pa
ra professor, falando três a nua
tro horas por dia,
para as ea
deiras vazias da casa de
mlnha mae, na rua da Aurora.
O cascabulho Ismael,
antigo
¦»apo do nosso
jornal, apareceu
uma noite lá no saliio. onde
eu
doutrinava
para 15
cadeiras
desocupadas.
Com o dom da iniciativa,
que
«a sua
força motriz, foi-m,.
di«endo:
— «O senhor nfto
precisa da
dar aulas pare moveis
Va para a sua Associaçãovazios
Cris
ta, de Moços e abra
um ctirM,
frratulto de Filosofia do Direito
• Direito Romano».
B levava, duas vozes
por aemana, turmas de 15 lapaies
do
1.0 ano da Faculdade de
Direito para ouvir-me as
aulas for
mular pergunta*
,. tirar-lhes
dúvidas.
Ao cabo de oito meses,
o di o
fessor Herciiio
de Souza, em
regência temporária
da cadeira
do Diretto Romano,
perguntoume se me seria
grato ir à su.i
classe na Faculdade
e usar da
Pa avra para qUe
p„dcs8^ „„
antemão, avaliar
os recurso,
de candidato a
professor.
Idêntico convite
fizera aos
outros dois concorrentes.
O tema da aula 61e o
daria
na ocasião.
Sentei-me no
alto, bem no
fim do anfiteatro.
HercHIo Sousa declarou— «O candidato falará
sobre
o direito de superfície, «jus
in
agro-vccUgale», matéria
super
orida, que os compêndios frnn<AseB, belgas • Italiano»
tintam
de raspão,
Hercílio de Sousa fora
baswnte camarada meu.
Depois a política nos separou.
Minhas provas, na Faculdade,
eram um divisor de águas.
Governo, com Dantas Barretoe Manoel Borba,
já recohhecido Governador,
contra mini.
Ostcnsivamento contra. Oposiçao comigo.
Hercílio tíe
fjouza formava
com o lado governista,
que fa»la a maioria da Congregação.
Pedi-lhe pusesse a ampulhéU em linha horizontal.
Desejava três
minutos pari,
coordenar no papel, o esquele
to da aula que ia dar.
Possuía na cabeça um trun-

to.

Poucas iseraanaí! antes havia
passado na casa do treinadoao meu
concurso,
do mestre
*kco!co qtifl Koube arrancar Oe
nm medíocre repórter um aspironte a professor.
Contagiei ao professor Gon«Mm Filho a fraqueza em
que
boiava conto rniperflciário.
rm A Wblintec* sOrana « d«u-

lhe tuna monografia de Wae»
chter sobre o assunto.
Que lição magistral mo den,
durante uma hora, sdbre 0 pon
to cm que Hercílio dc Souza
pensava encontrar o meu Caporetto de candidato!
Preparado o esquema, exortei-o me consentisse
falar de
pé.
Permitiu e também pos de
pé. a ampulii. t -. para os 40 ml
nutos de aula,
fc\ii aplaudidissimo.
Dirigi-me para agradecer «
convite e ir-me embora.
fcle so disse Isto:
— «Tive tuna surpresa. Nàt»
o imaginava cora as qualidade»
do professor qnn acaba de domonstrari.
Repetiu-se o inesnío ahow na
aula de Andrade Bezerra.
Exercia n livro ilncéucia de
Direito Civil.
Tinha qualidade».
.|u pnili> .

Curitiba. Terçs-Fefra, 2 éi Março

"êi

1965

Campeonato da Zona Sul
Deverá Terminar Domingo
de Qualquer Maneira
Apo» o rosultadu de sábado ui.
nino, quando Água Verde ,. Se.
luto umpntaram sem abertura de
ConUigem . dissti um comonturis
tu um tsriu irritado *csta dccl.
sA« pnrçce u novela «O Dieritc
de nascei", não turmina miiiat'.
Renlincnte o público já está 00
meçntulo a ficar aborrocldo com
a demora de decisão e princi.
pulmunte com . falta de objetividade da Fcderaçio que
por.
mltiu um regulamento como
o
;i
certame
norteia
da Zona
que
Sul.
SOtUCAO

dom deixar de atender tal apc.
Io, pois já conseguiram
somai'
boa importância, tanto que cada
ckibo
seus co>
Já recolheu a
fres a importância írquldu <!. 4

üübe*i« que toüiis as
possibilidurte.s foram ventiladas,
como
a de uma prorrogação em caso
de empate no quinto
encontro
ou então ainria a decisão
Ü?A
penalidades máximasnu
até
mesmo por sorteio
.
.,
,,
o publico
quer uma definição
CU, certame ,- w clubes nao
po

mil e 800 cruzeiros
renda do ..abado que
um saldo para cada
milhão HO mil cru

Outro Clube Interessado
na Contratação do Avante
Mandrake: Metropol (SC)

Dificilmente o avante MandraMeir,.:..i .', ¦ mais
esclarecidna estilo procurando encontrar aw permanaoerA nn equipe dú
umn loluç&n pura a dccisAo, pois Rio Branco no corrente ano. O
da maneira como as coisas vão jogador Já demonstrou sou intoindo. táívei
as equipes conti. resse de mudar de clube, visanntiem em eondliao de igualdade do. principalmente, uma grande
ainda nn fHiíntii partida. melhoria na sus situação flnanSurü.ii upuÃ o «iicontro de sa ccira.
bndo. 111.1.1 forte corrente do la- Falou-se e o assunto continua
da sua
do iigiuivtidetiiiv, que já conta em evidência,
possível
com npo.o du boi. parle da cro. transferência para o Água Vere
agora
outra
oquipe vem de
nica ospoitlvu n i|Un poderá ton de
vlnandp a sua
tua- taiimeii. com • da Federação se candidatar,
no ar.ni.ui • dc i>í encontrar umu conquista
fóinum, (stra a decisão do certa
MHTROPOL
me no próximo domingo.
Mo dia de ontem correu a noticia
dc que o Metropol, através
CUMUM ACoHDO
de seu representante em Curitiba
Müsi.io M.111 A;r ticiari. a
tal Ji tinha tentado entrar em con
corrente poUerà cunscguxr o a tacto com o avante riobranqulspóio dn diretoria «alVKeicste> e ta, tendo. Inclusive, credenciado
venn
Metropol.
corpo
110 trans o ex-preparaitór do
jjaunar
curso uu.^ próximas noras, possu Nivaldo Gouveia, para cntaholar
bilitauiiu uni comum acordo en
trv Água Verde e Seleto
ama.
nha quando da reunião que ha
vera na ii.de da K P F para cs»
colha 1U1 lural da quinta paru
da
PHOIIHUÜ \l. ,\<J

milhões 140
incluindo a
apresentou
clube de 1
/.oiros.

os entendimentos intcialF
atleta,
HASKS

com «

Momo sem ter sido divulgada,
sabe-se cjuo o Metropol vai apre.iontiü' boa proposta financeira
para a transferência do jogador.
agremiação
Aliás, as bases ria
de Criciúma »ao das melhores,
tanto «.uo possui uma das grandes esquadras dn fulelml catarineiiac.
r-OiiífflILiDAÍJKS
Tendo em vista que Mandrakc sempre afirmou que é um Jotal
gador proliKnioniU c como
vive somente o\i futebol, existem
possibilidade* rio sua trnnsferén
ela. desdo que a proposta
seja
realmente convidativa,
Ainda no transcurso desta semona poderemos ter um» «oluçao sobre o assunto

Chiquinho (do Irati)
vai Tentar o Pebol
Catarinense: Tupy

Chiquinho, que »c revelou cj- o aiiuiu ju. caii. t. no Norte Jo
mo um lx>m jogador dc
meia Estudo o agora deverá seguir pa
cancha na equipe do írntl, dlfl- ra Santa Catarina .com o objeticilmente continuará
defendendo vo de acertar u seu inprrcsaoj no
"* cores d» clube
da íPérola futebol diitirlpiuverdn».
do Sul», entondo, Inlusive, procu.
r^,^ uma aRr.mlacjlo.
NA„ ACKUTOO
A primeira tentativa do jogador Chiquinho, foi feita na ei.
dade
de Jacarézinho,
quando
realizou uma súrio de testas
na
equipo da BsportlTa, Tudo
coru0,n .at^ 'iue °*negou o mo.
r'a
dn a situação

Coritiba Credenciou Jóca
rara tntrar em Negociações «™^1ZZ
com o Meia Armador Paraná
r*i

r*

11

do
jogalor,
nem a contraiu oposta da Jflspur
tiva, alcançaram o objetivo d. jado, tendo o <eolnré<b retornado ao Sul.

"^"qSb "ha mela cancha e,U
na-Congregação.
•KIINVII.K
o seii técnica., excelentes e podem ¦,.,
Deu-mo igualmente, a nuilé
problema para a defini, reeer muito de b m
mate »»"<"¦
o ConpaV»
ria da preleçao,
de surpresa:
çao dc uua cquipw ,quo »is.i
t, tiha
Agora, depois da primeira ten.
fontes das obrigações no Dire.1
certame de líHw.
I-AKANA'
San(ativa, tlhiquinho «oi para
Romana
Mesmo
to
Cüntunuu com d is .1ta Catarina, tendo escolhido a ei«Se tivtw tempo — acres.
gudores de boa expressão técnl.
Agora surge a noticia de que dade de Joinvile par» seu estágio
ca, no ca*o Fiuia ,e Alfredo, o Paraná
centou — gostaria
de ouvi-lo
poderá vjr a integrar a inieial, que poderá ser defini«Decano... apresenta diíicicncia.n
sobre interditos, gfibre tudo o
tivo.
equipe do Alto da Glória,
TJtrubi».
o
mesmo
pois
estilo do jogo doa
Como se sabe naquela eldade
dois atletas, cria situação dliicii
Era a posse do escravo.
O ox.defensor do Ferroviário, catarinense três quadros de boa.<.
o
setor
O curioso
para
foi
defunsivo,
que
atualmente milita no futebol qualidades .podení lhe oferecer
que, quando
terminei de falar, Ale mo faria
catarinense, defendendo as c6re« oportunidade denojada,
duna confissões:
KOlVAll l,Ax
do Olimpico,
vai
receber
jin
«Para cachorro novo, vocovite para vir treinar no talviXUFX
v'«rde>
Zinder
cé está muito dentro do maa
Uns
tem
já
próxima semana,
pr-curado
acertar
to. O aluno, hoje, aqui fui eu.
criando fórmulas e uan
Segundo nossa reportagem eon
Você explicou uma coisa
do oportunidade para qut outros
jo<;a
seguiu apurar o defensor do Iraque
eu ignorava. Digo-lhe lealmenjugadores entrem na equipe, coti deverá procurar manter enten.
mo foi o caso de Alvacir caa.
te: venho de saber que o litroFrancisco Freitas, dedit-ado * dimentos inicialmente com a As
i»i tinha efeito recuperatório>.
perièncla com Vítor, que poderia eficiente vlcepresldente do Depar sooiaçfto Tupy, esperando realizar
ter dado certo não fosse a indi* lamento de Futebol do Coritiba. alguns
O autor daquele professor, já
treinos • tentar a
sua
nlplinii du atleta.
fora da casca do ôvo?
já tumou as primeiras provldèn- contratação,
Ismael Ribeiro.
CÍaJi * °fedcnci«ndo o avante Io. Coso n*o seja
possive! a suna
E' bom v.M-,,',,1,
,
file, o organizador meticuloC?.\
d0
C,U,M!
d0 "inoulaelo ao plantei «milionário»
.,icha nào é t0lSlmen,te
fF&TS?
to',., ^-i3
.','
xo daqueles grupos de estudan<GIobP
Simbólico*,
iniciar
entáo
Chiquinho
para
procurará o Ca,.ru"n- es entendimentos.
m« pode
nnd. L
mas
ser melhorada, Ja
tes para quem preparava, caxias 0u o América.
que
pricliofamente, duas aulas v.manais.

Prefeitura.^
(OnnelUidio

dn K.-1 iiáglns)

tor, quo prevê a aplicação do
1 trilhão e 190 bilhões de cruuelros em programas de dasenvolvimento da regiões
braxlleíras incluid.us no Polígono das
Secas, será estudada pelos óríãos técnico do governo mineiro. O parecer do governo oslodual será levado à reunião,
pleiteando maiores verbas para aplicação nos 39 municípios
mineiros situados na região do
Polígono das SÊcas. Será a primoiru vez que Allnas Gerais integrará os projetos dos plano»
trlenais da SUDENE,
apesar
de sua situação ampla no Poligno, onde possui uma áren
de 113 mil quilômetros quadrados, ocupada por uma populacão de 850 mil habitantes.
UDMG
O Banco de Desenvolvlmento de Minas Gerais vai iniciar
na próxima semana os estudos
para a formação de uma entidado profissional, reunindo técnicoB de diferentes níveis, interessados
«m
planejamento
regional.
A criação dessa entldadu foi
uma das sugestões dos partiolpantes do I Congresso Rcgional, realizado em Araxá. A
associação a sor criada terá por
finalidade" diecutir,
periódicamonto, técnicas de análise regiónal e problemas referunte»
ao oxercíoio profissional
de
seus associados. Como prosiden .
te fundador, o sr. Paulo Camilo Pena ficou incumbido de
estudar o sugerir os estatutos
r condições de fiinainnamento
da entidade.

Repórter Associado
Telefone: 4-3611

Polícia Paulista Conseguiu Desbaratar..
(Conclusão da ».* paginai
6 esclarecimento deste
caso,
data de 4 a õ dia*. A equipe
j-A», chefiada polo sr. Antônio
Strasburgo Machado de Motv
ra. foi quem. por intermédio
de investigadores seus. levantou o caso, Através dc um epi.-(ódio simpiot.. ocorrido na
prar
çft do Patriarca, ou seja. um
simples automóvel parado na
esquino do Vlnciuto do Chá
com a rua Libero Badaró Dai
partiu a llivestigagão,
veriflqahdo-se quv o Indivíduo que
dirigia ó carro (que então foi
guinchadoi morava no itio de
Janeiro.
Coube A equipe auxiliar.
stib
ap ordens do sr.
Paulo Leandro de Oliveira Filho, realizar a segunda
píirl.e
do serviço. Indo ao Rio dc Janeiro.
Foi
ftle quem
deteve
Michcl Basile fflkolalde», trazendo-o para SSo Paulo. Bçfce
homem
foi
praticamente
a
chave de todo o serviço, de tóda a investigarão. Dai' decorrcu a diligência que permitiu
a detenção de 8.doe 5 elementos onvolvidos. Essa; diligencia
contou com o trabalho dos delegados
Strasburgo,
Paulo
Leandro, José Vidnl Fcmandes e também do sr. Benedito
José Pacheco, responsável
peIas investigações o hooaxOlrh
Ias investigações e homem
que
já emagreceu
os trís quilos,
que não podin perder, porque
não tem muito o que
perder».
DINHEIRO K ARMAS
<B'clizniente no • local foram
detidos 8 dos elemento* suspeitos. Em seguida, o trabalho
do- interrogatório, em que contamos com a valiosa ajuda da
Delegacia de Roubos. Foi
possível, na mesma noite ainda,
descobrir-se ondc estava o d>
nholro e onde estavam as armas. Como os repórteres
ja
sabem, já fUinaram, Já fotografaram, o dinheiro e as armas foram
encontradas dentro de tambores, camuflados
debaixo de uma superfície d»
um palmo d» cola,
própria pa«» •staanpwrlm d» tajcWt» jfc-

ram
encontrados, na
busca
realizada na rua Marambaia,
oito tambores, todos eles camufliuIoK, como se fossem de
cola para estamparia de tecidos.
Dentro desses
tambores
foram achadas, além das armas utilizadas no crime - inclusive aquela que aei-viu para o sacrifício de uni bar.cário. chefe de família — mais
duas outras armas e a importancin de 405 milhões de cruzoiroa, do total de 500 milhõesAo que parece, parte do restante e«tá representado
pelos
veiculas adquiridos,
,. parte foi
Basto pelos criminosos. No momonto falta a prisão de doiselementos».
FUGA IMFKUI.
;Falta-no» prender o iiidividuo Zaraoinios Andréa Tsollas,
vulgo iMlke». Ao quo
parece,
este indivíduo foi quem dirigiu
« «pania:» DKW preta, atrapalhando o transito na rua Ubero Badarõ 0 foi quem, na
rua Jardim Francisco Marcos.
ontrou de marcha à ré e
pohsibllitou transferir o dinheiro

do veiculo do Banoo Moieira
Salles para a viatura dos assaltantes.
E
falta
também
prender o indivíduo Garifalos
{Crassas, que, ao que tudo indica, foi o autor do disparo
que vitimou o infeliz bancário
José Francisco Pepe. Temos a
impressão do que, no momento, o mais importante é lançar
mão nesses dois indivíduos, pa»
ra que eles respondam, dentro
do grau de sua responsabilidade. pelos crimes que como
(eram. EJ, como s&o
estrangeiros, seus passaportes estão
em nossas mãos. Achamos que
ôles não poderão fugir do Bvasil e ana priRão será apenas
uma questão de tempo. So B»
cito nos é, aconselharíamos I
se apresentassem,
que
para
que não
fiquem
como caça
perseguida
caçadores.
pelos
Pois deve ser uma coisa tromendamente infeliz e difícil
esta dc alguém nS.o ter sossego, não ter paz, sendo eternamento perseguido não só peios homens eomo pela
própria
consciência».

ESCOLAS DO RIO...
iCuncJusao d» «.»
pá^üia).
Valonca) com nova fantasia
luxo.

dc

Acadêmicos do S&Jgueiro,
que
há vários mes-os vom traballum.
do com afinco, apó» superar a),
gumas dificuld-des interna», to
mou de mri1*o o . sfalto da ave.
mda Presidente Vargas com
um
aó idéia comum: brindar o
povo
• os turistas com um autêntico
samba carnavalasco carioca
e,
ao mesmo tempo, arrebatar
a
«oróa de Campeonisslnia do Car
naval QunrrocentaA
oitDKM

DE

DESF1LS

Por ordem de entrada na
ave.
nida Presidente Vorgas,
é a se.
Pjmte a ordem *> ,jie,fi)e das
»»*«*. l*oppWlft«aa«

(segunda

colocada no desfile da
avenida
Rio Branco, em 1964);
—
2-a
Império da Tljuca (primeira co.
locada na avonlda Rio Branco,
em 19641; 3.o — Aprendizes de
Lucas: 4,o - Escola do Samba Ca
Estação
pela: 5o —
Primeira
da Mangueira; 6,0 —• Acadêmicos do Salgueiro; 7,o Grêmio Re
creaüvo Escola de Snmba Por.
tela; 8.0 — G. R. Escola de Sam
ba InipérlO Sorrano; P.o — XJr
niao do Jacarcpaguá; 10o
—
Mocidadc Indcpandonte.
O Inicio do desfile ocorreu às
.19 horas de domingo e terminou
quando o Sol iluminou novamen
te a ovonida Prcsidante Vargas
na swgundarfeira Gorda O resui
tado do desfile é conhecido na
q-jlntafeira seguinte e, no hí-V-i
do,
tardicionalmente a Escol»
vencedora desfila novamente
em
Copacabana^

$

Curitiba, Terça-Feira, 2 de Março de 1965
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da Cafeicultura

Bóno Moraliza IBC e tem Apo
firmou contratos de financiamentos com as Cooperativas do
do
Cafeicultores de Jnndalu
Sul e São Pedro do Ival, sendo quo com a primeira no vo»
lor do 07 milhões do eruzolro»
o com a segunda, na Importancia do 18,2 milhões de cruzeiros, Os choques1 foram entre,-.ii,... respectivamente, aos srs.
Manuel Parra Morlllns o Antónlo Oswnldo Barbosa. Após
a solcnlda.de,, o sr. Loônldas
Borio, Inspecionou o local ondu será construído o armazém
da Cooperativa de Jandaia <\u
'Hul.

MARMNÜA, LONDRINA, AKA.
PONGAS, APUCAKANA e HOLANU1A, (Ou i.n%üi.t,. Especial)
— O sr. Luumüag Lopes Uório
preaidonto ilo (BC, realizou <lurante ii fim üa Hcmunu um ver.
Uaduiro «ruslit no Norto do l'ai i >>.i mantendo contatou com d
gurns do destaque dn cofolcultura paranaense dás qual» roce.
bnu numerosas manifestações de
apoio pela política t|UO vem rca
llzando à frente da autarquia ca
feoira <>m dolosa dos minores m
torèHses nacionais Ou lidarei da
destacafoloúltura paranaense
caiam que davam integral apoio
á ftlmin «tração dn sr. Leonldai
Bório «por estar ela Identificada
com as aspirações dos lavrado
res u coniercinntca que sempre
das
desejaram ver o H)C livre
influòne as do grupos e pessoab
que administravam os negócios
do cale em favoi desses grupos
e posHoflB, Kom turunr eiu con.si
dnração üh ntorÔRHtíf rlri Pmi>
MORALIZAÇÃO
iiiic [jerimuiencia um
Duninii
Londrina, Maringá, Jonda n .do
Sul. Kolándia o outroa municipios produtores de café, o sr.
Leonlrtns Uório recoboll inanifes
taçõi/s do tol tlnrlednde pela pono
llticn que pos cm prática
ca,
1BC. Os representantes a
-o
lestacaram que
foiculturu
atual presidente do IUC:
eouta
com u integral apoio dos produtoies paranaense porque indilerente aos uicrcssrs de
grupos
que sempre viveram a sombra do
IBC i 10HI leuiei a linpopulari.
daae vem executando u política
catuetrn liá ílevolucao que é a
cori*
políticu laoraliztiUoro quu
vem ao Uriistla Os mesmos I de
roa disseram que davam sua solidariedade au sr. Uoonldas B«
orio «face as criticas injustas
totalmente improcedentes fc.tas
Le
ultimamente na Assembléia
gislativo o <pii- refletem apenas
intc.
o descontemamento o os
rôsses contrariado'- de
elomentos que não desejam vèr a Revo
lticân nresolllü HO IBC
ASSISTÊNCIA
Por oca ;: ¦ L< suu viagem ao
Norte -i
ueon das Burlo asslnou'on contratos do financia.
mentos com as Cooperativas de
Plano
Cafeicultores, dentro <lo
de i\ssisténcia .1 Cafoicultura. A
checada do presidente do IBC es
tava prevsta para
sexta-feira,
porém, devido no mau tempo o
aviào que o transportava
não
pode descer em Maringá obrinr>rp"nft.fir
n
São
om
gandO.O
Paulo
MARINGÁ
No Hábruio, às 9 horas, o dirfpento da autarquia cafeolra,
aemponhado dos srs. José Aleindo Rittos, chefe do Departamento do Assistência à Cafeloultura, o Alexandre Beltrão,
assessor da presidência do IBC,
desembarcou no aeroporto de
Marincá. sendo recebido pelo
sr. Carlos Alberto Franco Licbetti agente do IBC em Londrina, autoridades locais e lideres da cofeicultura.
FINANCIAMENTO
Na «Sede de Agrônomos» do
Maringá, o presidente Lcònldas
Borio, assinou o contrato de
financiamento com a CooperaUva de Cafeicultores de Santa Fé, fazendo a entrega do
cheque no valor de 21 milhões
de cruzeiros no sr. Rudolf Schmeidler, que agradeceu o critério adotado pela atual administração do IBC para financia'mentos ás cooperativas.
JANDAIA DO SUL
Após receber delegações de
produtores de Maringá, com os
quais debateu assuntos relacionados com a política do IBC
e dos quais recebou manlfestações de apoio, o sr. Leônidas Borio seguiu para o muni?ipIo de Jandaia. do Sul, onde

APDOABANA
Em Apucarana. o presidente
io IBC e seus auxiliara* visitaiam os armazéns da autarquia
situados naquele Município, deelarando na ocasião que uma
das preocupações da administração do IBC é no sentido de
aperflçoar a "estocagem do cafés do Instituto. Inspecionou,
ainda, os armazéns de Arapongas u Roltindla. Ncstu última
cidade, assinou contrato do ílnanciamento com a Coopcratlva do Cafeicultores daquela cl
daile, fazendo a entrega do che
que no valor de ü7 milhões do
cruzeiros, aos srs. Antônio do
Aqulno Pinheiro c Adolfo Al—
berto Lima do Azevedo.
LONIIK1NA
Lconidas
Km Londr.na o st.
Borii participou ue almoço ote.
recldo por lavradores c copei ados da região, ao qual comparece
iam entre outras figuras de dose
ar». AP aro 'j duy
taque os
Federação
Crlstino, da
Paulo
Paranaenso das Cooperativas de
Cafeicultores; Francisco Antônio
1'
Aciarru e Vilmai Pereira,
Centro de Comercio de Café do
Nelson
Gouveia,
Norte do Paraná:
da Cooperativa Londrinense do
Surden.
Àroldo
Cafoicult rés;
berg, da Cia. Caci(|iic do café 80Antônio
Coleto,
luvel ;e José
Gui.
Dagher e Ulisses Ferreira
marács.
Na sede da Federação Paru naen.-e das Cooperativas do Catei.
cultores, dep is de confereneiar
eom dirigentes daquela entidade,
firmou contrato de financiamento
no valor de 200 milhões de cruzeiros. Na op.rtuidade a Federa,
srs
cão foi representada pelos
Carneiro
Paulo
Álvaro Godoy.
Ribeiro e Paulo Crii-tino, respec
tivamente, presidente, frerente e
tesoureiro.
K'a mesma oporiunldaüo lotam
assinados contratos de financia,
mentos com as C operativas de
Porecatu e Centenário do Sul noa
vndores de 100 milhões c 87,6 ml
respectiva,
cruzeiros,
lhões de
mente . Os cheques foram entre
Bties aos srs. Luiz Di Migueli e
Rafael Gagliardi.
COOPERATIVAS
APOIO DAS
Durante as solenidades de con
troto do flnaciamentos, o presi.
recebeu
Borio
dente Leonldas
inúmeras demonstrações de apoio
do
ao seu trabalh > na direçSo
IBC, especialmente pela lisura e
eficiência com que trata dos as.
suntos da importante autarquia.
Em seguida o sr. Leonldas Bó
rio, acompanhado dos srs. Ale.
xandre Beltrão e Alcindo Rittes,
embarcaram para Curitiba. O
presidente do IBC deverá retornar
seguir
no Rio amanhã devendo
Neva
nos
próximos dias para
York e Londres.
de
café
Os países
pr-dutores
da América Latina rcunlr.se-ao,
semnsegunda
em Nova York na
na de março, para coordenar suas
posições em relação com a prn.
xima sessSo do Conselho Interna
cional do Café. a realizar-se em
Londres, no dia 11 de março pro
ximo, e que tratará sóbre a re.
cotas- do exportação,
dução dos
cm quatro por conto.
países
Os representantes dos
produtores destacam a ntwessldado dessa medida, para fortale
cer o mercado.

Estaria Iminente Ataque
Aéreo dos Estados Doidos
Contra Vietnam do Norte

APOIO DOS CAFEICULTORES
Quando se oncontrava no Grande
bou dolcgações de cafeicullorei da
blomas do café. Na ocasião o sr.
pòio dos produtores, la-rudores o

Hotel de Marins*, o «r. L»ònidm Brtrio, presidente do IBC, receregião Norto do Paraná com »* quais conferenciou o dobalou proLconidas Bório recebeu manUesirçòcs de solidariedade o integral acooporados pela política que vem executando na direção da autarquia cafeeira.

AJUDA

ÀS COOPERATIVAS

Durante sua visita ao Norte do Paraná, o presidenta do IBC 1 irmou contratos do financiamentos com seio cooperativos de cafeicultores. Em Maringá foi firmado o contraio com a Cooperativa
de Cafeicultores do Santa Fé, lendo o presidente Leônidus Bório
feito entrega do cheque no valor de 21 milhões da cruzeiros ao sr.
Rudolf Echmeldlor.

CARAZZAJ

Da. LÉA CARAZZAI

PALÁCIOS

Siteíss
.,-:¦¦;.¦".'.:¦¦>'.¦:¦;;¦-¦.-:¦:

¦:¦:¦¦'. ¦-¦'"-¦ -:\---<¦¦•¦¦:¦.'¦:¦.::¦.; :v:v:::.

Betty a jovem esposa de Malabrigo
colm. c-m vcu negro e
de asttacan da mesma cor e os
parentes, aentaram.se no primei
encontravam
ro banco. Não se
filhos
de
presentes os quatro
Malcolm X, nem tampouco seus
dois ircnüüs, fieis irredutíveis dos
muçulmanos negros que assistiram ao congresso dos «Muslins'»
de Chicago.

MISSA DE Io ANIVERSÁRIO
A viúva de

CARVALHO

convida parentes e amigos para assistirem à Missa de l.o
Aniversário de Falecimento a ser celebrada no dia 4 do corrente às 7hS0m na Igreja do SAGRADO CORAÇÃO DE JF,SUS da Água Verde. Por mais este ato de fé cristii e nmi/.ade, antecipadamente agradece.

Agradecimento e Missa de 7o Dia
Cczlra Orineneze, filhos, genros, noras e netos, ainda pro"fundamente consternados pelo falecimento do sempre lembrado esposo, pai, sogro o avô

ANTÔNIO

ORMENEZE

agradecem sensibilizados as manifestações de pesar recebidas e convidam seus parentes e amigos paru a Missa de 7.c>
Dia, que mandam celebrar em intenção de sua boníssima aima dia, 3 (quarta-feira), às 8 horas, na Igreja do Senhor
Bom Jesus do Portão. Por mais este ato do fé crista, anteclpam seus agradecimentos.

28 (UPI
i'ORK,
NOVA
DIÁRIO DO PARANÁ') — Mal.
colm X, o lider negro, assassina
como
do, domingo foi elogiado
«campeão dos direitos do povo»
fúnebres,
durante as cerimonias
realizadas ,hoje no Harlem. Váda
ri-s oradores usaram
palavra
ao
para a última homenagem
nackma.
movimento
d
fundador
lista ne);ro.
na
A cerimonia foi realizada
sala de cinema de um templo de
viuva do
Pentocostes cedida a.
Malcolm já
que a mesquita da
eita foi incendiada esta semana.
tllJlOS NAO EORAM

t
RENÉE

DIAKIO
CrtlKU, 2 t UPI —
UU PARANÁ i - Alegando reiteradament qúu nada tema ver
um fato com outro, a Repúbll
ca Árabe Un du comunicou as
auorldudfs d. ieBação da Alemanha Oriiiii.il. ter desbaratado
umr. ede de cspiohagérh cm iavor ua AKuia.iiia Ocidental, cm
território da HAU; teriam sido dotiüos uu.i-.ri cidadãos alemães, enquanto a Embaixada ale
ma ocidental anuncia terem sido presos sete Sc seus concidadàos: reitera a ÍAU que foi ape
nas coincidência, .•. prisão desses
alemães, com a visita que fsz
ao Essito o lidi.r comunista da
Alemanha Oriental, Walter Ulbricir
-CONHECIMENTO
u lato vem agravar
mais
ainda as relações entre a Alemanha Ocidental e a República
Árabe Unida, com possíveis rc
flexos nus relações germânicas
com as nações arabee; o diário
oficioso do Cairo, «Al Ahram»,
noticia que brevemente a República Arabc Unida abrirá
um
conitulndo cm 3«í}tm
Oriental,
o que importará cm reconhecimonto do regime comunista que
governa o sotor soviético de ocupação da Alemanha, que já
serviu d. ameaça para pressionar a Wemánha Ocidental a sus
pender o envio de armamentos
ao Estado de Israel.
ACUSAÇÕES
Hegresando de visita ao inlerior do pais. o líder comunista, Ulbricht, alncou o governo
de Washington e ao de Londres, acusando-os de terem se
envolvido na política interna
da República Ai abe Unida, ao
suspenderem a ajuda econômi-

Sob Forte Proteção tia
Policia, Malcolm X fui
do em Hova Y

EMÍLIO CAKAZZAI o Famillu, FLOIUVALDO PALACIOS e Família, ainda consternados com o rude golpe que
receberam com o trágico faleeiment-o de suas esposas e filha

agradecem profundamente as manifestações de pesar recebid.ís e convidam parentes e amigos paru assistirem a Missa
de 7.0 Dia quo cm intenção às suas boníssimas almas mimdum celebrar dia 5, sexta-feira às 17 horas, na Igreja N. S.
das Mercês, sita a Av. Manoel Ribas, Mercês. Por mais esto
ato do fé eristà, antecipam seus agradecimentos.

guerra aérea «continuada e co.
medida», segundo suas próprias
cxpresfôcs na entrevista a Imse
prensa, na semana passada
guindo assim o chamado plano
«McNamara — Bundy» e sugestoes posteriores.
SÉTIMA FROTA

Em oonsequcnOa dessa ten.
são, o primeiro ministro soviéti
co Aicxci Kossygin, cm sua vis.ta a Feira de Leipzie, na Ale
manha Oriental declarou que o
prosseguimento dos boinbardeloi
norte-americanos contra icirilo.
no
nortc-vietnaiuihi
pouçria
muno
acarretar consequônc.a
graves advertência também Jei.
ao
ta pelo governo de Uan'i
publicação
protestar contra a
do mencionado «livro urânio...
adiantando mais que os tstaílc»C
Unidos estão eugitando de
viar a Sétima Krotu esiadumdeO
se para participar da guerra Do
Sulesto da As.a.

Espionagem Agrava Relações
Entr»' ,i 4iemanha Ocidental
r* a
tiepúBlica Árabe Unida

Agradecimento e Missa de 7o Dia
Da. CECY B.

—
(UPI
WASHINGTON, l.o
DIAHIO DO PARANÁ) — Os ob
servadorts acreditam que, face
á publicação do «livro branco.» e
os ataques e acusações quu con
estão
tem os Estados Unidos
o
prestes a aldear novamente
com
Vietnam do Norte, ugora
os bombardeiros a jato; em Paris, o «New York Times» ed çao
opi
européia expendá a mesma
tanto
nião, alegando mais que
os funcionários siivietnam tas co
mo norte-americanos no Suleí.
te da Ásia acreditam piamente
que o presidente Lyndon B. John
uma
son teria doe dido fazer

AMEAÇAS NÃO VALERAM
NOVA YORK — Depois de gravemente ferido i bala, Malcolm X,
— o líder negro — ó carregado por dois policiais, falecendo, pouco
com 39 anos de idade.
depois, no hospital. Malcolm X morreu
Uma semana antes sua casa linha sido objeto de uma explosão por
parte do seus inimigos, também da raça negra. O seu enterro, num
cemitério das periferias do Nova York, tove a mais forlo guarda
de ciuo se teve noticia, face ás ameaças de que seus restos yimais seriam sepultados. — — — (Fato UPI).

SEPULTA^IENTO
O lider do movimenta naciona.
lista negro Malcolm X, foi sepul
tado num cemitério da periferia
de Nova York em meio a mais
fone guarda policial de que se
teve n-ticia.
Assistiram ao enterro centeuas
de partidário» quo o considero,
vam seu «príncipe*.
Apasar das ameaças anônimas
de que Malcolm X nunca chega,
ria a. ser sepultado porque sous
consumi
restos desapareceriam
d s pelo «fogo de bombas» não
foram registradas quaisquer vio
lenci&s.
POLICIAL MATOU
SELMA, 28 (UPI — DIÁRIO
agente
DO PARANÁ') — Um
policial de Aabama baleou Jimm.v Lee Jackson que morreu ontem, no hospital de Selma decla.
Michael Ann direto
rou a sra.
ra da Centro de Saúde certlfican
do que a vitimo, fizera uma declaraçáo neste sentido ao ser in.
ternado no hospital.

lilhetros comunistas foi atac*>
da lntensamento por 60 bombardeiros a jato norte-omeries
nos; contudo, até agora foi ire
batalha coro
possível engajar
vietcong, que
os comunistas
nao foram ali encontrados; um
porta-voz norte-americano r««*»
lt - que as forças governamen.
tais fracassaram na sua tentav
em combaU
tíva
do entrar
com os comunistas.
LIVRO BRAIÍCO
O «livro branco» sobre a guei
ra no Vietnam do Sul, dia qui
a infiltração comunista no Viel
chega a propor»
nam do Sul
«jõofí sem precedentes; o documento, evidentemente tenta jut
tificar os recentes ataques aeV
reos norte-americanos contra e
o acusa •
Vietnam do Norto
China comunista e o Vietnam
do Norte de serem os promotono Vietnam de
tas da guerra
Sul
BOMBARDEIBO&

ca ao paio; revelou quu cfata
foi suprida com um convênio
que vem de ser firmado agora o segundo o qual a União
Soviética concederia ao Egipto
ajuda paru a construção Ue
uma usina elétrica em Alexandi ia, com a capacidade de 201)
m i 1 kilpvàtes, c com isso a
as
suspensão da ajuda
paru
obras du represa de Assuâ em
nada virá prejudicar a República Árabe Unida, visto que a
União Soviética a completou.

VIETCONG SUMIU
SAIGON, 1.0 (UIJt — DIARIO DO PARANÁ'i — Mais
cie mil soldados Kul-vititnaniilas
foram transportados para uma
zona florestal a 65 quilômetros
da Capital, na maior operação
desse tipo Já realizada desde o
começo da
guerra; anteriormente, a lona infestada de cuer

militar norteO porta-voz
americano informou que, embe
ta as tropas sulvietnamttas n&c
tivessem conseguido entrar em
os comunistas.
uumbate com
Coram realizados outros 30 ata
zona,
coro a pai
aéreos
na
quês
ticipaçâo de número nfto revela
do de bombardeiros a jato, tipo B-57,

Jornal do Uruguai diz que
Exportação de Trigo ao
Brasil Prejudicará o País

LIGA ARAJBE APOIA
Esse convênio £ol noticiado
em Moscou, e coincidiu com o
apoio total oferecido à República Arabo Unida, pelo Consellio da Liga Árabe, em seu
conflito com a Alemanha Ocldental dizendo ainda case conllio que rqualquer medida tomada
pela Alemanha Ocldental, na suspensão da sua
ajuda econômica á RAU, será
considerada como ameaça aos
do
Mercado
países membros
Comum Árabe, ameaça que exi
go a tomada de providências
econômicas comuns por parte
dos países», o Conselho, formado pela RAU, Kuwait, Síria.
Iraque e Jordânia, afirmou que
apoiava «todas as medidas tomadas pela Liga Árabe contra
a Alemanha
Ocidental»,
na
atual crise.

—
MONTEVIDÉU, 2 (UPI
DIÁRIO DO PARANÁ) — Se
gurido o órgão semlòficial ?E1
Puis>,
negociações
as
que
(estão sendo éntabbladas entre
o governo uiugtiaio ó o brasileiro, para a absorção pelo lira
si], do» excedentes exportáveis
de trigo uruguaio, não estão
sendo muito favoráveis ao Uru
guai; o jornal informa que peIas informações que
tem, o
montante
da
operação seria
de 11! milhões de pesos e não
a 20 milhões de dólares, coacreditava u principio o
mo
Uruguai.
comentário
ReforganUp seu
de que as negociações
estão
sendo prejudicionais ao interes
ses urguaios. informa que
o

Repórter Associado
Telefone: 4-3611

lirasil pretende que uma parte
importância
relacionada
da
com o pagamento desse trigo,
fique no pais, para cobertura
de débitos uruguaios ao Brasil
pelo menos uma parte dos 40
milhões do dólares da divida,
exigindo ainda o Brasil que es
se trigo seja transportado por
cargueiros de bandeira do Bra
sejam
sil e que as entregas
mais
prazo
parceladas para
longo para a entrega total da
200 mil toneladas de trigo em
negociação. Comenta o jornal
que no estado atual das nego
ciações, a venda do trigo excesòdente uruguaio não seria
mente venda, mas em grande
parte pagamento de dividas, o
que se torna desinteressante.

no hufa
mais yostosa

Ê uma verdade chocante que
precisa ser conhecido. E entre
tantos inimigos da saúde do
6euá filhos, estão os terríveis
germes intestinais, causadores
do nervosismo, de anemia, do
cansaço sem causo, do desânimo,
da falta de apetite. Não permiti
que Cies comam frutas, 6em aniep
os lavarem bem. E periodicamente,
dê-lhes o mais seguro e eficaz
vermifufjo que a ciência conhece.
LICOR DE CACAU I Não tem
conlra-indicaçUo e pode ser tomado
em qualquer época do ano.

contem
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Escolas do Rio Desfilam com 520 Milhões em Fantasias

.-: .M-.atMiWWiUIWIWIMIUHaKBairil UBI •„UZ—ttXt*BBnB*mmm*ÊÊÊmmamiÊBmmmmmma*m Quando
nu inspira
Inspira
um Bpota
2.400 pessoas,
niliimlrn apito
nnltn nnclitlndo
oh porta-estandaitos,
nortn.estnmliiifnn. mundo
(d um dos
dou mata
mais baratos,
baratos. Imilúrlo
Borrano. 3,100
ocHHimfi. um
o luimulro
in» i:.. ao
onclilindo os
mundo (a
Tmpêrio Serrano,
Quando
r. desoreva ao som da lira
soou na avenida Presldonto
Cr| 70 m|lh,õ*»l 8 -<• Unlfto do
alas du bateristas, de passistas,
musmo com arquibancadas a..
tun história magistral
Jacaropaguá, 1.K0 pessoaB, Cr(
Vargas, as 19 hora» do domlncorsos, blocou, nobres da ópoCr$ 8 mil o CrS 16 mil), vai
vejam
30 milhões; 10 — Mocldadc Inapresentar as seguintes E»cooa colonlol, mercadores, sonhogo, anunciando o início do destao sublime rolicárlo
file das dnis principais Escolas
dependente, 1.B00 pessoas, CrJ
res do engenho, vice-reis, aalIas com sou» respectivos figasalvo o teu Quarto Centenário
do Samba, cerca d: 250 mil pos
r.nii .¦;. e valor du» despesas com
dados, oaohos Imperiais, m n «0 milhões,
majestoso e triunfal.
tona, entro brasileiro» e eatran
landros, mulatas, tipos popufantasias: 1 - Imperatriz LeoOh! meu Rio
i-oiti >;i..\ 8AJ
lares, plerrots, Índios tamolos,
gelro.i, som contar os outros
poldlnense, 1.200 pessoas, Cr?
de trajetória deslumbrante
milhões que acompanharam pa
navegadores franceses e portitTBADICIONAL
26 milhões; i — Império da
quactau lutas empolgantes
Ia TV, pomofiarani a apreciar
TI Jucá, 1.400 pessoas, Oi-? 20
guosos • os carnavalescos de
icvo o teu povo hospltulolro
o maior espetáculo popular do
todos os tempos, Pedro I, Pnmilhões: 3 — Aprendizes de
0 Grêmio Recreativo Escola
oi Kiiui bravos fundadores
mundo c|in va| até o Sol nasdro II, Estáclo de Sá, Dom
Lucas, 1.200 pessoas, Cr$ 30 ml
do 8amba Portei», campeã do
pionolrou imortais
our, trazendo para o asfalto
João VI, Princesa Isabel, TIIhõos; 4 - Capela com 2.000 tiçnrnuval passado, saiu com bftglorificam a história
vinte mil figurante* dispostos
radentes, conde do Bobadela,
aa ha tradiçáo da cidade gurantos, Cr$ 40 milhões: 5 —
Ri-1, que não volta
do velho
a mostrar o que í o autêntico
são alguns dos homens o muEstado, eom o seguinte enredo:
Estação Primeira de .Manguei[mala
samba brasileiro » como so de«História» » Tradições do Rl°
Iberos da historia brasileira e
ra, 3.600 pescas. Cr$ 70 mlRio de Janeiro
«enrolou a história dos quatroCa—
du
do
cariocas
homenageados
Morro
Saldo
Ihões;
Acadêmicos
6
QuüU.je,.'iitanpolus
soes do I Iflncontvo Estadual
Cento o trinta, e «eis casais
palco de lendárias tradições
qiio vem hc realizando desde sá*
contos anos do Hlo do Janeiro.
Escolas no seu gigantesco desra do Cão 8. Praça Oomse». Com
guoiro, 8.500 pesflpas, Cr$ 00
do Movimento Familiar CrlstUo
bado e será encerrado hoje. O
de trovadores em serostus
participaram ontem dns sesHão Cr$ 520 iiiilliõos em fana Portela
— Portola, 8 mil
filo.
extensivo,
n.-<.c
título
milhões;
7
divina» reuorduçòos.
Encontro atingiu seus objelitnslus do luxo e do bom gasto,
—.
da hls
um
contar
desfile
8
O
maior
pouco
Cr$
milhões;
70
do
pretende
popular
pessoas,
Dais curtos, velhos lampiões ,,v
vos frente à espiritualidade
sam estar
mas
tona
carioca,
demonstrada pelos casais pai*
[goi
da cronono
rigorlsmo
presa
imponentei» chafarlzcaje saiulo.
o
ticlpantes.
possibilitando
Portela
a,
Desse
modo,
lotfia.
cornava
Isos
ir
finalidades
cumprimento das
mostra o Kio sol> o ângulo de
dcs)i' ntou a nova era
do MFC, que são
o apóstolatnntradições,
histórias
e
suas
cmoldurundo
teu
ceiiarlo.
o
do na família, segundo disso
to políticas quanto populnrc.H.
Tua. urquilelura ú jóia rara
o ensal Adolpho B .llilia FurPela letra do samba enredo
hoje o teu nome ó Guanabara,
tudo, vicepresidente da Co(de autoria de Candeia e Walmissão Nacional do Movimeni..\Ui;iH> DE CINCO PARI Kg
dlr—5») pode.se aent.r a meiisa
to.
O Carnaval iniciado no último sábado de fevereiro e enO enredo du Mangueira
entá
gera que Portela lava ao asfalto
cerrado hoje «era comemorado nos próximos 36 anos apenns
Uiviu.iio em cinco partes ,dcsde
da cidade este ano c que é a
Comentando o 1 Encontro,
sais vezes no min de março e vinte e oito vezes durante o més
1502 até o século vinte, c m oa
seguinte:
o ca-"al Adolfo e Jíilia Furtado fevereiro, já consagrado pelo calendário cpnvo o <m(s do
seguintes títulos: 1 — assim nao.
Rio, és um marco de gloria
do disse que por ocasião do
Oernavnl..
ceu o Rio no século XVI; 2 —
és um berço na historia do pais
Congresso ISuraristico de 1960,
Em 100U, o enttudu «tia. iniciada no «.tia 20 de fevereiro e
os governadores utó 1602; d
Tens um povo alogre, hospltnlelsomente nos anoH de 1973, 1981, 1984, íOáT, iiiU2 e ano 2000 os
o MFC no Paraná ainda não
colomzuçáj c desenvolvimento da
le.ro o tão feliz
festejos de Momo senlo realizados no terceiro mês do «no.
existia, embora a Idéia tivesse
cidade; 4. — séculos da emaneiK como desvelo o orgulho que
O reinado da tolia no período de 1063 a 2000 será iniciado
sido lançada paia alguns capiiçiH, o Capital dos vlce.rois; &
exaltar
iremos
nas seguintes dalns:
gala curitlbauoa presente*. Em
— a epopéia do Rio.
Teu fundador o bravo Estado do
11)60
20 de ícvereiro
1861 já era o casal vlce-preDepois uu g.^umcáco painel cm
Sá
1P67
5 de fevereiro
sldento nacional chamado a
seda e veludo, sustentado
sonhos
por
Que transformou seus
26 de fevereiro
Maringá, onde o bispo Jaime
1968
cinco mastros, representando o
em realidade
16 de fevereiro
J969
Coelho dera inicio ao Moviemblema da Escola c a divisão
Expulsando os invasores
1970
8 de fevereiro
mento, crinndo alguns círculos
por séculos dos episódios d-> ttio.
Decidiu a sorte da cidade.
1971
21 du fevereiro
acham
matrimoniais
que se
Mangueira pisará o asfalto da
Porem
própria
1872
13 de fevereiro
pagou com a
em ativo trabalho.
Presidente Vurgus mostrando, pri
vida.
1973
4 de marçc
meiraniente,
a descoberta
da
O preço o amor à liberdade
Jt'7i
24 de fevereiro
EXPANSÃO
baia por André Gonçulvcs, je.
decorrido
de
9
fevereiro
E após um século
1075
-je
os
navegadores
o.spuguind
retumbante
1976
29 de fevereiro
0 povo conquistou
undo sentesEm 1U61' no
lílioi-, Índios tamolos e navega1077
20 ile fevereiro
• r-p.-al vicevitória
contlnr'
tre
doros
franceses. O comundunte
"ivstdenio — fomos chama'
1978
6 le fevereiro
Joronlmo Barbalho. o herói dosJoão Lopes, do cujo «coao arnoro
1979
25 .le fevereiro
tomido,
até Mandagui convite do
"FOCAS"
ao
com
uma Índia nasceu o pri1980
TJM RAINHA
17 de fevereiro
Com refulgéncia
padre Kalfmnnn. fazendo pre»
relro carioca será também lemsonhorUa
19S1
A
1 de março
Arlone
Snu,
foi escolhida «Rainha do« Focai», durante o lradlcional bnll* que um orupo
Nos legou os ideais da indepen.
lecjões sabre o Movimento que,
brado por Mangueira.
do jornalistas carioens organiza enualmente diai an tof do carnaval. Mareia Rocha
1982
6 de fevereiro
dencia.
n essa época, ja florescia cm
e Arlelo Machado
A segunda parte do enredo ..
m9rc:oram
1983
15 da fevereiro
a
s.guuda
e
terceira colocação respoctiv omenlo. O jurl estevo compesto da sria. Janete BeRio de Janeiro de tíào Sebastião
Curitiba. Em julho dn 1963.
11602-1702) apresenta ob mais lm4 de março
«rra
1984
o
titulo
no ano pawado, jorna lista» Ccxárlo Marquos, Joáo Fontcnele, Luarllndo
quo ganhou
obícrvondo o crescimento do
Cldade-Estado em expansão se- portantes acontecimentos desse co
Silva e Luiz Tranin, sr. José Lima. direior do Clube de Regatas Internacional — onde
1985
17 de fevereiro
Movimento
Familiar
cular.
culo e as alas de escravos, no.
Cristão
se realliou a
—
1!<86
festa
9 de fevereiro
e
a
vedete
internacional
Grnoci. Na foto, Arteno recebendo os cumprimentos de Janete Beierno Paraná, a Equipe Nacional
Salve! O condo de Uubadcla
bres de engenhos de açúcar, ii1987
1 do março
'a
após a sua proclamaçõo. (Foto Meridional).
Benfeitor da cidade
sinhás-donas,
teiras,
escraavs,
jiilçou quc êle já tinha atingi1988
14 du fevereiro
mercadores, carregadores de água
do a fase de se tornar inricQue é a mais l.nda aquarela!
1989
5 du fevereiro
o até lutadores de «capoeira:..
com
sua
Equipe
Rio antigo, das batucadas
pendente,
1900
25 de fevereiro
Era seguida, vqío a parto mais
Central Estadual.
Dos rituais, capoeiras e coliga.
1901
10 de fevereiro
luxuosa do desfilo du Mangueira
Foi quando convidou o casal
das
1992
1 do março
Luiz Gonzaga e Haliria Paul
pois engloba o século
dey.oito
Oh: meu Kio colonial
1993
21 de fevereiro
quando os vicereis trouxeram ij-i
Do mestre Valcntim artista gepara presidir a Equipe Cen1994
13 do fevereiro
ra, o Rio o fausto das grandos
trai no Paraná. Os frutos do
nial.
1995
.,
26 de fevereiro
cortes européias , porem mesclatrabalho desse casal —- pro*Nau devemos esquecer o mártir
1S96
18 de fevereiro
dos com sabor tropical o brasiiei
seguiu o casal Adolfo e .Túlla
Inconfidente
1997
9 do fevereiro
ro. Também se tembrará a dança
Furtado — podem ser evidenO heróico Tiradeiltes,
1998
22 de fevereiro
populur denominada «chiba» que
ciados em dois anos, com a
Salve! A princesa redentora Isa
1909
15 de fevereiro
se acredita tonha dado origem to
expansão do Movimento por 16
bel
Í1000
5 de marro
atual samba popular.
cidades paranaenses.
tio
Que aboliu .< eseravutura
A quarta parte do enredo con.
cruel
siatiu na vinda de Dom João VI
ESPIRITUALIDADE
Este fato que tanto nos comove
e todo o importante seguimento
Após a vinda de Dom João VI.
de fatos e pessoas que se sruce.
Para o sr. Adolfo Furtado,
no século dezenove
deram: Carlota Joaquina. D. Pe.
a realização do I Encontro Es»
Prosseguindo esta feliz apologia
dro I, D. Pedro II, imperatriz
tadual
do MFC no
Paraná,
Lmbramos o baile da manorquia
Deopaldina,' imperatriz Amélia,
com a presença de 136 casais,
Hoje, no século vinte, do caldca
o aparecimento da imprensa no
è mostra do êxito da idéia.
monto do raças
clonal a
Acudemia Militar, o
Ainda vários casais de cidaSurgiu com requinte e graça
Musou de Belas Artes, ,a, BiljUo.
des catiu-lnenges estão presenNo mundo arUtocrata
teca Nacional. Cochos imperiais
tes, além de dirigentes pnullsConsagrada beleza exuberante da
levando
Ias e nacionais, junto com o
iluminaram
lampiões
mulata
uma cena típica dn nobreza da
assistente
eclesiástico
nacioR o, teu panorama é um lindo
época_ Grmide destaque será da.
BELO HORIZONTE, 2 (Sunal. O tema do Encontro, inO Serviço de Recreação e Tu
relicáno
do para a princesa Isabel, a lei
cursai) — Ab últimas falhas de
rismo da Prefeitura recebeu ho
clusive, mostra a integração
Todo o Brasil se engalana
Auroa o os escravos já liberta.
vencimentos dos servidores mu
do Movimento Paranaense ao
je mais inscrições para o Con..'oni
do
teu
a
quarto
passagem
dos.
niclpois, referentes ao mês le
curso de
MFC nacional, ao examinar a
Fantasias Infantis,
Centenário
Encerrado o enredo de Man.
Missão Social da Família, que
novembro foram pagas ontem e
que promoverá amanhã (domin
d
ò
ruas
do
Hlo,
ô
6
sempre
a, Prefeitura anuncia que na
será o tema central do III Engo), em caráter oficial, no Tea
guelra, vem o título de «Nova
de
cheias
esplendor
"Francisco
tro
Nunes». O concontro Nacional, a se realizar
Era», seguida do «Copacabana».
próxima semana possivelmen"CANTA BRASIL"
6 ò 6 ó hoje cantamos em seu
te pagará o més de dezembro.
curso foi dividido cm duas caOs velhos carnavais e batucadas
em Fortaleza, entre 7 a 10 de
louvor.
O término de mais um paga
Deila, arquibancadas que o carioca levantou para receber «fieis de Momo»
tegorlaa — beleza c originalidaa praça Onze, os malandros
julho vindouro.
o
vindos
do
1565
ATE
HOJE
mundo
RIO
DE
inteiro
niento na. municipalidade reduz
de — e uma comissão especial
mulatas cariocas, os vendedores
O casal Adolfo o Júlia Furde
três
mil
Por
figurantes
Os
samba mesmo, convulaionado pelo exemplo do carnaval
fará a seleção e o julgamento
para dqis meses o atraso antetado ressaltou ainda, no Ende
balões
homem
do realejo,
,o
quatrocentfio, que J« pode ser considerado^
seis
tela estarão divididos em
rjor, tendo o novo prefeito Osdos trajes, O Teatro «Francismais animado dos «últimos quatrocentos anos».
os vendedores de papa ventos o
contro, a espiritualidade doH
valdo Pierucctü em 25 .dias pa
grupos principais: no primeiro
co Nunes» está recebendo decoa
casais participantes do Movido
gravação
primeiro sambn
(iabre-alast) mostrará todas as
ração especial e uma passarela
go duas folhas ao íuncionalismento. com suas presenças na
popular sã0 alguns dos episódios
armas c brasões da cidade desde
mo.
para o desfile das crianças foi
comunhão durante as missas
e pessoas que Integram esse mo
1505 até hoje, Estarão presentes
armada, a fim de que os parti
e com as celebrações paralinumental encerramento do desfi
O prefeito Osvaldo Pierucetti
noste grupo 230 participantes en
cipantes 3ejam melhor apieclatúrgicas
le de Mangueira. A útlima alego
e
conferências sobre
determino» ao Departamento
os
com
tro
lu.
doa pelos presentes.
quu.s
fantasias
representa uma homenagem da
o Batismo, Confirmação e Made Administração o restabeleci
xuosa-.
Mem
Sá,
Estácio
de
dú
|
trimônio. Concluiu dizendo que
Escola ao jovem Estado da Gua
mento do «Ponto Relógios., em
Haverá também no mesmo Io
1 princesa Isabel o
Sá, Pedro
nabara,
,
a espiritualidade é a base do
todas as secções municipais, me
cal dois bailes Infantis, no dofrancês
Ouclurc
rainha
a
pirata
apostoiado do Movimento e a
Com saus 2.500 figurantes, que
dida esta que vigorará a parmingo e terça-feira, das 9 às
Amélia
Freire,
conde
o
Gomes
família é o corolário dessa atitjr de 3 de março próximo. A
gastaram Cr$ 70 milhões em fan
12 horas.
de Bobadela, Mestre
Valentlm;
vidado apostólica.
A Faculdade de Ciências Ecotasias, espera a Estação Pr.meim Mia permitirá que volte o
Tia Clata; Carlota Joaquina e a
nõmicas
ra
da
de Mangueira levantar o tiUniversidade Casistema de aferição de freqiiên
REUNIÃO DA SUDENE
representação do casamento de
tólica do Paraná realizará a
tutulo de campeã do Carnaval
AGRADECIMENTO E
cia, que na administração onterá
a
luta
Estácio
de
de
Sá
pela
nula
inaugural
rlor não foi adotado, causando
TÉRMINO
dos cursos do
Como representante do gover
Quatroccntão pois 6 conc:rrenRIO, 28
Pedro 1. Outro grupo representa
(Meridional) — Uma eente com o presidente Castelo
Sociologia. Política e Adminisconsequentemente
te forte e está mais bem prepo.
O casal Luiz Gonzaga e Ha- modificação
no df! Minas, o secretário de
problemas
consolidação
completa
e
eiconquista
da
cstiuda
Branco,
onde
tração
fori<m
funcionais internos.
Una
Paul
Pública
rada
debatidas
e
de
este ano do que nos últt.
Desenvolvimento Econômico do
informou que a Equi tura
Ciências
dade haverá reproduções das lu
do funcionamento da Camatodas as inovações
Kcouômlcas, referente ao ano
mos carnavais.
regimentais
Estado, professor Darci Bessope Central agradece a várias ra dos Deputados
tas
entre
índios
será
e
franceses
operada
con
serão
letivo
incorporadas
que
viaja
entidades
de 1985, no salão paronc,
do Poder Público e
na próxima quintaao funtra os portugueses até a vitó- &
cionamento daquela
firmas particulares, que con- logo após o início do seu funcio
SALGUEIRO CONTA O
Casa
feira para Recife, onde no dls
qulal da Associação Franciscaem
namento normal, a partir deste
nn Batalha das Canoas e a fixa
consonância
na
de
com
trlbuiram
Ensino Senhor Bom Jeos interesses da
seguinte participará da reunião
CARNAVAL
para a realização mês. A Informação, que foi trans
doa
moradores,
no
ção
Revolução.
primeiros
sus,
do
I
do Conselho Deliberativo do.
Encontro, que contou com mitida
quinta-feira às 20ii80m,
Castelo.
recém-elelto
antigo
morro
pelo
próprio
do
aula
a
será
A
SUDENE, em que vai ser disassistência de 19 eclosiástlFugindo ao temo principal das
prelecionada pepresidente Bilac Pinto, acrescen
No processo de adaptação rePROf. LEONIDAS MOCELLITi
Io professor Arnaldo Nascimen
cos e 20 seminaristas.
tribuida a minuta do III Plano
outras duaa Escolas maiores (a
O terceiro grupo de figurantes
tava que «está havendo uma pio
HORÁRIO: 16 às 10 horas
«intentai
da
Câmara
to
Rebello,
às
necesDiretor do organismo para o
história do
que abordará o teRio Quurocentno),
conta a historia dos
funda, necessidade
engenhos
da Câmara
sidades da
Segundas — quartas e sextaRevolução
ma: «O Sociólogo, o Administriênio 1966-68.
estarão
O eonclave será encerrado ser
da Escola ao jovem Estado da
de açúcar da chegada dos pr.submetida,
regimentaloente
contidas
feiras,
inúmeras
trador
modificações
e
o Economista na
hoje, no auditório da Casa da
A minuta do II Plano Diredo Salgueiro a famosa escola de
metros escravos ua Afrl«a e a
na composição
Atualidade Brasileira».
das
(iua ' rtiiü do Lopes - 206
Comissões
Criança S. Vicente, com expo- a alguns dos dispositivos do Ato
(Conclui na página. 4.)
Chica da Silva apresenta
este
colonização dos primeiros bairInstitucional, para afinar-se deITécncas
6.o andar Edifício Brastlino
permanentes
daquelo
sição sobre «O Matrimônio —
ano o enredo baseado na Histó.
ros cariocas. Também será revê
finitivamente com ;i Revolurão
Casa
Moura
particularmente
no que se
Sacramento Sociais., pelo pe. Embora
ria repersenta uma homenagem
renciada a memória ue Jerpn.mq
não quisesse
refere à distribuição
adiantar
dos seus
Irineu Kowalski, seguida da
quer contar os episódios do Rio
tipos de modificações regiBarbalho,
chefiou
que
1661
membros,
a
em
que
por partidos politide
encerramento:
preleção
preferindo lembrar o seu cama.
primeira revolta de escravos.
cos o por bancadas. Admite-se
«Abramos as Portas do Lar:>, mentais deverão ser Introduzidas
vnl, que o faz tão conhecido e
na Câmara, o deputado
O
quarto
também
Bilac
grupo
da
Portela
re.
a
que
presidência daque
admirado em todo o mundo.
pelo casal Jorge e Ana Luiza Pinto revelou apenns
lembra
'como
o
século
les
dezoito
contanórgãos
que
será
exercida
Hue,
Salgueiro apresenta, dentro de
por
Equipe está é que não
presidente da
do a invasão francesa, o enrique
congressistas mais diretamente
pode ficar».
Central Nacional, seguida de
sua Escola de Samba, um nulên
cimento
dade
da
c
afinados
ouro
das
com
pelo
a
doutrina
assembléia para exame de totico rancho
do
carnavalesco
Autoridades municipais de
um
REUNIÃO
Aulas diariamente. Método eficiente Matrículas das
Minas Gerais e o
surgimento
Bloco, responsável pela eleição
corso e um bloco no malp legídos os assuntos tratados duArapongas estão preocupadas
dos
ritmos
negras
e
da
calças
Mesa
do
alual_
9 ás 12 horas, diariamente.
rante o I Encontro Estadual
timo estilo carioca. E' assim, de
com a falta de salas de aula
Soube-se, por outro lado, que
Brasil.
do MFO.
uma só vez, Escola de S"mba.
Rua frajano Reis, 40 Apt° 32
nas estabelecimentos estaduais
a nova Mesa da Câmara, eleita
Na parte que se refere à reO século dezenove com o de.
Bloco Rancho Corso Acadêmicos
de
ensino.
no
último
Cerca
dia
24,
de 3.G00 criaa
manteve
forma regimental 0s estudos
sembarque
e
de
Dom
João
VI
já
do Salgueiro.
cas não podem freqüentar o
conjuntamente, uma reunião reestão sendo processados por aisua corte é o outro episódio que
A rigor, o enredo de Salguei,
curso primário, enquanto apro
desfilou na aven da Presidente
guns especialistas na
matéria
ro começa no ano da chegada
ximadamente trezentos escolacomo os senhores Pedro Aleixo,
Vargas.
Nenv
mesmo
os
bailes
da
de Dom João VI ao Brasil, com
res tiveram recusados os seus
Ernani Sátiro e um grupo de ascorte forara esquecidos
nesta
sua corte, para terminar
pedidos de matricula no Glnános
sessóres, requisitado para tal fim.
lembrança
histórica,
da
Escola
dias de hoje, do carnaval
sio Estadual daquçla cidade,
Antes porém de ser
quade Sarnba.
tomada
trwqentfio
falta,
do
de
por
Rio
vagas.
de Janeiro.
qualquer Iniciativa tendo em vis
Finalmente o sexto e último
Pais e alunos das escolas oflPara isto, Salgueiro fez uma
ta a reformulação do Regimené dedicado ao samba ao
grupo
raconstituicão
ciais
de
Arapongas
histórica das fes.
reclamam
to Interno da Câmara e depucarnaval carioca e às festas potas populares desde a chegada
imediatas providências da Setado Bilac Pinto debatera o aspulares, como a. Kesta da Penha
cr.etarla
de
monarca
Educação
do
e Cultudesfila,
português:
sunto em reunião plena da Mesa,
e o terre ro de Tia Clata.
ra, no sentido de resolver o
ram na avenida Presidente Vnr.
já marcada para depois dta carproblema.
as
festas
gas
dos negros dos
naval, em Brasília. Na ocasião
MANGUEIRA QUER
Encontra-ee em Curitiba, cobranoog portugueses, dos Índios
será feito um balanço das necesTRIUNFAR
mo faz anualmente para visitar
nativos,
segundo reproduções '
sidades que •'obrigam o entrosaDois mil t qiiPiientos figuranseus fam^iares. 0 sr, Jniro Souhistóricas do Debrct e Rudgon.
mento da Câmara ao esquema retes espera-n dar à Estação Pri
7.R de Oliveira, vice-presidente do
das; fantasias antigas, passistas
volucionário» e, ao mesmo temDepartamento de Publicidade do
rocira d( Mangueira o título mi
mascarados e cordões carnaval,-;»
xlmo de Campeã do Carnaval do
Fluminense F.C, O mentor tricôpo. serão submetidos a debate
cos rancho, bloco, «sujos», cor»
os pontos nos quais a reforma
lor enviou ontem à nossa redaIV Centenário. Para Isto, Mim
so de três calhambeques levnn.
deve
incidir
fundamentalmente.
ção uri) exemplar da «Revisla do
guelra, qu« foi a nrímeira camdo moças e rapazes fantasiados
O presidente Bilac também anün
Fluminense», comemorativo à con
peã de desfiles no ano de lag2j
melindvosas e frajoías. A cro
do
Vlnsando
contribuir
com
a
ciará
à
Mesa
apresenta um enredo
o plano que deverá
quista do título máximo úo futetambém
nlsta Eneida desfilou num dos
Prefeitura Municipal e com os
ser executado ,tendo em vista a
calcado na história do Rlp da
boi ganabnrino. Amplo retrospoc
carros fantasiada de pierrot
e
reforma doe princípios até ago- • foliões curitlbano8, o, Shell fez
Tanero rememorando a
to da campanha,
biografias
1802,
e
cercada de arlequins. Ainda um
ornamentar todos os seus 30
"liando o comandante
ra em funcionamento e que não
uma matéria excelente onde
a
português
bonde repleto de foliões,
postos distribuidores espalha- en.
são compativcls com os propósltorcida tricolor é realçada, sob
André GonÇaTvos descobriu
a
quanto os famosos bailes do Mu
dos pela cidade, com motivos
tos que justificaram a sua elelbaia de Guanabara, dois
o titulo «A Grande Revelação do
após
rjtçjpal e d0 Veneza serão lava.
de Momo. A Par disso, desde o
Ano: A Torcida Tricolor, a Maior
após a chegada de Padro
ção.
MUDANÇAS DÊ DOMICÍLIO A DOMICILIO, URBANAS E INTERESTADUAIS
Alva»
inicio do Carnaval, aquela comdos ao asfalto da avenida.
dâ Cidade!». De confecção exres Cabral à Bahia.
paph|a está distribuindo
A primeira
lanescol-, de samba
MUDANÇAS VIA MARÍTIMA - ENCAIXOTAMENTO APROPRIADO RUA
cçlopte, numa prova da capacidaO
samba-enrêdo
de
Mangueira,
ternas chinesas, «dísplays» e fiüo Rio, ;i «Deixa Falar» foi re»
de geral dos tricolores, que faz
ds «utiria de Comnrido,' Hélio
verenejada pqr Salgueiro
MARECHAL DEODQRQ, N° ?75 - FONE: 4-1049.
curas carnavalescas a tqdos os
Turco e Pelado, traz a seguinte
que,
do grêmio das
Laranjeiras
a
seus fregueses o demais, pes*W fim de seu desfile apresentou
letra evocando o Rio aniversamaior agremiação sacial-esportisoas que abastegam carros em
a
famosa
Chica
da
Silva
riant6t
(Isabel
va da América Latina,
seus postos.
Rio
ÍCondui aa uástoa 4.>,

Ultimo Dia do I Encontro
Familiar (Cristão Fixará
os Debates de 136 Casais

Calendário de Momo
Até o Ano de 2000
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Estrutura da Câmara vai
Sofrer Completa Mudança
a Partir Deste Mês

Aula Inaugural
de Ciências
Econômicas na UC

Çfyis*$n dia SurrJez

Arapongas: Três
mil Crianças
sem Escola
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Shell Ajuda
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CIRANDA DOS CLUBES
Roubo de Carros Aumenta e
Camoo de Futebol é o Alvo
AUMENTOU consideravelmente o número de arrombamentos de automóveis, nos logradowos
públicos, especialmenfe nos campos de futebol. S8o
garotos que abrom
os carros, visando os plásticos existentes dentro dos mesmos. Não há qualquer policiamento, nom mesmo
por par•'« -: -rHeriam ser destacados
te dos Vigilante»
para tais mlssõ* DBP. BMttJO UU.,.„^,
to terceiro secretário da Jamara Federal, salientou que
& presença do gcn. Mário Go
mea, como único elemento
alheio ao Bloco Parldmeniar
Revolucionário. deveil-HQ ,ir,
fato de dua atungfto no ciiumado «oaao-GohW, gniju (>i
sempre se colocou no m-j,,
certo. Também sua'Doa
penetração nau várias corrente*
existente» no Congresso, toi
fator deoi.sivo para nua eioi
Çào, que completou na Al»a presença do Pnm»'
dois parln»"»-"

I

• KN<4LA.Nu j , ......
tI_
TB José Vieira Slbut .• Jir
tores da Thalia se esmei
no bem atendei' sou
social, principalmente qun
ti( 3 tf
período carnavalesco uni t llllciondrio daquela loutadudi
Athlé do Tal - (By.
jui
mente o Inverso. DeSituci
para atender a secretaria
Clube, o homem ndo dei»
tra a monor acuidad» i II 14
com as solicitações do
Iro
associado, respondendoquuid
eortc.imente pt& ¦•--•> .,,.-.ras...
• DIRIGENTES DU
AULA ici
de e Seleto estarão reunidos
amanhft. na sede da Federaçat> Paranaense de Futebol.
para estudarem as primeiras
medidas com vistas no
quinto
jopo pela série decisiva do
certamo da Zona Sn'. Local,
Juizes n tabela de prer-os serâo assuntos de grande evidéneia. bem romo a pos libl
lldade de um comum acordo
para o término do campeonato no riomlnro. <I» qun'nuer
manuir,".
* ANTÔNIO BRAUA
NBTTO,
Jovem cheíe do Gabinete do
Instituto de Previdência do

- -.-o, uauuo
uma «esticaua» na Ilha daa Cobras. Co
mo nâo gosta de Carnaval,
Rrnga Netto «fugiu* com s\ia
esposa Yêda, para
o retiro
governamental, a fim de descansar durante no •<•«<¦ ¦«.

NQUlLiNOa, ue apartamentos em Curitiba, cada vez
mais revoltados com os àosür
dos aumentos das taxas de
condomínio em certos cdlfl
dos ila cidade.
'le quo referidos Queixam-se
aumento-íio feito* sem base, sem dlsclpllnaçfto o até mesmo som
sustentação legal. Os síndicos
aumentam as taxas na hora
no dia e no mês e bases que
querem. Enquanto isso, há In
qulllnos, principalmente d'
conjuntos para
escritórios,
que estão pagando con-'.--i
nlo mais nlto <>• ESFRIOU
ALu._:
da governamental de Importa
c&o de carros usados, amerl'•anos, do ano de 1962
pr's
frente, que seriam colocados
no mercado a preços mais ba
ratos que os dos veículos na
ctonaia. A medida, se posta
cm prática, seria de
grande
valia, pois seria fator fie
concorrênoia que possibilitaria a
baixa de preços •'¦ •• «•»•>•¦ ojt
nacional.-.
PRÓXIMOS DIAS 28 e 2fl.
funcionários interinos da Assembléia Legislativa do F.sta
do serão submetidos a examea, com vistas à sua efetivacilo. Um curso Intensivo es
tá sendo
ministrado, desde
meados do més passado, visando a preparar o corpo fun
clonal do Legislativo para
aqueles exames.
• <BOSTEIXA KM RTTMO
de

Carnaval 65 Está um Sucesso
ias com uma Nota Destoante

Carnaval» é u roportugum de
autoria de Cellna Luz, nossa
oorresj)ondente em Paris, quo
o «Jornal do Brasil» publicou
na edição de qtmrta-fclrn pns
sa<la.

Como ocorre em todob os ano»
o Carnaval curitibano foi anima
do realmente nos salões das so_
ciedades e clubes. As agremlaçõi« que fuzom purte da Conste
lucàu-C.iandu abriram o Caruu.
vai 65 niinu maneira repleta de
alegria animação; prosseguindu
a movimentação ate ultas liou»
ilos uias üogulntes. No sábado to
ram realizados bailes cm dezenovo ent dades, dando por ini.
ciada a folia da temporada de
63. 0 ponto nuirciuito da domin
guolro canavulescu o da segun
da-felra foram as festas dedica
das á putizada. Os salõo» dau so

O SERVIÇO DE alto-falanteu instnlado pela Comissão
de Carnaval para coordenai
e animar os festejos momoscoa de ma está entregue, ao
que parece, a locutores pou
co amigos do vernáculo. Os
erros mais crassos de concordáncia süo cometidos em no
me da folia de Momo. Tudo
acompanhado por
ritmo de
percussão, o que faz ainda,
'loer mais o ouvido.
APENAS QUATRO deputados compareceram à sessão
de ontem da Assembléia Leglslatlva, n&o havendo, assim
para a instalação
' quorum»
• novo período legislativo.

Interi no

cledudos qn« marcaram
progrn
maçôes ia crianças ficaram totul
mente leplotos c u iniciação foi
ensinada aos foliòua mirins, du
como pular o Carnuviil do sua
terra.
Somente uniu nota deiloanta
do Carnaval Mirim. O presidonte da .Sociedade liiteinuclolial du
A«ua Verde, contrariando seus
demais diretores responsáveis
pe
Io sucesso da fwta Infantil terminou eom a alegria das eriun,
ças fazendo parar a
orquestra
U|na hora após ter a mesma ini
ciado. A patteoda que se havts
preparado liá bastante (empo, pu

lOU o seu «'.,, nuvnl das 14 às 17
horas saindo decepcionada com
a atitude arbitrária do sr. Joaé
Borba Filho.
VILA ISABEL
A Sociedade Vila Iiabel, prot
tiúguindo com a sua trajetória de
ótimos tostas para os associado»
promoveu domingo uma das mo
lhoras festas osrnavalescas
da
cidade. Salões literalmente
lotados de foliões e folionas, fani.i i. . em piofusao, flzoram com
que o primeiro baila da Vila lia
bei so lurn.i-1, o ponto central
iIsh atenções entro as fentas pro

O Circulo Militar do Para»*, ainda com a decorarão do
TB Baile Municipal (com ree*»tos do Rio de Janeiro),
também
abrirá suas
portas'
*oJ« i tarde e hoje a noite.'
para doií grandes bailes anlmadon p»!o conjunto Medicina.

Na Sociedade Thalia estará
a orquestra «Klngs» para os
foliões que ainda resistirem
mala esta noite. O encontro
«ata marcado no ginásio de
««portes, onde. também serão
entregues os troféus para as

FAZEM

ANOS

HOJE:

SENHORAS
Maria Otilia. espuüa ii0
sr.
Juoundino Oliveira; Terezinlia.
esposa, do sr. Manoel Andrade;
Jurema esposa do sr. Aristides
Furtado; Solange Maria esposa
do sr. Mareio Pereira; Maria Jo
sé. esposa do sr. Américo Assim
ção; Myrthes. esposa do sr. .loáo
Pedro Slbil; Virgínia, esposa do
W. Fernando M'gliacclo; Eunioe.
esposa do sr.
Antônio
Carlos
Benfí; I-vdla, esposa do sr. E«.
rice Stelle; Ana Lúcia,
nsposã
do sr, Godofredo Rancei.

ASPECTO do esmo.ai na Sociedade Vil. Isabel, onde
a animação foi compl.ts. S.lõe. d. .nild.d."
estiveram superlotados.

CHEGA HOJE a Curitiba o
secretário do Teatro Jovem,
ultimará
que
providências
com vistas à temporada
que o
elenco fará no Guayra,
de
10 a 24 próximos, encenando
«A Moratória», de Jorge de
Andrade.

SCNHORITAS
Kuridlce, filha do casal Genul
no Marques; Jenir.i. filha do casal Vasco Leito e Silva; Sandra
Maria, filha do casal Carlos Miranda: Tinia filha do casal Ono.
fre Barbosa; Maria Teresa, filha
do casal Ernesto Truda;
Ana
Bestris, filha do casal Renato
Costa
Grande;
Maria
Aparíclda. filha do casal Euzebio

do casal Hugo Moraes; Stula Ma
rj- filha do casal Silvio Godoy;
Maria Eunice, filha do casal Hll
debrando Silva; MiMiza Thorezinha, filha do casal
Francisco
Torres; Solange Lúcia, filha do
casal Amadeu Faein; Maria do
Carmo, filha do casal
Guerino
'.Irisla; Eielita. filha do casal Al Marcondes;
Maria de
[.omdes,
fredo Virmound; Lenirà
filha filha do casal Ney G. de Araújo
do casal Benedito Bueno; Yara Barbara Vlrginia,
filha do casal
filha do casal Genlval Conta.
Sebastião da Azevedo.

Sociais
SENHORES:

Amorict» Pompou; Klavio Cavai
canti de Paula; Antônio Costa
Mranda; Cid Varela; Francisco
Taquos; Orlando Prado; Gervasio
Bacelar; Juracy Rodrigues; Juli»
César Pimpão; Ncptuno Filo; Al
varo Magalhães; Jnvéncio da Sil
va Ramos; Lázaro Go.bríol; Joio
Carlos da Oliveira: Sérgio Binovidos; Ollborto Tufa;
Knoltdes
Barbosa: V«ldlr L. Breda.

MENINOS

Marco Antônio, filho do casal
Alfredo Hha; Almir filho do es.
sal Antônio Justus; Wsldemar,
filho do casal Flavlo Miro; Mar
coa Aberto, filho do casal José
Inmério; Carlos Alberto filho do
casal Haroldo Cavalcanti; Júlio
César, filho do casal Ivo G.
Amado; Mario Fernando,
filho
do cnaal Juatlno Alvas; Afonso
Celso, filho do casal Ernesto Be
vilae,ua; Sérgio Augusto, filho do
MENINAS
casal Iran Albuquerque;
Eugê
Sheila Mara, fflha 4a casal Eu nlo filho do casal Eugênio Costadozio de Sa; Carmero Silvia filha e Silva.

MAnlca Alie, uma bonita me,
nin» de quinze anos, foi eleita
pela diretoria da Socledsde 21
da Abril rainha do Carnaval da
entldsde. Sob os aplausos
do
número de associados
grande
se
fez
que
presente ao baile de
sábado a rainha do período mo
mesco recebeu o manto, a faixa
e a coroa das mios da srta. Maria Naiáiii, Pereira de Campos,
rainha do Carnaval
curitibano
do ano pssssdo,
A folia 65 na 31 de Abril traru
correu em aucoeso-estoure eom
cordões animados, ÍMtajlas em
profusão, além de movimenta,
çao completa.

UNIÃO JUVENTUB

¦ TÉCNICO
NIVALIJO Gouvela poderá acertar a
qualquer Instante seu ingresso na
equipe do Rio Branco de Paranaguá. O ex-preparador do
Motropol de Crlsciuma, tinha
Hfração telefônica marcada
para ontem, com os dirigentes
do clube do litoral, visando
iniciar os entendimentos. As
demarches poderflo estar con
cluidas ainda no correr desta
semana, com a realização do
contato pessoal entre o treinador e o presidente Arthur
Miranda Ramos.

B, para encerrar esta coluna
•rmagra»
nesta
terça-feira
«gorda», uma nota curiosa,
vinda da Bahia de todos os
Santos: o cemitério do municipio de Amélia Rodrigues,
construído pelo Prefeito Gervasio Bacelar, foi uma entre
as dezenas de obras que êre
fez questão de inaugurar no
dia anunciado. Talvez
por lato os fatos ali registrados
tenham sido ao mesmo tempo
De 10 a 24 de março, no
patéticos e
pitorescos...
O
pequeno auditório do Guayra, pre#to
quiz inaugurar o cea curta temporada do elenco mltério
no dia
previamente
do Teatro Jovem do Rio com marcado,
mas era necessário
a peça «A Moratória», de Jorque pelo menos houvesse um
ge Andrade, um dos mais ex- cadáver. Em
Amélia
preaalvoa êxitos da temporada sues e adjacências não Rodrimorreteatral carioca do 1964 '65. O ra ninguém,
e então o sr. Gei»
critico Geraldo Queiroz, vefe- vasio
Bacelar mandou vir de
rindo-.se à encenação, disse
que Santo
ttexto e espetáculo são de ca- o corpoAmaro, sua terra natal,
de um seu contermtogoria:f,
acrescentando
neo que estava para ser se¦sta peça é mais bela e bem que
esali, dizendo à familia
crita de toda ' a história do pultado
do defunto que pretendia hoteatro nacional».
mcnageá-lo.
No
cemitério,
houve discursos comovidos e,
no final, um «Viva o Prefcito!*, proferido por um
pa.renEatá de
volta ao
Brssil. te do morto..

DB ABRIL

Na Sociedade Rio Branco
a
festa carnavalesca foi tio «mimeda que o sarau programado
psrs terminar As 24 horas de do
mlngo prolongou-se ate às trís
de ontem. A entidade presld'ds
por Rodolfo Bois pretende rsedl
lar o sucesso de domingo logo
iiiais is 23 horas fechando com
chave de ouro (ou de confetes
e serpentinas) o Carnaval 65.

CÀCÓFAQO NAO EXISTE
para aquele locutor de unia
emissora local, que sábado a
noite transmitia «flsahes» de
um baile no Sociedade >lo Bacachar!. Multo animado, pon«¦ando talvez cm fazer
graclnhá, dlssei Ale a um comr.n
nhelro
o fazendo-se ouvir
"or milhares de ouvintes:
Cuidado, quase que enflaste
''•""•"'""ic na
boca d»l«

após
demorado
estágio
na
Europa, a atriz Odete Lara,
8firman,dp_ aue ,*Pajis- > .a lu.
gar mais lindo do velho continente,. Desmentiu os boatos
de namoro com Adolfo Celli.
afirmando serem apenas bons
amigos. Falando de seus
pianos Odete inclui uma co-produçào franco-brasileira, onde
teria papel destacado e
partlcipação nos lucros. Para lato já entrou em contatos com
Clouzot, o deverá enviar seu
produtor a, Europa, a fim de
acertar os detalhes do filme.

)!

RIO BRANCO

FLASHES
Ultimo
dia
de
carnaval- melhores fantasias
(masculiTerça-feira
cm nas « femininas),
gorda,
que
Inscrita?
Curitiba não parece i>er tão desde sábado.
gorda, tio fraco fam se apresentado o carnaval por aqui;
Foliões há, sim, como cm toda
a parte, porém noss,.\s foliões
E,
aqueles que não são
nâo parecem ser tSo foliões sóclon para
de nenhum desses Clucorno os outros foliões, de ou- bes. há uma Indicação
espetra» terras. A animskçâo, na ciai: o n Baile
Popular Carrua e nos clubes, é muito re- navalesco da Prefeitura
Munilatfva, com alguns brincando, cipal, nos salões
outros apenas olhando... 6s- tico Paranaense, do Clube Atle»
com Ingreste carnaval de 1D6S não des- sos vendidos no
próprio local.
re» a tradição dp que o camavai, em Ciiritíha. npiu chega
a ser carnaval. Apenas uma
festa diferente. De qualquer
maneira, existem programaNoticias vindas de GuaratuÇ6*s por ai. para aqueles que ba dizem que esteve bem acialguma
coisa...
ma
da expectativa o carnaval
pretendem
daquele balneário. O Jate Clube, que ofereceu bailes todas
as noites (inclusive hoje) registrou um público realmente
O Club»
Curitibano.
eom numeroso e animado, inclusive
programações nas quatro noi- com veranistas de
tee, encerra hoje, na sede cam- Matinhos. O conjunto Caiobá e
de Beppi
pestre (Água Verde) sua ;Sin- e seus Solistas marcaram
a
farda Carlocav. em homona- cadência dos folicV-s.
gero ao rv Centenário carioca,
O bau> ter* inicio *s 23 horas

mavidi» no bairro do Portio. 0
diretor aoeial Franclieo Sacerdo
te e o vlce.presidente Antônio Sa
cerdote nlo tiveram um momento sequer da ealma tal a movi.
manlaçfio reinante. A sociedade
volta nojo a repetir o sucesso
carnavalesco,

A PETIZADA ,e divertiu a v.lor na Sociedade Rec,e3.N„
Vila Morflonau.
fantasia» e uma bonita fe.ia para os filhos dos associados.
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GIRANDO NA CIRANDA
•• — A música, mais cantada
nos salões da Ccntrtelaçio-Clranda foi «Mulata Yé ré Yé» a
exemplo do que ocorreu pela cldade inteira. Aa
agremiações
prestaram uma homenagem ao
4o Centenário do Rio de Janei.
ro, entoando «Cidade Maravilhosa».
•• — Uma particularidade
que
foi notada, A proibiefio do lança
perfume desgostou muita gente;
para compensar ,os foliões fize.
ram uso ,em grande escala do
confete. Quando um folião abria
a boca para cantar o outro jogava um punhado de confete.
Tornou-se o Jogo do confete a
brincadeira mais apreciada nos
salõos.
•• — O cortejo do ícaro
Atlêtico Clube que acontecerá as 6
horas de amanha promete ser
uma das maiores atrações do fim
do Carnaval. Idéia sugestiva dos
comandados de Lauro de Carvalho Chaves presidente.
•* — Nosso companheiro
Mau
ro Tlcianelli, que ae encontra na.s
matas do Rio Pardinho fazendo
cobertura policial jornalística,
pretende estar em Curitiba ainda
hoje. Saudades do Carnaval <la
Constelação...

-tf

BEisioTLlvíân
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Houve concurso, do

imperou a rlqueas. de linu.
alas no baile de sibado ns Socledade Un'So Juventus. Lindos
brotinhos, fantasiados de índias,
baianas; colombinaa entre
outrás intérprete» deram um co.
lorldo diferente ao Carnaval dá
entidade. A fosta da União Juventus esteve ótima.
.Vo domingo, grande foi o nomero de eranças que compare,
ceu à líeár. campestre psra
i
sua festa, impressionando
aos
próprio! dirigentes elo clube. A
¦'"¦«-i tomou conta de todos os
foliões mirins.
CARNAVAL PATU HOJE
Prosseguindo eom nosso Calendárlo-Ciranda, eis o quadro
»sl das feetas que encerrarão ge-o
Carnaval 65 nos clubes e sociedade» de Curitiba:
— Sociedade União Juventus
is 22h30m, com música do
conjunto Cairos e comando
do presidente Rizio Wacho
wiez. Hoje haverá concursos de fantasias, masculinas e feminina», alem de
presença destacada do Blo
ro Carnavalesco Em baixadores da Alegria (segundo
lugar do Carnaval curitioano deste ano), sob o comando do foliio José Cadilhe de Oliveira.
— Corltiba
Futebol
Clube.
Continuação de um
dos
inals movimentados programas momescos da cidade.
Orquestra Havaí e inicio
prev!eto para as 23 horsb
Bonitas t animadíssimas
folionas estario presentes,
encerrando o período carnavalesco no clube.
3 — ícaro Atlético
Clube.
O
Carnaval è no ícaro, denominacão dos festejos momeseos da entidade. 'hoje,
Haveverá festa infantil
a
partir das 16 horss (até às
30). Depois das 23 (e até
às 6 de amanhã), o baile

do» adulto». Aí 6 da tnann*
o presidenta Utuo de
Carvalho Chaves
eomnndsrA e cortejo de foHfte,
que percorrerá ruas do bal
ro do Bncacheri, «esterran
•'•<¦ o Carnaral es
—
4
Sociedade Vila Morgenan,
As 32h90m, baile aos adaltos som musica da orquea
tra Pingüim. Comando do
diretor social João Segan.
8 ~ Centro Israelita do Paraná,
às 32 horas, com a partlelpacto de lindou brotinhos,
fantasiado* e animadíssimos. Música de boa orques
tra.
— Sociedade Unlâo Bacacheri, oom múeloa da orquestr« Eaodalrantes,
prossegulmento dos festejos momeseos, a partir dai 22,80.
horas, Supervislo do presldente Conrado Carlos Zsser,
assessorado por eílolsnta equipe de diretores.
— Sociedade Vila Isabel, ás
23 horas, eom ritmo bem
cadente da orquestra Havana.
—
Sociedade lt. Branco. As 23
•
23 horss. eom som musical,
carnavalesco, do conjunto
Garotos Unidos, Comando
do diretor social Valter Alfredo Kugler.
—
0
Sociedade do Portão. A par
tlr dos 22 horss, com orIdilio.
questra
Presença
assegurada de alegres íoIlonas.
10 — Vila Hsuer Esporte Clube.
infantil às is horas e sarau apor.
11 — Vsaco da Cama Futebol
Clube, às 22 horas, com
Ary e seus solistas.
12 — Socledsde do Batei. Infan
til às 16 horas. Para adultos às 22. Miifiica da orquoutra Iguaçu.
U — Sociedade do Boquelrio e
Tupinambá Futebol Clube.
Festa infantil às M horas
nos
salSes da Boqueirão.
As 21 horas para adultos
—
14
Sociedade Cabral. As 28 hò
ras bailo memesco animado pela orquestra Sumarém.
18
Centro Mineiro, nos
aalõeg do Centro Gaúcho do
Paraná. As 23 horas com
música de ítalo o seu conjunto.

,

Carnaval de Rua
Pelo Canal 6

A Já popui.i, .. iiuãue (je ,. .
portagens estorna} do Canal 6,
estará novamente focalizando o
Carnaval de rua. Das 20h25m
às 2Ih, no horário de "Krontc:;
da sorte.-, das 21h ás 211i30m
e ua.s 22h.l0m em diante, Telespectadors do Paraná e San.a
Catarina pu.'e: u ver o aensacional de.ifilc le l>lo;ua, .-:coIas de samba e rai-.-og alegórlcos, além das uooircneias em
plena avcn;'.':i ,?-•*., -

1s1e|; ipIuIdieírí
ofrMiíAj» A

Mensagens

J

Principal, leu.. *.-anuguâ e de Santa CaUr.ua, cheSaiu nicu..:";.;i;, cie felicitações
a equipo ü por::.a (e icontoai
Io Canal B («ela rsporiag-èm d.
Vila Guaira. fo:\::-ando o eletrizanté jõ.-;o e-.'.—,„, \-.-.
de e Seleto.

Telenovelas
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HAMILTON ROCHA
HORIZONTAIS
1 - (Símbolo químico) Aclimo. 3
Um certo. 5 - Risca. Traço. Arraia. 7 - (Meei.) Comunicar ou fazer
comunicar um conduto ou vaso com outro da mesina
natureza ou
não. 10
Símbolo químico do actinônio. 11 - Montanha
do Irã. 13 - Não acertar em,percorrer; (ant.) ofender.
15 — O mesmo que sinhá.
VERTICAIS
1 —: Negra, tenebrosa. 2 - Templo do
profeta em
Meca. E' da particular veneração dos muçulmanos.
4 Natural de Lião (França). 6 - «Antes
de Cristo». 8 Baia; anooradouro. 9 - Caminho orlado
de casas numa
povoação. 12 - (Abrev.) Lira (moeda). U - Graceja; escarnece; sorri.
SOLUÇÕES DO PROBLEMA ANTERIOR
HORIZONTAIS:- 1 - Fa. 3 - Era. 5 Naná 7 - Or
feio. 10 - Ao. 11 - Ara. 13 _ Riton.
15 - Ala.
VERTICAIS:- 1 - Feno. 2 - Arara. 4 _
Anfora 6 - Ae.
8 - Aata. 9 - Oró. 12 - An. 14 - l|.
(N,0 789).

RÁDIO É NOTÍCIA

•J

á

A equlpq telc. l,. .i du Canal 6 já estuda o lançamento
de nova tolenu.cl.i usainj
seja apresont no o último que
oapitulq do Kiie...'o u.ual. .-Uma
riór no aflfalto»; .Vão ue descuida a Dii-.;;.".,. Artística da
emissora íAssoolada», na apresentnção de grindés espetaeulos
tea raia, especialmente
dns telcnòyalaà er.i grande evidònçio, Além dos oonstanleí,
estudos c intensos trabalhas,
novas còntràtajôos de. grandes
valores da arte cênica são rea- |
llzncios. forinando uma das me
RIN
TIN TIN
Ilinres equipes da tevê brasi- RIP E RUSTY ESTÃO FAZEtf- tura, mulís
«eío, em M„ „„.
letra. A íiróximn. telenovela, serã o sexto lançamento do Canal
6. confirmando estar realmente
preocupado com uma das promoções que agrada - e muito
— noa seus slntoniziulores.
RÁDIO CULTURA
PONTO CRÍTICO
Sucesso o lancamente ^t FSr-RSncjo
jOSè Mãifíí fiQ.10
Kc. — Sintonia da Sorte»,
2 1 h 3 Om
RADIO MARUMBY
O «dr. Thomnson» revelará .
acontecimentos altamente eGrau máximo à «Equipe H-8». Excelente*
«porta,
motivos. Seus clientes, corn
dos melhores saiões carnavalescos. r
çjens
os mais dramáticos proble.
DIFUSORA PARAW
mas psíquicos, viverão cenat
revestidas de grande sentido
As 15h30 de am>»nliã, «tova apresentaçSo
do «Oube
humano. Uma
hora sonsainfantohjuvenil». Programa de
cional. Uma hora da grande»
palco-auditórlo da Rádio
Difusora Paraná, de Loüdrina
conflitos
emocionais. Hoje,
RÁDIO JORNAl
às 21h30m, pelo Canal 6, o
grande sucesso: «Ponto Cri.
resP°n<íe com multa eflclênefa
ticos.
peh
di^,C,emJar
discoteca
da r?Í^anl
Rádio Jornal dô Maringá,

U
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Polícia Paulista Conseguiu Desbaratar Quadrilha que
Roubou Cr$ 500 Milhões do Banco Moreira Salles
:,.

^f-"!'^.^^^:^^...,...,,,
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SAO PAULO, l.o (Meridional)
A policia recuperou 40!» dos
500 milhões do cruzeiros que
da «perua»
foram roubado»
e
Banco Moreira Salles
do
prendeu cinco don oetc assaiHvangelos
Piegas,
tintes;
Kirlugis
Karpages,
Theodoro
KiringlK
karpages,
Klcftchis
Georges Tsnldls o Míchcl IinKilp. Garefalos Krázér o C!eraslmoa Andréa» Tsblls ro en-

contram foragidos.
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PISTOLEIRO

ABORDOU

Evangolos Dcmetrius Flengas, algemado, um dos
participantes da quadrilha de gTogoa que assaltou
a aperua» do Banco Moreira Selles.

"PERUA"

George Andres Tsolias, um dos participante*
da «gang» quando ora removido
para o O.l.

Carnaval dá Pouco Trabalho
às Autoridades: Fiscalização
Rigorosa é Feita nos Bailes

No aspecto relativo à Policia, o
Carnaval curitibano vem transcorrendo com bastante sossego, o número de pessoas e foliões detidos
por cometerem infrações é mininirno c nenhum caso gravo ou fatal foi registrado pelo menos rela
cionado diretamonto com as íes
Ias carnavalescas.
Houve apenas
uma tentativa de homicídio na qual
foi vitima um menor, alvejado por
um seu companheiro no baile.
Trata-se ríe Mlguol
Jerônimo.
com 16 anos, quo foi alvejado por
Calhardo Camargo, cora 19 anos.
isto ainda por causa de ciúmes da
menina Maria Isoldo.
A policia mantém rigorosa fiscalização nos bailes,
cumprindo
determinações superiores, detendo
os infratores que se encontram ar

A

mados, ou por ofensas ao pudor,
ou que se encontram embriagados
de modo que causem escândalo ou
a segurança
ponham era perigo
própria ou alheia c, principaimento
aos títepredadores de bens públiCOfí.

"Habeas-Corpus"
O juiz de
direito
Adhemar
Sigwalt, da 5.a Vara Criminal,
está escalado de plantão a í.m
de conhecer dos pedido» urgen
tes de «habeas.corpus» nos dias
e horas cm que não houver exForo
da
pediento normal no
Capital durante a semana compreendida entro 27 de fevereiro
a 5 de março. Endereço:
rua
Dr. Murlci 479 apt. 72.

"Travesti"
e o Desfile
Ho Operário
As autoridade* policiais
que
se encontravam no serviço
de
ronda, efetuaram a prisão
de
quatorze «travesti, quando deixavam os salões da
Sociedade
Beneficente Operária, do
alto
São Francisco. A medida policial
tem por objetivo evitar o tradi
clonal desfile do ;terceiro sexo»
que deveria ser realizado naquo
Ia sociedade.
Mesmo com a prisão dos ttra
vesti.-, a policia ainda não está
certa de ter evitado o desfile em
virtude de aiguns dos <candidatos* terem conseguido escapar,
sendo quase certo que
tentem
realizar o desfile, mesmo i revelia da lei. Ainda que diante
das ameaças de prisão, ot parti
cipantes do tradicional
desfile
tícclararam que vão tentar aua
realização, sob a alegação que «a
segunda feira t nossa».

EM 5 SESSÕES
HOJE
- 15,45 17,45
13,45
às
- 19,45 e 21,45 horas

AVENIDA

UNIVERSAL INTERNATIONAL APRESENTA O DRAMA DÊ ALTO
SUSPENSE:

"CILADA DIABÓLICA"
Salientando os Astros:

DAVID KNIGHT - MOIRA REDMOND - BRENDA BRUCE
Proibido para menores de 18 anos.

MARABÁ - Hoje

GLÓRIA RIVOLI
Hoje em 4 Sessões

2a SEMANA
Hoje * 4 Sessões

às 13,45 -15,45-

às 13,30-16,00-

FRANÇA FILMES

19,45 e 21,45 horas

19,30 e 22,00 horas

apresenta:

COLUMBIA PICTURES

UNIVERSAL

0 AMANTE
DE 5 DIAS

apresenta:

apresenta:

EM 4 SESSÕES
! às 13,45-15,3019,45 e 21,30 horas

Em S&pervision Salientando os Astros:

Michelíne Presle

"Almas

Em Eastmancolor saEm CinemaScope Salientando os Astros:

Joan
Diane

Jean Pierre Cassei
Proibido até 14 anos

ÜL

Mortas"

PAVILHÃO 7

Crawford
Baker

Proibido até 18 anos

lientando os astros:

Gregory Peck
Tony Curtis
e
Angie Dickinson

Após eliminar uma sírio de
pistas, as autoridades da DeHomicídios
conlegada
de
centraram todas as investigaç&es em torno de um aulomóvcl usado na hora do assalto.
O volculo foi utilizado para
atrapalhar o transito na rua
Libero Badaró, desviar a atenção do um guarda que t.rabalhava no semáforo e facilitar
a fusa dos assaltantes.
Michael Basllo — que dlri— foi o prigia esto carro
meiro
elemento
do banco n
jser identificado e preso, quinta-felra ílltima. no Itlo de Jurtclro. Interrogado, o assaltnn'
te denunciou os comparsas,
Outro3 quatro foram presos
sábado, pela manhã, numa estamparia da rua Marambala
n.o 335, 4.o andar, Casa Verde,
onde também foi
encontrado
o dinheiro roubado.
Para a Policin, falta esclarecer
apenas
um
detalhe:
identificar o elemento do baiT
do que assassinou José Pepo,
o bancário quo tentou reagir
ao assalto.
Um revólver calibro 32 e dois 38 foram apreendidos na
estamparia
Josó
Pope foi assassinado pela primelra arma.
Alguns dos assaltantes upun
taram Garefalos
Krazas, como sendo o assassino do Pepe.
Garefalos
nlntln
entretanto,
está foragido.
Interrogados,
cxunoficlalmente, na Delegacia de Homicidlos, os assaltantes confessaram que já haviam tentado
o mesmo assalto quatro vezes
antes, sem êxito. O roubo do.-;
500 mllhóes e a fusa foram
cuidadosamente planejados.
So o bando tivesse sido perseguido, após o assalto, dois
garrafões do gasolina seriam
usados para
provocarem Incêndlo Ba rua. o Interceptar a
perseguição, Como não houve
perseguiç&o, o combustível foi
abandonado no Jardim Francisco Marcos, onde os assaitanto transferiram dinheiro da
<;perua>
do banco
para um
carro DKW e fugiram.
Todos os elementos do bando são parentes — irmãos e
cunhados — o agiram sob a
orientação de Kvangelo Flengzs, que arquitetou o plano.
Apenas Machi Solias tem bigode natural; os outros usaram bigodes postiços para assaltar.
As
autoridades
expediram
radio à Policia de todo o pais,
na tentativa do prender Garejalo Kr.ir.as e Machi Solras.
Apurou-se que o primeiro egtá no Rio da Janeiro e o outro em Nova Odessa.
Os 465 milhões de cruzeiros
Já foram entregues ao Banco
Moreira Salles. Dois funcionarios do Banco conferiram a
rult06a importância na De!^
gacia de Homicídios, e a entrega do dinheiro foi feita na
dos secretários
da
presença
Segurança Pública e dP outras
autoridades.
PISTA E PRISÃO
Informado por testemunhas
ooulares de que um carro havia atravancado o trânsito na
rua Libero Badaró para faciMtar a. fuga dos assaltantes, o
delegado
Corollano Nogueira
Cobra, depois de tor investigado sem êxito uma gérie de pista*, dtcjminoii um levantaSnento de todas »fl multas aplieadas no dia do assalto naquela rua. O levantamento foi
reaUaado em três dias e uma
Has multas chamou a atenção
das autoridades: Michel BasiIo teve seu carro — VolkswaSrett — multado e guinchado. O
automóvel foi removido ao palio do DST e dono desaparceetl B&o se preocupando mais
em recuperar o veiculo.
O guarda-clvll Josó Alves do
Assis (mat 17.339), que estava
de serviço, no dia do assalto,
no semáforo da rua Libero Badaró, próximo ao Largo de S.
Francisco c que chamara o
guincho para o carro do Michol foi convocado â Delegacia â9 Homicídios para prestar Informações. Disse que pen
sara em procurar as autorldades, antes, para contar o fato,
mas um inspetor da corporação
o Impediu. Esclareceu, depois,
que o carro guinchado tinha
chapa do Rio de Janeiro, onda
havia sido alugado por Michel.
Este, abordado
pelo
guarda,
desculpou-se,
afirmando
que
não conhecia bem São Paulo
o por isso Infringira, a lei do
trânsito. Descupou-se e desa«
pareceu apressadamente-, causando certa estranheza ao policiai.
Du posse destes detalhes as au
torldades apuraram que foi a
Auto Drlve Rio de Janeiro que
alugou o carro. Na. localldora,
levautou-oo o endereço do Mlchel — rua Barata Ribeiro —
naquele Katado.
O adjunto da Delegacia de
Homicídios Paulo Leandro s os
investigadores Luís Ollvarts e
Carlos Nascimento foram ao
Rio, quinta-feira pela manhã,
e a noite, cercaram o prédio
ond© reside Michel. Um dos pollciais subiu ao apartamento do
assaltante «' identificou-*» co

monto dos 35 milhões de cruzei
ro.i os assaltantes contaram que
o dinheiro foi usada para comprar alguns automóveis. Nenhum
carro, entretanto foi apreendido
até agora.
Por outro lado, as autoridades
um
investigar sobre
deverão
carro marca Gordlni, que teria,
njudíido o Volkswagen dirigido
por Michel Uasllo a tumultuar o
Badaró
transito na rua Libero
sei
na hora do assalto. Pouco
6abo sobre este Gordinl. Há ape
nas uma informação o anônima.
A polícia i\o qualquer forma. In.

mo sondo um comerciante quo
tstava do posse de um chequo
sem fundos rtflCÜdo prflo malfnltor. Enganado, MIclict ncompanhou o Investigador até a
rua, ondo foi preso e conduzido a São Paulo num autonióvel cedido pelo Banco Korolra
cuminlio,
Michel
¦Salles.
No
punaou tratar-se do um assaito o acabou confessando o roubo doa 500 milhões: «Sou colega de vocês; não adlnntu mo
«u participei do
assaltarem;
do
Banco,
ussalto à «perua»
em São Paulo».
Horas depois, cm São Paulo,
Mlchol foi Interrogado no DOI'S o denunciou todo o bando,
Integrado por grego», seu familiares.
FORAGIDOS
Míchcl denunciou os outros ela
mentoH do bando sexta-feira a
noite, e sábado pela manhã
a
Policia prendeu mais
quatro:
Evangclos, Theodoro, Kleftesia e
Georgo numa ostamparla
que
elos mantinham no «iitimo andar
(4.0) dn rua Marambala n.o 335.
Michel acompanhou a diligencia
orientada pelos delegados
Corlolnno Nogueira Cobra c Ilone,
dito José Pacheco. Os policiais
chegaram à estamparia cercaram
o prédio, moblllzaram-se em or
riem ocupando os pontos ostra-

vostlgarâ.

FUGIHIAM PARA A ÁFRICA
Trôs dos assaltantes já haviam
contratado um despachante estabelecido no Hoin Retiro, pura
tratar dos papéis que lhes possl
billtariam viajar como imlgran,
tes para a África. 0j outros qun
tro elementos do bando viajariam depois So a viagem desse
certo. O despachante entretanto
ir_
havia fornecido documentos
regulares a outras pessoas anterlormonte o o Consulado de uni
p.ns da África negnu.se a recedo
ber os três pedidos. Depois
Carnaval os assaltantes iriam en
tr.tr oni contato com outro dospachanto.

DISFARÇAVA BEM

do 60 quilos) um outro mantl»
nha os bancários sob a mira de
sua arma, na «perua». Apóa s r«
moção do dinnholro. « qtmdrilhu
fugiu no DKW.
Logo depois da fuga, o motoris
ta Antônio Alves Feltosu conse.
de
tiras
gultt libertar-se das
pano quo atavam suas mãou e IIbertou os outros dois bancários.
Em seguida os próprios fundonários trouxeram a «perua» para
a Central do Policia c só ai a Po
llcla ligou o assalto com o assasslnio de Jofé Pcpc. pois a açáo
do bando na rua Libero Badaró
foi tão rápida que ninguém tevc tempo para perceber so era
um assalto ou - apenas agrossSo
h tiros contra o bnncario nssas-

slriado,

O Investigador RIolando Monteiro, da Delegacia do Vigilância
o Capturas, conversou cinco vc.
zes com usa. dos assaltantes —
—
ticrasslmo»
Andres
Taolls
rtupois do assalto, mas dosconhocia quo elo era um doo elomentos
do bando que roubou os 600 mlIhões do crawlros.
A estamparia dos assaltantes
está Instalada no prédio de pro.
priedade do pai do investigador,
na rua Marambala, O
policial,
a solicitação do seu
atendendo
dias
pai, estovo na firma três
depois do assalto para cobrar o
aluguel, quo estava atrusado doía
meses. O assaltante pagou
um
nies e pediu desculpas por ter de
continuar um aluguel atrasado.
lia uma scmnna, Gerassimos pro
curou o policial paro.
pedir-lho
um conselho: devia ou náo com«peruo»
Rural
uniu,
Wilprar
lys, dando 1 milhão de cruzeiros
de entrada. O investigador opinou
ser uni bom negocio. Gorassimoi;,
então quolxou-so do nflo ter to(Io o dinheiro da entrada:
nfirmon "Uo só possuía 800 mil cru/.eiros. RIolando Monteiro acha
que tudo isso foi feito pata que
niio so levantasse suspeita contra
o liando. Km três outras oportuencontrou-se
nidades, o policial
com Gerassimos, depois do assai
to, o uma vez tomaram café Jun
tos num bar próximo â estampa¦
ria
ESPtRITO
DE
EQUIPE

'

O caso foi entregue à Delegaela de Homicídios. A Polícia moblllzou-SO. Vários suspeitou ínram
detidos em São Paulo o outros Es
tados, Todos liberados entretap
to. Os álibis aprosontadiis convenciam.
A Poliria só tinha como pistas
dois garrafões eom gasolina que
o bando abandonou no Jardim
Francisco Marcos, uma barra de
ferro, alguma'tiras <le pano
dpedaços t\o algodão e folhas
jornais velhos, que foram deixados na perna assaltada. Investigou-sc sobre n* garrafões mas
il^>;íií5íí?À3S
tfâ®8>i& em nenhum posto OU oficina obteve-se elementos quo ajudasse
as autoridades. Foram feitas dill
c'e
genclas em torno das tiras
pano c a linitn coisa que se aptl
rou é que o tecido era de segunda qualidade. Às investigações so
bro 0 algodão revelaram que 01o
era de terceira categoria e usa
do em curativos simples. Finalmente, a barra de ferro: a Policia só conseguiu saber que ora
uma ponta de pnlia, facilmente
adquirida em qualquer ferro-velho. Depósitos desta natureza Io
ram investigados, mas nenhuma
informação mirgiu. Pesquisas com
Impressões digitais
colhidas
n:«
«perua»- também n;"u> deram resultado.
As autoridades perdiam «s esperanças quando decidiram pelo
levantamento das ocorrências de
trânsito, registradas no dia
do
asfalto na rua Libero
Badaró
Ai. surgiu a pista que levou ao
esclarecimento do crime, à identlficação do bando, e ã recuperaçSo de quase todo o dinheiro
roubado.
'¦::%S\::
TRÊS TENTATIVAS
:'Ctò'
¦:' ^::,ft
ífe^" ..
Evangclos arquitetou o
plane
do assalto durante seis meses
EVADIDOS
e
depois apresentou-o ao resto du
Garifalos Nit.o)au., Serasimos Andró Tsolias. Os dois estão foragibando, que concordou. Tudo os.
dos. Informa a Policia que André tinha passagem comprada para
tava previsto no plano: o assai,
a África. A Interpol ra!" averiguar.
to, a fuga e o transbordo do dl.
Conforme
tégicos e prepararam-se pura o
confessaram
nhoiro para outro carro. O ns.
el<s
salto, na rua Libero Badaró ¦—
pretendiam viajar e as barricas
pior de acordo com o plano pró
com dinheiro Seriam despacha,
viamente preparado. Surpreendo
segundo o plano •- so seria e.\>
das depois pelos quatro quo firam-se entretanto, quando
decutado em
circunstancias
que
cariam no Brasil
ram voi de prisão aos
oferecessem toda segurança
quatro
pa.
assaltantes e estes, quo na oca.
O ASSALTO
ra o bando. A oxecução foi teu.
Em plena luz do dia 27 do mé*
slão estavam jogando cartas, entsda três vezos, mas a
presen.
tragaram-se sem oferecer a mi
passado. Georges Tsaldls. Evanca de poücims e outros motivos
nlma resistência.
gelos Flengas c Garcfalo
não a permitiram,
KraNa quarta,
zat», armados de revólveres, ata
Dois elementos apenas estão
couseuiram glevá-la a cabo. Se.
carant a «perua» tio Banco, na
foragidos: Carefalo e Gerasimoa.
gutido o plano, o dinheiro seria
rua Libero Badaró,
As autoridades da Delegacia de
defronto
á
transportado para o DKW mima
agencia
da
Homicídios enviaram
radiogra.
VASP, Dois dos cintravessa pouco movimentada da
co bancários que transportavam
ma à Policia do todo o país pcav. Brigadeiro Luis Antônio ou
meio bilhão de cruzeiros para o
dindo a prisão dos assaltantes
no Jardim Francisco Marcos- As
Itaneo do Brasil foram forçados
foragidos. Itadiogramas especiais
circunstancias dn fuga
levaram
a descer do carro. Um deles. Joforam encaminhados Às policias
os assaltantes a preferirem este.
sé Tepe tentou evitur o assalto
de Nova Odessa c Hio de Janeiro
Último local,
Ainda de acordo
e foi baleado (tudo indica que o
pois apurou-se que os foragidos
eom o plano, os assaltantes cs
assassino
estariam nestas duas cidades.
seja Garcfalo Kra/.u<-\
tavam dispostos a abrir fogo con
Hoje as autoridades
que está fuiagido). 0 outro biin
deverão
tra a Policia, císo houvessa per.
cario, Orlando Slmoni, correu, re
enviar fotografias e fichas dati.
soguição imediata.
Após reagi,
fugiando-se na igreja de Santo
loscopicas dos foragidos a todo.
rem a tiros, eles fugiriam pára
Antônio, no Largo São Francisos Estados. A LNTERrOL, por
a av. Nove do Julho e. para in.
co. Os três assaltantes invadiram
sua vez, fará o
mesmo
com
tercoptar a viatura
perseguido,
-perua».
relação a todos os países
a
Um dos elementos do
do
ra eles atravessariam um carro
bando tomou o volante, enquanmundo.
• no caso o DTCW) na boc.-.
do
to que os outros doiy apontavam
O delegado Coriolano iNuguci
túnel daquela avenida e lhe atoa
suas armas contra os três banra Cobra ouviu oxtra.ofícialmon
riam fogo, usando os doi» garra
eários que permaneceram no vei
te
todos os presos, no DOPS e
fões da gasolina, que acabaram
culo: Antônio Alves Feito»
Só ontem «les foram removidos
(o
abandonando' no Jardim
Fran.
motorista), João dos Reis átium
ã Delegacia de Homicídios.
A
cisco Marcosberto Zumerlle.
imprensa as autoridades eselarc
O plano
funcionou
perfeita.
Enquanto isso, Miguel
ceram que os assaltantes foram
Basile
mente A única falha foi o guln.
mantidos no DOPS por algumas
prendia a atenção de um guarda
chomento do Volkswgen dirisi
civil estacionando «eu carro em
horas para evitar que o
caso
do por um dos assaltantes.
E
lugar proibido c próximo ao locai
transpirasse .antes do tempo-.
-ista falha levou o bando ã eado assalto. O gesto de Michel redeia.
NA BARRIGA
siiltou cm congestionamento
FLASHES
do
Os 4G5 milhões de cruzeiros
transito c facilitou a fuga do ban
delegado Vldal Pular Fer.
O
apreendios na estamparia,
(que
do.
nandes que ajudou no esc'ai'eocupa todo o- ultimo andar do
Com rápidas manobras i.ehccimento do caso,
desabafou á
prédio) estavam acondicionados
garam a subir numa calçada), os
imprensa: .'Tanto dinheiro dan.
em oito latões metálicos c nas
assaltantes fugiram, imprimindo
do sopa o a gente a ganhar tão
duas extremidades de cada
va
velocidade ao veiculo.
Pararam
pouco--.
silhame (boca e fundos)
havia
a «perua» do Banco, agora o'iO roubo foi praticado exa.
dez centímetros de goma
rígida por um dos
para
malfeitores
tamente há. um mês. O assalto
tecidos, colocada para esconder
,no Jardim Francisco Marco©, ao
'.perua>
à
ocorreu dia 27 de .iras cédulas. As oito barrica3 esta
lado da rua da Abolição, na Beneiro. às 13hl5m. A prisão
do
vara misturadas a quase
Ia Vista. Na curta
uma
viagem,
bando verificou se dia 27 de fe.
os
centena de outras que continham
assaltantes
desferiram
algumas
voreiro. mais ou menos às 10b
apenas goma para tecidos usada
eoronhadas nos bancários,
mas
15m., Diferença paru orn mês: 3
na estamparia. Elas estavam cm
não chegaraní a usar unia pesa
horas.
•
pilhadas ã vista de todos. Qttan
da barra de ferro que um deles
afirmsram
O Os assaltantes
do os policiais chegaram à cs.
carregava.
apena,s
que esparavam roubar
tamparia, os próprios assaltanNo JardUm Francisco Marcos
uns 50 milhões de cruzeiros da
tes tiveram
dificuldade
Eleftcsls Klriagls Karpages e Gepara
':perua>. Surpmenderam.se. qunn
apontar os latões onde o dinhei
rassimos Andreas Tsolis (este úl
do contaram os 500 milhões
ro estava depositado. Várias bar
timo foragido) aguardavam num
0 O assasslnlo de José Pepe
ricas que continham só
carro DKW. Para este carro o
goma
— conforme declarou um dos as
foram abortas inutilmente.
bando transportou os 500 milhões
saltantes — foi resultado do ner
do cruzeiros depositados em 5
vosismo do bando. «O assassino
FALTAM 35 MILHÕES
sacolos do lona. Enquanto doi.s
de Pepe — disse o malfeitor —
assaltantes removiam o dinhei
era o mais calmo e ponderado do
Para justificar o
desapareci.
ro (cada sacola peeava
cerca
bando».

;Íilll

Depois de uma árdua vigília
de dois dias, quando dirigiu e
esquomalizou as últimas dillculminaram
na
genclas
que
prisão dos assaltantes gregos
— e demonstrando fisic.tmente o cansaço resultante dos
longos Interrogatórios que orlentou — o titular da Delegacia do Homicídios, sr. CotioCobra, conce»
lano Nogueira
deu entrevista coletiva a ImNesta
oportunidade
prensa:
gostaria de encarecer e chamar a atenção para um aspeo
to qtie nunca deve ser olvidado numa
organização policiai, ou seja. o espirito de cquv
pe. Nesta altura, eu quero manlfestar
minha
satisfação
a
e o meu orgulho cm ser titular
desta
Delegacia,
porqti»
vojo nela o exemplo típico do
que .soja v-spíritodo harmonia
de equipe, do conjunto. Esta
investigação, da qual resultou
(Conclui ii!« página J.)
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INDUSTRIAL
Xeodoro Kirlakos ó o dono da
estamparia, ondo a Polícia encontrou o dinheiro. Ali estavam
ainda 405 milhões de cruzeiros.
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As armas usadas no assalto; de uma delas partiu o
-ii.projétil que matou José Pene D«« r.t km
Morei» Sale, CrS 465 milhõe» foram encontrados nest, estamparia,
„. WSpg^^^jg^

Curitiba, Terça-Feir«, 2 de Março de 7965
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CANIBAL

OU

FOLIÃO?
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Vale a perguntai Canibal ou folião? A ro.pn.t., o simple.i CanU
Jjl-lolião. A historia tombem o slmplns: Cunsido de «.omcr»
gcnle lá pt-lno florestas sombrias da Aírlça, ente ocanlbelsiiiho/- velo
lar com os costados em Curitiba. Encontrou lodo mundo
pulando
e alngiindo. E «nlmou-au, pcrquo gingar, u ginjar toem, o uma
deu «uns e.pocialidad». Culu no írevo, e r.um
de
verp.nslsmo
dadeiro mostre, /oi tílagrado» pela reportagem em
plono centra
do Curitiba.
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É COM ESSE QUE EU VOU...

No lesro, j fçlic cometo,, «abado a termina hoje, sa os foliões tiverem forcas
v„. agüentar m\% um dia. A||, Rei Momo, como o primeiro grego que tentou voar, também veio «o chão, f ixando-*o definitivamente, tom • sus
conraglanta alegria. A
tradicional sociedada do bairro do Baeacheri promoveu frés bailas carnavalesco* este
ano.

FICARAM SEM REIS
de Carnaval, durante a. festas dedicadas à petiIcnico, encarregado pala Prefeitura Municipal do
ruaval infantis, a petizada deixou de ter o. seu. .omenos que duxento. mil cruzeiro, para a. fantainfantis da Sociedade Recreativa Vila Morgenau,
ramiaçào, srta. Maria Regina Giraldi.

A lialiaulnha acabou de «emanar suai uva» em
Santa FaHeldado
velo pr o c.nlro, ainda com ieu traje. d.
«trabalho». Encontrou
um m.rano q,,e cUmííícou de «.nxulo», com
ioda. » cracterí.tL
«»l de bom íoliSo. «largando brasa»
na rua XV. Olhou, viu, gostou
entrou no meio da alegria, gingando • .ambando.
D»u «dois F„.
«o. pre c*, doi. passo. pr'a lá» dua.
gingada. „ prcclemou bom
alto: E' com é.te
que eu vou...

ouve Eleição Para Rainha
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Momo do Carnaval Mirim

Em vista do não comparecimento de muiIas crianças num programa radiofônico,
que
foi realizado domingo no Grande Auditório do
Teatro Guayra, não houve a eleição — inédita
no gênero em Curitiba - da rainha do Camavai e rei Momo infantis. Os dois
petizes, soberanos no período momesco mirim, teriam um
roteiro extraordinário a cumprir. Iriam
participar das festas infantis que as sociedades e dubes da cidade promoveram domingo, ontem e
naquela que seria efetivada hoje, levando alegria e animação, tudo na base de folião-petiz.

doa clubes elegeu seus soberanos mirins
culpa do titular d0 um proaruma radio
o concurso do rti Momo o rainha do Ca
a Municipalidade tinha reservado nada
mais bonitas. Na foto, os dois coúcranos
ao lado da rainha do Carnaval du ag
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animado
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A maioria
lada. Por
promover
beranos. E
tia. mirins

*
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As razões apresentadas pelo titular do
programa d©
rídio, encarregado que ora
da
pela Prefeitura Municipal
promover o concurso, não foram bem aceitas pelos responsavei* pela Comissão Organizadora do Carnaval
da Municipal;
dade. Estes, para salvar a situação, estão
prometendo desdo
já que o.certame seré levado a efeito no próximo Carnaval,
quando os estudos de implantação do concurso serão feitos
com maior antecedência.

NADA CONVINCENTE
Diretores de
manto da realização
ficaram aguardando
tar seua candidatos.
feitura na realização
gre, com mais uma

clubes o sociedades, ao tomar conhecide um eoneurso Infantil de Carnaval,
a visita dos organizadores pra spresen
Pensavam ajudar os elementos da Pre
do uma temporada momesca super aleatração.

falando â reportagem dominga s noite alguns dos
diretor©» sociais lamentavam a não realização do
inédito eer
tomo, esperando uma esplicação convincente doa
organizadores. Até ontem à tarda oc dirigentes desconheciam as rasoes da não efetivação da escolha dos soberanos mirins.
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A VÊZ É DA

«Arreda pr'a U gente grande, a m agora é nossa».
guenauc„.o, ao invadir o. «loa. da sociedade do
naval. A bnncadelra estevo boa ., não fora as
proi
.ária a «hora de Ir pfá cama». A baianinha ««lua
brincar, «mboru na cosie do
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PETIZADA
Koi o que dissedomingo à tarda * «oilrad» mn,
Cristo Rei, para^ LT fambóm
\u\fti.X
"d!
Ca I
b.cões do Juizado do Menores, a
uilrapu.
guri
d., cansada de tanto sambar, nem
por Uso deixou".
papai. Lugar mais cômodo...
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TEMPO DAS "LARANJINHAS"
Foi principalmente a coreografia que dtu ao «D. Fedro» o titulo máximo de um Carnaval
que tem
102 anos, pois começou em IBíio, no ít.vpo da. <da ranjinhas», das seringas a dos baldes d'água, de
tempo dos nossos uvús, quando Curitiba tra uma vila. Naquelo lempo havia escravidão,
que hoje so
transforma cm motivo do. fantasia. A escravidão deu lugar à abolição; os baldes d'água à.
bianaga.:
a. laranjinhas, às lanças-porfumes, que esto ano desapareceram do cenário de Momo. E, depois, o
que
virá? A ro ptlição do sambai
; W
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DEPOIS, A ESTAFA
Com aparência cansada, foliões e faliãs (principalmente estas), descansam, após exaustiva brincadeira
no salão da Sociedade Thalia. Nos primeiros dias do triduo foram dos mais
movimonfados os baile,
dossa sociedade, onde foi gr.-nde o número de ga retas do pernas do fora e a
presença de quantidade
enorme de fantasias. Os «thalianes» nularam um «carnaval
quatrocenião». qua valeu mesmo qujiro
séculos do folia.

POSSO

PARAR"

Dlwndo <çWao posso pafaf,
pxeciso pula» 4. qu»tro dia»», Oleci de
l-relta». Rainha do Carnaval do Clube Curitibano, acompanhada
por suas princesas, brincou • so divertiu na sede campestre de sua
soclodade. p Çuritibanp atrm da íleuma
britânica, este ano «webrando uma iradiçãm autíga o jaalixando um dos ma» moíiinentados
cainayals da cidade. Prejença da O.quaslra Copacabana,
qun anb
mon 01 doia primsiroa dlnr, ali a madrugada.

Emh» -L

ALEGORIA

alegria ouzitibana, üm
«oT^^
k manda
oranaa Beixo
peixo, ao
fundo,

QUE PASSA
la9(?taa' "» fardam os soieianoa da
^
«P!
completa,
q pobre cenário, sem matosa attaüíoa.
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«Concen trada» Vestiu
-v Aima/Yâ im
Tini
Rio
uatrocentão
KOUpdy eiTi lipi ca
Folia

Curitiba:
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A folia, do repente, dominou a cidade, encheu de vida, córes
o alegrias as hiiiin ruas o nem a Instabilidade do tempo Impediu
que milhares do pessoas assistissem ao Carnaval, á> vitória do
Bloco D. 1'edro II, que voltou n conquistar o titulo perdido por
um uno. .Mus embora a animação fAsso multa, a multidão era
menor que nos anos nnteriores e n, desorganização voltava a
Imperar, mostrando que muito falta para o amadurecimento
carnavalesco da Capital.
Nos clubes repletos, aumentou o mimem de fantasias o
a animação era mulor, pois o. curltlbano ainda prefere os salOes.
As grundes sociedades vestiram roupagem carioca do quatrocen
tos unos, talvez porque resultasse em maior movimentação. Das
grandes, foi o Tlialla a mais animada (multa garOta de perna
d» fora), mas o Curltlbano também saiu de épocas fleugmátlcas
o ii I i u folia superou as expectativas. O Baile Popular foi bom
(so os preços de bebidas 6 que mio estavam populares); o i 'urilllia. melhor ainda. E, por fim, o Operária, esto tino com menos
gente e menoi animação, pois seus oitenta anos do história começam u envelhecer o espirito dos foliões..,
«A Mulata Y6, Yó, Y6» foi a marcha de maior sucesso o o
Caruaval-6'5 resultou no desnpnreelmcnto do lança-pcrfume, que
ufín havia nos snlõcs.
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D. PEDRO CAMPEÃO
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Com 41,37 dos 50 pontos máximos, o Bloco Carnavalesco
D. Pedro II conquistou o primeiro lugar no concurso realizado
sábado, nu avenida João Pessoa, com o tema «Abolição da Esrrnvnturn» o ns fantasias com enredo na abolição. O «Embaixadores du Alegria» obtevo o segundo lugar, com 88,63 pontos,
vindo n seguir o sColorndo», com 37,75.
As demais colocações foram ns seguintes: «Nao Agite», com
33.75 pontos; 5.o lugar — Escola do Sn mim dn Batei, com 25;
G.o lugar — Aristocratas do Ritmo, com 23,75; 7.0 lugar — VIU»
Tlngül, com 20,50; 8,o Itignr — Verga Mns Nao Quebra, com
12,10; D.o lugar — Gente do Morro, com 10,25; e lO.o lugar —
Ases do Brasil com 7,25 pontos. O Cordão Cnmavnlcsco Bolai
Preta nfio concorreu esto ano.
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SORRIR H SAMBAR
Para as garotas — que compareceram em grand» númoro aos bailes de Carnaval désle fno — a folia
foi divertido, motivo para sorriso, qu* esboçam enquanto caem no samba- Com fantasia-, de havaianaB,
russas e do ioda» as nacionalidades, deram um co lerido diferente ao triduo, pulando com muita animaçào. O problema ó quarla-felra de cinxas, ama nhã, quando o Carnaval passará o só voltará, depois de um lcngo an o de preparações.
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COMISSÃO JULGADORA
A Comissão Julgadora estava composta pelos seguintes
membros: Hélclo Buck o Silva, presldento da Comissão Municlpal do Carnaval; Oswaldo Pereira Lira, presldento do Sindicato
dos Músicos da Guanabara; Paulo Goulart, ator e produtor de
TV; Eala Schnelder, atriz; e José Renato, diretor e produtor de
teatro dn Guanabara, Quatro fatores foram levados cm conslderãçuo: batucada, fantasia, canto e coreografia.
Sabc-so quo o Bloco Carnavalesco Embaixadores da Alegria
n3o ficou satisfeito com o segundo lugar, recusanda-so inclusive
a receber a taça a que tinha direito, que foi entregue, às três
horas da madrugada de sábado para domingo, pelo presidente
da Comissão de Carnaval, aquela escola de samba, na Sociedado
Tlialla. O principal fntor que levou o Bloco D. Pedro II a obter a
vitória, segundo membro da comissão julgadora, foi a coreografia, apesar da boa apresentação dos Embaixadores.
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O pele-varmclha, pintado com as cores dc guorra do
selvagem do batuquo o do samba. Chegou ao so
eos da cidade, nas ruas do centro, rum autêntico
ilnuaram a salvar o Carnaval curiiibano. quo tam
entretanto, ioi o

«w \: sj^wsj^^f^^^®

w^llllãllss
*% -':«HPSS

IMP*
ípv
HE

":¦

mm
':'-'¦¦'¦:¦•'¦:¦:'¦-¦:¦:-'¦¦'¦¦¦

'.;;:::-.''';¦-:¦ ...

¦.'¦:¦¦'¦'¦

¦.. ¦¦. . :.'.¦: ••-.-. :¦¦'•¦-'¦.':¦ .:'-'-^ ¦'¦'-¦.. ¦'¦•¦¦¦

¦'¦.¦'

'¦¦.¦:-.

•

•,.-¦..¦.-:¦.

.¦':».•>>-':>>:-. '¦"'.'•'' .:";¦¦;>.¦.: ¦*-

'

tJ;£J11I81II1í^
É

&¦¦¦'¦<¦>~:-)¦¦'.>t:¦¦'-

-¦¦¦<¦¦:

'"-""W"»1»»"™

val>, as lindas moninas quo «se mandaram» valendo
meio ao erguimenio de braços, passos compassados,
faliar o confete, as partículas de papel quo tornaIas folias, de «sarongue» e outras veslimentas, pereram as donas do reinado de Momo.
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DE MACHADINHAS A MÃO
Na falta da lanca-perfume (proibida noslo Carna
para a Folia-65 resolveram faier uso do confete. Em
sorrisos nos lábios, machadinhas à mão, não podia
vam um pouco mais animado o Carnaval. E as bonl
nas de fora ao som do batuque,
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Oeste misterioso, faz ressoar no tamborim s alegria
berbo a apresentação dos diversos blocas carnovaloscshow» para multidões. A» escolas de samba conbém esta ano pecou pola desorganização. O desfilo,
melhor dc iodos.
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A folia estenda os braços para a frente e parguniai «Vamos enIrar no samba?» Estava na Sociedade Thalla, Ao lado da sua companheira, lambem emérita sambista, procurava alegrar mais ainda
o já alegre ambiente. E, trajadas de havaianas, complementavam o
dito de que «o Carnaval ó do fogo». Dançavam • pularam até o
amanhecer, dormiram do amanhecer nló as 12, ès 13 trocaram de
«maquiliage» • caíram no samba ao batuque do yó, yó, yó.
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CARNAVAL PARA

As sociedades dos bairros llveram um período ani
tensa, com Iodos os foliões procurando arrumar
lotados. O povo foi em massa se divertir, cantando
alguma coisa do presente. Pulou santo quo ató se
sar nos seus proble

ESQUECER

mado. Já nos primeiros dias a movimentação foi insuas fanirsias. E os clubes ficaram com S6us salões
músicas de Momo do passado (principalmente) o
esqueceu que já nesia semana sorá abrigado a penmas do cotidiano.
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BROTOS

NA

FOLIA

O bailo da brptolândia da.Circulo. Militar começou eêdo o tão logo a Orquestra Cinalândia fêr ressoar o rlímo da folia
as meninas,
inóças parilram para o meio do salão,, pulando e cariando, cantando prin:Ipalmonte «Mulata Yé, Yé, Yé»,
o maior sucesso do presente-Carnaval, Animação lolaj n/iejuela sociedade, cuja decoração inspirou-se, como nos demais grandes clubes, aos
do•¦-,J
quatrocentos ano»
•
.. . :Ei»' de.Janeiro, .
¦
t ¦
;

/

DA

ÁFRICA

PARA

CÁ

AulínHcos «diplomatas» da. Afrlcapara o Brasil, comfanlasln de. canibais africanos, o,
j ai
.
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«Emhatoj»,,.
„apresentações, no Carnaval curltlbano. conquistando o segundo lugar Impre«ionàr^, m «! ! • " da,Al83ria» repnaaram as boa»

