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Reunida onlom, a direção do Banco do Brull,velejou o sr Paulo Kondor Bornhau,,,, pora, 
""

mal» um p.rlodo d.4 anot, dirigir . Carteira di Cridito Geral _ «ma Sul. A noticia d. r.conduçSo doir. Bornhausen iquolo setor do BB causou a maisvva repercussão junto aos círculos credltlcloi, prin*cipalmente do Sul brasileiro, de onde provém co-mo catarinense, o sr. Paulo Konder Bornhausen
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Menos Frio
A semana começou bom com o clima. O dia

de ontem, apesar de frio, acabou sendo bom a hofe,
sogundo o Serviço de Meteorologia do Mliíltfírlo <J»
Agricultura, a temperatura ter* menot rlgorot*.
Anuncia o órgão, para òsto perfodo, em Curitiba,
tompo bom, com nevoeiro pela manhS. Temperatu-
ra em elevação. Ventos Norte fracos. Visibilidade ro-
duzlda, passando a boa.
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No lado branco da bandeira aivi-verde, uma tarja, pre-
ta. Era o luto que a gozação impunha áo Coritiba.

Coritiba Sofre Duas
Vezes, com Derrota
e com "Passarinho"

«Um dia é.da caça, o outro do Passarinho...»;
«Frango a gente segura, ma3 Passarinho não»; «Os
coritibanos convidam o público para uma Passarinha-
da com o Agua Verde, no sábado». Estas e outras
«tiradas gozativas» nasceram no último domingo, com
duas referências numa só: a derrota do Coritiba fren-
te ao Apucarana e o jogador Passarinho, do time do
Norte, que fêz dois dos três tentos contra o alvi-ver-
de do Alto da Glória. A festa começou domingo, após
o jogo, na «Boca Maldita», com bandeira coritibana
«enfeitada» de tarja preta, uma gaiola e cartazes!'
(DP ESPECIAL, página 8).

Saiu Vivo do "707"

mas não cré
que Esteja Vivendo

O correio diplomático uorte-amériçano Thomas
Taylor, um dos seis sobreviventes do maior desastre
de aviação já ocorrido na África, no qual sábado ul-
timo morreram 122 pessoas, disse ontem que ainda
não acredita estar vivo. Entre os mortos no aciden-
te encontrava-se a senhora Christa Sattler, de nacio-
nalidade alemã mas que viveu muitos anos no Brasil.
Taylor, que não pôde falar durante mais de 24 horab,
em conseqüência da flueda e incêndio do avião Boeing
707, disse logo depois de sair do estado de choque cm
que se encontrava: «Estou muito melhor do que po-
deria estar». (Mais na página 7).

Malucelli Entra com
Projeto Para ém
Licença aos Ociosos
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EXPLODE NO CINE AVENIDA
U Thant e Paulo VI ; íi^!ffS
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Exortam Defesa dos
Direitos do Homem
¦¦ O secretário-geral das Nações Unidas, U Thant,

Cêz ufna advertência à humanidade, no sentido' de queuni mundo de violência e discriminação pode usar a
moderna ciência tanto para libertar como para arra-
sar. Thant inaugurou a Conferência Internacional dos
Direitos Humanos com uma declaração em que acen-
tuou que tais direitos não podem florescer num am-
biente em que não reine a paz. O papa Paulo VI, porsua vez, exortou a todos os homens de boa vontade
a porem fim às injustiças sociais e raciais antes que

. os oprimidos reivindiquem seus direitos apelando -
violência. (Página 7).

Insuficiente Atual
Volume de Recursos
Externos, diz Delfim

Durante a abertura, ontem, da Nona AssembléU
de Governadores do BID, em Bogotá, o ministro Del
fim Neto, falando em nome dos países latino-ameri-
canos classificou como insuficiente o atual volume d«
recursos, externos e advertiu as nações industrializa-
das de;qué não devem procuraiso«,reni#diô^ará!iPi.'cnri;
se financeira em novas barreiras 'protecionistas. Pe-:
diu a reformulação dos esquemas de financiamentos
externos aos paises em desenvolvimento. Por sua vez.
o Banco Central informou ontem, no Rio, que foi de
756 milhões e seis mil cruzeiros novos as emissões de
papel moeda durante o ano passado.

Quebec Origina Nova
Crise nas Relações
Franco-Canadenses

A esquerda francesa, animada por uma derrota
dos degaullistas nas eleições da Córsega, intensificou
ontem sua campanha contra o-govérno e abrigou no-
vas esperanças de derrubar o gabinete num voto de
censura que será apreciado quarta-feira pela .Assem-
bléia Nacional. Por outro lado, a presença da Pro-
víncia canadense de Quebec em uma conferência-.cul-
tural dos países de lingua francesa ameaçava ontem
pi-ovocar uma nova crise nas já tensas relações fran-
co-canadenses. Delegados de Quebec foram recebidos
com honras militares e participam da conferência em
igualdade com as nações independentes. (Página 6).
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A bomba no Cine Avenida, quo exibia a «Vingança do Ringo», provocou grande cs-
trondo e fez miscelânea no reservado masculino, destruindo a porta e um vaso.

Uma bomba do fabrica-
São caseira e pólvora comum
explodiu, ao final da primei-
ra sessão noturna dc ontem,
110 reservado masculino do
Cine Avenida, provocando
grande estrondo c danifican-
do inteiramente aquelas dc-
pendências, embora sem fa-
zer vítimas, pois ninguém ali
se encontrava no momento.
O delegado regional do De-
partamento de Polícia Fede-
ral, coronel Waldemar Os-
valdo Bianco, após tomar co-
nliecimento da explosão, dis-
se que «somente após conhe-
cer o resultado da perícia da
Polícia Técnica é que pode-
rá fazer um confronto com
outros atentados ocorridos
no país». O diretor da Poli-
cia Civil, delegado Valfrido
Piloto, não acredita cm ter-
rorismo, «não passando de
brincadeira de mau gosto de
algum gaiato, ou de algum
torcedor de futebol, pois on-
tem os ânimos estavam exal-
tados». Apesar de tudo, o
Cine Avenida apresentou nor
malmente a segunda sessão
do filme «A Vingança de
Ringo», com os cavalheiros
utilizando o sanitário do an-
dar superior, pois o outro
ficou interditado- Nem só
aqui, pois duas bombas cx-
plodiram ontem no Consula-
do Mexicano cm Nova York.
Paulo VI pede calma aos es-
tudantes brasileiros, para
que lutem sem violência. La-
cerda diz que preveniu a on-
da de terrorismo. O Govêr-
no Federal já pensa em sus-
pender as aulas até 2 do
maio. (Páginas 3 c 6 do l.o
e 6.a do 2.o).

Paulo Apela a Costa
Para que Libere as
Verbas do Hospital

O governador Paulo Pimentel manteve contato, com
o reitor Flávio Suplicy de Lacerda. Apreciaram o drama
do Hospital de Clinicas, que, sem verbas, está ameaçado
de cerrar portas. Em face disto, o governador resolveu
mandar — e mandou —¦ um telex ao presidente Costa'e
Silva, para que o chefe da Nação libere, com urgência, os
recursos necessários, (l.a página do 2.o caderno).

Motorista diz Como
Atirou o Corpo do
Tenente no
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O soldado Max Garcia, motorista do major Os-
car Morales — ex-comandante da Terceira Companhia
da Guarda Nacional da Nicarágua .— revelou no tri-
bunal que investiga a morte do ex-tenente e universi-
tário David Tejeda Peralata, como jogou o cadáver
da vitima na caratera do vulcão Santiago. — «Quando
o médico do quartel o informou da morte de Tejeda,
Morales levou as mãos à cabeça em desespero, e eutomei então a iniciativa de enterrar o corpo», afir-
mou Garcia. Acrescentou que pediu ajuda ao soldado
Pedro Gutierrez para fazer o sepultamento, mas co-
mo «não encontramos lugar onde enterrá-lo, disse aGutierrez que era melhor jogá-lo na cratera do San-tiago». Depois, que o atiramos, ouvimos apenas umrumor semelhante a uma avalancha de pedras. Volta-
mos à 3.a Companhia para informar ao major Mora-
les. Ao saber o que fizéramos êle exclamou: «Que bar-
baridade», concluiu o motorista. O desaparecimento
do ex^tenente David Tejeda ocorreu na semana pas-sada, depois que' êle e seu irmão tiveram uma alter-cação com o major Morales. Pouco depois começaram
a_correr rumores de que os dois irmãos tinham sidoespancados em um quartel por ordem do próprio Mo-rales.

A Sociedade Portuguesa Beneficente l.o de Dezembro fêz realizar ontem, solenidade comemorativa ao V Centenário do
Nascimento de Pedro Alvares Cabra! e ao Dia da Comunidade Luso-Brasileira., Falou o escrito? Vasco laiwrds Eiba-j,
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PROGRAMAÇÃO PARA HOJE

16,00 — Seriado
16,15 — Charlie Chápün
16,30 — Jamaia e a Juventude
17,00 — Os Beatles
17,20 — Anjos do Espace
17,30 — Tcvelândia
18,40 — O lO.o Mandamento
19,00 — Telcnotícias
19,20 - Os Rebeldes .
19,50 — Moacir Franco
21,05 — ü> Invasores
22,10 — Aiiiór" Sem Déas
22,35 — Jornal cia Noite
23,05 ,— Futebol
00,30 — DP Manchetes
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NOSSA OPINIÃO

Leite e

Experiência
. Está o curitibano pagando 45

centavos dc cruzeiro novo (450 cru-
zciros antigos) pelo litro dc leite, após
muito recente majoração dc 4 centa-
vos, antecedida, pouco antes, por uma
de 1 centavo. Não obstante, ao que
sabemos, o preço atual ser dos mais
altos vlgorantes no País para o refe-
rido alimento, os produtores, ao que
se comprova cm cnrrevlota concedi-
da pelo presidente do Sindicato da
ndústrin de. Laticínios c Produtos

Derivados, consideram-no . irrisório,
pleiteando para o produto um aumen
to dc mais 40%, ou seja, o preço de
nada menos de 63 centavos de cru-
zeiro novo (630 cruzeiros antigos).

*
Mas, ao mesmo tempo sc noticia

que a SUNAB está estudando inter-
venção junto aos produtores, no sen-
tido de anular o referido último au-
mento de 4 centavos, com vistas ao
restabelecimento do anterior preço
de 41 centavos. Todavia, o órgão fe-
deral, ao que também sc informa, de-
cidiu, em princípio, aguardar o resul-
lado de gestões dos produtores que
estão advogando a isenção do ICM
para o leite "in natura", o que repre-
sentaria, cm teoria, uma baixa de 80
cruzeiros antigos (S centavos novos)
no preço do produto, que passaria,
assim, a custar 37 centavos ao con-
sumidor.

Vamos aqui expor, de antemão,
nossa opinião de que não acredita-
mo»; na hipótese .de o curitibano pa-
gar menos do que paga atualmente
pelo leite, mesmo que o governo es-
tadual conceda a referida isenção.
Para sermos mais precisos, ocorra ou
não a isenção do ICM, não acredita-
mos que o atual preço venha ser man
tido por muito tempo. Prepare-se,
mentalmente, a população para den-
tro em breve pagar ainda mais caro
pelo produto, pois essa c a tradição
imposta à economia do curitibano, res
ponsável pelo fato dc crescer, entre
nós, a passo dc tartaruga o total de
consumo de leite, muito embora nos-
so crescimento demográfico citadino
ser dos mais elevados entre as capi-
tais brasileiras. Se qualquer medida
contensora de preço vier a ser toma-
da pela SUNAB, é praticamente cer-
to que, tal como tantas outras vezes
aconteceu, o leite desaparecerá das
mercearias, indo para as fábricas de
laticínios. A velha experiência nos
impõe dita conclusão, que, a nosso
ver, só será contrariada no dia em
que verificarmos realmente cm prá-tica uma política estadual de aumen
to da produção leiteira, retirando aos
atuais produtores os sediços argumen
tos que sempre invocam cm cada
oportunidade cm que pleiteiam
(quando não decretam, por conta
própria, c sempre conseguem) novos
aumentos para o precioso alimento.

THEUFHILO UE ANURAUE
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Atendendo a apelo veemente quo lho formu-
lou o reitor Flávio Suplicy de Lacerda, o gover-nador Paulo Pimentel enviou mensagem ao presi-denie da Republica, ministro da Educação c v<i-rias autoridades, encarecendo a necessidade deterem entregues a tempo os recursos devidos árubrica do manulcnção do nosso Hospllal do Cii-nicas;

A situação do importante nosocômio chegaa ser dramática. Ha seta) meses quo não receboum centavo para sua manutenção e vem funcio-nando a custa de dutos sacrifícios da nossa di-reçâo umvcisilària, que se iem utilizado de recur*
sos do sua reserva iè-nica. Capengando, e parausar uma iigura de retórica, resistindo heróica-mente, vem o Hospiial de Clínicas se submetendo
do sacrifício a sacrifício.

As verbas de custeio correspondentes ao
quarlo Irimestre do ano passado ainda não foramleçasbida» e se não vierem até o final deste mês,
o colapso será fatal. E a primeira medida será afemissáo de todos os funcionários que pr(;slamserviços ao Hospital na base do «pró-labore», emseguida, com o esgolamento dag verbas destinadas
a compra do material, fecharão os serviços de BaioX, de Pronio Socorro, enfim, será o fechamento
uunni.ivo. Apenas 160 leitos estão funcionando
ago.a, quando a capacidade do hospital e de 980.Significa que menos do um lêrço de sua capaciaclde
esla sendo utilizada, enquanto 22 ascessidades do.fc.sl.tco aumer.iam a cada dia.

O Hospiial da Clinicas pelo quo su vê, estarcalmuüi, numa crise de gravíssimas proporções e
de cnormts repercussões em todo o Estado, por-
que mais que quatajuer outra coisa ou faro, agora '
sao viüas Humanas que esiíio cm jogo. Cumpre
pois aJ a-aiana, uma mobilização geral, em defesa
da permanência ao no^ocõmio que tantos o tão
relevanle3 serviços vem prestando não apenas à
educação, ao aprendizado acadêmico como a Soda
li ...síj população

Ciu.; tomem, o5 nossas entidades representa
U.&*. a mesma posição que toma agora o governa-
dor do Estado. Vamos todos gritar a plenos pu]*

.õcs para que o Governo Federal cria consciên-
cr.i da dolorosa realidade quo hojo vive õ Para"

Espantou-mo quo o projeto enviado
pelo presidente Costa e Silva ao Congres-
so Nacional, declarando "de Interesse da
segurança nacional" 08 municípios brasi-
leiros, cujos prefeitos passarão, ao térmi-
no dos atuais mandatos, a serem de no-
meação dos governadores dos Estados, ao
invés de eleitos pelo povo, somente haja
provocado reações dc caráter político.

O que se cuidou na imprensa e no'
Congresso foi da conseqüência que ò novo
sistema trará quanto à luta pelo poder en-
tre os partidos, Ninguém versou a mate-
ria sob o ângulo legal, ou seja, em face do
que dispõe a Constituição vigente da Re-
pública. Entretanto, é êste o ponto de vis-
ta sob que a matéria deve ser considera-
da, desde que se aceite a decência como
base da administração da coisa pública.

O projeto, que ainda tem de passar
pelo crivo do Congresso, fala em "áreas de
interesse da segurança nacional", no que
se incluem as de localização das grandes
hidrelétricas, das refinarias de petróleo, c
também as zonas de fronteira. Estudado
que seja, verifica-se que a tônica foi posta
na defesa da fronteira, o que constitui
assunto da mais alta prioridade.

A propósito, é mister confessar que o
projeto não é completo, em termos cons-
titucionais, pois. não incluiu um só muni-
cipio mineiro, quando o maior complexo
hidrelétrico do país se encontra naquele
Estado: Furnas, Peixoto e Três Marias. E
no Estado de S. Paulo, se incluiu Cubatão
e São Sebastião, deixou de lado Urubu-
pungá e Ilha Solteira. Militaria pela in-
clusão o critério adotado para Paulo Afon-
so. Também não se compreende que haja
ficado de fora Candeias e os municípios
petrolíferos do Recôncavo baiano.

Estes municípios são, sem dúvida ai-
guma, "áreas de interesse da segurança

nacional", cujos governos municipais não
podem ficar sujeitos aos azares das flutua-
ções políticas.

Ao lado desses, ainda há os critérios
puramente políticos, no verdadeiro senti-
do da palavra. Não se compreenderia, porexemplo, que em um país cio tipo ainda
em desenvolvimento do nosso — cm quea paixão politica, muitas vezes, ultrapas-
sa o interesse administrativo — tivessem
as capitais prefeitos eleitos, que pudessemficai em oposição aos governos dos Esta-
dos. Para a boa harmonia dos interesses
da província, é da mais. absoluta conve-
niéncia que o governo do Estado e o go-vêrno da Capital tenham a mesma orieri-
tação política e administrativa, o que sò-
mente se consegue com prefeitos nomea-
dos. Isto, aliás, já está previsto na Cons-
tituiçâo (Art. 16, Jj II, letra a), o mesmo
acontecendo com os prefeitos das estân-
cias hidrominerais.

O projeto agora apresentado ao Con-
gresso obedece à determinação constitu-
cional, da letra b) do mesmo artigo IG,
quando diz que "serão nomeados pelo go-vernador, com prévia aprovação do presi--dente da República, os prefeitos dos mu-
nicipios declarados de interesse da segu-
rança nacional, por iniciativa do Poder
Executivo". *

Não há. pois, nenhuma exorbitância,
mas apenas a iniciativa de uma lei para

; regulamentar a própria Carta Magna. E
basta olhar no mapa a localização das
prefeituras citadas, para ver que a pre-ocupação primordial foi a defesa das frori-
teiras.

Escrevo a palavra fronteira no senti-
do administrativo e no sentido militar. E'
lato notório que as nossas fronteiras vi-
vem abandonadas desde os tempos do ini-
cio da República. E se já não tivéssemos

Rumos a Juventude Brasileiro
Foi colocado, desde algum- dias, em termos

de discussão, o problema da juventude brasilei-
ra. O assunto surgiu em conseqüência de uma
passeata do estudantes no Rio, da qual resultou
um choque com a policia o o assassinio do um dos
jovens participantes. Sucederam-se outras cenas
semelhantes, em caráter de protesto, assim como
manifestações tanto de universitários e ginasia-
nos, como de professo: es. Tais fatos serviram de
tema ã demagogia parlumentar, quo se exauriu
em discursos tão extensos como vazios de con-
teutlo, consoante u mediocridade da atual orato-
ria na3 casas do Legislativo.

O que ninguém procurou pesquisar nos acon-
tecimentos foi a sua causa profunda. A maior
parte dos governos estaduais aos quais estava,
afeta a manutenção da ordem', só pensou cm re-
pressão, em aparato de forças' recorrendo alguns
a contingentes federais; do lado tios oposicionis-
tas a preocupação única foi explorar a inahtllda-
cio governamental aproveitando do pretexto para
severas e amplas criticas a todo o sistema admi-
nistrativo e político do Pais.

Passada a agitação, num período dc calma
que o próprio cansaço explica, é tempo de estu-
ciarmos, com tranqüilidade, pondo de lado argu-
mentos governlstes e oposicionistas, o panorama
geral da vida estudantil, dentro e fora dos esta-
beleclmentos de ensino, procurando Indagar os
motivos de um descontentamento geral da juven-tude, quo so apresenta cada vez mais evidente.

A passeata no Rio, tia qual so originou a cri-
se, tinha por objetivo (segundo Informaram os
jornais) reclamar contra a má comida c o pre-
ço cobrado no restaurante que serve a mocidade
das escolas. Isto ó muito pouco, á uma insigni-
íicancia, para uma juventude que deveria sair às
ruas levantando nobres bandeiras de um ideal
.superior. Não lhe faltaram assuntos do mais pai-
pitante interesse nacional, a começar do próprio
ensino, quo está a exigir uma reforma, de alto
a baixo, num pais que tem o dobro da população
da. França e não atinge um décimo tios estabele-
cimentos escolares daquele pais. Outros proble-
mas estão desafiando a inteligência dos jovens
em todos os setores vocacionais e de #studos es-
pecificos. No campo do direito, da economia, da
sociologia, das ciências naturais, da historiai da
política do desenvolvimento e de ocupação terrl-
torial, desdobram-se horizontes a uma geração
que, «lentro de alguns anos, será a responsável
pelos destinos da pátria. Por outro lado, a juven-
tude deve preocupar-se com os critérios morais
do seu comportamento individual e social, bus-
cando os fundamentos filosóficos adequados ãs
normas de uma conduta capaz de preservar da
deteriorização e da mina a personalidade de ca-
da jovem, ao mesmo tempo preservando a per-
sonalidade nacional.

Fala-se hoje muito em ¦utaclohallsmoí. Pos-
so tratar deste assunto sem constrangimento, pois

fui o primeiro a desfraldar, no Brasil a bandeiranacionalista, ha 36 anos, Inspirado 'nos 
ensina-mentos de Alberto Torres, Euclldes da CunhaOliveira Viana, Jackson tie Figueiredo Ellsio clóCarvalho, da plêiade dc escritores e poetas do co-mêço aeste século, dos estudos de naturalistas

que viajaram pelo nosso território, tias lições tio
geógrafos como Teodoro. Sampaio de etnólo"oscomo Couto de Magalhães o Barbosa Rodriguesde historiadores como Oliveira Lima e o barãotio Rio Branco. Esses grandes brasileiros alimen-taram meu espírito nos albores da minha nioci-dade e, procurando interpretá-los lancei o já fa-moso Manifesto cie Outubro no aii0 de 1932, peloqual conclamei a juventude das escolas dos quar-téis e das fábricas, despertande-a e incutinclo-lhe
a mística sagrada da Pátria.

Esse nacionalismo não era xenófobo, pelocontrário, combatia o Jacobismo, o nativismo pri-mitlvtsta, mas insurgia-se contra o cosmopolitis-
mò deascaractertzador da nacionalidade e, abrin-do os braços para todas as raças que acorrem ànossa terra, delas apenas exigia o dever de con-tribuir para a criação de uma ampla fraternlda-
dc humana, guardados intangivclniente os traços
da fisionomia brasileira, conservado integro oBrasil. Esse nacionalismo fundava-se na tradição
histórica o nas características próprias do povobrasileiro; embrenhava-se nos estudos das nossas
realidades econômicas, sociais e políticas. Ensi-
nava o culto da Pátria, da nossa Bandeira, doHino Nacional, o respeito pelas Forças Armadas
como baluartes da defesa da Nação.

Longe de criar incompatibilidades entro ci-
Vis e militares, a todos somávamos, numa expres-
são de vida, de idealismo, de sonho pela grande-za do Brasil. Jamais houve na História um mo-vimento igual e nenhum outro (mesmo porquonunca existiu nada semelhante) deu à Nação Bra-sileira tantos valores novos, quo hoje, ilustram anossa cultura nas cátedras universitárias, na atl-ministração, na magistratura, nas ciências c nas
letras.

Infelizmente, agora, nem o governo, nem a
oposição compreendem a juventude e sabem in-cutir-llio altos ideais. A concepção do ensino no
Brasil é a de que às escolas compete apenas ins»
trair o. jamais educar. Instrução sem educação
é fábrica de «robots» meramente técnicos e pro-íissionais. Formamos seres mecânicos autômatos,
em disponibilidade, incapazes de se libertarem dos
«slogans» internacionais lançados por intelectuais
do terceira categoria, uma imprensa sem finall-
dade e parlamentares superficialmente alfabeti-
zados.

A juventude brasileira está. abandonada,
transformada em multidão de üteres movidos pe-los fios invisíveis do ninterialismo mais grossei-ro e da politica imperialista euro-asiática. .

Para salvar o quo ainda temos de digno, cons-
ciente, idealista na mocidade brasileira, organizei,

RACISMO BRANCO
Continua-se nos Estados "Unidos da Améri.

ca do Norte a matar homens de cõr. Agora foi
a vez do dr. Martin Luther King, esse admirti-
vel e abnegado pacifista, que outra coisa não de.
sejava senão igualdade para seus irmãos de raça,
nesse pais tão amante da liberdade.

As cenas que se seguiram a êsse inaminá-
vel homicídio, as mortes ocorridas, os prejuízos
materiais causados em tantas cidades, tudo isso
mostra como ferve, naquela nação, o ódio racial,
como o racismo branco envenena...

Kennedy foi uma esperança; Johnson tles-
dobra-se, porém a verdade 6 que a situação do
negro americano continua a ser... NEGRA: são
dele a maior taxa de desempregados, os menores
salários, as habitações péssimas e a mortalidade
infantil mais elevada. Acrescentem-se, agora, as
dificuldades que lhe são criadas- para a inatru-
ção, a proibição tácita do determinadas profis-
soes e outras iniquidades o teremos o desolador
e revoltante quadro que a grande nação apresen-
ta.

E' pal.ente que o problema, para ela, vai
num crescente, torna-se cada vez mais angustio-
so: cidades há em que a população negra já su-
plantou a branca, como Washington e Newark;
noutras, como Nova Orleans, Baltlmore, Detroit,
Filadélfia e algumas mais aquela aumenta maia
do que esta.

Lembremo-nos; agora, que a discriminação
racial não é peculiar só ao norte-americano; nou-
tros lugares ela também viceja. Veja-se, por
exemplo, a África do Sul desse admirável profes-
sor Barnard, onde o casamento de branco com
preto não é permitido e onde para que o coração
de um "black man" fosse transplantado para
Blaiberg, foi necessário, segundo lemos na im-
prensa, um decreto governamental. E se so ln.
vertessem os papéis? Se o morto fosse Blalbèrg,
consentlr-se-la que 6eú «wraçfio passasse para uni
preto? Coração tambéim tem côr?...

• Entre nós, mercê do-Deus, não existe pre-
conceito de roga ou côr; brancos, amarelos e pro».

tos freqüentam a mesma escola, vão ao mesmocinema, barbeiam-se no mesmo salão, banham-sona mesma praia, etc.
Claro que há Ínfimas exceções, mas paraestas existem leis. Uma delas é a de n.» 1.390de 3 do julho de 1951, que considera "contraven-

ção penal" a prática de atos resultantes de pre-conceitos de raça c de côr.

Em scus nove artigos, ela pune a recusa
por parte de estabelecimento comercial ou de en-sino de qualquer natureza., de hospedar, servir,atender ou recebe,, cliente, comprador ou aluno!
por preconceito de raça ou côr. Impede igual-mente a recusa do venda do mercadorias em lo.
jas, ou de atender clientes dessa natureza, cmrestaurantes, bares, confeitarias ou estabeleci-
mentos congêneres.

Contravenção é vedar a entrada em esta-belecimento publico do diversões ou esporte, bemcomo cm salões de barbearlas ou cabeleireiros,
por preconceito de raça ou côr. Punida é também
a recusa cie inscrição de aluno em estabelecimen.
to de ensino de qualquer curso ou grau, pelo mes-
moi motivo; outrossim, quanto ao impedimento de
acesso dessas pessoas aos cargos públicos e àa
Forças -Armadas.

Contraveucional é ainda o fato de negar,
por aquele preconceito, trabalho ou emprego aalguém, em autarquia, sociedade de economia
mista, empresa concessionária do serviço publicoou empresa privada.

Finalmente, prevô a lei,.para o caso de re-
incidência, em estabelecimento particular, a penaadicional de suspensão do funcionamento, por
prazo não superior a três meses (art. 8.»).

Em todos esses dispositivos, é elemento do"tipo" o preconceito de raça ou de côr, devendo o
agente ou contraven tor- ^aglr Impelido por êsso
motivo.

E' a lei de suma clareza, não demandando
longas explanações. Apenas num ou noutro ponto,
é mister que o Intérprete se demore para desfa»
zer duvidas ou Incertezas, tal qual sucede no art.

uma Constituição em vigor — na qual não
se deve tocar por enquanto — seria de
aconselhar que, para evitar dualidade dc
poder, as referidas prefeituras deveriam
ser militares. Desde, porém, que as nomea-
ções por parte dos governadores dos Esta-
cios sejam feitas por indicação do presi-
dente da República, estará assegurada a
unidade de orientação e comando.

E' verdade que a América do Sul 6
um continente que se desenvolve da pcii-
feria para o centro, de sorte que não há,
aqui, os problemas de fronteira que tan-
tas guerras e lutas provocaram na Euro-
pa. Na verdade, não temos fronteiras
ameaçadas por vizinhos. As linhas de dc-
marcação jú foram traçadas com antece-
ciência, desde os tempos dp Tratado de
Madrid e estão consagradas pela série de
tratados que devemos à previsão de Esta»
dista do segundo Rio Branco. Mas, embo*
ra não estejam militarmente ameaçadas,
nem por isso devem deixar de ser defen-
ciidas, para que a penetração dos pionei-
ros dos paises vizinhos, não venha a des-
nacionalizá-las.

O projeto, contudo, exibe um senão
grave. E' o do parágrafo 2.o do art. 4.o,
que pune o governador do Estado, respon-
sável pela não exoneração do prefeilo que
perder a confiança do presidente da Re-
pública, com processo pelo Superior Tri-
bunal Militar, e pena de detenção de um
a dois anos. Seria medida demasiadamen-
te draconiana, e que reduziria a franga-
lhos a autonomia dos Estados na Federa-
ção. Para um caso como êsse, a medida
natural e efetiva seria a intervenção fede-
ral no municipio.

. Porque, em suas linhas gerais, o pro-
jeto é constitucional, e viáa tão somente
a defesa de certas "áreas de interesse da
segurança ....cional", notadamente, a de-
fesa das nossas fronteiras.

PLINIO SALGADO
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RESPOSTA À~~
TRAIÇÃO TET
DOS VIETCONGS

(Copyright para os «Associados»)
desde a ulguns anos, os Centros Culturais da Ju-
ventude, que sc disseminaram por totlo o Pals.

Cada um erige um patronoi escolhido entre
os grandes homens tia nossa Pátiia jã mortos, po-tlcria levar a erros e malefícios que desvirtua-
riam as superiores final idades dos centros. Evi-
tando o caráter agnóstico, dispersivo e inexpres-
sivo de organizações estudantis hoje existentes
em colégios e faculdades, o que as leva ã ausên-
cia de qualquer orientação cultural de nítidos li-
neamentos. o artigo 3.0 dos estatutos comuns a
todos define a posição filosófica e doutrinária
adotada pelos moços que se arregimentam nesse
grande movimento nacional. Além disso, dei-lhes
um Código tie Ética do Estudante, do qual cente-
nas de milhares do exemplares tem sido clistri-
unidos nas escolas. São 40 artigos e o último diz:
<Se és incapaz de sonhar, nasceste velho; se o teu
sonho te impede de agir segundo as realidades
nasceste inútil? se, porém, sabes transformar so-
nhos em realidades e tocar as realidades que en-
contras eom a luz do teu sonho, então serás gran-de na tua Pátria o a tua Pátria será grande em
ti»; Não satisfeito, escrevi para a juventude um•iCompondlo de Instrução Moral e Civicai, o qualconstituiu um «stest» demonstrando o interesse
dos jovens por aquilo que nunca lhes ensinaram,
pois a primeira edição tlesr»e livro, tie 50 mil exem-
plái-es, foi absorvida no espaço de um ano, tendo
saido uma outra igual em quantidade, e quo evi-denela haver, por parte dos jovens,' verdadeira
sede de uma orientação que lhes não é propiciada,nem pelo governo, que só pensa cm repressão
aos legítimos anseios das gerações novas, nem
pelos demagogos, oposicionistas, que só queremexplorar a ingenuidade dos moços.

Os Centros Culturais por mim criados reu-
ném-se agora na cidade tlc Caldas (Minas Ge-
rais). Devem comparecer mais dt 200 lideres re-
presentando suas respectivas agremiações. Lança-
rão um manifesto a Nação Brasileira. Estabele-
cerão um plano do propaganda nas escolas, tia-
rão inic:o a uma atividade apostclar que disse-
minará em tOclas as' cidades tio Brasil novos cen-
tros de estudos, de debates, criando uma cons-ciência naolonal imprescindível, acerca dos pro-blemas brasileiros, sem o que nossa Pátria não
poderá sobreviver como nação Independente c tiointangível e inexpugnável personalidade.

Atenção, pois, homens e mulheres demissio*nários do mais grave dever para com a Pátria- a
juventude vai falar. E'" a juventude consciente,
que nao participa de arruaças, que não se prestaás manobras da Anti-Nação, que se dedica aoestudo, às pesquisas da realidade brasileira, que• se inflama por uma gloriosa mística e se dispõea sacrificar-se pela forma pela intangibUidacfe •
pela grandeza tio Brasil. Atenção: a mocidade vaifalai*.

E. MAGALHÃES NORONHA

5.', quando dispõe: "Recusar inscrição de alunocm estabelecimento dc ensino de qualquer cursoou grau. por preconceito de raça ou tlc côr" Bemó de ver que nào so trata somente a "Inscrição"
mas de tudo quanto a ela sc relaciona ou do oue'ela da direito. Assim é que se o estabelecimento
fór internato, a inscrição abrange a dormida e arefeição: o inscrito na escola tem os mesmos direitos que os demais ulunos, não so cxcel.uando
qualquer um.

ciai ^SaSÊ^Ifep -
constituí ilícito penal de muito má t qU° ê,e
ra, tais sejam u ciróuns anciL Z.envei;Sadu-de que se revista. AsZ^quTa le?™^l.o de outubro de 1956, definindo o genoefeuc ™°ne com as penas do homicídio qSáffiSSSp9, ?,'"zo a trinta anos de reclusão .'nl ~ do-
tensão de destruir úo todo ou em ãviT ?m ln'
cional. étnico, racial ou relffiomf 

"£?. 
->matar membros do grupo". ta,: a)

A Lei de Segurança Nacion-il ,i„ .lei n.o 314, de 13 de março de 1967 
~ 

T/J10"crime, punido com detenção de I „~aConsiderasimples "incitação" ao ódio oi a 
'. 3.anos. il

racial. u a d|scrlrninasãa
Também a Lei ele Imprensa, inrn„,

&%&& S°™< ~-~U0T"^

inspirado S*jS &£ 
*jtfj**««gjÉ ° ato

molestar ou humilhar nue, £52 fmPlesmentodestruo indivíduo oú aS^&g®£

«ao, 3ftê^^~ WMap,ica-
povo tolerante de qualquer £$ £ raig\ao~De7tre os mal,» que nos afligem ou os dtfeitoSpossuímos, nao se alinha o mesaulnhn „ i q

FKANCISCO URAN
Keceiitomento foi criada cm Sal.

gqn a < Frente paru a Salvação dn
Naçiio», como "eonuequeniiiu 

^
ofensiva liinsiiclii peloa viclcon-ja
trainao o locesso Tet. A fundiiçiiu
0 iricisu-ncia düiMi Frente 6 uni
verdadeiro desuno aos comunls-a,
cju.j estão convoncidoa quo os lia.
cioiiiinstas vjetnninlliiB jumuis po.
díiiii so unir cm um bloco eletivo,
Us «ieicong iiíiiuriüniento dizem tpxà
a Frente tio Libertação .Nacional
o o único urgào popular do pUVo
vielminiitn.

u presidente eleito do Comitê
Central da «Frente paia u Salvuçâu
da Nação senador fran Van Don,
insisto em afirmar que u sua org*.
luzaçuo ú tíutiuinamente popular B
nacional.

iA nova Fronte»! disse o sena»
dor, cnáo 6 uma organização me.
ramento pru-govemo ou pro-ai-
guem. K' um órgão popular do po
vo».

u Congresso Preliminar realiza-
tio cm lll do fevereiro ultimo para
eleger o Comitê Central, teve a pre
oehsa de muis de 3Ü0 representante^
clu vários grupos políticos, ieligio»
sos o sindiculos. Contou com a
presença tie elementos a favor e
contra o governo, inclusive os re-
centes candidatos u presidente tos
como o antigo chefe de Estado Phan
iüiuc tíun, o ex primeiro ministro
Tran Van Huong; u Ha Thur
Ky.. ex ministro do Interior, to-
i... ' . --n fortes adversa-
rio» da chapa vencedora u Pre
sidencia Nguyen Van Thieu e
Nguyen Cao Ky.

üang Duc Khai, antigo membro
categorizado do governo q membro
do comitê organizado cia nova íren-
to,, declarou o seguinte na abertura
dos trabalhos,

«O povo cuspirá em nossos rostos
se apenas nos dedicamos falar ao
patriotismo anticomunista».

«Acusamos ainda contra a uiisg
complacência porquo com o auxilio
maciço do bloco comunista em to-
dos oa setores, os Vietcongs yode-
rão lançar outros ataques de gran
da escala. Temos apenas um recur
so para conservar nossa patna o
livrar ai nação do um massacre pot
parle cios Vietcongs. ii' o de umt
mo-nos com todo o iiomo vigor i
vontade cm um bloco firme e no-
mogènou, para combater ns ergani
zaçóes publicas comunistas, jójíii
como suas astuciosas estratégias^.

Um comerciante vietnamita, &r.
Nguyen Dinh Thinn, resumiu a
questão, Contou como teve ocasião
do íular a um grupo de vietcongs
por ocasião tie seu ultimo ataque.
«Os vietcongs», disse ele, «decla-
ram que são oles que defendem os
interesses aa vidas e a pròprièdi-
de tio povo, que constituem a força
popular quo luta em defesa dt>
povo»,

«No entanto», continua Nguyen
Dinh Thinh, «os próprios atos dosvietcongs provam ser íalsu ossa afir
inativa, Num ponto ó verdade: os
comunistas fazem tudo para con-
quintal- a simpatia do povo. Para
fazei- frente aos esforces dos co-
munistus deve-s& organizar uma
Frente Popular genuinamente na-
cional. Su os nacionalistas não podem reunir o povo então este cairá
nas mãos dos comunistas durante orecente grande ataque, esta é a no
ra favorável parn se constituir tal
entidade.

Kctiaido o Congresso Preliminar,
a presidência do senador Tran VanDon. já estabeleceu programa do
ação para u organização do filiais
rias províncias e vila» por toda aRepublica, a íim do reunir o povoua luta para salvar a nação, fa
zendo 0 seguinte apelo:

• «Apelamos ao povo.em geral pa-ra que so esforço em contribuir
com sua parto para salvar a nação
da presente ameaça e garantir o es
tabelecimcnto de uma frente ho-megeneamento politica contra os comunistas.

Pedo-se ao governo unificar sua
política a fim de consolidar suasinstituições, para reforçar sua po-litica anticomunista e criar opor-tunidade para que cada elemento danação, como um todo. participo daluta contra o inimigo».
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IZEMO: ESQUERDA COMANDA TERRORIS ¦ ¦M ^Lm

Polinofas ! ®^m Poderão
ser SuspensasESTRADA DA MADEIRA

"Considero do singular Importância a
visita quo o uovornndor Paulo Plmontol deverá
lazer, hojo, a Plrai do Sul, quando so avistará
com prefeitos do todn u região, que vão solicl-
tar-lho empenho na construção da Estrada du
Madeira", A declaração 6 do deputado David i
.'edermann, quo recepcionara o chef do Exe.
tutlvo nessa cidade. Também estará cm Pira! '
u deputado Túlio Vargas, da llancadn Indcpcn-
dente. Ontem, o sr. Gabriel Manoel agradeceu
uo governador a ligação telefônica com Salto
do Itararé c outras obras na região.

PECUÁRIA DO NOROESTE

Em informações aue remeteu ao deputa-
do Pinto Dias o diretor da Carteira de Cré-
dito Agrícola e Industrial do Banco do Brasil,
Aldrovando Brandão Filho, esclareceu que o cs-
nboleclmcnto, alertado pelo requerimento do
parlamentar, está cuidando da assistência á pc-
cuarla. O sr. Pinto Dias havia solicitado recur-
sos para possibilitar aos criadores a povoação
de vastos campos do Noroeste do Paraná o ago-
ra o Banco do Brasil acentua que vai financiar
a aquisição de gado de raças apuradas, Inclusl-
ve mediante Importação, para melhoria das con-
dlções da pecuária naquela área do nosso Es-
tado.

EXTINTA A SIC

Em decreto que tomou o número 9824,
publicado no Diário Oficial do Estado, o gover-
nador Paulo Pimentel, com referendo do secre-
tário Carlos Alberto Moro, extinguiu a Secre-
laria de Indústria e Comércio, transferindo lo-
dos os órgãos que a compunham ás Pastas de
origem. O documento não sc refere à Secreta-
ria de Industria e Comércio que, por ser ex-
traordinária, poderia ter sua jurisdição alterada
por ato executivo. Permanece o cargo de secre-
tário extraordinário, criado por lei csludual,
mas sem atribuição especifica e, atualmente, va-
go. Pelo decreto 9824 a Divisão do Turismo
(com as respectivas verbas orçamentárias) passa
ao controle da Secretaria do Governo; o Depar-
tamento do Indústria e Comércio passa à júris-
dição da Secretaria do Trabalho p Assistência
Social e o Departamento do Café, Departamento
de Assistência ao Cooperativismo o Instituto dc
Pesos e Medidas do Paraná passam á subordina-
ção da Secretaria da Agricultura.

TRÊS DISPUTAM

Três deputados do MDB poderão dispu-
tar vagas em Prefeituras Municipais. O sr. Silvio
Barros concorreria <i sucessão do sr. Luiz de
Carvalho, em Maringá; o deputado Valmor Gia-
varina vai pleitear a Prefeitura de Apucarana e
o sr. Eurieo Rosas deverá ser candidato em
Ponta Grossa. Pelo menos um suplente; o sr.
Olivlr Gabardo, deverá ser convocado, havendo

. possibilidade de mais duas vagas.

CANDIDATO EM AÇÃO

O deputado Constantino Kolzias disse que
"em Paranaguá estamos entusiasmados com o
apoio popular a candidatura do sr. Antônio Jo-
só Santana Lobo à Prefeitura local". Acentuou
o l.o vice-presidento da Assembléia Legislativa
,_uc "nos empenhamos, inteiramente, no traba-
lho em prol da candidatura do jovem engenhei-
ro Santana Lobo, quo já provou, como um dos
diretores do Porto, sua capacidade adminislrati-
va o o quanto poderá fazer u frente da nossa
.Municipalidade, quo esta precisando, urgente-
mente, de um bom administrador'.

SAÜDE NO INTERIOR

A atuação do secretário Arnaldo Busato
a frente da Pasta da Saúde Pública fei destaca-
da, ontem, pelo secretário Mattos Leão, do In-
terior e Justiça. O titular acentuou que "o sr.
Arnaldo Busato procura, realmente, interiorizar
a Saúde, atendendo os necessidades do homem
que no interiur, constrói a grandeza do Para-
na",' ao elogiar os encontros de Guarapuava e
Laranjeiras do Sul. Disse o secretário do Inte-
rior e Justiça que "além da minha condição de
secretário do Governo Pimentel, como deputa-
do da Região Oeste, observei o entusiasmo com

que o secretário Arnaldo Busato tratou de ini-
ciar a solução dos nossos problemas de saúde

pública, estabelecendo convênios com nossas
Prefeituras e atacando, do frente, essa moléstia

perigosa que é a listeriose, através do esforço
conjugado na "Operação Palmital".

RESPONSABILIDADE
FEDERAL

Na exposição de motivos que enviou ao

Congresso, o Governo alega, como justlfIcaüya
para a retirada da autonomia de 08 Municipios,

que "dez, no Estado do Paraná, encontram-se
na mesma situação", isto 6. seus prefeitosjuo
puderam comprovar a aplicação dosjnudUos

quo lhes foram concedidos, E mu.s, com a nc-

meação dos prefeitos pelo governador* do Es-

tado respectivo, mediante prévia aprovação do

presidente da flepública (...) será possíveco-
locar-se na chefia do Execut vo Municipalrida.
dão de comprovada competência C*ÍZeto 

o
moral". Comentando êsse trecho da exposição, o

deputado Fernando Gama d»*» w» «Prese»

tar emenda à ménéagei***ipredd-*^J&m
que "já quo o Governo diz <l«a .^Hs e?eT-
Ia má conduta de alguns fte* "" 

^
5res e já me desmerece da escolha P°P«£arc°

mo fônmka da provimento dos «gM^
disporemos que, no caso ^ m-üversaça^ de

fundos ou subversão, por parte dci prefeitono
meado, será promovida a responsabilidad^, togu

do governador de Estado e do P™1*»* £ ££
Pública, por culpa "in eligendo Quando um

empregador escolho mal seu í™<-'°"á"° ° •*£

mente responsável pelos atos dele; iWOPJ
sidente também será responsável P"tos?gM»
seu prefeito, já que êle acha que o povo nao

sabe escolher".

«SUB» INCONSTITUCIONAL

A Assembléia Legislativa ouviu, ontem,

protesto do deputado Valmor **%*£$&
o proleto anunciado das »»"•¦•"*!¦• '"^ria
tui o sistema proporciona, na eleição""^
O parlamentar disse que . P«>P»»«" * 

£™ .
titucional, ferindo o artigo 46 da Car tai Magna
Também discursaram os srs. Antônio Lopes Jr.,

destacando a passagem do aniversário do d«

«brtmento e prestando homenagem a figura
Pedro Alvares Cabral; Igo Los», .^P'*" Lul"morte do delegado Francisco Tr"inoa°.' fe.¦Maluceli, pedindo medidas para Impedir
:hamento do Hospital de Clinicas.

Até 2 de Maio
RIO, BELO HORIZONTE, 23 (Meridional —

•Dl) — Dependendo do comportamento de algumasorciij operárias do pais u do algumas lideranças cs-uidantls, cuja movimentação o governo procura vi-
guir ató ngoru sem sucesso, o ministro du Educação,iiuturjzado pelo presidento dn República. deverábuixur portaria suspendendo as uulns das universi-dades brasileiras uté o próximo dia dois dc maio.Com isso, o governo desarmaria um movimento demanifestações, que ele pensa está preparado para oDia do Trabalho.

A pressa com que o coronel Otávio Aguiar aeModóiros, comandante do CPOR o o encarregado do
IMP dos estudantes em Mlnas Gerais, vom ouvindoo.s rapazes demonstra u preocupação do governo em
conhecer detalhes sóbru o plano para o dia l.o de
maio, A Informação do recesso universitário circula-
va ontem na Reitoria o em algumas faculdades mi-
nciraii. O Listão du 100 estudantes que o coronel Me-
deiros anunciou que vai prender para tomada dc
depoimentos já está funcionando.

Papa Apela Aos Estudantes
O Papa Paulo VI pediu aos estudantes brasilei-

ros quo lutem sem violência cm íavor dos direitos
humanos o da Igreja. Mensagem neste sentido foi
trazida do Vaticano polo proíesror da Pontifica Uni-
versidado Católica da Guanabara. Araújo ValadSò.
Entromentos, a programada marcha estudantil mar-
cada para hoje, no Rio, r,erá realizada dc qualquer
maneira. Isto por o que anunciaram os dirigentes
apesar dos esforços da Igreja no sentido dc evitar
novas manifestações estudantis. A marcha dos estu-
dantes tom por objetivo protestar contra o fecha-
mento do restaurante do Calabouço. ,

Por sua vez, o secretario de Segurança Publi-
ca deu instruções ao dirotor do Departamento do Or-
dem Pública c Social para que mantenho vigilância
sôbre os cabeças da concentração programada para
hojo pelos estudantes no pátio do Ministério da Edu
cação. O general França, porem, ainda nã0 recebeu
qualquer pedido de autorização para esta manifes-
tação pública.

Aniversário
de Cabral fem
Comemorações

RIO, 23 (Meridional-DP) — As come-
morações do quinto centenário do nasci-
mento de Pedro Alvares Cabral, progra-
madas para serem levadas a efeito ao
mesmo tempo no Brasil e Portugal, tive-
ram inicio ontem no Rio com ato público
realizado diante da estátua do Descobri-
dor, ria Glória, com a presença de altas
autoridades e de representações nos esta-
belecimentos de ensino e de associações
portuguesas.

A solenidade, organizada e coordena-
da pelo comando do l.o Distrito Naval, co-
meçou com o hasteamento dos pavilhões
do Brasil e de Portugal sob os acordes dos
Hinos Nacionais de ambos os países.

Glórias
O chanceler Magalhães Pinto, inau-

gurando ontem no Itamaraty a sessão so-
Iene de abertura dn ano cabralino, disse da
importância do dia da comunidade, cria-
do há um ano pelos presidentes do Brasil
e de Portugal, fixado por ato de 22 de
abril, quando os dois países celebraram"as glórias de um passado comum e de
uma cultura construída e partilhada em
comum". •

Falaram na ocasião o professor Pedro
Calmon, o embaixador de Portugal, sr. Jo-
sé Manuel Fragoso e o professor Artur
César Ferreira Reis. Estiveram presentes
os três ministros militares, o governador
Negrão de Lima e o presidente do STM,
além de outras altas autoridades.

FÓRUM POLÍTICO v

SAO PAULO, 23 (Merldlonal-DP) — "Sô a esquerda,
obedecendo k orlontaçfio estrangeira, tem organização para•promover a onda terrorista". Com essa afirmação, o gene-
íttl Slzcno Sarmento, comandante do II Exército, reafirmou
ontem sua convicção do quo a obra terrorista desencadeada
em São Paulo o obra dos comunistas.

Também o secretario do' Segurança, professor EU Lo-
pes Meireles, manifestou a mesma opinião, afirmando que as
investigações acabarão por localizar Os responsáveis pelos
atontadds.

Brincadeira
Por sua vez, o Departamento de Polícia Federal do

S&o Paulo classificou do "brincadeira dq mau gosto" o aten-
tado a residência do desembargador Virgílio Malta Cardoso,
fl avenida Robouças, 3.143.

Os policiais estão tentando assoclur aa ultimas expio-
kõob com o roubo do 200 a 270 bananas do dinamite ha dois
meses numa pedreira da Via Anhanguera. Mals de 70 ho-
mons foram deslocados para as Investigações.

Contra o regime
O presidente Obsta o Silva disse ao governador Abreu

Sodré que 6 -mais importante localizar os Interesses que es-
tão por trãs da explosão das bombas quo atualmente agitam
São Paulo, do que os seus autores. Por êslc motivo, os ór-
gãos dc segurança do governo estão trabalhando em São
Paulo.

O marechal Costa e Silva disse ao governador Abreu
Sodré que na sua opinião os atentados de São Paulo são
orientados contrn o próprio regime e que os órgãos do Exe-
cutlvo estão atentos o vigilantes, prontos para agir diante
dc qualquer ameaça mals grave.

Portaria Não Acaba Terrorismo
Referindo-se ao alenlado a bomba registrado no jor-

nal "O Estado do São Paulo", na Capital bandeirante, o sr.
Carlos Lacerda, ao embarcar domingo para a Europa, disse
que "infelizmente o terrorismo não se evita com portarias
baixadas pelo governo". O embarque do sr. Carlos Lacerda,
no Galeão, foi bastante concorrido, pois um grande numero
de pessoas foi cumprimentar o ex-governador que antes de
embarcar mostrava-sc calmo e falando pouco em política.

,Antes de seguir, Lacerda disse aos jornalistas que"eu preveni que a onda de terrorismo começaria nlais dia
menos dia". Pediu, em seguida, aos deputados presentes, en-
tre os quais Raul Bruninl, Mauro Magalhães, Salvador Man-
dim e Paulo Monerat que formassem uma comissão e fõs-
sena ao jornal hipotecar solidariedade em seu nome à direção
daquôle órgão.

.-..»*¦ ,'

ASSEMBLÉIA

Abono de
Emergência
em -Maio

BRASÍLIA. RECIFE, BELO HO-
R1ZONTK, 23 (Meridional — DP)
— O presidente Costa o Silva au-
torizou o uuniatro do Trabalho u
redigir projeto do Íoi que concede
abono dü emergência u todoi* os
trabalhadores nu baso du 10% a
partir du l.o de maio. Depois, du
conferenciar com o presidento da
República, no Palácio do Planalto,
o ministro Jarbas Passarinho afir
mou quo esse uumento será um
uiicontro do governo com a tese do
salário-emergencia do «anador Car'
valho Pinto. Declarou o limiar do -
Trabalho que o abono de 10',,, eu-
presentará cerca de 50% de cada
reajuste salarial obtido no ano pas-
sado.

Por sua vez. em Recife, o repri*-
, sontanle do Ministério do Trabalho
na SUDENE afirmou que o minis-
tro Jarbas Passaniiho é favorável
a participação dos empregados noi,
lucros das empresas, mas discorda
da aplicação da medida apenas ao
Nordeste, O sr. Moraes Cunha
disse quu o ministro do Trabalho
entende quo a participação nos lu
eros exclusivamente ho Nordeste,
como quer a SUDENE; terminará
por trazer desequilíbrios ao pai.',,
pois determinaria a criação du um
mercado de trabalho privilegiado.

Por sua vez, já atinge sete mil o
número de metalúrgicos Ém greve
em Minas, Gerais contra o arrocho
u a favor de um reajustamento sa-
larial de 25'i. Esse número deverá
aumentar ainda mais, segundo de-
cisão do Sindicato dos Trabalhado-
res Metalúrgicos.

Brasília
ComemorouProjeto Licencia

Barnabé" Ocioso °v*> Ano$%%

Qualquer funcionário classificado como ocioso pode-
rá requerar licença com metade dos vencimfentos por um pra
zo de seis anos em caráter extraordinário e dez para tra-
tar de interesse particular. A disposição consta de projeto
ontem oferecido ã Assembléia Legislativa, pelo deputado
Luiz Renato Malucelli. O parlamentar anunciou que com
essa iniciativa pretende contribuir para a solução do pro-
blema de excedentes no serviço público estadual, nas mes
mas bases da medida adotada pelo Governo da Unl&o.

Oi documento fixa o prazo dos requerimentos de li-
cença extraordinária ou para o trato de interesse parti-
cular até l.o de agosto de 1989 e, no primeiro caso, se clr-
cunscreverá aos setores em que houver excesso de pes-
soai. Outras condições para a concessão da licença ex-
traordinária são que o servidor tenha quatro anos de efe-
tivo exercido e ocorra desnecessidade de substituição.

Quanto ganha
Inicialmente a extraordinária será concedida por pra

zo não inferior a um nem superior a três anos, podendo
ser prorrogada até o total de seis anos. Nos três primeiros
anos o servidor perceberá vencimentos proporcionais ao
tempo de serviço e gratificação por tempo de serviço (Lei
293. Estatuto dos Funcionários Públicos Civis, do Estado),
não podendo ser a importância mensal percebida inferior
a 50% de vencimento do cargo e da gratificação.

Do quarto ao sexto ano de licença a Importância men
sal percebida será reduzida a 25% do vencimento do car
go, vedadas outras vantagens no periodo de licença exce-
to o sálario-familla e a gratificação de tempo de serviço.
Licenciado, o funcionário só contará tempo para efeito
de aposentadoria.

Sem ganho público
Durante o tempo de licença, dispõe o artigo 6.o do

projeto, é vedado ao funcionário o exercício de função pu
blica de qualquer natureza, ainda sem viculo empregati-
cio e mesmo em empresa de administração indireta, sob
pena de demissão. Fica ressalvada a acumulação licita de
cargos e a participação em órgão de deliberação coletivo.
O barnabé pode ser, portanto, professor de Odontologia e
dentista licenciado; estar num Conselho como o do DAE
ou num organismo legislativo eletivo.

O servidor pode renunciar a qualquer das licenças,
mediante comunicação prévia de trinta dias de sua in-
tenção de reassunção ao órgão competente. Não pedindo
exoneração, nem reassumindo, nem requerendo licença
para tratar de interesse particular fica caracterizado o
abandono do cargo pelo funcionário, nos trinta dias que
se seguiram ao termino da licença extraordinária.

Assunto particular
O artigo 10 do projeto disciplina a licença para tra-

tar de assunto ide interesse particular, prevista já no Es-
tatuto dos Funcionários ampliando de dois para dez anos
seu prazo máximo, deduzido deste o que o servidor tiver
gozado anteriormente. Há possibilidade de nova licença a
esse titulo, sempre sem vencimentos.

BRASÍLIA, 23 (Transpress —
DP) — Transcorreu domingo o
8o aniversário da Capital Federal.
Entre as solcnidades destacaram-
se a benção do Papa Paulo VI ao
povo brasileiro e a iluminação,
diretamente do Vaticano por Sua
Santidade, da Cruz da Catedral de
Brasília, Também foi inaugurado
oficialmente o trecho ferroviário
Pires do Rio-Brasília, que integra
a Capital da Bepúbllcn no siste-
ma ferroviário nacional. .

Santa
em São
Pauio
SAO PAULO, 23 (Transpress —

DP) — Chegou a São Paulo a
imagem dc Nossa Senhora de Fá-
tima, trazida de Portugal pelocardeal patriarca de Lisboa D.
Manuel Cerejeira. Enorme multi-
dão acorreu ao aeroporto, acom-
panhando a imagem em procissão
até a Praça da Sé, oivle ficou em
vigília até as 15 li., de ontem,
quando foi levada para a Basíli-
ca de São Bento. As 18 h, na
«íHora da Ave Maria», a imagem
foi conduzida pelos cardeais Ce-
rejeira e Agnelo Rossi em procis-
são pelo Valo do Anhangabaú.
Depois das 20 h., a imagem foi le
vada a Santos, onde permanecerá
até amanhã. Será então levada
ao Rio e dali, no mesmo dia, vol-
tara a Lisboa.

Diários e Emissoras
Associados

A maior Força Publi-
citaria e Informativa dn

América Latina,

Com as Subs Poderemos ter em
70 até 6 Candidatos ao Senado

Embora ainda aguardando a apresentação e
aprovação, no Congresso de projeto s.ôbre o sistema
do sublegenda, para poder constituir seus diretórios
municipais, a Executiva da AUENA já está tomando
providências com vista a candidaturas partidárias pa-
ra os pleitos municipais de novembro do ano em cur-
so. Assim, sua Secretaria, começou a distribuir, em
todo o Estado, instruções com vistas aos aspirantes i
vereança, pela legenda, prevenindo-os da que, con-
forme o estatuto do partido, deverão filiar-se até o
dia 15 de maio vindouro, sob pena de não terem
condições para figurar em chapa arenista. Trata-se de
dispositivo constante do art. 88 do Código Eleitoral,
válido apenas para concorrentes a pleitos proporcio-
nais.

Trata-se, portanto, de uma providência compul-
soria e que, pelo visto, revestiu caráter de urgência
c quase de última hora para a ARENA, não obstante
expressa claramente na Resolução n.o 8.110 do Tribu-
nal Superior Eleitoral, datada de 3 de abril de 1967.
Ao qua parece, o MDB não foi, c o termo, surpreen-
dido pela existência de tal dispositivo, pois continua
a formar sous diretórios com base em filiações muni-
cipais. p "v.-.e-iuentpneiit**. seus possíveis .candidatos
a yereançu. ou aspirantes n candidato, já cumprlrãf
o dever básico de aquisição de condição partidária.

Não se estranhe porém que só agora a ARENA
se tenha advertido da necessidade de filiação de seus
fjturos candidatos a vereador, pois sua subestimaçío
do dispositivo em questão poderia ser justificado pela
própria aprovação de lei adiando para' 1969 a consti-
tuição eletiva dos diretórios, e, cm conseqüência, a
comprovação da existência sob a legenda dos mínimos
de eleitorado municipal exigidos para constituição dos
diretórios.

Alas já que falamos acima em sublegenda, ano-
te-se que, tal como vem ocorrendo em todas as ante-
rlores, há expectativa de que na corrente envie o
Governo ao Congresso o anteprojeto cm questão. Ao
que se informa, pelo texto poderá cada partido cons-
titulr até três sublegendas, bastando para a criação
de cada uma o apoio de 20% dos convencionais e não
mals de um terço, como anteriormente se previa. Ain-
da de acordo com a informação, no pleito em que mn-
cionar cada sublegenda terá seu quociente eleitoral
próprio para a adjudicação das cadeiras a que fizer
Jús, o que pode ocasionar que uni candidato de sub-
legenda venha a se eleger com menor número de vo-
tos que um rovrrlit-ion*'* h de outra sublegenda do
mesmo partido; .lá na *.'.*> fase do preenchimento ds
cadeiras (a das chamadas "cobras"), porém, provais»

cera o critério dos mals votados dentro da legenda
geral. Não esclarece, todavia, a notícia, como se re-
solverá a questão das suplências, isto é, se por suble-
tenda ou pela legenda.

Porém, ao que se informa não será apenas a
sublegenda a inovação qüe so pretende introduzir em
nossa legislação politica. Ao que se noticia o antepro-
jeto introduz também modificação na eleição para
o Senado, transformando tal pleito majoritário em
proporcional. No caso, por. exemplo, das vindouras elei
ções para a Câmara Alta (dois senadores por Estado)
cada partido poderá apresentar até seis candidatos,
pois poderão i?"às urnas 3 sublegendas. A legenda so-
mará os votos dc todos os seus candidatos e se esta

. for superior à da legenda contrária, ficará com as
duas vagas senatoriais ern disputa. Em outras pala-
vras, de nada valera, por exemplo, á oposição ter um
bom candidato ao Senado. Mesmo que êle fôr, indi-
vldualmenfe, o mais votado entre todos, no pleito, não
obterá a cadeira, a não ser que sua legenda geral fl-
zer mais votos que a legenda governista. Não há dü-
vida que. dentro de tal sistema, as perspectivas, para
o MDB, só poderão ser as de praticamente desapare-
cer do Senado já nas vindouras eleições, mantendo
•U anenut ura ou outro rsoreseutanta eleito em 10fM
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Em Poucas
Linhas

Paraná Vai Muito bem

em Matéria de Bancos
JJMA EVIDÊNCIA do crescente progresso

paranaense, principalmente nos últimos
i 5 anos, é constatada pela concentração da or-

ganizações bancarias, principalmente ' em
Curitiba, onde o centro da Cidade so trans-
forma em :\Vall Street». O número de bancos
existentes, o saldo disponível em 1907, a re-
lação entre depósitos e empréstimos, são da-
dos que se encontram num levantamento quoacaba do ser concluído pelo Departamento
Estadual de Estatística, órgão da Secretaria
do Governo, que editará um estudo a respei-
to. Eis alguns dados interessantes: nas C96
agências bancárias do Paraná estão doposi-
tudos NCrÇ 638.945.431 (cerca de 640 bl-
lhões de cruzeiros antigos), enquanto há cin-
co anos êste total era de apenas NCrÇ
103.620.281. Em 1963, haviam 591 agências';
em 1954, aumentou para 616; em 1965, para673; em 1966, paia 690. No ano passado, fo-
ram concedidos NCrÇ 699 milhões em em-
préstlmos, sendo que os depósitos alcançaram
a casa dos NCrÇ 671 milhões. Curitiba quetem um saldo disponível do NCrÇ 30 miíhões,
6 a primeira praça bancária do Estado. Des-
tacam-se: Londrina (NCrÇ 8.674 mil), Ma-
rlngá (NCrÇ 5.807 mil), Paranaguá (NCrÇ..
5.523 mil) e Ponta Grossa (NCrÇ 2.548 mil).
As duas menores são 03 municípios de Cas-
telo Branco (NCrÇ 7.655) o Jussara (NCrÇ
5.195). Segundo determinações do secretário
Rubens Bailão Leite, o DEE passará a edi-
tar com maior periodicidade os seus traba-
lhos.

LEMBRANDO uma sério do outros nomes
quo «tombaram gloriosamente no cumpri-

mento do dever», a Associação dos Funcio-
nárlos du Fiscalização o Arrecadação do Pa-
raná fez circular entre seus filiados, mensa-
gem exortando aqueles servidores a prosse-
guirema na sua missão, assinalando quo é
graças ao seu trabalho que o Paraná Ura a
garantia de uma arrecadação suficiente ã sua
sobrevivência. A mensagem, firmada pelo sr.
Ary Pereira, da Silva 6 Intitulada «Mais um
bravo quo tomba», versa sabre o assassinato
do fiscal Hélio Bueno Gomes, e diz a certa
altura: «São os Hélios, os Herbcrts e os
Franclscos, que não se acovardam perante os
sonegadores e trocam suas \idas para quo o
Paraná seja a justificativa do «slogan» AQUI
SE TRABALHA».

jyjAIS VALE um 'passarinho na mão que
três na rede; ou Um dia. da. caça, outro

do passarinho; ou ainda. Coxas convidados
para uma cpassarinhoada» no próximo do-
mingo, — foram aa frases com que a torcida
não coritibana comemorou ruidosamente a vi-
tória do Apucarana. Na <Boca Maldita» (ave-
nida João Pessoa) a galhofa tomou conta no
dia da ontem. Em frente ao café Ouro Verde,
foi colocada uma camisa do Coritiba com
faixas de luto. Uma gaiola com desenhos de
um passarinho e a frase «nova contratação
dos coxas, um estilinguo.

ÇtflADORES do nome» o do casos... em flo-
corrêncla, ó o quo se pode dizer dos re-

datores de atos públicos do Governo do Es-
tado. Num só decreto criaram dois deles,
afora o tal do Departamento Estadual do
Trânsito, quo fica ã oonta do outros erros.
Xo decreto que reformulou a situação dos ór-
gãos que estavam vinculados à Secretaria do
Indústria e Comércio, fala-se hum «Instituto
Paranaense do Pesos e Medidas», quando a
denominação legal ó Instituto dc Pesos o Me-
(lidas do Estado do Paraná, sigla «n»EM-Pr».
Outra citação 6 feita ao «Departamento do
Trabalho, Indústria e Comercio». Na realida-
de, pelo decreto quo aglutinou a Secretaria
de Indústria e Comercio, só foi para sua área
a Divisão Social, por falha constando como
«do Trabalho». Caso tal tivesse ocorrido, a
STAS mudaria de nome... também. E porfim, o decreto é referendado pelo sr. Carlos
Alberto Moro que, ao quo so sabe, secretário
do Educação e Cultura, pouco tinha a ver com
a defunta Secretaria de Indústria o Comer-
cio, onde respondia como titular o sr. Bailão
Leite.

O SR. LUIZ JORGE de Miranda Mocker'assumiu a gerência do Banco, da Lavoura
de Mlnas Gerais, agência «Tiradentes», na
rua Barão do Rio Branco, esquina com Joso

.Loureiro. O sr. Luiz Mocker substitui o* sr.
Arsenio Garcia de Queiroz que deixou a or-
ganização bancária mineira para assumir
outra gerência bancária em São Pauto.

O TITULAR da cadolra do Introdução a.
Economia, da Faculdade do Ciências Econõ

mlcas da Universidade Católica, professor
Pedro Ricardo Dõria, passou também a atuar
como assistente do professor do Economia
Política, da Faculdade de Direito da Univer-
sidade Federal, José Petrelli Gastaldi. Pro-
fessor Dõria também 6 assessor do Relações
Públicas da COPEU

O DEPUTADO federal Allpto Ayres de Car-
valho, percorreu ontem as instalações da

Escola Técnica Federal de Curitiba, sendo re-
cebído pela direção do estabelecimento. Apre-
ciando os ampliações em andamento e man-
tendo contato com o corpo docente, foi solt-
citado para gestionar com o MEC pela libe-
ração de recursos para ampliação dos diver-
sos cursos ministrados pela Escola.

^ CÂMARA de Vereadores, a Prefeitura e o
Grupo Escolar Miguel Scheleder o Cole-

glo Itoiiia Pombo prestarão homenagem ao
professor Raul Rodrigues Gomes, no próxl-
mo dia l.o do maio. Nu ocasião será entregue
o titulo de Cidadão do Município e as entida-
des educacionais inaugurarão uma placa de
hronzo na sala em que há 61 anos o profes-
sor Raul Gomes proferiu a primeira aula ae
soa carreira.

J^EASSUMIU suas funções o Corregcdo <ii
ral da Justiça, desembargador Antônio •

Franco Ferreira da Costa, após ligeira enfer- (
miadde. Durante sua ausência, respondeu pe-
lo cargo o desembargador Izidoro BrzezinKki
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ECONOMIA - RESUMO DÁ SEMANA

LETRA DA CREDIMPAR VAI A 5 LHÕES

Pesca em Santa Catarina
Canta cam 317 Milhões e
vai ter Crédito Educativo

Convênio no valor de 317 mi-
lhões dc cruzeiros antigos visando o
desenvolvimento da pesca era Santa
Catarina durante êste ano, foi assi-
nado entre o Ministério da Agricul-
tura, a Superintendência do Desen-
volvlmento da Pesca — SUDEPE —
o governo do Estado c o Banco do De-
senvolvimento dc Sta. Catarina. Os rc
cursos serão aplicados no programa
de trabalho do Acordo dc Pesca ceie-
brado em regime de cooperação cn-
tro o Governo da União c o Governo
de Santa Catarina, c na execução de
um projeto de crédito educativo pa-
ra a pesca artesanaL

O documento assinado atende à
programação dc desenvolvimento da
pesca assinalada na Carta de Brasí-
lia c prevê a aplicação, pela SUDE-

PE — órgão vinculado ao Ministério
da Agricultura — dc NCrS 11 mil cm
trabalhos de informação c pesquisa,
na formação dc pessoal especializa-
do c na promoção sócio-cconômica do
pescador. Ainda êste ano, segundo
revela fonte do Ministério da Agri-
cultura, a SUDEPE destinará JVCrS
40 mil para a Instalação c despesas
dc funcionamento de quatro escrito-
rios de operação em Santa Catarina,
nos municípios dc Florianópolis, Ita-
jai, Laguna e São Francisco do Sul.

Os recursos a serem aplicados na
execução do projeto dc crédito educa-
tivo correm por conta do Banco de
Desenvolvimento dc Santa Catarina
que, conforme estabelece o convênio,
poderá aplicar nessa programação
ate NCrS 200 mil.

Assembléia da COPEL
Duranto a assembléia geral ordinúibi. dos

acionistas, marcada para laoje, às 10 horas, a Di-
retoria da COPEL apresentará um relatório du
suas atividades em l!)t>7, informaaado — eaatre ou-
tros importantes ussuaitos — sôbre o aumento <lo
capital Bocial Uo -NCr? 70 milhões para NCaÇ 125
milhões. A integralizaçao no exercício ultrapassou
a metade do aumento (no dia 29 de dezembro, ires-
tavam menos de NCr? 25 milhões para integralizar
o aumento). No decorrer do 1967, tendo-se em con-
ta as dificuldades de aplicação dc capital próprio!
foi intenso o ritmo doa empreendimentos da CO-
PEL, com destaque- à conclusão da Usina Hidrelò-
trica de Salto Gr*aade do Iguaçu o à Instalação dc
otto usinas dicsel elétricas em diferentes pontos do
Estado, medida esta que totalizou 28 mil Kw.

"Déficit" do Tesouro
Em fins de março últiano se elevara em

NCr$ 30-1 milhões contra o deNCrÇ 635 milhões em
31 do março do ano passado. Os círculos financeiros
admitem quo êste mês deverá ocorrer emissões em
alta escala, coan o <auc os meios de pagamento vol-
taiao ai crescer aam pouco (ajudados pela Resolaa-
ção 89 'lo Banco Central)-

Algodão cai

Exportação de pinho
No ailtlmo decênio, o Brasil vendeu 

2 486.821.238 pés quadrados do pinho para a Ar-

gentina, ao prèÇo de 246.978.593 dólares, sendo o
último total computado, correspondente a 1967, de
239.59B.960 pés quadrados importando as operações
em 25.218.277 dólares. Nos meses de janeiro e fc-
vereiro deste ano, nossa exportação de pinho para
os mercados estrangeiros foi de 7.316.000 dólares.

Bom conceito
Por outro lado, revela a CACEX quc as tá-

batas de pinho são o primeiro produto de Importa-
ção britânica proveniente do Brasil, gozando de
elevado conceito quc, até hoje, não foi aproveitado
pelos exportadores brasileiros pois apenas õ,0',h
das importações totais de madeiras moles na In-
glaterra são fomecidíis por nós.

As colações do algodão no mer-
cado interno o externo eoaneçam
a culr, com sérias ameaças para
os plantadores do Centro-Sul. O
Paraná, caija Safra deste nno c
considerada a maior, ollegando
Inclusive a superar a de São
Paulo, terão também grandes pre-
juízos a se manter o mercado no
aaivel dos últimos dias.

Adoçante de novo

Para complotar nossas informa
ções sobre os adoçantes slntéti-
cos: De 1965 a 1967, a oferta da-
quêlos adoçantes no mercado bra-
sileiro expandiu-se em 88,4%.

Para produzir açúcar equivalen-
to aos adoçantes importados, se-
riam necessárias 610 toneladas de
cana, pelas quais ns usinas paga-
riam aos fornecedores onze vezes
o preço dos adoçantes. Concha-
são dos uslneiro.i: não há condi-
ções para competir.

Marussig

preside

Orçamento cambial
As estimativas indicam que as importações

no primeiro semestre dêste^ano estão ean torno do
430 milhões de dólares, enquanto aa exportações
não teriam ido além de 370 milhões. Jsto sigpiíica
uma variação negativa no orçamento cambial dn
ordem do 60 milhões de dólares. Para êste mês está
previsto aam volume da exportações correspoaadento
a 140 milhões de dólares.

Resíduo maior
O resíduo laiflaplonário poderá ser aumenta-

do a 'partir da agosto, para 1055,. Os industriais
estão se queixando que o atual resíduo, da ordem
aia 7,5Çó não atende mais às necessidades de au-
mento da produtividade e da taxa inflaclonária.

Carvão catarinense
Medidas já adotadas pelo Governo para apro-

veitamento do carvão: a) a produção de Santa Ca-
itarina será mantida nos mesmos nivela; b) a3
empresas siderúrgicas deverão utilizar em seus
altos-fôrnos carvão nacional na mesma proporção
nue o importado; c) *a produção de carvão de va-

por terá consumo integral nas usinas termelétricas
das próprias regiões produtoras; d) a capacidade
da usina termelétrica de Capivari será aumentada
do 100 mil para 200 mil Kwt.

A siderúrgica
Por outro lado, a Cofoissãp do Plano do Car-

vão Nacional informa que será iniciada a cons.-
trução da Siderúrgica de Santa Catairina — SI-
jjeSC  que será a responsável pela criação do
grande complexo químico na periferia da região
carbonifera daquele Estado. A SIDESC manterá
duas usinas de concentração de rejeitos piritosos,
com capacidade de produção calculada em 240 mil
toneladas, possuindo 44% de teor de enxofre.

Delfim & AL
O ministro da Fazenda, sr. Polf im Neto, .ía-

lou ontem na 9a Reunião do Governadores do Ban-
co Interamericano, em nome da América Latina,
Deu ênfíiso ao papel que devera desempenhai* os
Estados Unidos o as entidades financeiras interna-
ctonais em prol do desenvolvimento das nações
pobres do continente. Disso o ministro que serão
praticamente infrutíferos os esforços desempenha-
dos pelos latino-americanos telo auto-desenvolvi-
mento, se nâo forem acompanhados pela colabora-
ção efetiva das naçUés Industrializadas.

O ministro Interino da Agricul-
tura, sr. Raymundo Marussig,
presidiu ontem uma reunião da
Comissão Regional do Cooa*dena-
çfio da Ação do Ministério da
Agrlcultua-a em Porto. Alegre. O
encontro, ao qual estevo presen-
te o sr. Hélio Pimentel, cxaaninoaa
cm conjunto os empreendimentos
da Pastn nos Estados do Paraná,
São Paulo, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul, e aprovou provi-
dencias para dinamizar e dar
maior vigor à atuação do Minis-
tério no Saal do Pais.

Mercado do Café

O café Saaatos «C:> para entre-
ga em maio próximo, fechou on-
tem inaltca*ado a 40,30 centavos
do dólar a libra-pêso, no merca-
db de Nova York. O produto para
entrega Imediata se manteve fir-
me, em mercado calmo. O café
Santos três foi cotado a 37-3/4
centavos de dólar a libra-pêso. O
Santos quatro a 37-1/2. Os co-
lomblanos Mams, Manlzalles, Me-
dellin. Armênia c Girardot, fe-
charam a 42-3/4 centavos.

Recurso

contra ICM
Seguindo exemplo de suas co-

irmãs de São Paulo, R1Q Grando
do Sul, Santa Catarina o vários
outros Estados, a Federação das
Indústrias do Paraná ingressou
ontem em juízo com recurso con
tra o aumento da alíquota do
ICM.

Curso sôbre ICM

Ministrados pelo professor Gil-
berto Xavier do Miranda Filho,

, da Asséssoria Técnica do sr. Luiz
Fernando Van Der Broocke, mais
dois cursos eôbro a sistemática
do ICM foram realizados nas cl-
dades do CruzelTO do Oeste e^am
bará. Os cursos, sob os auspícios
do convênio exlstcnto entro a Se-
cretaria da Fazenda e o SENAC,
degtlnou-Hc a esclarecer às cias-
S«s empresariais daquelas cidades
sobre a leglajlaçfio especifica do
tributo, escrituração fiscal e ann
Usou em caráter extraordinário o
regulamento espajolsl do algodão.

Os trabalhos da CREDIMPAR, duranto seus pri*.
ntolros oito meses dc funclonaancnto, pernaltlrana a fixa
Cito do conceito do que "Letra Imobiliária produz casa".
Até agora foram colocados NCrÇ 5.162.700,00 cm titu*'os dessa espécie, que Imcdlatamcnto permitiram finan
ciumentos para construção o aquisição do residências
na ordena de 41 mil metros quadrados, cm todo o Pn
raná. O aumento dc aplicações do 1008 cm relação a 67
foi do 107',;..*Ao anunciar o comportamento do mercado para-
mensc do capitais o presidente da CREDIMPAR, sr.
Harry Wekerlin, declarou que "adquirindo mais de que-
tro bilhões antigos cm Letras Imobiliárias por nós ean!-
tidas, o público do Parnná compreendeu desdo logo o oi-
canco social da missão da Companhia do Crédito Imobl-
lliirlo do Paraná.

Duas vantagens
Além de assegurar um ¦ fina altamente social, por-

quo "Letra produz casa", os recursos aplicados em Lc
trás Imobiliárias permitem lucro imediato e pessoal ao
aplicador", disse o presidente da empresa do setor de
financiamentos imobiliários do Governo Paulo Pimentel.

GERCA & SEMENTES

"O cidadão qaae Investe aaesses títulos so garanto do
desajusto da moedn coiaa n correção monltúrla, uléna
do acumular os Juros que pagamos. O dinheiro decoa-
rento da poupança Individual, quo doutra forma deixa
ria o Estado oaade foi gerada, nqui pormnneco, no ciclo
da riqueza, gerando cmprpgos, despertando, oportunl-
iludes, criando novos negócios.

"Cada cruzeiro novo qaao a CREDIMPAR arrcc.i-
du, em Letras,,ó logo Investido soclalanente, modlanto o
financiamento da compra, construção ou edificação ln
corporada de residências, diminuindo, n cada dia, o dc
flclt habltaolonal qaie o Paraná registra. Esso benefícl.)
coletivo podo ser comprovado pelo volumo do constna-
ções já financiadas pela CREDIMPAR: 41.165,49 anetros
quadrados até março".

Vendendo a quem
O presldento da CREDIMPAR disso quo do totul

de letras vendidas, o publico observou NCr» 4.020.700,00
enquanto o BNH adquiriu, à conta de Capital estimulo.
NCr$ 1.136.000,00. A participação do Banco Nacional do
Habitação é uarau aaaostra do beiaeflclo indireto da aju-
da particular: quanto mais a CREDIMPAR vende, ena

Letras para o (iotor privado, mais so creditai num tu.
icntivo do BNH, dcaaomlnado capitalestimulo",-destina,
do a fomentar nquélo intorcímblo com a poupança Co.
Iq ti VA*

Além dos Letras Imobiliárias a CREDIMPAR apu.
rou mais NCr$ 330.871,12 cm recursos decorrentes do,
Depósitos do Poupança, dos quais NCr$ 190.433,00 ,u.
Jeitos a correção monetária o NCr» 131.437,22 derivados
ale recolhimentos de 1967. Essas aplicações sSo as rela.
cloaaadas com os depósitos compulsórios de proprlotá
rios do Imóveis alugados junto ao BNH, revistos qUín
to nos prazos do vcaicimento no ano passado.

Aumento de 107%
Demonstrou o presidente da CREDIMPAR qu#"anollsaaadoso o volumo do vendas do Letras no fln^

de 1067 o o deste primeiro trimostro, observa-se un
cresclmoaito de 107,52% nas npllcuçfios do público pa.
rannenso nesses titailos, o quc, cm ultima análise, <j
ama reconhecimento da alta rcntabilidado das Letras
Imobiliárias e de confiança evldento na atual polít|ca
habitacional e no Governo de que fazemos parte, no
Paraná, a Administração Paulo Pimentel".
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O Agente do IBC em Curitiba, sr. Luiz Antônio dc Souza Filho e o presiden-
te Tia CAFÉ DO PARANA, sr. Renato Artimonte, estiveram ontem no Pala-
cio Iguaçu, quando fizeram a entrega ao governador Paulo Pimentel, de um
chequeno valor de NCrS 3.337.000,00 referente à primeira parcela da con*
tribuição do GERCA para o programa dc semente? selecionadas no Estado.
A execução do programa de vendas de sementes selecionadas ficará a cargo
da Café do Paraná, dc acordo com convênio anteriormente firmado.

Patrijnnis Sá Tomada de
Posição Urgente Poderá
Evitar Problema da Fome

Ao presidir, domingo, a solenidade de
posse da diretoria do Sindicato Rural de Pa-
l.otina, o sr. Paulo Patriani destacou a presen-
ça socio-econòmica daquele, município no qua-
dro paranaense o as culturas em desenvolvj-
mento atualmente, de importância capital nas
estatísticas anuais das safras.

O presidente da FAEP eaitregou aio final
de semana, as cartas sindicais de Palotina a
Marechal Cândido Rondon. empossando os
novos dirigentes das entidades rurais. Dlaaur-
sando, na ocasião, frisou o sr. Paulo Patriani
que o solo pródigo do Palotina recomenda,
nestes últimos 20 anos ,a 36 mil almas que
trabalham dc sol a sol na área rural.

O ano 2 mil

A certa altura de seu discurso o presi-
donte da FAEP. enalteceu a participação do la-
vrador na historia, sublinhando que «esta ma-
quina humana de Palotina é, por essência,
aquilo que o Brasil de hoje reclama como pre-
sença indiscutível e necessária para a Nação
que nos espera no ano 2 mil. A explosão domo-
gráfica brasileira, da ordem de 3,5 ao ano, é a
mesma que preconiza um futuro de 7.00 ml-
lhões de habitantes para dentro de 30 anos,»
E. indagou ,a seguir ss a posição ao lavrador
nân for mantida a sua perseverança animada o
o* seus reclamos ouvidos, para. que futuro
caminhamos. «Somente uma tomada de posi-

ção airgente» — lembrou «poderá nos prepa-
rar para que as gerações futuras do Brasil não
sofram as mesmas conseqüências do lama in-
dia faminta e caótica socialmente. E' desta
análise que devemos retirar as conclusões a
fim do ser adotada uma profilaxia quc a histo-
ria nos recomenda>.

Dois sindicatos;
Os dois novos sindicatos rurais estai

assim constituído*!; Palotina, diretoria Celino
Roclaa de Araújo, Aquilino Paludo, Reinaldo
Helmuth Guillich. Suplente, Espcrandío Ce-
lostino Berticelll e Aííonso Pedron; Conselho
Fiscal: I-Ieiai Schoreiber, José Fioravanto Gal-
li, João Pelanda; Suplentes: Victorino Spon-
chiado, Alberto Schanoajkt 0 Orlando Vendus-
culo; Delegados Representontes Adir Sele-
me; Antônio Posson, Carlos Othmar Gewohr;
suplentes: Ovidio do Giacoanetti Amadeo
Plovesan e Willy Ricardo Waldow; Sindicato
Rural do Marechal Cândido Rondon como
mombros efotlvos da diretoria Almiro Baer-
mann, Eldor Egon Lamb e Ivo Hilário da
Cunha; suplentes Simon Schcrer e Reinoldo
Wograt; Conselho Fiscal: Arlindo Alberto
Lamb, Afonso Diesel e Elmo Lauro Gali; su-
plentes: Jacob Ignádo Beckcr, Waldomar Wol
lomberg e Laudelino Barbosa; Delegados efe-
tivos: Alberto Dnasch, JoSo Alfredo Henning
e Roberto Respalcz; supl.: Décio Greef. Al-
fredo Schereiber e Emílio Pedde.

Marussig Mostra a
Casta as Resultados
da Carta de Brasília

O ministro interino da Agricultura, o paranaense
Raimundo Marussig, apresentou ao presidente Costa e Sil-
va — durante audiência no Palácio do Planalto — um re-
lato das últimas providências adotadas pelo Ministério da
Agricultura com vistas à avaliação dos resultados consegui-
dos com a implantação das medidas preconizadas pela Car-
ta de Brasília. E revelou ao presidente também os resul-
tados das viagens que tem realizado por diversos Estados
para entrosar normas necessárias à realização do Segun-
do Congresso Nacipnal Agropecuário.

O sr. Raimundo Marussig disse, também, ao presi-
dente Gosta e Silva — transmitindo informação do minis-
tro Ivo Arzua — que está mantendo contatos no exterior
com vistas ao estabelecimento de convênios e acordos des-
tinados a melhorar a produtividade da agropecuária, e qucos ministros de Agricultura dos países americanos aceita.-
ram o convite do Governo para se reunirem no Brasil, em
1969.

As colhedeiras
Durante o despacho com o presidente Costa e Sil-va, o sr. Raimundo Marussig revelou que o ministro Ivo

Arzua acaba de concluir, em Belgrado, as negociações au-torizadas pelo presidente da República para a aquisição
de 300 colhedeiras automotrizes, utilizando os saldos dcdivisas do Brasil na Iugoslávia. Esclareceu que a operaçãovisa fortalecer o programa do mecanização da agricultura
nacional c que as maquinas serão adquiridas por preçosbastante acessíveis c com excepcionais condições de fi-nanciamento.

Lucros da Standard
Subiram a 1 Trilhão

rintestre
O presidente da Diretoria da Standard Oil Company (No.va Jersey), M. L. llaider, anunciou ontem quo os lucros daquelaempresa e de suas filiais de todo o mundo no primeiro trimestrede 1868 foram calculados em 320.000.000 de dólares (NCr$ 1.030.400.000,00), equivalentes a 1,49 dólares <NCr» 4',79J'pò*r
"Esses resultados — acrescentou — representaram um
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A ASSOCIAÇÃO
SOÜDÁgtlA COM
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RIO, abril (Meridional) — O sr. Hercllio Ca-
margo Barbosa, presidente da Associação Comercial
de Santos, representou aquela entidade nas hemo-
nagens ao jornalista -Theôphilo de Andrade por ha-
ver sido eleito por unanimidade sócio honorário do
Centro do Comércio de Clafô do Rio de Janeiro, Na-
quela oportunidade, enviou à mesa o seguinte dis-
curso:
"Meus senhores:

Inteligência lúcida, jornalista brilhante o com.
bativo lidádor perttnaiz, sempre estevo* na vaingajardo
dos grandes movimentos de defesa do .patrimônio ci-
viço c cultural do pais.

,, Do exiLme das suas obras e dos seus atos, ro-
colhe-se a ceríüza do que Theóphilo de Andrade es-
crevo para transmitir mensagens de acurada sensl-
bilidade. Sua obra tem contendo duradouro. Resiste
k ação do tempo porque revela a presença do angu-
los de palpitante intçrêsso da atualidade brasileira,
seja quando examina a nervosa temática da politi-
ca, quer quauido discute a. contraditória vida econô-
mica do pais.

THEÓPHILO -DE ANDRADE é cidadão de
vertical pestaora civlca. Trouxe da Paraíba o anáte-
ma da altivez. No jornalismo mlUtanto, reafirma a
sua tempera de lider e revela descortinio de avisado
pensador.

A espontaneidade de sua obra de jornalista e
ensaísta trás a marca de sua íorte personalidade, a
ponto de a leltaira do que escreve tr&awmitlr asou aeus
leitores o saMilido do sua presença, ffisse atributo de
identidade entre o homem e o escritor é privilégio
de poucos porque deriva da maturidade do espirito
e da luguesa, da inteUgind*

COMERCIAL DE SANTOS
HOMENAGEM A THEÓPHI10

THEÓPHILO DE ANDRADE 6 tam desses es.
piritos eleitos que se deixa traaasmitir na vigorosa
ênfaise do que escreve.

A presença de THEÓPHILO DE ANDRADEafugenta a vulgaridade, mesmo quando a conversao deriva para o humor das anedotas, em que 6 ter-a-ivel.
THEÓPHILO è haanean de talento. A primei-t*a vista, conduz ã impressão de repentista, No fun-

do, porém, apenas a ga*aça de sun prosa Hurge nosabor do improviso, porqaao suas manifestações revê-Iam, ao contrário, apurado troto com o estudo e
permanente reflexão. Não é homem do supea*ficie,
mas de medttação. Conhecedor profundo da história
sabe definir os problemas examinados sob segurosonso de equilíbrio, sem anular as perspectivas dofuturo. Sabe ouvir as lições do prudência, mas nãotemo a audácia do defender medidas arrojadas não
pelo gosto da novidade, mas pelo ideai de ajustar
nossas estruturas ás solicitações da realidade, Ob-servador penetrante, sabe aprender antes de ensi-
nar. Seu cabedal cultural tem paciente aprendizado
com raízes plantadas em estudo sério, em que a
pressa não esteve presente.

THEÓPHILO DE ANDRADE sabe semear,
mas antes teve o. cuidado de preparar a semeadura
O tempo n&o o exasperou; antes o tomou como con-selheiro. Quando partiu para a viaa publica, no jor-nallssno, tinha o que dizer o sabia como fazê-lo com
autoridade e acerto.

Nâo quero sltuâ-lo na faixa da Idade canôni-
ca, meu caro THEÓPHILO DE ANDRADE, mas devo dizer; que em 1923 está o. marco iaiiela! bemplantado, de eua brilhante vida de jornalista.
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SECRE i flKIUS PELA
ARZUA RECOMENDOU 0
AUMENTO M PRODUÇÃO
DE SUÍNOS NO PARANÁ

O Ministério da Agricultura está desen-
volvendo Intensa atividade, dentro do plano
agropecuário para o Estado o atendendo reco-'
mendaçao especial do ministro Ivo Arzua, para
aumentar u produção do auinoa no Paraná,
pentro 03 objetivos dessa politica, ainda ôsto
ano, estão a melhoria do manejo 0 alimenta-
çio, assim como a fixação de um preço minimo
para o porco com baso no preço minimo do
milho.

O Paraná é o responsável por mais do
j# da carne _ulna consumida no pais. A meta
para este ano ó garantir uma produção, ao ml-
nlmo, da 22 077 toneladas, elevando-a em 1080
para 22 801 toneladas o, no ano posterior para
23 708 toneladas, enquanto que para 1071 ao
minimo do 24 701 toneladas, isso dentro do cri-
tério previsto das necossldades.

Diagnóstico o objetivos
O diagnóstico feito pelo Ministério da

Agricultura/sôbre os problemas da suinocultu-
ra paranaenso mostra man6jo deficiente, po-

Encontro dos
vai ter Início

"Renovar paia levar o homem a Cristo,
mas preservando o essencial, os valores cter-
nos o imutáveis, as riquezas da fé o'da tra-
dição o o sentido dos estudos qüo realizamos,
a fim de conseguir uma linha do equilíbrio
nesta fase do transformação".

Com essa definição, o Provincial dos Ir-
mãos Maristas o presidente em exercício da
Conferência dos Religiosos do CuriUba, irmão
Josó Ruwer, destacou os temas o principais
objetivos do Encontro de Superiores Maiores
que terá lugar na Capital paranaense de l.«
a 6 do inalo vindouro.

Lembrando as palavras proferidas pelo
teólogo Bernard Haering e que têm valida-
de presente, o religioso afhrríou que "vivemos
as dores da transformação, porque' êste tem-
po o do crescimento, do renovação o do re-
forma."Por isso — acentuou — estudar os sinais
dos tempos, ouvir o auscullar as necessidades
dos homens é a missão do cristão o em es-
pecial do religioso. Não visamos uma disputa,
nSo pretendemos concorrer com os avanços da
técnica o da ciência. Desejamos, isto sim,
compreender as reais necessidades dos ho-
mens desta fase da humanidade, quo sento cm
crescimento vertiginoso, um progresso invul-
gar, mas que, igualmente, presencia abalos
profundos nos conceitos e nas estruturas".

Ajudar
O Encontro dc maio, em Curitiba, será

preparatório para a Assembléia Nacional dos
Religiosos, na Guanabara, em julho próximo,
quando estarão cm debato ao Resoluções aqui
adotadas,

Dentro daa normas quo o Concilio impÓ3
á Igreja, e em ospeclal aos religiosos de todo
o mundo, o irmão marista afirmou quo há ne-
cessidade de encontrar-so uma linha do equi-
llbrio, bem como de renovar para levar o ho-
mem a Cristo e êste aos homens. "Renovar no
sentido de preservar o essencial, os valores
eternos e Imutáveis, as riquezas da fó o da
tradição, de modo a torná-los acessíveis ao ho-
mem dos dias de hoje. Adotamos o árduo cs-
minho de estudar, do analisar, do meditar,
auscultando os anseias, as aspirações no es-
plrlto democrático. Entendemos que somos
homens de nossa época, o como muito bem
disso o papa, "as alegrias e as tristezas" nós
as partilhamos com a humanidade".

Em outro trecho, o irmão José Ruwer que"nesse trabalho humilde, queremos ajudar os
homens de boa vontade, dentro daquelas ca-
racteristicas que disUnguem o mundo: o plu-
ralismo, a insatisfação, a ansiedade, o auto-
matismo e a socialização de alguns aspectos.
Esta nossa ajuda — complementou — não é
pretensiosa, uma vez que somos os raensagel-
ros do amor, da fé e da esperança",

queno uso de matrlze» tipo carne, necessidadede melhoramento do rebanho, comercializaçãodefeituosa e crédito difícil. Assim, tornava-senecessário adotar, com urgência o considerandous disposições atuais, uma política realistlca nosotor.
Os objetivos, dessa forma, são melhoraro manejo o a alimentação; a introdução de re-

produtores selecionados tipo carne para melho-ramento genético do plantei; fomento ao porcotipo carne, através das Indústrias do ramo, comincentivos de preços; maior consumo de carnesuina;, assistência creditícia efetiva; organização
do cooperativas; fixação do um preço minimo
para o porco era função do preço mínimo do

milho; comercialização do produto com a tlplfi-cação das carcaças; o defesa sanitária animal
efetiva. Órgãos do administração direta e Indl-
reta do Ministério, bem como do Governo do
Estado, foram convocados para atingir esses
objetivos, dentro das diretrizes da «Carta do
Brasília» de trabalho conjunto contra a dlsper-
são do esforços.

Religiosos
no Dia 1.o

Temário
Referindo-se ao temário do Encontro do

Superiores Maiores, o Provincial dos Irmãos
Maristas disso quo êle so divide em três tó-
picos fundamentais: Missão no Mundo; De-
senvolvimento o Pastoral; o Vocação c For-
mação.

O primeiro aspecto envolvo a análise da3
principais características que revestem a"mundlvlsão atual, com suas fraquezas o seus
valores; suas tendências o aspirações". Sobro
o "Desenvolvimento o Pastoral", irmão José
Ruwer lembrou a exortação do Cristo: "Ide e
ensinai a todos os povos", acrescentando que
essa missão constitui a tarefa dos religiosos."Desenvolvimento e Pastoral" — explicou
— constltuiram-se no decurso dos séculos or-
dens e congregações para, dentro da dlversi-
dade de funções, buscar o mesmo fim. Estas
comunidades aplicaram seus esforços nos cam-
pos da cultura, na educação, e nas missões em
países sepultados no paganismo ou em nações
que já foram cristãs, mas com os onos arre-
feceram sua fé."Nossa época — considera o religioso —
caraoterlza-so pelo desenvolvimento célere nos
mais- complexos campos de atividade, onde a
Pastoral, a atuação do homem do fé deve fa-
zer-se presente".

Ao afirmar que "a liberdade, a auto-aflr-
mação, a psicologia e a pedagogia sfto, Igual-
mente, preocupações daqueles que escolheram
o caminho religioso, o irmão marista assina-
lou quo aa novas ciências e conceitos, que tan-
tos benefícios trouxeram para a compreensão
do homem também são objetos do estudos es-
pecials, pola a vocação, quer para o sacordó-
cio, quer para aqueles quo escolheram uma
comunidade para se dedicar ao serviço de
Deus e dos semelhantes, fazem parte do te.
márlo de estudos religiosos".

Destacou ainda a importância da divul-
gaçâo do tais estudos, bem como das Reso-
luções, frisando: "Não formamos uma aocie-
dade secreta; somos abertos como o é a men-
sagem de que fomos portadores. Somos soli-
dários com tudo quo é humano, com todos os
problemas dos homens, com todas as suas as.
plrações".

Manifestando desejo do que do Encontro
de Superiores Maiores, em Curitiba, surjam
frutos para as comunidades representadas, pa-
ra os cristãos e para a humanidade, o irmão
José Ruwer concluiu:

"O qus nos move ó o amor. O que noa
inspira é o desejo de ajudar. O que preten-
demos é servir. O que eolimamos ó trazer a
fó ao que não acredita, esperança ao que nâo
so sente seguro apesar do progresso, e amor
no selo dos homona que ea odeiam".

Proposta
Anulação

Assembléia Geral
da COPEL Será

de üecrefo Hoje Pela Manhã
BRASÍLIA —. Via Telex — O

deputado general Alipio Aires do
Carvalho propôs a anulação do
Decreto Legislativo n.o 8/67, que
facultava k Superintendência das
Empresas Incorporadas ao Pa-
trimônio da União promover a
complementação de todas as ven-
das anteriormente autorizadas,
inclusive aquelas relacionadas
com a Companhia Pinho e Ter-
rSB e outras que acarretariam sé-
rtos problemas ao Sudoeste do
Paraná.

No Supremo
Tambtoi o Poder Executivo en-

Jrou com ação no Supremo Tri-
bunal Federal, ressaltando a ln-
conveniência do referido Decreto
Legislativo n.o 8/67, por ferir ai-
tos interesses do erário público.0 STF julgou a ação favorável-
"lente, em conseqüência do que o
Deputado Alipio Aires de Carva-
'ho falou na Câmara Federal, con
Eratulando-se com a decisão, quevem confirmar a procedência o a
necessidade de sua proposição, vi-
"ando resguardar o Patrimônio
Nacional e a ordem social na ro-
Elão Sudoeste paranaense.

Diários e Emissoras
Associados

A Maior Força Pu-
felicitaria e Informa-

tiva da América .
Latina.

Será realizada hojo, às 10 horas; na sede
social sita à rua Monsenhor Celso, a Assembléia
Geral Ordinária da COPEL, tendo como princi-
paia finalidades tomar as contas da Diretoria,
examinar, discutir e deliberar sôbre o relatório
de suas atividades em 67, além de eleger os mem
bros do Conselho Fiscal.

Com o relatório, a Diretoria mostrará o
prosseguimento da ação em prol do desenvolvi-
mento paranaense, na garantia do. suprimento
de energia elétrica a contingente populacional e
a atividades produtoras cada vez mais expressi-
vas e em empreendimentos no respectivo setor
infra-estrutural. O fornecimento total de energia
elétrica pela COPEL, em relação a 66, teve no
ano passado um aumento de mais de 50 milhões
de kwh: de, 233,2 milhões subiu para 287,5 mi-
lhões Do primeiro montante anual, 184,9 mi-
lhões representaram distribuição direta a consu
midores e 102,6 milhões corresponderam à ven-
da em grosso de energia.

Outros dados
A eletricidade gerada pelas usinas de pro-

uriedadè da COPEL passou de 62,0 para 108,4
milhões de kwh, subindo a aquisição de energia
em tosso de outras concessionárias, que foi dc
202 8 milhões em 66, pára 206, milhões em 67.
Mais quarenta redes .passaram a ser operadas
nela COPEL, elevando para 178 o total de locall-
rlidcs integradas na área de distribuição da em-
presa; 

"s 
Hgações subiram de 71.348 para ...

°'°No' 
decorrer do ano passado, cresceu a po-

tpnr-ia instalada em usinas e subestações de
•ÍSTiSiS P^a 169,7 kw. Mais 1.027 quilo-
metros de linhas de transmissão foram coloca-
dos em operação, apresentando agora um total
de 3.789 .quilômetros em funcionamento!

FUNDEPAR Abriu
Pura•

Material Escolar
Objetivando uma ampla distribuição dc material escolar nos

estabelecimentos do ensino do Governo do Estado na Capital e no
interior, a Fundepar abriu concorrências públicas para a aqulsl-
ção de 310 mil cadernos, 288 mil lápis, 120 mil borrachas, 10 mil
canetas e 100 mil resinas, além de mévcls e utensílios para equi-
par as novas: c reaparelhar as antigas escolas do curso primário.
Aa concorrências estío sendo realizadas na Capital o nos muni-
clplos do interior do Estado e totalizam mais dc duzentos milhões
de cruzeiros antigos.

O material escolar e didático sorá distribuído gratuitamente
nas escolas, do preferência para alunos pobres, seguindo a orien-
taçâo de política educacional do governador Paulo Plmentel no
sentido de nio sã dar condições do matricula, com um número
sempre elevado de vagas, mas também recursos pnra o estudo n
milhares de crianças paranaenses,

O material
As concorrências da Fundepar visam a compra do 1.500 car-

telras, 130 armários e 130 mesas quo serão destinados as novas
escolas de Curitiba, e de vários municípios do inteiior. Também
serão adquiridos 52 máquinas de escrever e 50 mlmeógrafos, paraserem entregues a grupos escolares, a fim do racionalizar seus
trabalhos de administração e de Secretaria.

A Fundepar vai adquirir ainda 208 mil cadernos do língua
gem e 103 mil do aritmética; 288 mil lápis; 120 mil borrachas:
10 mil canetas esferográficas o 100 mil réguas de madeira. Além
disto, sarão compradas milhares de vassouras, pedaços de sabão,
deslnfetantes etc, para serem distribuídos aos grupos escolares.

DP na Justiça
l.s CÂMARA CIVEL
PAUTA P/ 23/4/68

EMB. DE DECLARAÇÃO nos autos de REC. MAND. SEG.: 5967
(Ctba) CooperaUva de Carnes de P. Grossa Ltda. x Fazenda Publlca do Estado rei. Isidoro Brzezinski. — EMB. DECLR. NOS AU
TOS DEE APEL. CIVEL: 957-67 (Ctba) Bacachery Atlético Club xWalfrido do Rosário rei. Isidoro Brzezinski. — REC. MAND. SEG.:2068 (Ivaiporã) Dr. Juiz de Dir. Ex-Officio x João Nelson Sobleray
rei. Vatel Pereira — AGRV. DE INSTRUMENTO: 01-67 (Iporã) V
Fazenda Pública do Estado x Geraldo Frigorl rei. Vatel Pereira.— 17-67 (Ivaiporã) Sebastião A. de Marães x Benedito Prado rei.
Alclnc Souza. — MAND. SEG: 13-68 (Maringá) Pietro Porcu, con-tra ato do Exmo. Dr. Juiz do Dir. da 2.a V. Cível da Com. de
Maringá rei. Isidoro Brzezinski. — APELAÇÕES: S41-67 (Marlngál
Dr. Juiz de Dir. Ex-Officlo x Walter dos Santos e s/m rei. Vatel
Pereira. — 240-64 (Jacarèzinho) Dr. Juiz do Dir. Ex-Offíclo x João
C. Siqueira e s/m rei. Isidoro Brzezlnskl. — 70-68 (Ribeirão Claro)
Dr. Juiz do Dir. Ex-Officlo x Gentil C. Cardoso e s/m rei. Eurico
Macedo. — 76-68 (J. da Serra) Dr. Juiz de Dir. Ex-Officio x João
R. do Freitas o sua mulher rei. Isidoro Brzezinski. — 86-68 (Ctba)
Dr. Juiz de Dir. x MenotU F. Cademartorl a s/m. rei. Eurico Ma-
cedo.

O secretário do Trabalho o Aiilitêncla 'Social, falando on-tem à imprensa sôbre o encontro de titulares do Trabalho detodo o Brasil, realizado de 18 a 20 do corrento em Sio Paulo, dU-«o que íol multo proveitoso "porque da troca do opiniões surgiuuma verdadeira radiografia do Brasil no setor do trabalho". Afir-mou que foi-dado grando realça aos problemas da saúda do traba-lhador no que aa refere & prevenção do acidentes e formação demio do obra."O Paraná - ressoltou o titular da STAS - levou àquele conclavo o problema da educação sindical e que íol aceito uninltaement* e hoje faz parte da Carta de Trabalho que íol subscritapelos participantes. Os detalhes que fornecemos a respeito doPrimeiro Curso de Educação Sindica), .realizado no alio postado naUniversidade Federal do Paruná, íol o que mais sonslbllizou oscolegas, porque so tinha a noção de qúe as universidades fossemde restrito fechado o hoje a nossa tem aa portas obertas Dâ-ra o trabalhador". *
Quanto to trabalho provenclonlsta, também levado pelaSTAS a São Paulo, recebeu êlo aprovação unânime. Diz respeitoao trabalho a ser desenvolvido pelo INPS que terá inicio Imediato«m todas aa unidades da federação, através de um programe,educativo e de especialização técnica.
A Carta do Trabalho, subscrita por todos os secretários doEstado presentes ao encontro, diz que nenhuma forma de pater-nalismo deve ser exercida sobre o indivíduo em sua aUvidade pro-fissional e que todos os recursos humanos e materiais devem sermobilizados, numa escala nacional, visando a propiciar um compooperacional mais amplo is Secretarias do Trabalho; a Integraçãosempre crescente daB atividades dos Governos da União, Estadosa Municípios deve sor cumprida num trabalho dc médio prazoutilizando a base local pary o desenvolvimento do trabalho de 0í'sistêncla ao trabalhador e suas entidades representativas.
Consta também o aprimoramento profissional e a formaçãocivica do trabalhador: devem consUtuir preocupação do Governonum trabalho d» formação natural dc lideres das diversas classes'num sistema democrático du escola, evitando-se a limitação da'aUvidade sindical. O trabalhador deve ter acesso aos dados sôbrua organizaçío política, cconêmica e social do País, para ter consciência dos problemas nacionais.
Do encontro, resultaram os seguintes princípios, entre ou-tros: a realização, sob a responsabilidade do Ministério do Traba-lho, otrovés de convênios, dc um DisgnésUco Preliminar da Situação de M|p de Obra do Estado, ponto de partida para a aplicaçãodo uma pollüca de aprimoramento profissional; inclusão dos Sei-viços de Segurança o Higiene do Trabolho nos estruturas admi-nistrativas da Secretaria do .Trabalho; Incenüvo à elaboração deconvênios entro o Ministério do Trabolho e as Secretarias do Tra-balho, no sistema do Delegação, para a realização das aüvidadesconcernentes a Segurança e Higiene do Trabalho. Aproximação daniciaUva privada do trabalho de segurança o higiene do traba-lho, inclusive cnm participação no custeio e das enUdades de clns-se de trabalhadores, para a atividade do formação da mentallda.de do segurança e higiene cm sua atividade. Relvindiccão do Go-vêrno Federal, através do Ministério do Trabalho e PrevidênciaSocial, da concessão de recursos proporcionais aos encargos assu-mldos pelos convênios a serem firmados. Recomendação aoMTPS, para que equipo convenientemente (humana e material-mente) o Departamento- Nacional de Segurança e Higiene do Tra-balho e as Delegacias Regionais do Trabalho nos Estados em quea delegação do trabalho prevencionlsta não for feita; incentivos acriação de cursos artesanais, com aproveitamento sempre cresceuto dos menores e estudo das medidas legais que venham a per-mitir o treinamento remunerado em serviços aos menores. Reco-manda também, ao INPS. que desenvolva, desde já efetivo traba-lho prevendonlsla am têdas as unidades da federação; recomen-dacio aos Poderes Públicos de todos os níveis, às universidades edemais autoridades responsáveis, para que incrementem, sob tó-dss ss formas, e educação sindical, visando »o aprimoramento delideranças autenticas.

Mxdl^vTP*0 qUf °. Vl6ximo encontro será ™ü™<*<> o»Estado da Bahia, na primeira semana de abril.
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OBREIRO
Paulo
M.o1 na
MONTEPAR

O governador Paulo Plmentel
recebeu em audiência especial os
srs. Moacir Collta u Adeodato Vol-
pi, respectivamente, Presidente e
Vico-Prcsldente do Montepio Auxl-
liar dos Servidores Públicos Pa
ranaenses MONTEPAR.

Na oportunidade, o Chefe do
Executivo, que — sogundo o arti-
go i.o dos Estatutos da entidade,
é seu Presidente de Honra — «fêz
sua inscrição, como associado nu-
mero um. O associado número dois
é o Secretário do Governo, sr. Ru-
bens Bailão Leite, quo também fez
sua inscrição na ocasião.

LUCRE
MAIS!

(ÉLETRAS DE CAMBIO DA

APITAL
eu. oe cnínuo. financiamento

E INVESTIMENTO.-,

A MAIS ALTA
RENTABILIDADE

Capital realizado + aumento
+ reservas Nel Çl.386.629,97
Carla Patente II - 248 do

Banco Central do Brasil
tsErlinrf. i« Vendai:

Puea Zacarias, 46.sõbra-loia
Rui Cândido Lojei 122

Tels. 4-0447 S 4-1S91

QUAL A MARGA DO CAMINHÃO
MAIS VENDIDO NO DRASIL ?
CHEVROLET. NÃO DA 0 QUE PENSAR ?
Pense: caminhão é negócio, investimento, Se mais gentecompra Chevrolet, só pode ser porque Chevrolet
é melhor negócio, melhor investimento. Por que?
Pense: os aperfeiçoamentos mecânicos que o camfhhão
Chevrolet apresenta em cada modelo e a cada ano que passa,revelam a superioridade de sua engenharia. Exemplos?
Pense: o Chevrolet vem equipado com motor da
149 HP. O Iorque é de 32,1 kgm. A troca do óleo'
se faz a cada 6.000 km. Mais razões?
Pense: nas linhas modernas, no conforto da cabina,
nas três opções de escolha entre comprimentos
de chassis. E pense também na economia,
na durabilidade, no valor de revenda de um Chevrolet.-
Veja o seu Concessionário Chevrolet.
Éle vende o caminhão mais procurado do Brasil. -
Converso com éle sabre Loi da Balança, peso por eixo, OtO.
Vocà terá mais razôss para pensar em Chevrolet.,,
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QUEBEC: NOVA
Companhia Força e Luz do Paraná

COMUNICADO
Para que a Companhia Força e Luz do Paraná pos-

sa realizar com segurança e eficiência, serviços de mellio-
ramento em sua rêdo elétrica, procederá amanhã, dia 24,
ns seguintes Interrupções no 1'orneclmento de energia elé-
trlca:

Das 11,30 ns 13,30 horas, na Rüa Carlos Augusto Cor-
nelsen, da Av. Mateus Leme até a Rua Nilo Peçanha;
Rua Nilo Peçanha da Rua Albano Reis até a Vila Ode-
te. Travessa Balln, da Rua Nilo Peçanha-até a Vila
Militar; Lamenha Pequena, Alto Schaffer c Jardim
Pilarzinho.

Dufocek Pede à Israel

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E OBRAS
ESPECIAIS

PRIMEIRA RESIDÊNCIA

Aviso N.° 08/68
O Engenheiro Chefe da Primeira Residência do De-

partamento de Edificações o Obras Especiais, da ciência
às firmas ou empresas às quais interessar possa, que se cn-
contra aberta em dito Órgão, Coleta de Preços para exe-
c.ucão dos serviços de "MELHORIAS E REPAROS", no
GRUPO ESCOLAR 19 DE DEZEMBRO, nesta Capital.

A data para recebimento e abertura das propostas,
está prevista para às 14,15 horas, do dia 26 (vinte e seis)
do mês de abril do ano em curso.

Demais esclarecimentos alusivos a essa licitação, bom
como os elementos técnicos necessários a elaboração das
propostas, serão fornecidos na Secção de Concorrên-
cias da Primeira Residência do DEOE,. sita à rua Santo
Antônio n.o 239, nesta Capital, no horário das 13,00 às
17,00 horas.
PRIMEIRA RESIDÊNCIA DO DEOE, cm 22 de abril de 1968

a) João Evangelista do Valle Filho
P - Engenheiro Chefe da R-l

PATENTES I MARCAS
Nome Comercial — Título de Estabelecimento
insignia — Sinal ou Frase de Propaganda

Somente o registro no DEPARTAMENTO
NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUS-

TRIAL assegura exclusividade.
ANTÔNIO BUIAR - Agente Oficial do

D.N.P.I. no Paraná
Kua 15 de Novembro, 621 — ">.o Andar

URSS que Corte
com A. Novotny

VIENA — PRAGA, 23 (UPI — DIÁRIO DO PARA-
NA) — Pontes diplomáticas geralmente bem informadas
disseram que o novo sccrelárlc-Rerol do Partido Comunis-
ia da Checoslováquia, Alexnndcr Bubcok, pediu á União
Soviética liara Interromper seus contatos com Antonin Mo-
votny, o homem forte da era stalinista que foi recente-
mente deposto da chella do movimento comunista no pais
Segundo essas fontes. Dulicek fêz o pedido pessoalmente ao
embaixador soviético em Praga, Ivan Chérvononko. O nó-
vo líder convocou o diplomata uo seu gabinete, e lhe disse
que a liderança do governo e do partido tinha tomado co-
nheciniento da continuação de seus contatos estreitos com
o ex-primeiro secretário c cx-presidente.

Acrescentam os Informantes, pessoas bem situadas em
altas esferas que Dubcck afirmou estar vendo «com sur-
presa e mesmo Indignação» ns continuas visitas de Chcr-
vonenko à casa de Novotny e o mesmo estava ocorreíido
entre a liderança do partido comunista e as principais au-
loridadüs do governo. O embaixador dc um pais impor-
lante geralmente mantém contatos íntimos — como visi-
tar constantemente u casa de uma pessoa — apenas com
o escalão mais alto do governo local e Novotny c agora
apenas um dos 120 membros da comissão central do Par-
tido.

Os observadores acham que para a União Soviética é
interessante manter seus laços com Novotny. Profunda-
mente preocupado com o desenvolvimento politlco checo,
e com suas possíveis repercussões em outras partes da Eu-
ropa Oriental, o governo soviético pode seguir linha de
apoio a correntes antldubcekistas na Checoslováquia, co-
mo uma forma de impedir o país voltar-se mais para o
Ocidente, ou do criar condições políticas capazes de pôr
em perigo o domínio comunista, através de um movimento
de opinião pública.

Renúncia «voluntária»
Os dirigentes do Partido Comunista checo exigiram a

renúncia ¦ voluntária ¦ dos stalinistas e conservadores que
ainda restam no diretório central do partido, num esfõr-
ço para acabar com a critica que se faz k constituição do
mencionado organismo. Alois Indra, secretário do Direto-
no Central, revelou o plano, cm uma reunião regional do
Partido, no distrito da Moravia Setentrional: «Membros
progressistas interinos do Diretório Central do Partido se-
rão colocados nos lugares daqueles que não t6m autorida-
tle ou que estão desacreditados».

O anúncio foi feito depois de reuniões de outros dire-
tórios regionai.s realizada* durante o íim da semana, em
que se solicitou que os delegados do diretório central —
permanentes ou interinos — vinculados com o regime do
deposto ditador Antonin Novotny fossem expulsos antes
do 14.o Congresso partidário. O primeiro secretário do PC.
Alexander Dubcek, mostrou-se contrário k convocação da
convenção comunista para afastar imediatamente os ele-
mentos indesejáveis.

Apreende
Barcos
CAIRO, 23 (UPI - DIÁRIO DO

PARANA) — A República Anibc
Unida acusou Israel dé se apode-
rar do três barcos pesqueiros oglp
cios, frente a costa do Sinai, o de
ler detido os seus 20 tripulantes;
o jornal «Al Ahrum? disso quo o
Incidente ocorreu em 15 de abril
corrente. A publicação oficiosa
acrescenta quo vasos da armada
ile Israel perseguiram o comboio
egípcio, composto /lo 2! embarca-
çôes v. dezoito dolns conseguiram
fugir. As outras foram abordadas
pelos israelenses armados do mo-
tralhndorlis.

Bombas
Contra o
México

VOCÊ PA
1HDEFAZ

Ao declarar o Imposto de Renda de sua
empresa, é fácil enquadrá-la nos incentivos
fiscais facultados pela legislação em vigor:
pague apenas a METADE DO IMPOSTO
DE RENDA;, os 50% restantes, aplique-os

no Nordeste e na Amazônia. Em qualquer es-
critério da SUDENE ou da SUDAM (endere-
ços abaixo), obtenha informações detalhadas
sôbre investimentos, na região e no setor à
sua escolha.

SUDAM
.Sede: Belém - Travessa An-
tônio Bacna, 1.113.
Escritório Regional em São
Paulo - Rua 15 de Novem-
bro, 137-7." andar.
Escritório Regional no Rio -
Av. Franklin Roosevelt, 39 -
8." andar.
Escritório Regional em Bra-
silla - Edificio JK - 1." andar.

SUDENE
Sede: Recife- Avenida Dan-
tas Barreto - Edificio dos In-
dustriários,
Caixa Postal, 960.
Escritório Regional em São
Paulo - Avenida Angélica,
626 - São Paulo - Capital.
Escritório Regional no Rio -
Ministério da Fazenda - 6.°
andar - cj. 611 - Rio - GB.

A^v
:/y SUDAM ^*V

VVyV\ A SUDENE À

MINISTÉRIO OO INTERIOR
PAGUE A METADE DO SEU IMPOSTO DE RENDA. O RESTO, FAÇA RENDER!

NOVA YORK, 23 (UPI — DIA-
RIO DO PARANA) — Duas bom
bas explodiram às primeiras ho-
ras /Je ontem no consulado mexi-
cano o no escritório de turismo
espanhol, nesta cidade. A policia
informou que não houvo detidos
o que as explosões causaram ape-
nas ligeiros danos. No consulf.do
mexicano, situado à rua 41, do
lado leste, explodiu a primeira
delas. Composta dc um cartucho
de dinamite o um detonador, íoi
colocada, segundo a polícia, cm
um gradil que proteje a porta
principal á explosão rompeu os
vidros da porta c provocou ou-
tros danos menores.

PARIS, 23 (UPI-DIARIO DO PARANA')
— A prefrençu da Província canadense do
Quebec erii uma conferência, cultural doa pai-
so.s de língua francesa ameaçava onlcm pio-
vocur uma nova crise nas já tensas relações
franco-canadenses; delegados «W província ca-
nudeiiHO cio Quebec, quo tiveram sua proten-
silo dc uutoiiomla animada pelo presidento
Charles do Gaullo, foram recebidos com hon.
ras militares' c purlJolpararh du, conferência
om pó do Igualdade com as nações indopen-
dentes representudas ha rcunlftó; os obser-
vadõrcs tilplonídtleos Buçtàram lmedlatamonto
quo a conferência cultural podo provocar uma
síria crise entre os governos dc Paris o Ot-
tawa.

O novo primeiro-ministro canadense, Piei-
re Olliott Trndeau, preconizava o rompimento
de relações com a França, • segundo Be infor-
mou, caso o delegado de Quebec — o secre-
tàrlo de Educação da província, Jeon-Guy
Cardinal — seja tratado como autoridade? de
um pais Independente!, n recepção tributada a
Cardinal duranto a seaafto que a conferência
realizou em fevereiro passado um Llbrevllle,
Gabão, similar íl oferecida nos demais dele-
gados, fêz com que o Canadá suspendesse
temporariamente suas relações com êsso pais
africano da costa utluhlica.

Prudência diplomática
Tanto a Fiança éomò o Canadá, segundo

ao Informou, procuram agir com maior pru-
dência neste ultimo episódio de suas tensas
relaçVs; neste sentido, pcrsls..em ainda as du-
vidas sobro ató que ponto a França está tra-
laudo Quebec do acordo com o protocolo, co-
mo anfitriã da conferência, da mesma forma
como há duvidas sóbre qual será a reação
oficial do Canadá.

O ministro da Educação; Allaiu Peyreflt-
te, juntamente com o.s organizadores da con-
Cerência, pareciam pisar uma frágil linha cn-
Ire o que Ot.awa poderia aceitar e o que po-
ilçria considerar uma interferência nos assun.
tos internos do Canadá. Em seu discurso lnau-

Agradecimento e Missa de 7.° Dia
Esposa, filhos, noras, genros, c netos do inesquecível

JOÃO HOFFMANN JÚNIOR
agradecem as manifestações de pesar recebidas por oca-
sião do seu falecimento e convidam para a missa de 7.o
dia que será celebrada na igreja de Santa Terezinha, às'0,00 horas do dia 24 do corrente.1 i

I .',-. r .rJ*0

Missa de 1.° Ano de Falecimento
As famílias enlatadas dos saudosos

MOZART LUIZ BACHMANN

SILVIO LUIZ JANKÊ
convidam seus parentes c amigos para assistirem a mis-
sa de l.o ano de falecimento, que será rezada cm sufrágio
de suas boníssimas almas ,dia 23 do corrente, às 19,00 ho-
ras, na Igreja do Divino Espirito Santo e Nossa Senhora
das Graças, à rua Mateus Leme.

Por mais esse ato de fé cristã c amizade, antecipam
seus agradecimentos.

1.° CART PROTESTOS DE TlTULOS
EDIT.U DE INTIMAÇÃO

Acham-se em meu Cartório, à Praça Tiradentes,
236 — l.o andar — sala 102 — para serem protestados, ostitulos abaixo discriminados:

INDÚSTRIA E COMÉRCIO BIANCO & CIA. LTDA.— compradora — Duplicata de fatura emitida por EliasJ. Curi Industria e Comércio SA de NCr$ 1.060,80 vencidaa 30-03-68. Por falta do pagamento.
HANS MAIER — emitente — Nota promissória emi-tida a favor de Josefh Milz, de NCr$ 100,00 vencida a24-03-68. Por falta de pagamento. .".*'•'
VICENTE OLDAKOSKI & FILHOS LTDA. — saca-da — Duplicata de fatura p/indicacão emitida nor JEdmundo Bohn SA., de NCr$ 770,00 vencida a 27-03-68'Por falta de assinatura e devolução
EUCLIDES ROUVER _ emitente - Nota promissó-ria emitida a favor de Olivio A. Michilittu, de NCrS 900 00vencida a 20-01-68. Por falta de pagamentoJOSÉ KAMPA — emitente — Nota promissória emi-

la„Líavor.ü0 Banco Nacional do Comércio SA, de NCrS
S?,0rLT? fdo 

25"12-^. Avalizada por João C^tnarows?Kl, por falta de pagamento.
JACY FIGUEIREDO CORDEIRO — emitente — Chi»que n.o 706686, de NCrS 21,00 emitido para pàgSto àvista contra o Banco Guanabara SA. e, a favor dTlmau-•1 Bárbaro Pereira. Por falta de pagamento contra o"m"-tente. Devolvido por conta encerrada

. ALVACIR JOSÉ' MATTOS — emitente — Nota nrn
g«S 

emi»da a íavor de Nelosn Hahn de NOrí 30C »»
CARLCòsaiFM0n12"67- 

P°r íaIta de Pagamento'00CARLOS LEMOS — comprador — Duplicata dn fa
NCrS 

G2417tl^tsTd/,SÍnger,,fewing ^achine Spany» 
'dê

Samento ^ prestações' p<* *alta de

S£^Sffi2SS3(sald0) ^^838
ÉRICO ARNO GERMES — emitentp n^,. „isob n.os 16082 -e 16083 de aNCiflgoi^ c^d° 

"Xf
tidos para pagamento à vista contra n umZ. JL ' ,?"""da Indústria e Comércio SA Poi fa ta de SS—

Í™r,™™falta de assinatura e devolução 
venclda

MERCADO DAS DROGAS LTDA '- '«„«*-.
plicata de fatura p/indicacão emitida iwToi! 2? ~ Du"
te de Rosas SA.,Pde WS^KW^S^falta de assinatura e devolução laa a -"J-02-68. Por

. VERA MARIA THAZIANO _ emitentp w *missoria emitida a favor de Piora Sr™! ^Nota pro-
200,00 vencida a 05-05-67. Por falta 2 iSS? de.NCr§ ¦•

FRANCISCO S^raVia ae pagamento.
fatura S^W mKÍ? 

-Duplicata de
Ltda., de NCrS 100,00 vencida a lon^^R 

CoÔm° Niquel
pagamento. a 10-°3-68. Por falta de

de fat^SoSoS^ Re=aa-%~ »«a

^oNCrS 400'00 ^¥3Sg S&gffiS
sada ™DMupS 

d^r^Kf-00 *™ - sa-
nao SA. ind. de Art. de Couro d» ^a* „eraitida P°r Co-
25-03-68. Por falta de L^?^ Ç^1 

'«*«** a
Por não ter sido possivel encontr,.responsáveis, pelo presente os intima, „r os «feridos

re to e ao mesmo tempi £ SÍS&HÊ,? ,ins ** «"-
esta intimação. os notifico Z rnm„.f *ao ser a*endidaPAGAMENTO DE TtTDtOSi ™ i 2 protest<>.

manhã- 08,30 ^ior30\sa'eÍra-tarde - 13,00 às 16,'no hs
Curitiba, 22 de abril dP lanoas.) WILSON MARAV^ail^Vlal.

curai Poyrefltto salientou quo n rounl&o era
«uma continuação da do Llbrevllle", dando a
entende» assim quo os franceses nunca for.
mularam realmente convites pura a nessUo
desta semana, presumindo quo ela sorla ou.
slstlda por todos os participante» da primei-
ra reunião.

A sessão Inaugural, sob a presidência do
Peyreíitte, escolheu o presidento da conferôn-
cia sem recorrer a uma eleição formal para
o cargo. Um delegado do Madagascar indicou
o ministro da Educação da Republica dos Ca.
inarõcs os participantes aplaudiram o Poyre-
fltto o' declarou eleito, diferindo para outra
oportunidade o problema do direito do voto
do Quebec, como naçfto membro. Salvo a Uu
color francesa, nfto foram hasteadas outras
bandeiras no Ministério dn Cooperação, sedo
da conferòncin. O uso da bandeira provincial
por Quebec efn Llbrevlllo foi, no que se pre.
Ktime, o quo lovou o Canadá a romper relações
com o Gabfto.

Canadá excluído
Não obstante, alguns observadores sugo-

riram que Peyrefltte se aproximou multo doa
limites perinisslveis por Ottawa, quando dis.
se, nn presença dos representantes de Qn^.
Iicc, quo os participantes eram "todos parle
de uma crescente família", deixando claro
também que conferências similares so reali-
zarlam todos os anos. O governo federal do
Canada foi totalmente excluído da reunifto o
nem mesmo observadores enviou. Cardonal so
negou comentar seu papel na conferência pa-
risionse, limitando-se a afirmar que "aqui es-
tou pura assistir aos trabalhos, como repre-
sentante de Quebec". Não obslante, o delega-
do-geral de Quebec cm Paris, Jean Chapde-
lolne, foi muito mais rAjetlvo e disso depois
da sessfto inaugural que essa província cana-
denso estava "aqui cm igualdade de condlçBes
com os outros representantes" o "não rece.
bemos instruções do governo federal do Ca-
nada".

Odria já
Iniciou
Campanha
LIMA. 23 tUPI — DIAIUO DO

Pa\RANA') — O general do reser-
va, Manuel Odrju. que, entro 1948
a 1956 governou o Peru com mão
Corte, iniciou sua campanha para
voltar a presidência, perguntando
àg forças armadas so estão propa-
radas para defender o pais contra
«üs negras nuvens que ameaçam a
nação, do norte a sul». Simultânea-
.nente o dirigente maior do Partido
Aprista. Victor Raul Haya de Ia
Torre, advertiu os militares do
que um novo voto contra sua possi
vel candidatura presidencial é
«completamente inaceitável, pois,.lustraria as aspirações populares*.
Haya de Ia'Torre ainda não ó can
didato, mag ó certo ser proclamado
sm junho, quando a Convenção Na
cionai do seu partido só reunirá.

Odria foi proclamado .-«bado om
ato que seus próprios partidáriosconsideraram precipitada. O ex-
presidente, com 71 anos de idade,
admitiu qu0 não esperava seu lan-
çamento. mas açoitou c lembrou
que embora suos torças físicas os-
iam muito diminuídas, sua capaoi
dade mental está alerta o ágil como
duranto sua presidência anterior.
O primeiro discurso da campanha
presidencial d0 Odria íoi pronun-ciado no encerramento da Conven-
ção do seu partido, sábado à noite
em Haumpani. Em seu discurso.
Odria criticou o presidente Fernan
do Belaundo Terry de deixar as
força;» armadas'em importância se-cundária enquanto gasta grandessomas em obras quo não são do
maior interesse nacional*.

Collard
Formará
Governa
BRUXELAS, 23 (UPI - DIA-RIO DO PARANA) — O vetera-"° líder "o partido socialista Leo

Çollard aceitou ontem a tarefado formar novo governo, três se-manas depois das eleições geraisnas, quais os partidos políticosperderam cadeiras no Parlamentoem favor do socialismo. O reiBalduino nomeou Collard coono
primeiro-ministro após uma sériode consultas com os principaisPoliticos nacionais. Acredita-se
quo Collard tratará de formar o
noyo gabinete com o Partido So-dal Cristão, em coligação, de vez
que não tem maioria garantidano parlamento.

O governo social-cristfto-liberalrenunciou no dia sete ao marçoultimo, depois de não poder re-solver a crise criada pelos gru-Pos lingüísticos do país: o fia-
mengo e 0 valfio. O Partido So-cialista obteve 58 cadeiras nas
eleições gerais de 31 de março e
o Social Cristão, 69. Isto daria
um gabinete de coligação dos dois
Partidos, pois 0 parlamento belgac do 212 cadeiras.

AS PESSOAS IDOSAS
OU NÃO

que têm bexiga preguiçosa e
cuja urina se decompõe fa-
cilmente devido a retençãoencontram na UROFORMI-NA DE GIFFON1 um ver-
dadeiro especifico porqueela não só facilita e aumen-
ta DIURESE como desinfe-
ta a BEXIGA e a URINA,evitando a fermentação des-
ta e a infecção do organis-
mo pelos produtos dessa de-
composição. Numerosos ates
tados dos mais notáveis mé-
dicos provam a sua eflciên-
cia.
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SOUTH BEND, Indiana — O aspirante a oandidato presidencial democrata Robert"
Kennedy, no chegar a osta cidade foi recebido por milhares dc fãs, o que bem atesta o
s,ii prestígio eleitoral. Bob aperta a mão de seus correligionários c admiradores. As

primárias em Indiana serão a sete de maio próximo. (Foto UPI).
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IU A Dotam Vietnam do Sul
de Defesa Própria Para
Deter a Agressão de Hanói

NOVA YORK, LONDRES, SAIGON, 2a (UPI
_ DIÁRIO DO PARANÁ) — O secretário da Dc-
fesa, Clark M- Clifíard, deelaruu que a crescente
eficiência das forças armadas sul-vlotnamitas per-
mite aos Estados Unidos concentrar o esforço bé-
licü no país. O secretário da Defesa acrescentou que
um exame a fundo du situação vietnamita empre-
endido 'mando assumiu o cargo, a primeiro de
março último, levou á conclusão de que «os norte-
americanos não se verão obrigados sempre a fazer
mais o mais...»

Em discurso ante diretores dos jornais ser-
vidos pela! The Associated Press, Clifford afirmou
que o governo norte-americano acelera a execução
dos programas destinados a dotar as forças sul-
vietnamitas de armamentos modernos. Acrescentou
quu para julho tôdus as unidades do combato das
forças terrestres sul-vietnamitas estarão equipa-
das eom fuzis M-16.de tiro rápido, que ó a anna
básica dos norte-americanos. O representante ofl-
ciai sustentou que «uma vitória militar no Vietnam
do Sul está fora do alcance dn Hanói» e aereseen-
tou — «A tentativa do norto de se apoderar do sul
pela fôrça dus armas, foi frustrada. Os sul-vietna-
mitas adquiriram capacidade para começar a or-
ganizar a própria segurança por meio de seus pró-
prios esforços».

Reiterou que os Estados Unidos esperam lo-
grar uma «solução parcifica> — antes que militar
no conflito o após declarar que seu govémo não
ambicione o controle do um só metro quadrado do
Vietnam; declarou: «Nao há uma só saca de arroz
no Vietnam do Sul, que necessitemos. Não há uma
base, um porto ou um aeródromo no Vietnam do
Sul quo vá continuar sob controle dos Estados Uni-
dos. Nossa finalidade ali ó idêntica â que tivemos
c continuamos tendo na Aliança Atlântica (OTAN).
Somente desejamos ajudar a população da região a
conseguir a capacidade de garantir sua própria se-
gurança;.-. não procuramos destruir o governo do
Norte. Somente queremos que os norte-vietnamitas
detenham sua agressão contra o Sul».

Estratégia de Hanói
Fontes diplomáticas afirmaram que o Viet-

"am do Norte está preparando uma nova ofen-
siva militar importante no Vietnam do Sul, para
melhorar sua posição negociadora em quaisquer
conversações de paz com os Estados Unidos. As
íontes disseram que Hanói estava agindo por con-
'a própria, ignorando os conselhos da China co-
mtuiista. Aparentemente,' segundo essas fontes, os
norte-vietnamitas estão propensos a seguir a me-
ta ue 1054 — isto é «lutar enquanto negociamos»,
adotando assim a estratégia que acompanhou a
conferência de Genebra, quando os comunistas
derrotaram os franceses em Dien Bien Phu, cn-
Vlanto discutiam sôbre a paz na Indochina.

Aa informações diplomáticas' também suge-
''em que Hanói segue fundamentalmente sua pró-
P>'ia política, ignorando praticamente Pequim c
Miisüitandò a União Soviética, apenas em certas
questões, sem muitos pormenores. O jornal oficiai
do Hanói, Nüàn Danh disso que o Partido Comu-
"islã do Vietnam do Norte trataria seus pí'óprlos
Problemas independentemente do Pequim ou Mos-
Co"; a enérgica declaração, transmitida pela
agencia oficial norte-vietnamita, foi feita em co-

mentário e a propósito do 98.0 aniversário do
nascimento de V.I. Lenine, citando sous ensina-
mentos como a base da crescente atitude inde-
pendente de Hanói. As fontes salientaram que tô-
das as informações disponíveis indicam o desejo
do Vietnam do Norte de melhorar sua posição
ao máximo, antes do início das conversações.

A guerra
• Mais de mil agentes policiais do país reali-

zaram ontem batidas em Saigon, à procura de
agentes infiltrados do Vieteong, quo estariam pre-
parando outra ofensiva na área da capital sul-
vietnamita; enquanto o exército e a policia do
Vietnam do Sul eram colocados cm estado de aler-
ta, o comando aliado informava de seis batalhas
na região de Saigon, nas quais foram mortos 123
guerrilheiros. As baixas das forças norte-ameri-
canas e sul-vietnamitas foram classificadas ofi-
cialmente da «leves».

As batidas policiais realizadas duranto a not-
te centralizaram-se principalmente no convulsio-
riado distrito do Phu Lam, nas proximidades do
bairro chinês de Cholon. As operações foram di-
rígidas pessoalmente por dois dos homens mais
odiados pelos vietcongs, que teriam mandado climi-
ná-los: o general de brigada Nguyen Ngoc Loan,
chefe do Polícia Nacional, e o coronel Ngiiyen
Va Luan chefo de Polícia de Saigon. Um porta-
voz oficial declarou quo oa suspeitos foram trans-
portados em vários caminhões e 50 deles ainda
permanecem em poder das autoridades, para um
interrogatório mais minucioso. Um oficial do Sei-
viço de Inteligência, dos Estados Unidos informou
quo «há insistentes rumores» de que o Vieteong
pretendo repetir um ataque como o lançado du-
rante o ano novo lunar, em fins de janeiro, mas
revelou que as tropas dos Estados Unidos não es-
tão em estado de alerta.

Nova ofensiva
O oficial acrescentou que os seis ataques des-

fechados pelos guerrilheiros, ontem, não são in-
terpretados como «indicio» da nova ofensiva. As
patrulhas sul-vietnamitas, não obstante, intèrcep-
taram três caminhões repletos de armas comu-
nistas, ocultas por verduras; outras armas foram
encontradas em um ônibus que transportava 18
¦passageiros a Saigon. A Polícia Nacional isolou j
na noite passada aproximadamente duas mil re-
sidências do distrito de Phu Lam e revistou-as
quarto por quarto, examinando os documentos dc
identidade de todos os seus ocupantes, à procura
do armas e munições; durante a operação foram
descobertas uma bandeira do Vieteong e carta-
zes com a inscrição: «Quem queima- as casas?
Quem assassina o povo? A camarilha de Thieu-
Ky».

Loan, quo ganhou notoriedade ao ser foto-
grafado quando executava sumariamente um sus-
peito durante a ofensiva do -tTet», disse não ter
dúvidas do quo haverá outro ataque similar, di-
zendo quo «deve ocorrer talvez antes do dia 27
ou depois, mus aconteceram. O chefe militar não
explicou porque se referia ao dia 27 concietamen-
te, mas outras fontes consideram iminente'o ata-
que.

Nixon Defende Johnson Contra
os Ataques de Robert Kennedy

h CHEYENNE, WYOMING, 23 (UPI — DIÁRIO
u° PARANÁ') — O ex-vio=-presidente Richard Ni
*°n. derrotado por John F. Kennedy nas eleições
Presidenciais de 1900, defendeu o president Lyndon
"as eleições presidenciais de 1900. defendeu o presi-
«mo Lyndon B. Johnson das criticas do sanador
oeniocrata Robert Kennedy o afirmou ter certeza dc

Jue existo um local onde Estados Unidos e Vietnam
*o Norto possam conferenciar no melhor ambiente

Jara todo» os interessados. Depois de repreender o
senador Kennedy pelas suas críticas à atuação de
"nnson no problema da escolha do local dos prl-
Ceiros contatos diretos entre os dois palses, afirmou

^'xon quo «o governo está com toda a razão ao pro-
mr:* para os contatos um local queseja o melhor

mbiente para todos os interessados. Tenho certeza
do quo existe um local, nceitável para as duas par-
tes. ondo os canais diplomáticos sejam livres o aber-
tos para ambos.

Kennedy. em campanha para a» eleições pri-
marias do Estado de Indiana declarou nesse Estado
quo «nosso pais está cheio, d,, grandes problemas.
Precisamos agora de uma liderança capaz de unir
o nosso povo, de modo quo êlo possa voltar à sua
situação de grandeza». O senador Eugeno MacCar-
thy disse cm entrevista em Michigan City, em índia-
na. que espora obter 25 por cento dos votos demo-
cratas nas primárias desse Estado, que serão realiza-
das a 17 de maio. MacCarthy disse que.vai intensi-
ficar a partir do hoje sua campanha em Indiana.

PEDICUR0S MARSAN
TRATAM MELHOR DE SEUS PÉS.

DIPLOMADO NA UNIVERSIDADE DE
MADRID ccu .

Edifício Demetereo - Ru. Dr. Mu.riei, 542 - Sfibre lo,a

(Praça Zacarias)

Diários e Emissoras
Associados

A Maior Fôrça Pu-
blicitáría e Informa-

tiva da América
Latina.

TEBRA — VATICANO, 33 «DPI — DIÁRIO DO PA-
RANA) — O secretário ge»l das NaçOes Unidas, U Thant,
ll-r, uma advertência k humanidade, no sentido de quo urn
mundo do violência e discriminação pode usar a moderna
ciência tanto para libertar como para arrasar. "Thant
Inaugurou a Conferência Internacional dos Direitos Huma-
nos com uma declaração em que acentuou quo tais direi-
tos nío podem florescer num ambiente cm que «fto reino
a paz; depois acrescentou que -o colonialismo e a dlscrl-
minaçüo racial devem desaparecer da presente gcraçfio>
e «a prática da discriminação na Afrlea do Sul constitui
um dos maiores Insultos k liberdade fundamental».

A conferência trabalhará (de ontem) ató 12 do maio
e a Inauguraçfto estevo presente o xá do Irá, Mohamed
Reza Pahlevi, acompanhado da imperatriz Farah Dlba.

Paulo VI exorta
O papa Paulo VI oxortou a todos os homens de boa

vontade, a porem fim iVs injustiças sociais c raciais antes
que os oprimidos reivindiquem seus direitos apelando 4
violência. Sem mencionar as atividades guerrilheiras na
América Latina ou os distúrbios raciais nos Estados Uni-
dos, ou ao assassinato do líder Martin Luther King, o su-
mo pontífice afirmou que a violência nfio é uma solução,
pois «a discriminação racial causa multa comoçíio. A ln-
justiça aumenta a miséria econômica c a opressão Ideo-
lógica produzem tanta repulsa que a vontade é grande dc
refutar esses Insultos & dignidade humana mediante a
violência». Sfto termos da mensagem enviada fi Conferên-
cia reunida em TeerS, tratando dos Direitos Humanos.

Declara, cm sua mensagem em francês — «Permiti-
nos repetir quo alguém combater um mal a custo de ou-
tro mal multo maior nfto ó solução. Deixemos que os ho-
mens de bom coração se unam pacificamente de modo que
os princípios das Nações Unidas nfto somente poroam ser
proclamados como também aplicados... a magnitude e ur-
gêncla da tarefa requer a cooperação dc todos...». Paulo
VI afirma que acompanha com profundo Interesse o tra-
bolho da conferência de Teerã, e salienta que o Vaticano
está representado por um observador, monsenhor Theodo-
ro M. Hesburg, reitor da Universidade de Notre Dame, nos
Estados Unidos.

A conferência ê realizada em comemoração ao 20.o
aniversário da Proclamaçfio ' 

dos Direitos Humanos, nas
Nações Unidas. Declara o papa que «ainda temos um lon-
go caminho a percorrer, antes de pôr cm prática esta de-
claração, eliminar numerosas o • importantes violações de
princípios que foram proclamados precisamente unlver-
salmente, invioláveis e inalienáveis». Na mensagem, Ins-
tou aos homens de boa vontade a. construir um mundo «on-
de cada um seja amado e ajudado tanto como seu vizinho*,
e «ílél ao ensinamento do Senhor, a Igreja deseja cola-
borar com todos os homens de boa vontade para construir
um mundo onde cada-homem, sem consideração de raça,
religião ou nacionalidade, possa ter uma existência com-
pletamente humana, onde a liberdade não seja uma pala-vra inútil...». Conclui a mensagem com a bênção aposto-
llca.

BID Reelege por
Mais Cinco Anos
Felipe Herrera

BOGOTÁ, 23 (UPI — DIÁRIO DO PARANÁ*) — A IX
Assembléia dc governadores do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), pronunciou-se pela continuidade de
sua politlca, ao reeleger presidente o economista chileno
Felipe Herrera, para um novo periodo de cinco anos. A
Assembléia, que iniciou seus trabalhos ontem à tarde, de-
terminou a organização do sou trabalho interno? indicando
oficialmente o ministro da Fazenda da Colômbia, Abdou
Espinosa Valderrama, presidente de suas deliberações quese prorrogarão ató sexta-feira; a revolução aprovada poraclamação numa reunião especial dos chefes de delegaçõeó
da Assembléia para reeleger Herrera, afirma que pela Im-
portància das funções da presidência do BID, é desejável
que as eleições para êsse cargo se realizem quando sejam
mais apropriadas e quo garantam a continuidade das ope-
rações do banco.

Herrera, de 4G anos de idade, defende "a Integração
latino-americana através do propiciamente do crédito ban-
cario fácil para estimular o desenvolvimento do hemisfério
ocidental". O BID emprestou, até agora, 2,478 bilhões dedólares aos países latino-americanos num total de 464 ope-rações, desde sua fundação em 1.960. Esses empréstimosconstituem apenas uma parcela do valor total dos projetospropostos peios 21 países membros da entidade, os quaisestão contribuindo com capital próprio na proporção de dois
por um, cm relação à ajuda que recebem do Banco.

Ajuda e integração
A sessão de abertura da Assembléia, prevista paraa tarde do ontem, teve como parte central os discursos do

presidente da Colômbia, Carlos Lleras Restrepo ,do secreta-no do Tesouro dos Estados Unidos, Henry Fowler, e doministro da Fazenda da Colômbia, Abdon Espinosa Valderrama, que fizeram exposições sôbre a ajuda externa que soidentifica com Herrera na política de integração da Ame-rica Latina; êste tem pedido réiteradamente, nos programasde ajuda externa, que seja levada em consideração a capacidade de decisão dos paises que recebem essa assistência.Em torno do discurso do secretário Fowler, reinava
grande expectativa, uma vez que teria que dar a conhecero ponto de vista norte-americano e os projetos de integra
çao hemisférica. O ministro Espinosa Valderrama inicioucom seu discurso uma série de informações dos chefes demissões à Assembléia do BID, cuja leitura se prolongaráate sexta-feira, quando a reunião tomará as resoluções fi-nais. v

Sobrevivente do
Boeing 707 Ainda
não Pôde Falar

WINDHOiSk, SUDOESTE DA ÁFRICA, 23 (UPI —
DIÁRIO DO PARANÁ') — Um correio diplomático norte
americano qu sobreviveu com outros cinco passageiros aesétimo acidente de aviação de grandes proporções nomundo, continua tão afetado ainda pelo acidente que não
pôde informar sôbre o desastre em que morreram 122 pes-soas. Thomas Taylor foi cuspido violentamente quando o
avião Boeing-707 da "South Afriean Airways" ficou destro
çado logo após decolar do aeroporto local às nove horas da
noite de sábado. O avião ficou, partido em quatro pedaçose, depois, incendiou-se. A mala diplomática de Taj-lor foiencontrada entre os destroços da aeronave.

Por volta do meio-dia foi revelado que Taylor estava
em "bom estado" e dois britânicos, dois sul-africanos e o
co-piloto eatóo em grave estado, um deles inconsciente c
na lista dos pacientes em estado critico. As autoridades in-
formaram sobre a mala diplomática de Taylor, mas se ne-
garam a confirmar as informações de ter sido encontrado
também diamantes no valor de 700.000 dólares que eram
transportados pelo negociante holandês de pedras, J.
Smith. Uma agência britânica de viagens pediu a Londres
que so proiba vôo dos Boeing 707 até que se complete uma
rigorosa investigação. Slmon Goodman, diretor da Simms
Travei Agcncy, disse que o desastre de sábado tem a»
mesmas características do ocorrido na Capital britânica há
duas semanas.

Cinco pessoas morreram cm Londres quando o avião
a jato perdeu um motor e precipitou-se ao solo em chamas,
pouco dep'ois de decolar. O piloto conseguiu realizar ater-
rissagem de bojo. Testemunha de vista disse que o apare-
Iho rh Pputh Afn-an Airways começou a "dançar" logo
que alçou vôo em Windhoek, em viagem de regresso a Lon-
dres: muitos dos mortos estavam retidos nos Bssentoi.

Luta de
2 h na
Coréia

SEUL, 23 (UPI — DIA-
RIO DO PARANÁ') — Uma
sangrenta batalha de duas
horas foi travada ao longo
da linha do trégua quando oa
comunistas da Coréia do Nor
te atacaram uma patrulhanorte-americana das Nações-
Unidas. Os atacantes mata-
ram pelo menos três sul-co-
reanos, mas por sua vez ti-
veram um morto e três feri-
dos.

O comandante das Na-
ções.Unidas nesta cidade ex
pediu declaração na qual ad-
verte os comunistas que «as
autoridades da organização
mundial tomarão todas as
medidas necessárias para se
protegerem, a si e à Repúbli
ca da Coréia, contra qual-
quer provocação da Coréia
do Norte».

Macacos
Ameaçam
a Defesa

NOVA DELHI, 23 (UPIDIÁRIO DO PARANÁ')
O Ministério da Defesa

da índia está às voltas com
um problema possivelmente
mais perigoso que os fero-
zes guerrilheiros nagã que
operam na fronteira com a
Birmânia. Estão falhando tô
das as tentativas para expul
sar uns duzentos macacos
que se instalaram em árvo-
res perto do edifício do Minis
tério. Alguns deles entraram
no prédio através das jane-
las abertas e rasgaram vá-
rios documentos.
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WASHINGTON — A sra. Mary Elizabeth Burns, de 21
anos de idade, que trabalha para a Marinha, e que se
opõe à guerra tio Vietnam, chega a esta Capital a
fim de enfrentar a Corte Marcial. Eia é acusada de
desobediência. Recusou-se a vestir o uniforme bem
como transmitir informações dos veteranos no Viet-

nam para suas famílias nos EEUU. (Foto UPI).
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Na "Boca", macumba "por mais uma derrota".

É TEMPO DE FUTEBOL
"Um dia é da caça, o outro do Passarinho...",

"Frango so segura mas Passarinho não", "Os coriti-
banos convidam pare uma PASSARINHADA com o
Agua Verde, no sábado" — com Passarinho, o homem
aue fez dois dos três "gols" do Apucarana, domingo
e que ficou famoso da noite para o dia, os atletlctnos
acabaram uma semana dc frustração e fizeram a fes-
ta que não saiu no clássico.

dP

.^J especial

A festa, mesmo, comegou domin-
go, logo após o jogo, e foi até ontem
na «Boca Maldita», com a bandeira
alvi-verde com uma tarja preta, uma
gaiola e diversos cartazes alusivos ao
Passarinho e ao tradicional adversa-
rio. No mesmo local, no domingo an-
terior, a festa foi do Coritiba, com
muitas bandeiras.

As comemorações atravessaram
a madrugada e foram até o anoitecei
de ontem. Não tanto pela vitória con-
tra o Britania, mas pela derrota do
Coritiba em sua própria casa, que jáestá se transformando num tabu e
que, a cada tropeço, faz o coritibano
desabafar:

— E' mesmo, nós não ganhamos
no Alto da Glória.

Se revanche de classe não houve
uo campo, na «Boca Maldita» foi fei-
ta com distinção. Domingo à tarde,
ainda, o cortejo de carros acenando
as bandeiras rubro-negras. Os atleti-
canos fazendo Carnaval, procurandoos adversários, para uma piada a
mais, uma gozação, pois afinal em fu-
tebol vale tudo.

Quando não se pensava mais em
festa (ora, era segunda, de manhãzi-
nha), é que apareceu a bandeira cori-
tibana com tarja preta no poste de si-
nalização ali na «Boca», avenida com
Ermelino dn Leão. Depois'a gaiola e
iri. legenda: «Coritiba sofreu três go-lapsos do Passarinho».

A «Boca» ficou inteiramente to-
mada, durante o dia, pelos atleticanos
e poucos foram os coritibanos que se
aventuravam a sofrer as gozações,
preferindo tomar café em outro local.
Os mais entusiasmados chegaram dis-
iribuindo cartões, anunciando a mis-
sa de sétimo dia, enquanto alguns
proferiram discursos. Ã tarde, os que "
não acreditam muito nas práticas dé
missas de sétimo dia, fizeram uns des-
pachõs de macumba para que o «Co-
ritiba perca mais uma vez», embora,
com o Atlético, Apucarana e Paraná,
esteja ainda na primeira colocação.

A cidade, afinal, despertou parao futebol, revivendo momentos tradi-
cionais. E aquele enterro, programa-do para domingo anterior, estava pre-visto para ontem. O caixão sairia da
«Boca» até a loja comercial de um di-
íetor coritibano.

Aceito gozação — disse êle ale-
gre —ipas entrar ná loja, não! Só na
calçada.

Os coritibanos, mais sérios pro-testam:
Vocês verão domingo em Pa-

ranaguá.
Cuidado, com o Agua Verde é

ho Alto da Glória! — a resposta pronta.
Assim, o remédio é esperar mes-

mo o próximo Atle-tiba, que vai es-
tourar as bilheterias.
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Passarinho foi herói "atleticano" e coveiro coritibano. Joel teve trabalho.
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O delegado regional da SUNAB, Br. Armando Pettlncl-
li, «firmou ontem que a lista do preços máximos pormlssl-veis da CADEP poderá vigorai* no próximo mês com preçosmals acessíveis o com maior número do Integrantes, rcssnl-
tinido ainda ruiu aquela campanha foi lançada como um melo
6o mnnter os preços dos gêneros do primeira necessidade cs-
laveis, conciliando os interesses dos comerciantes o dos con-
bumidores,

A próxima rounião do Conselho Rcglonul da Cunipnnhu.
em Defesa da fclconomlii Popular seta realizada quinta-feira
próxima, fts 10 horas, nn sede dá Delcgnoln í!a S1TN,\B, k
avenida .lalmo l-teiü, n.o -1*57, quando será '••-;. ¦ otaçfto
a lista número 2, quo yigorará durante o mis de mulo.

Campanha
A segunda lista, Informou o delegado, deverá conter

maior número dc gêneros alimentícios com preços máximos
permlsslvels k venda, atualmente, estão tabelados nu CADEP
as seguintes p.iorlutos: açúcar, arroz, banha, café, chafque,
doces, farinha de mandioca! farinha de trigo, feijão prelo, fós
foro. fubá, lã d** aço. macarrão, maizena, manteiga, murgnrl-
nu, óleo vegetal, sabão o sal refinado': Os comcrclantes^que
estão Inscritos naquela Campanha, obedecendo a tabela, go-
zam de várias vantagens concedidas pelo Governo Federal.

Alem do Governo, que concede vantagens aos comer-
cianles,- estes também estão colaborando com Mia parcela de
esforço, reduzindo seus lucros no que concerne a venda dc
produtos constantes da lista, de pregos máximos pcrmisslveis.

Por outro lado, o delegado do órgão controlador dc
preços eslá alertando os comerciantes autuados pela fiscali-
zação de que existem vários processos cm vésperas de serem
remetidos ã Divida Ativa, cujas responsáveis poderão saldar
aluda ná sede da Delegacia da SUNAB, evitando assim, um
grande acréscimo de despesas.

lusato Firmou
irios Acordos*

com Interior
Os prefeitos da região de Guarapuava, Cascavel e Toledo,

firmaram diversos acordos no final da semana, com o sr. Arrial-
do Busato, no sentido de uma atuação mais dinâmica da Pasta
da Saúde, naquela área paranaense. Em conseqüência serão de
imediato altamente beneficiados os municípios de Palmltal, PI-
nhão, Inácio Martins, Laranjeiras do Sul, Corbelia, Guaraniaçu,
Leonidas Marques, Catanduvas, São Miguel do Iguaçu, Guaira,
Rondon, Formosa do Oeste, Assis Chateaubriand, Guarapuava,
Cascavel e Toledo.

Atuação local
Os diversos prefeitos acertaram a realização de cursos, vlsan-

do preparar socorristas rurais, bem como educadores de sanea-
mento, cujas aulas serão ministradas dentro de trinta dias, em
centros chamados polarizados, beneficiando as populações de vin-
le c três municípios. Laranjeiras do Sul recebeu completo c mo-
demo gabinete odontológico e terá seu posto de puericultura
ampliado, ao passo que foi esquematizada a criação de um dis-
pensário de tuberculose, cm Cascavel. O atendimento dos servi-
ços de raio-X será aumentado, visando o cadastramento das po-
pulações interioranas. O secretário dc Saúde explanou, ainda,
planos do atual governo paranaense, no sentido de incentivar a
fixação de médicos em municípios carentes de assistência, afir-
mando que nos próximos dias o sr. Paulo Pimentel lançará uma
campanha que é autêntica revolução, trazendo Incontáveis bene-
íicios para cerca de 100 municípios.

Somar esforços
O prefeito Nivaldo Krueger, de Guarapuava, enalteceu a vi-

sita de Arnaldo Busato, dizendo que de há muito a aspiração dos
municípios do interior, era a integração dos esforços, «e via com
satisfação a interloriznção da Secretaria de Saúde». Esta meta,
preconizada por Arnaldo Busato, nada mais 6 úo que tornar rea-
lidado a filosofia de Paulo Pimentel, de atender ao homem, «on-
do suas necessidades o exigirem». Viajando em companhia do
secretário do Interior e Justiça, Mattos Leão, o secretário de Saú-
de foi acompanhado ainda, pelos deputados Fuad Nacli, presi-
dente da Comissão de Orçamento da Assembléia, c Roberto Wy-
pych. A intenção do secretário de Saúde é efetuar tais reuniões
nos diversos pontos do Estado, em todos os finais de semana, le-
vantando os problemas da Pasta e olerecendo soluções sempre
nue possíveis, imediatas.

reire-Maia já
Volta, Após

Revisar Obra
Após fazer a revisão final do seu livro «Populações

Brasileiras», em versão para o inglês, em co-autoria com o
professor F. M. Salzanp, regressou de Porto Alegre o profes-
sor Newton Freire-Maia, do Departamento de Genética da Fa
cuidado de Filosofia, Ciências o Letras da UFP.

Na versão para o inglês, o livro teve algumas comple-
mentaçõK.s históricas, incluindo mapas do «Brasil antigo»,
dividido em capitanias, e do Brasil atual, com os novos Es-
tados e as mudanças de nomes dos Territórios. Disse o pro-
fessor que as complementações visam ao conhecimento e com-
preensão melhor do livro por parte dos estrangeiros que não
conhecem nosso território.

A viagem
Adiantou o professor Freire-Maia que nos próximos 30

dias seguirá para os Estados Unidos, onde será impresso o
livro pela «VVayne State Universily Presse». de Detroit, com
o tiutlo «Problema in Human Bioiogy The Etudy of Brasilian
Populations:..

A edição brasileira do livro encontra-se a venda no De-
parlamento de Genética da Faculdade de Filosofia, no S.o an
dar, para os estudantes e interessados. Outras obras cientí-
ficas ligados aos problemaá genéticos, estão sendo oferecidas
com 30 por cento de desconto em relação ao. preço da praça.
Entre essas obras está «Aconselhamento Genético» que é pro-
curada por grande número de leitores. O livro atende e acon-
selha na solução de problemas pré e pós-nupeiais de todos os
tipos no que se refere a genética humana, com fatores san-
gulneos, defeitos congênitos ou hereditários, entre tantos ou-
tros que afetam a procriação da espécie.

Bom Pastor vai
Trazer Empenho
Pelas Vocações

No próximo dia 28, será comemorada a data mundial
das . vocações sacerdptais, coincidindo com a festividade li-túrglca do Bom Pastor. Para a comemoração desse dia, dom
Manuel da Silveira D'Elboux, arcebispo Metropolitano, de-terminou que na Arquidiocese de Curitiba seja celebrado um
tridúo especial preparatório em cada uma das Matrizes eCapelas do Arcebispado, com pregações e orações especiais.

Será também celebrada uma Missa especial no dia do
Bom Pastor, que deverá ser concelebrada pelos representan-
tes de cada seminário do Curitiba, com participação do Clero
e comunidades religiosas, na Catedral Metropolitana.

Crise
Havendo hoje uma crise generalizada de vocações sa-

cerdotals e religiosas, há empenho para que** a data seja come-
morada num sentido esperitual atendendo um apelo do Papa
Paulo VI. O problema das vocações é um Imperativo da Igre-
ja, dada ã impossibilidade de um trabalho de evengelização
e catequese sem um contingente numeroso e capacitado de
voca-jões. ' •

MAIO
ESTRADA DO CIMENTO
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Prefeitos dc Kio Branco do Sul c Almiran (o Tamandaré e representante do sr. Oinar
SabbitR, mantiveram conferência ontem com o engenheiro Eurides Mascarenhas R|.
Iws, diretor geral do DER sôbre as possibilidades do asfaltamcnto da ligação ca-

tre aquelas cidades c a Capital

Prefeitos Pedem que DER
Asfalte Antiga Estrada

Para estudarem a possibilidade de
um convênio entre o Estado, e as Pre-
feituras de Curitiba, Almirante Taman-
daré e Rio Branco do Sul, visando o as-,
faltamento de um trecho de cerca de'
25 quilômetros, ligando a Capital a Rio
Branco do Sul, estiveram em reunião
com o diretor-geral do D.E.R., sr. Euri-
des Mascarenhas Ribas, os prefeitos das
cidades de Almirante Tamandaré, sr.
João de Faria Pioli, e de Rio Branco do
Sul, sr. Domingues Natal Stochero,
acompanhados do representante do pre-
feito de Curitiba, sr. Wolmy Bruel e do
diretor-comercial da Companhia de
Cimento Portland, sr. Dario Rodrigo
Buschlc*.

Apreciou-se, na oportunidade que,apesar de sua pequena extensão, o tra-
çado bastante sinuoso e leito precário
tia ligação prejudica enormemente o

transporte dos preciosos minérios exis.
terftes na região, pois, como se sabe, a
cidade de* Rio Branco do Sul é conside-
rada principal produtora de cal, cirnen-
to e mármore calcário dolomítico do
Paraná. «Ressaltaram, também, os pre.
feitos de Almirante Tamandaré e Rio
Branco do Sul que a pavimentação da
rodovia possibilitará uma diminuição
dos preços do cimento, cal e produtos
afins, contribuindo, assim, para o au-
meiito das construções no Estado.

Após um estudo prolongado do pro
blema, ficeu acertado, ao final da reu-
nião no gabinete do titular do órgãc
rodoviário, o início imediato das demar-
ches necessárias para a efetivação út
um entrosamento entre o D.E.R. e as
Prefeituras para solucionar o proble-
ma, com a realização dos serviços na
Estrada tio Cimento, como é denomina-
da a ligação.

Cífeegsf

-Amanhã
Chega amanhã a Curitiba o presidente da Confederação Nacional

do Comércio, deputado Jesse Pin-
to Freire, que vem desenvolver
contatos com a liderança empre-
sarial paranaense. O 'dirigente da
mais importante corporação em-
presarial do Pais, que reúne 70%
do movimento econômico brasi-
leiro, deverá chegar às 9 horas,
no aeroporto Afonso Pena. Re-
cepeionado pelos srs. Osmario
Zilli, presidente e Guerra Rego,
vice-presidente da Federação do
Comercio do Paraná, o presiden-
te Pinto Freire deverá visitar o
prefeito Ornai* Sabbag às 14h30m.

t

As lõhSOm o dirigente do em-
presariado comercial deverá ser
recebido em audiência especial,
pelo governador Paulo Pimentel,
no Palácio Iguaçu. As 16h30m
visitará o Poder Legislativo e ás
20 presidirá a inauguração do'Reslaurante-Escola do SENAC,
quando haverá jantar às aulori-
dades. Na quinta-feira está pre-vista visita às instalações do Ser-
viço Social do Comercio (SESC)
e Serviço Nacional de Àprèndizá-
gem Comercia! (SENAC), re-
Sressando o sr. Jesse Pinto Freire
à Guanabara.

0 CRÉDITO É RURAL

DNER Instituiu
o 2.0 Concurso
de Reportagem

Tendo e m vista as crescentes importâncias que os sis-
temas de transporte — particularmente o rodoviário — e
os avanços clentiflco-tecnológicos assumem no processo de
aceleração do desenvolvimento do País, o Instituto de Pes-
quisas Rodoviárias acaba de instituir o 2.o Concurso Na-
cional de Reportagens, que distribuirá NCr$ 3.000,00 aos
três melhores trabalhos.

As inscrições poderão ser feitas ate o dia 31 dc outu-
bro, devendo os trabalhos serem enviados ao gabinete do
engenheiro Homero Henrique Rosa Rangel, diretor cio IPE
á avenida Presidente Vargas, 435, 17,o, Guanabara.

Quem participaO regulamento do concurso prevê a participação de
profissionais do rádio, televisão e cinema. Para estes, será
exigido — para fins de comprovação — no ato .de inseri-
çao compromisso escrito do comunicar ao IPR, com ante-cedência mínima de cinco dias, indicação do dia, hora c 1(
cal de transmissão ou exibição — de acordo com o veiculede divulgação — bem como a apresentação de unia cópiada gravação com fita e um «script» do programa (em casode rádio ou televlso) ou do uma cópia do filme e um ro-
teiro completo (se fôr trabalha cinematográfico). Cadoconcorrente poderá participar do concurso com o númerode trabalhos que desejar, que serão considerados Isolada-mente.

Do que reportaros trabalhos jornalísticos deverão ressaltar as obra;rodoviárias já realizadas, a sua importância, o papel quelhes cabe e as oportunidades que são oferecidas aos estu*
vinffiti6. pes1ui5aj0"s rodoviários no processo desenvol*Umentlsta e que contribuíram paro! o Brasil ser classlfl*
íSSrí 

'"temac'ona!l"ente, entre os 5 países que mais si
rodagem PRra ° nPeríeiÇ0amento das estradas di

••inn,An,Í!T lne"*or"*s trabalhos jornalísticos serão confe*
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Ut0rCS e óre>ÍOS de «ivulgação serão conferi-
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nomicas, os Cursos de Crédito Rumi Lf0^^ da' Faculdade de Ciências Ec»
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AÜLO PEDE
O governador Paulo Plmenetl, cm contato com o reitor, wmvlo Suplicy do Lacerda, apreciou ó problema irí!»«

pitai do Clinicas, face a nfto tocraitoZZSto^AÜZ
Telex ao presidente Costa o Silva o aòs miX™ h.^5£ ?Blu
da Educação solicitou o chefe Ao°^Z%waWeSTbc?
raçlto do verbas para o hospltal-escola da Universidade Federal
ZStrjrXS:^0 -viço assistência,, SS

Na mensagem dirigida ao marechal Costa e Blíva^-^fova.nador: - «Cumpro o dever do comunicar a Vossa Excclôncta quea imprensa local divulgou ontem declaracOw do reitor Suplicydc Lacerda sobre o possível fechamento do Hospital dc Clinicas
fior falta absoluta do recursos para sua manutenção. Entrandoem contato com o mencionado reitor, conflrmou-mo élo dlflcul-dades de custeio para funcionamento do nosocimlo. Nesta emer-
génçla, apelo ao eminente Presidente no sentido do determinara liberação de recursos do auarto. trimestre do and lindo o pri-metro trimestre do ano em curso destinados a garantir a conti-nuldade do funcionamento do Hospital do Clinicas da Universi-dade Federal do Paraná, que vem prestando relevantes serviçosao meu Estado.:. *

Drama do Hospital é Constrangedor
O Conselho Administrativo do Hospital de Clínicas estará

reunido amanhã, para apreciar a situação provocada pela não
liberação das verbas destinadas ao nosocómto. Também o Dire-
lórlo Acadêmico Nilo Cairo vem mantendo reuniões para tomar
posição a propósito do possível fechamento do hospltal-escola.
Fontes do Hospital dc Clinicas e estudantes declaravam ontem
que «não há vaga. £: constrangedora a situação do indigentes quevêm do Interior cm busca de assistência médica c dão com a por-Ia fechada no hospital».

cSòmente na tarde do ontem, dois casos sérios do interna-
mento foram resolvidos com dois leitos desocupados. Entretanto,
todas as solicitações posteriores foram Indeferidas por íalta de
leitos. Na Clinica de Cardlologla, por mais urgente quo seja o
caso, dificilmente poderá ser o paciento Internado antes de dois
meses».

O atendimento
Além do corpo médico, que normalmente firesta serviços nò

Hospital de Clinicas, grande número de estudantes da Faculda-
de de Medicina da Universidade Federal o Paraná, faz estágios
e assiste aulas práticas no nosocõmlo. Os tercelranlitas têm au-
Ias teóricas e os estuantes do 4.o, 5o e 6.0 anos têm aulas prá-
ticas. A capacidade total do Hospital de Clinicas 6 estimada em
980. leitos, dos quais, entretanto, somente 260 são ocupados no
presente.

No atendimento de adultos a média diária é de 100 pacientes,
enquanto que no setor de obstetrícia chega a 50 e no atendlmen-
to pediátrlco a mais de 60 por dia. Em 1966, entre as várias clí-
nicas do Hospital de Clinicas, foram feitas 3248 operações e ape-
nas um exame custou, em média, NCrS 8,26. /

Pessoal Também Será Prejudicado
O problema surgido no Hospital de Clínicas, com a falta dc

verba para cobrir ns despesas, poderá atingir também o pessoal
que presta serviços sem vínculo empregatíclo, além da paralisa-
ção das atividades hospitalares, conforme já foi anunciado. Fa-
lando sobre o problema, o professor Flávio Suplicy de Lacerda,
reitor da UFP, reafirmou que «caso o Govêrrío Federal não libe-
re a verba referente ao 4.o trimestre de 1967 e o l.o trimestre
dó corrente ano, o Hospital de Clínicas terá mesmo de suspender
suas atividads, porque os funcionários sem vinculo — .não incluí-
dos na verba pessoal — deixarão de receber seus vencimentos».

Adiantou ainda o reitor que o Hospital de Clínicas tem uma
despesa diária de 2 mil cruzeiros novos e «há sete meses não re-
cebe verbas, mantendo-se apenas com a economia resultante da
política posta em prática pela universidade de contensão dc gas-
tos. Essa verba, entretanto - disse — chegou ao fim, razão por
que, agora, não pode cobrir as juntas apresentadas».

É geral
Lembrou também o professor Flávio Suplicy de Lacerda que

após 8 anos mantendo o ensino para os estudantes de Medicina,
o Hospital de Clínicas «acha-se agora na iminência de interrom-
per suas atividades, face.ao.nâo recebimento da verba de custeio.
A siutação ocorre em todo ó país, mas rio Paraná o problema
social é mais grave, visto que o Hospital de Clínicas presta as-
sistência a todo o Estado, atendendo cerca dé 700 doentes por
dia c sem possibilidade de ampliar seus serviços.;.

Em busca de uma solução imediata, o professor Flávio Supli- 
"

cy de Lacerda manteve, ontem k tarde, contato com o governador
Paulo Pimentel, solicitando sua interferência no problema. Tam-
bém ontem à tarde o reitor da UFP recebeu Telex do ministro da¦ Educação, sr. Tarso e Dutra, informando-lhe que já solicitou
providências urgentes do Ministério da Fazenda para que efe-
tue o pagamento das verbas destinadas às Universidades brasi-
leiras, constantes do orçamento do Ministério de Educação e
Cultura, de 1967.

Conselho Examina
5.i£~Feira Tarifa
dos Transportes

O Conselho Municipal de Transportes deverá reunir-se, no-
vãmente, provavelmente 5.a-feira, pára prosseguir os estudos dn
revisão das tarifas do transporto urbano. Também é possível que
durante a reunião seja apresentada a nova tabela dos preços das
passagens de ônibus da cidade, que serão elevadas cm 30%. C
aumento entrará cm vigor cm fins deste mês ou princípios de
maio, segundo se comenta no Departamento de Concessões e Pei-
missões, da Prefeitura Municipal. Também está em estudos a ex-
tensão de linhas, alteração dc itinerários o horários cujas suges-
lões da Assessoria Técnica do DCP serão encaminhados e apro
asiados pelo Conselho Municipal de Transportes.

LÍNICAS
TAMBÉM 0 SERVIDOR
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A. atual crise por que passa o Hospital dc Clínicas, ameaça, inclusive, os empre-
gados do nosocômio. Enquanto perdurar o problema, os servidores estão sujeitos %ao mais. completo esquecimento, porque não há verba para compensá-los sala»

rial men te.
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Estudante andando em boa causa
Calmo em
Curitiba

«E* tranqüilo o clima no .
setor estudantil da Capital e
nos méigs sindicais», infor-
mou ontem o bacharel Osiaa
Algauer, titular da Delega-
cia de Ordem Política e So-
ciai, a propósito dos cinco
atentados terroristas verifi-
cados em São Paulo. Expli-
cou aquela autoridade'que o
clima é de ordem nos setores
afetos à DOPS e que até o
momento não teve conheci-
mento de nenhuma manifes-
tação de trabalhadores pro-
gramada para o dia l.o de
maio. As explosões das cinco
bombas causaram repulsa
nos meios estudantis e a ex
tinta UNE tem sua sede
atualmente na Capital paulis
ta.'

CADASTRO'' DIZ Escoteiro Está
COMO ESTÁ na sua Melhor

PARQUE FABRIL Semana do Ano
Todo o porquo fabril brasi-

Ieiro se acha retratado nos
quinze volumes do .«(Cadastro
Industrial;/ do País, cuja pu-
blieiH.-ão, a cargo do Instituto
Brasileiro de Estatística e da
Fundação IBGE_ está sendo
aguardada para este mês. No
Cadastro Industrial figuram
perto de 160 mil estabelecimen-.
tos das indústrias de minera-
ção, beneficiamento e transfor-
mação, existentes desde 31 de
dezembro de 1965.

Os estabelecimentos são apre
sentados por municípios, segun-
do os setores da indústria e
classes de produtos, constando
ainda do Cadastro o nome da
firma, endereço e dimensão dos
estabelecimentos. O referido
trabalho, uma vez concluído, po-
derá ser adquirido em Curitiba
no Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística:
Por outro lado, segundo infor-

ma aquele Instituto o governa-

dor Paulo Pimentel acaba de
ser convidado especialmente
para participar da Primeira
Conferência Nacional de Esta-
tística, que se realizará no Rio
do Janeiro do 29 de maio a 4
do junho do próximo ano, para
examinai', entro outros, o pro-
blema da formação o aperfei-
çoamento de pessoal estatístico
de nível médio e superior, as-
sim como a aplicação da técni-
ca do amostragem aos levanta-
mentos estatísticos prioritários.

Expprtações

IO $0

Assume no
ia Seis

As exportações brasileiras no
mês de janeiro do ano em cur-
so elevaram-se ao nivel de
110,7 milhões de dólares, regis-
trando-se. aumento de 14,4% em
relação às exportações do mes-
mo mês, em 1967.

Quanto ao volume físico ex-
portado, atingiu 1,5 milhão de
•toneladas, com aumento de
76,3% sobre, janeiro de 1967, O

preço médio em US$ foi de
73,55 em janeiro de 1968, e de
113,29 em 1967, revela o Servi-
ço de Estatística Econômica e
Financeira do IBGE.

Com reprsentantes de Minas Gerais, Mato Grosso,
São Paulo, Estado do Rio, Guanabara e Rio Grande do
Sul terminou domingo às 12 horas, a reunião extraordl-
nárla do Conselho Nacional da União dos Escoteiros do
Brasil. O motivo do encontro foi discutir o regimento ln-
terno, sendo a reunião pela primeira vez realizada no
Paraná. Como parte da cerimônia de encerramento íoi
entregue à sra. Ana Maria Macedo Gaio o lenço de Insig-
gnia da Madeira, (a mais alta condecoração do escotis-
mo por ser ela dedicada Aquela (chefe de lobinhos).

Foi festivo o encerramento do Conselho, quando to-
dos os participantes formaram a grande cadeia da aml-
zade. cantando num enorme circulo de mãos dadas, a
canção da despedida. Os ¦ visitantes ficaram entusiasma-
dos com o progresso alcançado pelo Paraná nos últimos
tempos. ,

Desenvolve-se esta semana em Curitiba e em todo o
país, a Semana do Escoteiro", cuja programação especial
será cumprida até domingo, com jogos, boas ações cole-
tivas no centro da cidade, apresentações de números nas
emissoras de rádio e televisão, exposição em vitrinas cen
trais etc- 1

Os escoteiros e lobinhos do grupo Walt Disney realizaram
uma vitrina na Galeria Alberto Boliger que está tendo grande aceitação pelo público. O Grupo Brigadeiro Peralta Ini
ciou uma campanha cerrada, de agasalhos para os pobres,que promete êxito. O Grupo J. F. Kennedy armou um
acampamento modelo em frente o Grupo Escolar D. Atl-eo Euzébio da Rocha, recebendo grande número de vlsi-
tantes. Outras programações especiais estão sendo cum-
pridas pelos grupos Jorge Frassattl, São Luiz de Gonzaga
e Lord Baden Powell. Alguns escoteiros estão assistindo
as aulas durante a Semana de uniforme. O Distrito de
Ruritiba acredita que muitos meninos procurarão o mo-
vimento anos a Semana.
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Para protestar contra a criança desamparada no
Brasil, o primeiroanista de direito da Faculdade Gil-
berto Faria, de Belo Horizonte, Keinaldo Paes (22anos), está percorrendo o Brasil á pé. Saiu da Capi»
tal mineira no último dia 2 e até agora já gastou seis
pares de sapatos em suas andanças. Em sete dias, che-
gou ao Kio de Janeiro, o que considera um record
Outros seis dias levou para chegar a São Paulo e mais
cinco para vir até Curitiba. Agora sua meta é Porto
Alegre. Estranhou o nosso irio e queixou-se da Polícia
não tê-lo deixado armar sua barraca em praça públi-ca, para dormir. Em todas as cidades cm que passaKeinaldo se apresenta em programas de XV e de rádio,
quando explica o significado do seu protesto por exis-

tirem crianças abandonadas.

O general Clovis Bandeira Bra-
sil passara o comando da 5.a Re-
gião Militar e 5.a Bivisão de ln-
fantaria ao seu substituto, o gene-
ral Josó Campos de Aragão, no
próximo dia 6. A passagem do car
go marcada, a principio, para o dia
19 ultimo, foi transferida tendo em
vista a sénie do homenagens presta
das ao Comandante da 5,a Região
MUitar, apesar. deste declinar da
maioria dos- convites formulados.

Ministro
Por nutro lado, está sendo anun-

ciada a preS3nça do ministro Au-
rélio de Lyra Tavares, do Exerci-
to, no próóximo dia 9, em Curitiba.
Duranto sua visita à Capital para»

. naonse, a primeira que realiza co-
1110 MJnist o do Exercito, tendo tran.
sitado uma vez por Curitiba com
tleoúiio aa Paraguai, permanecendo
apenas alguns minutos no aeroporto
Afonso Pena, o general Aurélio Ly
ra Tavares roeeberã o titulo de ci
dadão honorário, outorgado pela
Câmara Municipal.

Está Próximo o

Interrogatório
dos í Subversivos

O juiz Auditor Célio Ferreira deverá marcar nos
.próximos dias a data do interrogatório dos réus
acusados no processo n.o 444. Como se sabe, a au-
diência do interrogatório dos. réus acusados da prá-
tica de atos contra a segurança nacional íôra adia-
da, tendo em vista o requerimento de uma perícia
solicitada pela defesa, a deferida pelo Conselho Per
manente de Justiça. O laudo pericial deu entrada
ontem na Auditoria da 5.a RM e o juiz Auditor deu
prazo de 48 horas para as partes sepronunciarem
sobre a conclusão dos peritos da Policia Técnica,
após o que homologará o laudo.

Ainda não é conhecido o resultado da perícia
realizada nos • documentos apreendidos na residên-
cia do acusado José Rodrigues Vieira Neto ib que fi-
guram nos.autos do processo crime 444. O exame
pericial foi solicitado pelo advogado Elio Narézl e
não deverá alterar em nada a situação do seu de-
íendido nem o trâmite do-processo.

Para servi-lo melhor,
a sua Agência do

Banco do Estado do Rio Grande
do Sul, S.A»,
Agora está aqui:

A'
! ...

Inspetor

Deve ter

Carteira
O Delegado Regional do Tra-

balho, no Paraná, através do Che
fe da Seção de Inspeção, sr. Ge-
túlio Curi, informa àa empresas
do comércio e da indústria, regi-
das pela Consolidação das Leis
do Trabalho, de que os inspetores
credenciados para fiscalização no
Estado do Paraná são os seguin-
tes: Agostinho Juste; Ana Ma-
tias em férias; Álvaro Camargo;
Clovis BUstamento; Elidir de Oli-
veira; Eurldes C. Formingueri;
Gabriel Lopes de Oliveira; Hum-
berto P. Bernandcs; José Loyla

de Lima; Rui Inata B. Caldas c

Valdemar Anibelli. A comunica-

ção visa a alertar ao comércio e

indústria contra os falsos fiscais

que so apresentam nas empresas
utilizando o nome do Ministério
do Trabalho e da Previdência So-
ciai. Em caso de dúvida, comu-
nlcar > DRT, rua Dr. Mir.ie', Edi
flcio Demeterco, 1° andar, ou.pe-
lo-telefone 4-8147,
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Já foi entregue ao tráfego, mesmo sem inauguração oficiai, o trecho Maringá-Rio Ivai, na Rodovia Maringá-
Campo Mourão, totalmente pavimentado com asfalto de primeira qualidade e com toda segurança. Até o fun
de maio, também esses trechos serão abertos ao tráfego. Enquanto isso, prossegue em ritmo acelerado a
obra entre o rio Ivai eCampo Mourão. Ao toda, a pa vimentação já está com mais de 80% em condições de

tritfego,

Na esquina
das ruas SVIarechaS Deodoro

e Marechal Floriano
Expediente das 9,00 às 11,00 e das 13,00

às 18,00 horas. Cofres de aluguel.
Cobranças com imediata prestação de contas.

Todas as operações bancárias.
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BANCO BO ESTADO
£>0 KIO GRANDE DO SUL, S. A.

Agência de Curitiba - a seu serviço.
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SANTOS-RIO, a bordo

Acho quo devemos avisar quo não trabalham-os
para nenhuma companhia do turismo. As notícias queaqui damos têm dois motivos: um, é as viagens for-necerem assuntos diferentes, paru nossas crônicasdiárias. Nao o fácil variar, sem sair da cidade. eos assuntos da cidade têm inúmeros cronistas, de vá-nos gêneros. A segunda razão é de Drdem emotiva:encontramos, a toda hora, pessoas nossas conheci-das afundadas num trabalho exaustivo. Homens e mu-lheres que pertencem aos vinte por cento da popula-çao ativa de nosso país c que, .quotidianamente, des-gastam-se em mil tarefas. Isso nos impressiona, por-que os que se dedienm, realmente, a produzir quasenão têm tempo para férias. As vezes, levam dois outrês anos para conseguirem uns dias de descanso, àcusto de economias a duras penas. Os anúncios co-merciais constituem, como informação, bons estímu-
los, mas via de regra obedecem a uma programação

HÉL

estrita. Quem gosta de sair só ou com a familia, in-dependente do grupos dirigidos, não raro colhe nos
jornais os esclarecimentos dc que necessita. E então,cabe ao cronista que se dedica a tais assuntos, infor-mar bem, corretamente, concisamente. Tudo isto pa-ra dizer que há uma condução nova, de Santos parao Uio. Vale mesmo a pena descer de São Paulo, deônibus, para descansar a bordo de um bom navio, du-rante doze horas. Não sabemos se a companhia quetem transatlânticos nesse percui-30 continuará a man-te-los por muito tempo, pois nos informaram que,mesmo lotado, o preço (NCr$ 43,00) não compensaos gastos. Por enquanto, contudo, qualquer um podegozar a delicia de uma noite a bordo, economizandouma noite do hotel. O navio sai ao entardecer de San-tos e chega ao amanhecer no Rio. Oferece dança, boa-te e bingo aos que' gostam disso, e a paz de um con-ves na penumbra, para os amigos da noite estrelada.Se nao chover e o passageiro não enjoar, é claro!

PALAVRAS CRUZADAS
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HAMILTON ROCHA
HORIZONTAIS

1 — Sacerdote budista entre os mongóis e os ti-betanos. 5 — Conhece. 9 — Que não se altera ao fogo.11 — Substância doce formada pelas abelhas. 12 —
Espécime de moluscos que formam uma seção do gê-nero Náutilo. 14 — Joga o ás sôbre a cajta sete, no
jogo de bisca. 15 — Alto lá. 16 — Esconderijo de la-

drões. 17 — «United States of America». 10 — o
ílíniò 20 — (Gfíl.j Ruido anormal nas vias rospirató-
riiia ou no pulmão, em conseqüência do bronquite ou
pneumonia. 23 — Artéria que irriga o coração 26 —
«Organização das Nações Unidas». 27 — Ajuntar em
um todo (várias coisas). 28 — Instrumento de madei-
ra, que consta de uma parte roliça e de outra espal-
mada e que, funcionando como alavanca mtcrfixa, ser
ve para fazer avançar na água pequenas embarcações.
29 — (Bras., Amazonas) Doido ou perdido, sem
aptidão ou utilidade, por efeito maléfico (diz-se dc
pessoa ou coisa).

VERTICAIS
1 — Insignificância; pouca monta (-caprina): 2

Espécie de peneira. 3 — (Med.) Designativo do
pulso que enfraquece gradualmente. 4 — (Bras.) Que
pratica artes ou travesstn us. 6 — Espécie de aranha
amazônica. 7 — Móvel antigo (fem.). 8 — Nome dc
mulher. 10 — Cidade dos Estados Unidos (-City). 13

Peixe da Amazônia («Ageniosus dawalla»
Schomb.), pi. 16 — (Bot.) Conjunto de indivíduos des
cendentes de um indivíduo único, por reprodução ve-
getativa. 18 — Diz-ae de, ou pessoa inerte, indolente,
preguiçosa. 19 — Serosidade purulenta e fétida que
escorre de certas, úlceras ou abscessos. 21 —¦ Nome
próprio feminino que provém do hebreu e significa «a
graciosa». 22 — Peixe acantopterigeo. («Chatodon»),
24 — Aguardente proveniente da fermentação e dea-
tilação do melaço de cana-de-açúcar. 25 —Terminação
de certos verbos.
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HOJE
14 - 16 - 20
22 - HORAS V0LUHI&R10S DA PÁTRIA - FONE 4-0131
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A PEDIDO MAIS TJMA GRANDE SEMANA
DO ESPETACULAR FILME
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GIÜUANO GEMMA

O DÓLAR
FURADO

Evelyn Stewart - Peter Cross
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Amadeu Nazzari 1
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CIRANDA DOS CLUBES MIEOISLAU SUREK
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Clube Náutico
de Antonina
Terá Radicais
Modificações
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Os salões do C.imboriú Country Club, para a apresentação dias «trás da candidata de teu balneário a Ml«s
Santa Catarina 48, receberam especial decoração, que teve participação dinâmica da sra. Irlt Gomaga, as-

posa do presidente da entidade, sr. Aldo Gomaga.

Com a finalidade dc aaaodificnr os estatutos etransierar maiores poderei ao comodoro, o Clube N4u-tico de Antonina realizará no próximo dia 28 can suasede, uma assembléia geral extraordinária de seu«associados. A realização dessa assembléia é olhada pe-la aaova diretoria, que assumiu 6. destinos recente-mente, coano fator importante no programa do de-.•-envolvimento da agremiação de Antonina
A comodora Nòreia Sarmento, logo que tomouposse, iniciou seu trabalho em prol do crescimento daentidade litorânea; pretende, com um trabalho obje-tivo e concreto, proporcionar grandes realizações dai-rante sua gestão, esperando o apblamento do quadro social para isso.

Retrospectiva
1 - "DEU A LOUCA" nas dependências daboato da Sociedade Thalia, domingo último, quando osdirigentes do CUT promoveram sugestivo bate-papodançante. As vestimentas dos presentes basearam-senas utilizadas pelos protagonistas do filme "Deu aLouca no Mundo". Tal o sucesso*da promoção que o

GUT jâ está bolando nova c interessante festividade,
sempre dedicada á jovem guarda.

— BRINCADEIRAS especiais foram "apresen-
tadas sábado nos salões do Circulo Militar, durante a
promoção oferecida á velha guarda da entidade presidida pelo major Paulo de Oliveira Hesketh. O Dailc
da Saudade constou do músicas de tempos idos, for-
nocidos pela internacional orquestra Cassino dc Sevi-
lha. Os dirigentes da entidade dos militares estavam
eufóricos com a receptividade da festa, recebendo
i. seu presidente cumprimentos dc muitos associados
quo lá compareceram.

— NA'SOCIEDADE D. PEDRO II, a animação
sábado era geral: o baile programado <: executado porMia diretoria era o primeiro depois do período qua-resinai. O recesso de festividades naquela oportuadda-
de fêz com que os associados e familiares procuras-
sem "descontar" no bailo do último final de semana.
O diretor social Ângelo Antonelo recepcionou eficicn-
temente as famílias associadas.

- OUTIfA ENTIDADE que promoveu mo-
vimentado bailo sábado íoi a Vila Morgenau. O pre-

sidente Josó Scgan, o diretor social Vicente Elias, e
os demais dirigentes da agreaniaçáo, procuraram sob
todas as formas se esanerar na preparação e cuidado
da festividade, cona o intutito de oferecer sugestiva
promoção ao quadro de associados. E conseguiram.

— SOCIEDADE DO POHTAO ganha dia a dia
maior movlancnto. No último sábado realizou para
seus sócios um grande baile com anúsica da orques-
tra internacional Marimbas Almas Latinas. Lindos
brotiuhos apareceram e deram colorido especial á
promoção comandada pelo diretor-social Francisco Sa-
cerdote e pelo presidente Elcutério Camargo.

— NO DOMINGO, n Sociedade União Juventus
promoveu ein seu Parque do Batei um sarau dançante
que contou com a presença de graciosas garotas. A
entidade presidida pelo engenheiro Rizio Wachowicz
deverá continuar com essas interessantes festividades
dominicais, prevendo distribuir mensalmente prêmios |aos assoeiados quc estiverem em dia com suas obriga-
ções permite a tesouraria. Os associados que coan-
parecerem ás festas no ginásio bolonista do Batei
acompanharão a distribuição de grandes prêmios.

Cântera Um

Atenção Inscritos de "A Grande Chance"
Por nosso inte-ranédio, a Equipe de Produção

do programa «A GRANDE CHANCE* que a TV
Paraná deverá em breves dias lançar com apresen
tação ao vivo, revelando valores do Paraná e San-
ta Catarina, comunica aoa que jú preencheram as
primeiras fichas de inscrição que os mesmos
deverão a partir de hojo pa*ocurar no Canal Seis,
no horário dc 14:00 as 18:00 h, o Departamento
dc Produção pnra Os primeiros testes. Como se
sabe, todos os candidatos terão obrigatoriamente
que se submeter u uma primeira prova antes da
sua participação no programa. Isto pára que o ni-
vei dos candidatos seja o melhor possivel.

Hoje Tem Pele & Cia.
O superclásslco que rendeu mais Ue 270 aaai-

lhões de cruzeiros velnòs SAN L'us X CüiilI-JTa-
ANS será a granue atração da programação do
Seis, iogu ana.íj as 23:0d depois do jornal ila Noile.
Ue.site as primeiras Jiorás Ua noite de domingo o
telefone da TV Paraná não parou (lu locar. _ram
torcedores santistaa (c anticòrintíanoic) querendo
sabei* *(j dia e nora em que o Seis iria apresentai
u jò_;o. U Interessante désdes telefonemas o qu-;
ninguém perguntou se o üeiS .u passar o tape inas
sim quando ia exibir. Pro.va de nue o telespectador
sabe quc a TV Paraná está sempre correspondendo
ú sua, expectativa.

Tevelândia Está Uma Coisa Séria...
Diariamente quem assiste TEVELÂNDIA sn-

be que algo de bacana e interessante vai ser apre-
sentado. São lançamentos exclusivos chi moda; São
artistas c intelectuais que vem trazei* liin pouco
mais de conhecimento aos telespectadores; um inuu
do de novidades que a TV Parana sempre reserva
para. seu público, Untein estiveram ho programa:
o maior autor de teatro brasileiro ila atualidade, u
discutido Plinio Marcos; um outro Maa-cos, lançou
criações de sua autoria para as elegantes vestirem
durante o outono e inverno: Marcos Grey. Hoje

uma serie de outros assuntos de interesse geralserão abordados: Antônio Quirino, o maitre do Jtes-
tauranto Bavária, estará mostrando como êle pie-
para os pratos que atraem as atenções (e os esto-
magos) do seus freqüentadores. Depois Carlos Nu-
nes, um dos mais famosos mesires na arte do peu-.
Içado e maquilagem vai demonstrar e ensinar quaas
os últimos recua*soa para que a mulher continue
cada ver. mais bela e atraente. Finalmente, o jo-
vem e ilustre • psiquiatra Eduardo Mário de Ca-
margo, continuará sua sériti dc palestras abor-
dando um assunto sumamente interessante: O Sü-
NHO. Dezenas do perguntas enviadas por telespec-
tadores serão feitas ao Dr. Camargo sobre os mis-
(erios do mundo dos sonhos. Tudo isso em Üm só
programa: TEVELÂNDIA —• que se inicia às 17:30
horas;

Exército de Invasores
Hoje ás 21:üri mus liin fjlme da série espe-

facailui* -OS INVASORES». O capitulo de hoje In-
titilláçlõ iliXfiRdiTü DE )NVAMORES,>, o arqu,-
leto David Vinccnt vê-se em tremendas dificul-
„a.-ies para enfrentar uniu situação quase fatal
para êle e um grupo dc pessoas mie tentam aju-
dá-lo.

Estão Espetaculares os Capítulos Finais
üs últimos capítulos da novela «AMOR SEM

DEUS» estão realmente sensacionais. Toda a tra-
ma inteligente armada pelo seu autor vai se des-
Fazendo a cada capítulo, o a' novela fica cada dia
mais interessante.

Moacyr Franco Show
Também ó hoje o da .'.o boal Moacyr Fran-

co Show, cóm muita música u alegria. Presença de
Guto, Júnior e um monte de gente famosa. Início
19:50 horas. No Seis claro...

O DR. DAVID VINCENT, é o arquite-
to que persegue os estranhos seres que
preparam uma invasão em inasSa ao!

nosso planeta.

HORÓSCOPO
.*«lr.t, —y,i. ^ ^,u MAllVU * M DE ABULu ^A(J - UL li L>K JULHU ,\ 22 DE AGÚSTO . Ali.IttH.O - J,.; w _E NOV. A 21 DE DEZ.

•v. lerca-ieira o o íi,a ue Marte e, portanto, ia-
volúvel para Aries. Não se esqueça ue que o
aprimoramento intimo, o esclarecimento psi-
cológico o novas iniciativas ser-lhe-ão propi-
cios.

lOURO — DE 21 DE ABRIL A 20 DE MAIO

U a.a poüerã nau tuvoreeé-io tanto, mas voçe

poderá lorna-iu tão bom quanto desejar tudo
isso dependendo de sua disposição, otimismo
e confiança em si. Nao assuma compromissos
arriscados.

jondo nalivo ou nativa üu Leão esla viveuuo
uma das melhores fases anuais —- em <iue a
íelicidaae poderá ser conapleta no amor. Sua
capacidade para orientar os demais estará em
evidência.

íiHLitM - DE -a D_ AGOSTO A 22 DE SKT. ¦

Mario estando cm louro, üar-lhe-á novo aluía-
to em face das novas chances qaie terá. Pode-
rá sei* muito sucedido cm uma iniciativa bem
planejada. Contudo, não se precipite eni nada.

xioje você lera êxito financeiro, ou pelo mini-mo conseguirá, excelente progresso neste sen-lido. Se tiver chances de compra dum bilhete
de loteria, haverá possibilidade de ser pa*e-mlado.

> ¦"'""¦"itaiu - DE 22 DE DEZ. A 20 DE JAN

Fiocure viver a viua pelo seu lado beio e útil,
pois as previsões astrais são todas indicadoras
de sucesso e felicidade naa próximas 24 horas.JETavoa-abilidadcs para o setor sentimental.

_i„asU!, - .Dl-, 21 DJH I«1AIU A 20 DE JUNHO
1.11SKA — DE 23 DE SETEM. ,\ íí DE OUT.

Pessoas amigãò poderão lhe lazer muitas e
agraciave.o surpresas nesta terça-feira. Sa-

.bendo conquistar a simpatia dos demais, isto
se reverterá ean beneficio seu, ugora o no fu-
turo.

pia excelente para você tomar uiiia iniciativa
visando u sua nie.horla pelas atividade-, pro-
Lissiõliais. Nao se esqueça ile reconhecei o« le-
gitlmos méritos de nativos do Escorpião <; Piíi-
xés,

ujüaHiO — DE 21 DE JAN. A 19 DE FEV.

Muito Dou., perspectivas ue suceaso deverão seapresentar no período da tarde. Contudo, aofirmar compromissos com alguém, certifique-
se das leal-, vantagens, antes de se decidir.

l* ANI.'lis. ..., ..JWHO A 21 DE JULHO

Dia propicio ao seu sucesso, especialmente no
campo da literatura ou do jornalismo. Netuno,
em sua Quinta Casa Astral, que t E^lao,

prenuncia maior interesse pelas ciências ocui

ias.

LüCOHPtAO - DE 23 Dli OUT. A 2t DE NOV.

Terça-te ira propicia paia obter lavores e a
colaboração de pessoas amigas, empregados ou
auxiliares de modo gcraJ. Poderá fazer boa
econornn e planejar e estudar uma ótima tran-
_ação.

í-EiXES - DE 20 DE FEV. A 20 DE MARÇO

Dia excei.;nte pura qualquer atividade com ofim de obtenção, de lucros e progresso finan-
çèiro. Não ?e esqueça cie que você está vjven-
do ? fase de lua Segunda Casa Astral. Con-fie em sL

 ^^^j|^^^_^_^

SOCIEDADE KDDT
ANTOMIO
FBANCIOSI

GOLPE NA
MINI SAIA

Petsoalmante nunci ilve dúvidas no sucasto daa mlnl-ialaa.
Quando pouca iionto acradltava aue tal moda pudetao pagar porconsldara-la um pouco "audaciosa" • "avançada", lembro me quo e»-
crevl aqui na coluna que »•» avançada nada tinha, pala ora a volta
do quo H to usara oor volta da 1930. De fato, voltou e pegou, mos-
trando joelhos de monlnas o sonhoras. Agora estão querendo lm-
plantar a maxl-sala, beneficiada am granda parta com o lançamento
do filmo "Bonnle and Clyde" que e a coqueluche do momento r.os
Estados Unidos e Europa. O Inverno, quo ontem entrou valendo tam-
bém contribuirá para sua aceitação ao mesmo tompo que reprosenta
duro golpe às minis, notadamente em nossa cidade tão castigada po-lo «empo o o vento. Mas se|a como for tudo i pretexto para o moda
feminina, quo precisa sor renovada para satisfazer melo mundo. Ebonitas são, as maxfc, como as mlnls, dependendo (naturalmente) do
bom gosto do quem as uso. Elas virão, nio tonham dúvidas. Escon-
dondo mais, mas nem por Isso «ornando monos clcgintc a mulher
quo souber adaptá-las ao seu tipo físico e souber oscolhor o momentooportuno.

^^^W^^^y^^^^^^^y^j^PAyA^ ^^^^^^^^^^^*^_!!5ff_B_^ ?*;'_%¦¦*

Delegado Regional do Trabalho Alcides Segurado, quando saudava o sr. Gênero-so Marques dos Santos por ocasião da posse deste último na presidência doSindicato dos Corretores de Imóveis do Paraná.

GENTE
D. Iolanda Brasil demonstrou Interesse

em conhecer pessoalmente a Fundação Incepa,
no município d* Campo Largo. D. Lulza Gomm,
Chefe do Cerimonial do Palácio Iguaçu pronti-ficou-se a acompanhá-la, muito simpáticamente.
E as duas damas lá estiveram ontem demoran-
do-se em agradável visl«a, da qual d. Iolanda
disse que levará ótima recordação.

Glaucio e Marilu Bley, ela com um ves-
tido em listras diagonais, receberam em sua
residência no último fim-de-semana parauma codornada cm alto estilo. Dentre os pro-sentes os casais Jayro Guelmann, Gastão
Wolff, Sérgio Dufour, José -Carneiro e Jayme
Prosdoelmo.

O sr. e sra. Osvaldo (Irmã) Heusi, êle ge-
rente em Curitiba do Banco "Inco", e o sr. e
sra. Elias (Haydée) Farhat estão convidando
para a cerimônia religiosa do enlace ma«rimo-
nial de seus filhos Regina Marisa e Michei.
Acontecerá dia 27 ás 17 horas e Í0 minutos, na
Igreia Santa Terezinha, seguida de um "coq"
aos convidados no Clube Concórdia.

MISS PARANÁ
Diretora do Grêmio Feminino do Clube

do Comércio de Irati, Acell Pavia, convidan-
do-me para o Baile das Margaridas marcado
para 11 de maio naquela simpática cidade.
Nessa noite será apontada representante da-
quêle município para concorrer e.o Miss' Pa-
raná deste ano. Lá estarei.

Por falar em tmls5>, São Mateus do Sul
também promete enviar representante êste
este ano, depois de longa ausência. Quemestá encarregado do certame lá é Fea-nando
Nowack e Rui de Paula Stoteral que preten-dem fazer a festa da escolha no Clube Ideal,
quando maio chegar.

Linda de vivor com seus olhos e cabelos
castanhos é Miss União da Vitória, Ediluz
Probsf, já escolhida para representar aquelo
município na granda fesfa de Arapongas, a 8
de |unho. Ela é filha do simpático casal Mario
(Divo) Branco Probst.

Senhor e Senhora Celio Pe-
rcira de Oliveira recebem hoje
•vpetit comité> integrado por
amigos íntimos do casal. O en-
contro será para festejar a no-
va idade do dona Emmy, que
hoje acontece.

E hoje é dia dc rosas também
para a atriz Laia Schneider, ago-
ra Senhora Arnaldo Pereira. A
conhecida interprete de muitos
sucossos na TV e teatro recebe
cumprimentos pela sua nova
idade.

O frio deve ter afugentado os
«habitues* da elegante Caiobá
nesse final de ,-epiana- Pouca
gente circulando por 'n. No-'
tado.s foram o sr. p. Senhora
João (Haydée) Kracik Neto e o
sr. Hans Klaus Garbers.

Para testemunhar importante
casamento que movimentou o"hlght society" dc São Paulo, ru-
mou sábado para lá a jornalista
Juril Carnascialli. Multas noti- •
cias, portanto, para sua coluna.

ELES & ELAS 
'

Pfcparand; - o a Associa-
ção Cristã Feminina paiaconstruir o novo pcnsionnto
e administração nu avenida
Vicente Machado. O prédio
que será construído em dunt
etapas, a pr.meira a ser ata-
cada imediatamente, obede-
eerá a responsabilidade dos
arquitetos Eduardo GuJnia-
raies e Edson Klotz, vence-
dores da concorrência lança-
da pela ACF.

O adens do general Clóvis Bandeira Brasil ao briga-
deiro do Ar Delio Jardim de Mattos. Dois grandesamigos.

Muito animada a promoçSo Jovem Guarda de domingono Circulo Militar, com animação do conjunto Cayras. NoemaPadilha Sônia Cabral, Maria Oliveira, Léa Silvia Colle (so-lacltadissima) c Maria Esther Seníf eram algumas das nota-cias presenças do naipe feminino...

• . • , „° ,e " msl* no,<do-* (Pe'» animação) foram Jo-se Anel, Nerlo Ranl, Raul Balnard, Mário Sérgio de Oliveira
«;.,T° T- 

El" ">mar"s"*"> « danças do come» aofinal do encontro.

Outro local movimentado foi o Curitibano. onde a tovemguarda esteve reunida para o segundo eaacontro do Júnior emnova casa. Das «blsçüits, presentes Vancssa Camargo AngelaPuppi, Deyse Azevedo. Sllvané Marchesine c Tatiana ctma -go e que chamavam atenção.

cia d« Hl í. 
".'"T"1" «""iiram.se ontem na residen-

Hal-f, Á r 
Vi 

,M'"'cneslne P"" •"«'« o-™ reunião mensal,
dí. » 

drfarvfh0 foi * "d*"**" do encontro, pois valeu-se
B co e%r»Se| 

3,r 5übre ° tema EdUCaçâ0 »mo InvestimentoBásico e Prioritário para o Desenvolvimento.

Recebendo em sua nova residência no Batei o sr. e senhoraRoselias (Maria Lula. Kobrusly. Dentre os casais S„reuiura,,, para conhecer a nova vivendà estavam os deles'Edgard Barbosa Ribas, Silvio Bertoli e André Fatuch muUoanaanados como sempre... •»«<*-*i, muno

Por folar em "leões", 
quem está cada vez mais inim=rf„

ZZT C*tC",Ura F;" a G—«orla d.DW.LfSadesões quc vem recsbrndó náo só da Capital como fámhlr!de diversas cidades do Interior, é o meu amigo André FÍtucTia superotlmista com sua vitória. Fatuch.
—o—

Irmandade das Senhoras Or-todoxas do Paraná marcando
encontro para esta tarde nasdependências sociais da Igreja
São Jorge. A reunião, em cará-ter extraordinário, será paraaprovação dos eslatutos.

Capitão Clodomir Padilha eSenhora hopedam em sua resi-dência o casal Antônio <Dora)Cavalcanti Teixeira, da socie-
dade de Cianorte. Trazem delá a noticia dos festejos do 15°aniversário daquele municipio
que transcorrerá em junho pró-ximo com aim extenso progra-ma.

Nas bancas da cldad» o último
número da revista "Chuvisco",
que traz muitas noticias de Curi-
tiba. Gente e fatos da Capital são
focalizados nessa publicação quecada vez mais conauista leitores
aqui.

Fgi dos mais concorridos o en
contro de ontem à noitinha na
Toca Galeria de Arredonde o tea-
trólogo Plínio Marcos autografou
sua peçasucesso "Navalha na
Carne". Phllomena Gebran foi a
.tníitrio.i. elegante e simpática
como sempre • como só ela sa-
b» ser.

amlm *—•¦— — ¦a*n-aT^in-rQ*f_J^_*fti»rvr<_r*v^1_JWT
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Esta é a «Caravela da Esperança», que o Ji
público-mirim ipic sp inscrevo ao interessa
la»,'instituído nomo parte das comemoração
tidatle creditícia. Pura obter a «Caravela d
cifrar os enigmas, por sinal fáceis, das pa
to Donnld, Zó Carioca, Mickey c Tfo 1'ntiiih
agências do Jianco Português do Brasil, espa

apurações serão feita

anco Português do lirusil vem entregando ao
nto certame intitulado «Cruzadinhas Caravc-
s alusivas ao «Jubileu dn Ouro» daquela eu-
a Esperança», os interessados terão que dc-
lavras cruzadas, publicados nas revistas Pa-
as o remetê-los para qualquer uma das 132
lhadas por todo o território nacional. As
s mensalmente

1
IFlsftf*! lldWtflV I

vietcong^^||b

O CRUZEIRO mostra pelo primeira vex o outro lado da guerra, com ospee-
tos dramáticos da vida das populações do Vietname do Norte.

MULHER MODERNA
É FESTA DE CORES
Um belíssimo caderno especial pa-
ra o público feminino, com 34 pá-
ginas a cores e tudo sôbre a elegân-
cia e a beleza da'mulher moderna.

• PORQUE LUTHER KING
MORREU EM MEMPHIS
O editor-chefe da UPI analisa a
posição de Memphis dentro do pro-
blema racial dos Estados Unidos.

MAIS
CHRISTIAN BARNARD ESTÁ
NO BRASIL.
ESTUDANTES EM P£ DE
GUERRA NA ALEMANHA.
O MUNDO
OURO.

EM BUSCA DO

REVOLUÇÃO DA MODA NA
RÚSSIA.
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O QUE ESTÁ ACONTECENDO ESTÁ EM

A SUA REVISTA SEMANAL

«Bretwrto reall«w uniu, loimn. viagem wu visitar
ns comunidades ta Companhia ta ilcsus, espalhadas
pelo mundo Inteiro, ealaboleoer com cias ronialon poh-
soais o discutir com seus roprosontanl.es problemas* rio
rnda \inia. Jüflta viagem an BrsHll revesto-sn c|a uma
imporltuiclii particular, Jit quo a comunidade brasileira
é a menos numerosa». Katn declaraçilo i do padre Va-
dro Amipc, ao embarcar cm Roma, 'dia 18, com ries!(»
no nu Brasil, onde permanecerá por aa dln».

Segundo fonte llgadfc ao padre Pedro Arrupe, n\\.
per|o,< Qeral dos Jesuítas, sua visita ao Brasil esta son'
«lo cercada da grande espeotatlva nos círculos popula-
res cm quo Jloou gravado o titulo da «Papa Negro»,
atribuído aos Gorai» da Companhia do .tesus, isto polo
quo .•significa a grande Influência e poder que hlstôrl-
çamento «Mes tém exercido na Igreja,

Influência decisivas
Tirado» gs exageros do imaginação, o Qeral do»

.TcoiiiiB> A realmente uma personalidade do grande In-
riuíncla dentro da igreja, nfto so pelo mimara do Je-
soltas uo mundo i,1fl mil), como lambem pelo seu alto
nivel intelectual o pela cultura teológica o cientifica,
Por cssiis Qirouustftnolas a. tradlç&p da dlsolpllna doa

JOBUttM, wa Influínda tom sido doolslv» am varias
época» e sol) vArla* aspecto», no domínio religioso o <m
publico.

o padre Podro Arrupe exerce funçflo» diversas co-
mo membro da Sagrada congregação doa RíllBlosòa o
da Congregaofio para a HvaiiReiiíiaoftn dos Povos. Além
disso, é prnsidonle da Uplfto dns Huperiore» Clilrnls dns
Congregações Religiosas Mancullnas, Vive permanente-
monto om Roma o é o primeiro Geral a »o ausentar
para viagens ligadas hs suas funções. Ja percorreu ai-
guns países do Próximo o Médio Oriente, da Afrlcn, da
Europa e América do Norto. suo viagem ao Brasil se-
ré a temporada mal» longa que ate agora passou fora
de Bom».

Ordem no Paraná
pentro dessas possibilidades, este Incluído um oven

tual crescimento ou dtmlnulçfta do» membro» que com-
põem a Província no Justado do ParanA. As estatísticas
do 1007 informam que no Brasil trabalham bob ™cP1'-

dote», íiu estudantes e 377 irmftos coadlutores. a pro-
Vinil» mais numerosa i a do sul do Pais, que conta
eom S43 sacerdote», uu estudantes e 10a irmãos. Aos
rtltlmp» número» pode»»e eoroaoentar os 81 estudantes

o n lrmfios, admitidos à Ordem cm começoa a0 ano em
curso. Atualmente, trabalham no Parana- 39 aacerdot,,
jesuítas, 5 estudantes o 8 irmãos nas seguintes local"!
dados: Curitiba 32, Bituruna 2 Ublrata 2, Mtaal |.
campina cia Lagoa 3. Mamborò a, Nova Esperança \\
Maringá 7 o Entro Rios 2. •

Os Jesuítas desempenham atividade» em Colégio,
universidades « paróquias como também cm sctorrs
rocia is São responsável» pelos Universidades Catôlloas
lo Rio o do Roolfe; pela» Faculdades de filosofia, Eco.

nomia e Direito rio afto fcWWlflP ?9 Rífl arando wo
Su Ainda pelas Faculdades do Filosofia e Econornia
do Hão Paulo c pelos seguinte» Colégios: ganto Inàç|0
mio), sso JiB (P. P»1»""- M°rtlftnolrft (Curitiba). c».
tarlnnnso (Florianópolis), Anohleta (Porto Alegr,),
Vieira' (Salvador). Nóbrega (Recife), Sito Franélsco Xa-
vier iS Paulo) e Francisco de Sales (Tereslna).

O padre Pedro Arrupe chegara a Curitiba dia a de
maio próximo, A» niilSm e «Km do Curitiba visitara
Maringá, provavelmente no mesmo dia do aua chegaflu.
¦Sobrevoará ainda a região do Campo Mourão, onde tra-
bnlliam diversos Jesuítas o viajará dia 4 para Floranó.
polis.

Publicitários e
DP Reuniram-se
em Porto Alegre

PORTO ALEGRE — (Sucursal) — Com a participa-ção da totalidade dos chefes dc Departamentos de «Média» da*agências de propaganda do Rio Grande do Sul, estiveram
reunidos, nesta Capital, juntamente com o presidente da As-
sociação Brasileira de Agências de Propaganda — ABAP t-
Flávio Gonçalves Dias, num encontro de confraternização, oon
vidado» da mioursnl do DIÁRIO DO PARANA', através deseu titular Wilson Raffo. Foi esta a primeira vez que so reu-
nem os componentes dos departamentos de médias daa agências
publicitárias Hiil-riograndenae, com aquela finalidade. Aos ho-mens de propaganda na oportunidade foi servido suculento
ágapo a «Moda Gaúcha».

Os presentes
Prestigiando o acontecimento, além do presidente da

ABAP, esteve presente Hélio Assis, presidente do «Clube
do Média» do Rio Grande e ainda grande número do publi-citários: Antônio Carlos Marins e Fernando Miranda, da Qua-drant Publicidade Ltda.; Arlet K. Figueirôa e Marne Osório,
da MPM Propaganda S.A.; João Pedro Kunh o J. Salvador
Campanella, da Mercur Publicidade S.A.; Júlio Schiewe Nil-
ton Schiewe, da Prisma publicidade S.A.; Luiz Antônio Azam
buja, da Standard Propaganda S.A.; Saulo Pezzi Reis, da
Kley $¦ Moreira Publicidade Ltda.; Renato Martins, da Nor-
ton Publicidade S.A.; Ciro Paim Martins, da Denison Pro-
paganda S. A.; Ivanir da Cunha Nunes, da Inter-Americana &
Mauro Salles Publicidade S.A.; Izidro Andrade, da Stylos
Publicidade Ltda.; Dorival Stefani, da Farol Publicidade Ltda.;
Flávio Gonçalves Dias e Hélio Assis, da Hepner Publicidade
c Irapuá Publicidade, respectivamente.

yyyy:

0 ENCONTRO
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Flajrrante do encontro dos publicitários gaúchos, organizado, em Porto Alegre,
pela sucursal do "DIÁRIO DO PARANA".

Posf e Eckhout de Volta
ao Brasil 300 Anos Depois

NESTOE DOS SANTOS LIMA

Fran/ Post.

CLUBE NÁUTICO DE ANTONINA
EDITAL

A Diretoria do CLUBE NÁUTICO DE ANTONINA, de
conformidade com os ARTIGOS n.os 57 e 61, convoca seus
associados para a ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINA-
RIA, que se realizará no dia 28 (VINTE E OITO) do cor-
rente (DOMINGO PRÓXIMO), em sua SEDE SOCIAL, em
ANTONINA, com inicio às 9 horas, ém sua primeira con-
vocação, para tratar de ASSUNTOS DE INTERESSE GE-
RAL.

Antonina, 20 do abril de 1.968 v
a) Néréa Moreira de Moraes Sarmentocomodoro

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA*

REITORIA
TOMADA DE PREÇOS

De ordem do Magnífico Reitor da Universidade Fe-
deral do Paraná, a Divlsüo de Material do Departamento
de Administração da mesma Universidade comunica a
TOMADA DE PREÇOS, de acordo con^o Decreto Lei n.o
200, de 25-2-67, para a compra de 2 (duas) carrocerias pa-
ra ônibus Mercedes Benz.

Malores^esclareclmentos poderão ser fornecidos pela
Divisão do Material, na Reitoria da Universidade Federal

.do Paraná, à rua 15 de novembro, das 12 e 30 horas às 18
horas. - . "

Curitiba. 23 de abril de 1968
a) Maria Rosa Miranda Fr.-mco

Visto Diretor da Divisão de Material
a) Dr. Jahyr Leal

Diretor do Dept.o de Administração

A inauguraçío, em m»lo próximo, da expofiçnq
holandesa «;Os pintores do Maurício da Nassau» n°
Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, na qual
sztk vista grande parte da obra de Franz Post c
Albert Eokhout, pintada no Brasil entro'1637 e 1B44.
constituirá uma rara oportunidade para a reconstitui-
Çsio da fisionomia anlropogeográfica brasileira no se.
culo XVII, quando já se desenhavam as grandes !i-
nhas de complexo brasileiro de hoje,

A exposição é o coroamento de esforços aspas'-
sos mas consistentes de várias pessoas o de institui
ções tliver»is que finalmente ensejaram ao governode Sua Majestade a Rainha Juliana dos Países Bai-
xos materializar a inspiração de historiadores, cul-
tore» de arte, sociólogas e colecionadores, trazendo
ao Brusil um impresi.'.ohánta acervo de peças rela-
cionaejas com o século XVII da história brasileira,
facultando ao público do Rio de Janeiro o do Brasil
um reencontro com a obra dc Post e de Eckhout quedaqui íôra levada há mais de trezentos anos.

O ensejo íoi desafiador para os colecionadores
nacionais das obras dos dois pintores holandeses quetão bem retrataram o Brasil primitivo de há três
féculòs. Solicitados pelo Itamaraty a cooperar paraque a exposição f03se a mais completa possivel os
proprietários brasileiros da peças de Franz Post
puseram-nas graciosamente ^disposição do Museu deArte Moderna para serem exibidas juntamente como acervo internacional, oriundo da Holanda, da Fran
ça. da Dinamarca e da União Soviética,

O que vai ser visto na exposição «Os Pintoresde Maurício du Nass.au» i menos uma excelente ex-
posição de arte holandesa do século XVII do que umaimportantíssima documDntaçâo-picttórica da paisagemda economia, da humanidade que so formava noNordeste do Brasil, na primeira metade do segundoséculo da historia brasileira. Depois do 300 anosde realizada essa extraordinária documentação ar-tlstica, tendo sido desmembrada cm lotes pelos mu-seus e pinacotecas das cortes européias ,após dispu-tadas nos leilões do arte antiga em todo-os centros '
de arte do mundo, volta essa coleção de obras a serapresentada no Brasil, onde nasceu, como uma uni-dade representativa tal qual íoi concedida pela vo.itade de seu inspirador o Príncipe Maurício de Nas-sau.

A missão artística trazida por Nassau ao Brasil eni 1637 ganha agora o seu verdadeiro significado
que passou desapercebido por muitos anos, envoltono relativismo dao interpretações sem bases conemtas, que profere sempre a motivação transcendentalas razoes objetivas, menos nobres mas válidas emtoda sua extensão. .Nasaau desejava poder comuni-njear às cortes «uropeias, da forma mais visual pos-sivel, a importância o as peculiaridades de sua em-presa americana. Na época, só a pintura existia co-mo moio de representação fiel da realidade. Daí asua sábia escolha de dois pintores, para «representartudo o quo era desconhecido na Europa ou do intereina para o Velho Mundo» sendo que o primeiro (Post)deveria pintar as paisagens enquanto quo Eckhoutse ocuparia com a representação da frutas, floresanimais, indígeaias, negros, em suma a geografia ve-getal, animal e humana das terras de além mar

DIÁRIOS E EMISSORAS ASSOCIADOS
A MAIOR FORÇA PUBUCITARJA E INFORMATIVA

DA AMÉRICA LATINA
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Havia pois um propósito prático, pragmático, ds
informação ;,jbrc o Novo Mundo, do qual não ss
clavo separar uma preocupação artística mas apenas
.situá-la como instrumental a um propósito central
não artístico.

Daí o redobrado interesso da, exposição paraos historiadores, para os sociólogos da vida brasileira,
para todos os que buscam uma documentação visuslválida para o segundo século da historia do Brasil
que Post e Eckhout testemunharam, em cores. Daí, o
acento cientifico mais do que artístico, para alguns,da exposição quo se abrirá em maio próximo. !

Mas não tica apenas nesse aspecto o interes.;edo certame. Há algo mais. E' o seu significado poli-tico do superação de uma fase histórica brasileira
fundamental na formação da nacionalidade, masnem pom por isso suscetível do cegar-nos à realidademultidimensional d0 mundo moderno.

, „„ 
C°m, 

l™ exP°siSão feita pelo governo holandês
hTn 

U, C0,1,abüraSü'> Wais fraternal do governo brasi
IV f? Um Iuni>m™o insólito para as ca-
f*i 

"'"drenais que retiram sua força das
™?,nií 

S, d° 0di°- A fiUuri'a holandesa no Brasil
ri i 

',' ^ ra, uí!OTa na sua real Perpectiva histórica
mo ^,Z"ZTm/"Q d0 cntao vicejanto capitólio-
m Zi,» ,„ . d° 3éClUo XV11' üc la o »ovo bra6ilfii-
nado allri^Vf!'? 3S tal'eIas de «mstrução dc umanacionalidade. Muito sangüe correu de parte a'partc,
irn« Sm°s agora' Pesados 300 anos, olhar para
uÈÂ iyf T;"03 p0la boa lula 1"° travamos na
rlifsfl ,P'niada por Posl c revermos graças á genenridade de Sua Majestade a Rainha Juliana dos
tórt, n» ,S a b.°lu c co»<:1"siva documentação pie-
»elÒ X6. V", ° all0s Nassail re""i" «o Bra^i
fresca ío i°r°S PÜlt°res quia trouxera *>*™ a terra
vilf.iPãn P''C0 °nd0 s0nhara el6var >""a nova ci
cS^kv™. maEem da ecnt0 prâtica. pficiente eculta do sua terra de canais o de tulípas.

moan££,e?Uai nG3sa ^SlÇâO. quando ela se «brir.
o aW?i„q.UVe ^e,dlt9 sàbr9 a Veneza de vistas e
A cS-, un 

° br,asdeiro ao encarar os fatos históricos.
tí,*? da h^toria brasileira é de nações qua,
oLr^, 

e 
^°Bs razões eletivas, carregavam ódios

«Sd^f? f r°ntos ¦ cxp,0djr tontra as antigaspotências coloniais.

rarv, S^y^S?^0* llder<* «nalg objetivos ío-
bZíi 

61S a linha da validade que impõe ao
SS?™0?1850 muit° mai3 ampla do que a
concreta n3S 

alro-asiáticos. Faltam-no, razõssconcretas para pensar como eles, criatura que somos
.da expansão euro-ocidental aquém Atlântico.

viit* .T^5" P051 Eckhout è sob esse ponto da
mente ™. g 8nde ^^ de objetividade política. Sô"
S.1! q«Ue ?J,OVo b^sileiro já es.á atingindo
nodemn» i 

Uírldade' '"stórica, politica e social é que
obíaTp f"? °, ^'"trutivo e o positivo, como a
si allmon? ? ^10ufc dB um passado histórico que
Gu rar»!, 

de lembra»^3 de batalhas como a de
veneno uSím permit^ que velhos ressabios en-
,.2', 

bCleza de uma í«sta de cordialidade effl>«"
hohmri^ P°V0S dist«>ites, como o brasileiro o 0Holandês, num mundo cada vez menor.

... ¦_ ' 
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Maranhão Obteve Fácil Êxito
nu Melhor Prova de Domingo

SKWfD© CMJgRNQ - PAGINA 5

o Prêmio «Jookêy Glub do Sfto v£S; S fK1"*1 ío1
dotação de NCr.ü 1.000,00 a"vencedor0Ú*rmUfoife COm
tecip,6ao ftmrtto , venceu o maior ES% ISHIaTurn,Ran0'Venceu e venceu bem, cabendo a Càlii os ™, «m,„ 7 ^ eu u '
gcgunda colocação, ficando Zm^sT^Xã^X ^ 

*

Maranhão e Balmlnesa lavaamm Aa «„„i y- co,'r'"a'
ta P0,iSão até o ^^S1R%KS£SPS^
francMneote Pftroo primeiro posto, BBtóB^SufiSSSffS
pilotado de Isao Ohya. Uftnoi, Cali„0S í Jamri ^lhorarám £posições na grande curva e na entrada da re a, SS ainda

Afcvfircf/ Estreou Vencendo
Tardo de Boas Poules

para terceiro, com Externo escondido na riuart*
colocação,

Nsgal estreou vencendo. Ninguém ínlou,(íuasB ninguém jogou e «So deu outra coisa.Bambola auo íoi fronoufavorll», teve um piecurso adverso e partiu com ligeiro atrwro, tendo
tudo i«to influído na sua derrota. Hçnrlqui no.
vãmente foi terceiro, n Brltlah Biwq, que repre.sentava o melhor retrospecto tevo adiada aua v|.
tória, depois Barwcii produzindo bem menos do
quo anteriormente e por Ultimo Hotterdsn com
uma íraca aprcscpt/içilo,

Para encerrar, como nSo poderia ter »!docontrário, venceu um arar. Na primeira cotação
Quenal vinha ser o favorito com poucas pouleamais quo Mlsler BrooK. Ouroclilco ora o terceiro
na colocação. Depois eole vendia mala de JOg.OOO
poules para perder para Quenal com "apenas1'
27.0Q0 poules na pedra oficial, o muitos milhões
nas mãos dos "books", Movimento do apostas deNCr? 68.234,00, bom para esta reunião.

Domingo foi o dia das bqas poules. Mesmo
os animais quo apareciam como forca no pãreotiveram boas recompensas nas apostas em fator
do equilíbrio dos páreos. Bolero foi o primeiro
venceu bem, estava bem enturmado e duranto- a
semana sempro apontado pela crônica como uni -
dos mais prováveis. Assim mesmo pagou 0,36, c
ainda com plaoêa compensadores. Jtomalia foiuma favorita de poule inferior a 0,?0 c talvez a
única da reunião, João de Barro lutou multo com
Halmito pela dupla, mas esto o suplantou «o
ultimo pulo. Lady Flicka conseguiu piais üma
convincente vitoria, derrotando Cytonla e Cabem
do, este último atrapalhado durante o percurso.
Janô venceu Xoxa no fotochard. Dupla liquida c
cerla o rateio de 0,7li, Xlpp foi o terceiro, onde
SIniara. tida como um dos bons nomes da pom-
petição não deu o ar de sua graça.

Dinazarda ainda pagou bem, mesnío sem
do um nome visivelmente superior no pireo. Ps-
nacéa lutou e consoguiu a dupla, ficando Nimbo

A CHEGADA
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MARANHÃO cumprindo mais uma brilhante performance, cruza o espelho na
frente de Calinos, enquanto que Balminess resiste o ataque de Javari na luta

pela terceira posição.

MAIS UMA CIGAL
WÊ$%. ' ¦' *

¦ ; :-':-'^0y ¦;¦': ¦,::- 0000'000000y:I^MÊ00:0WW00000.

com ríalmlnaaíi assumir pala sngunda vee a primeira eolacaçíb, Nou150 metros antoa do disco, Maranhão deavoncilhou-ne de Palmineiwo partiu firma para o espelho, enquanto que esta esmorecia paradeixar qua, «eu companheiro de ooaheira CalinoB aasumiase a seguirda pobíqId. Javari melhorou rapidamente por fora e lutou com IJal«mines» polo terceiro poeto, todavia esta mesmo parando trasia boavantagem « terminou na terceira poeloflo, Depois Javari, Mageaté,Urussang* e Rooheater.

Maranhão é um masculino,' alwsSo queimado do Paraná, filhode Honroso em Blenlta, criado no Haras Sfio José do Tucum, de.fende as cores do Stud J. P. L. e foi apresentado em excelento for-ma fisica por Abadio Cabreira, enquanto que Isao Ohya esteve exce.lente em seu dorso. EJm 0 apresentações, Marnnh.ao venceu 4 o des-noiofiou-Bfl numa oportunidade.

Pequenus Notus
A .Sociedade Portuguesa, que foi homenageada pelo Jo.ukuy Clube do Parana, na dato em que Pedro Alvares C-abrai,completa SOO anos de existência, estava presente em massa natribuna findai do Hipódromo, oportunidade em que o presidenteAlô Guimarães fé* bonita orauío, enaltecendo os laços de amlsade que cerca braelleiroa e lusos.

—o-*
O presidente Ua entidado agradeceu a homenagem e entregou aos proprietário» dos animais Plnssarde, Nanai « Quenal,vencedores das provas "Sociedade Portuguesa", "Pedro Alvare-aCabral" e "Comunidade Uíso-Brssllelra".

—o—
Os troféus foram belíssimos e de multo nom gosto, o quachamou a atenção de todos os presentes. Após a cerimônia deentrega, foi oforecldo um cwiqetel aos presente» na base dochampanhe,

Jorge Terres conseguiu matricula no Tenimí e vsl mon-tar esta semana, como )t havíamos dito anteriormente, o glnetegoza de bom prestigio entra os profissionais do turfe e em hre.ve poder* ser novamente o ídolo dos apoatadores. Ele merece,apesar dos pesares.
-n™ ' -

Joio Vieira que passou a páscoa no llio Já de regresso vol-ta esta semana, o mesmo acontecendo com João Pereira, que ttrou umas féria». Enquanto fato a luta pelas estatirticai, continuae Adonlr Freitas Corrêa nfio para e nfio ae entrega.
™o—

Como se sabe, Edqardo Closili apresentou 4 animais na prin-eipal provo de domingo a aaber; Calinos, Uanoi, Javari e Balmi-
ness. Só perdeu o primeiro lugar pois Calinos, Balminesses e .la-vari foram respectivamente 2.o, 3.o e 4.0 colocados. Depois veioMageste e o Uanol logo a seguir. No páreo -dos potros, Jarm',venceu e Simara quo defendeu o nome do Gosik desapareceu, pro-va de que o "polaco" levava mais fé em Simara.

Prêmio G. Seabra
A prova maln importante no hipódromo dn Giivea estasemana foi O G. P. Gervasio Seabra, em 1.000 metros desti-nado a animaia de 3 anos de idade hipica. Venceu Estissac

dirigido por Oraoi CardouQ, enquanto que Waiad com o Pauile-lo flcsya «a formação da dupla, c mai» longe o Abaoté comJoae Pinto. Esta prova, embora bem dotada foi niale um testedos animais cariocas, visando o G. P, São Paulo, por outrolado em Cidade Jardim, Beau Brumell conquistou fácil ôxi-to ao venesr de foma categórica El Centauro no Prêmio«Raphael A. do Barros*.
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TEM 6
NA FRENTE
16,00: Seriado; 16,15: OliarUo Chapliii; 10,30;Jaiiiula e a Juventude; 17,00: Os Beatlos; 17,20:

Anjos do Espaço; n,so: Tevel&ndla; 18,40: O 10."IVtandamento 19,00: Telenotioiaa; 19,20: O» Rcliol-
des; 18,50: Moacyr Franco; 21,05: Os Invasores;,
22,10; AJiior Sem Deus; 22,35: Jornal da Noite;!23,05: Futebol; 00,30: DP Manchetes.

CANAL

yyyyymmm

15,45: Slide PadrJlo; 15,58: Abertura da Et-taçfl.o; 16,00: Dennls o Travesso; 16,30: Desenluos;
1>,S5: Cidade Perdida; 18,10: Os Flintstones;
1845: Sessão de Pastelão; 19,10: Esportes; 19,15:Notícias; 19,30: Teatro do Estrelas; 20,05: Teu-tro das Oito; 20,40: «Praça da Alegria» — Jor-nal — Cinema (Filme «Amargo Triunfo» com RI-chard Burton e Curd Jurgens); 00,30: Encorra-
mento da Estação.

NAGAL, por Cigal e Nadinha, venceu a eliminatória de animais de dois anos,
com tempo melhor que os anteriores. Ba mbola estreou como favorito e formou a
dobrada 44. Na foto, o criador e proprietário posam ao lado da ganhadora, tendo

ao dorso Alceu Zanin que esteve bem.

DIMIOS E .EMISSORAS
ASSOCIADOS

A MAIOR FORÇA PUBLICITÁRIA E INFOR-
MATIVA DA AMÉRICA LATINA.
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Io PAREÔ — 1000 METROS
NCHS 450,00 — 112,50 —67,50 —
AS 13,30 HORAS (T-10)
«POULE TRÍPLICE» — Ia Série
TUIN-CUfii
DIGRAFO 
VÁLVULA .... 

ESCROC D'OR
LORD AJAX . - 
ADÃO B 
BRIOCHE
2° PAREÔ — 1.200 METROS
NCRS 500,00 — 125,00 — 75,00 —
AS 14,00 HORAS (T-7)
CYTONIA 
CABONGO •
TACNA •••
LA SONATA 
MISS PONDEROSSA
JAMELITA
3° PAREÔ — 1.000 METROS
NCHS 450,00 — 112,50 — 67,50 —
AS 14,30 HORAS <T-10)
«POULE TRÍPLICE» — Ia Série
SORTINO
SANTOS 
ESTERNO . 
BARRAVENTO ... 
ANGEL 
OUROPRÓCER
4o PAREÔ — 1-300 METROS
NCRS 700,00 — 175,00 — 105,00 —
AS 15,00 HORAS (T-3)
ÜAMDrVA 

45,00

3—50
6—58
2-48
1-50
7-50
5—50
4-50

50,00

4-55
3—53
1-55
2—51
x-51
5-51

45,00

6-58
1—58
4-58
3-54
5-58
2—54

70,00

2—2
3—3

4
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6

1—1
2—2
3—3

4
4—5

6

1-4
tf

?-2tf
3

3—4

5
4—6

7
3

CILAMONIA 1—54
OLHOS NEGROS 2—54
EÓLICO 6—53
KOBE 5—34
ALID2.IA .... 3—54
JUNCO 4—56

5" PAREÔ — 1.000 METROS
NCRS 800,00 — 200,00 — 120,00 —
AS 15,35 HORAS (T-l)
«POULE TRÍPLICE» — 1" Série
VILALVA . _ 
ANTONINA
RIVET
Ha\MBURGUESA . . .'."!!!.'."
POLAND |3UEEN

80,00

7—54

2—53
4—53

• •••••*•••••.. 6—-35
• ••••••••••• í>—83

¦ •*•¦•••••«•• 3—53
MINGUETÒ _ i_55
6° TAREO — 1.400 METROS
NCHS 700,00 — 175,00 — 105,00.— 70,00
AS 16,10 HORAS (T-13)
.ePOULE TRÍPLICE» — 2a Série
MARANHÃO ._ 3-54
PE QUENTE 10—52
TAPEJARA 6—54
UMUARAMA 1-48
MONTEFIORE 5—64
FARISSJA ... 2-56
KALAFIGO . . _ x—54
J AVAxtl , . o » •i.1'i|lli*««KMMMM 4—60
AZULÃO .... 8—54
DEAO . . - 9—54
MAJESTE 7—50
7o PAHEO — 1.400 METROS
NCHS 1.000,00 — 250,00 — 150,00 — 100,00

1—1
2

2—3
4
<r

3—5
6
7
8

4—9
10
11
12

1—1
2

2—3
tf

3—4
5

4—6
7

AS 16,50 HORAS
PRHMIO «VICENTE PAES BARRETO»
«POULE TRÍPLICE» — 2a Série
QUENAL-  9_58
MARCONI  2-58
QUELCOARAZE . i_55
TIMOK " 5_57
MISTER BROOK j4_57
BREJAO ".....7.7 8-58
JECKRIDGE- 7_57
XOXA  

*' ' 
lft_55

DINAZARDA  
 

4_53
GRAVINA  6_5.jdon leo . ;;;;;; 13_55
OCELADO 11—55
AUSTERA . . ., .;  5_51OUROCHICO . 7. 777 12-54
8° PAREÔ — 1.400 METROS

NCRS 600,00 — 150,00 — 60,00 —
AS 17,30 HORAS (T-12)
«POULE TRÍPLICE» — 2a Série
ROMALIA
NET FISHING 
FILOSO
TRIGGER
xipo ....
JOÃO DE BARRO
KINDI
QUERY . _">*w*-»*ii J. ¦ — * * eaeeeeeaaateeeaaimberê

60,00

1-56
5—58
7-54
6—58
6-58
3—54
X—58
4—56
2-54

Não há descarga para aprendizes Eòmente
na 7a carreira.

f 71 Wy\ > l¦ «vaa ter mais iI uma promoção!
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GANHE MUITOS
CUPONS FAZENDO

QUALQUER
COMPRA NO prosdocimo (

TIRADÉNTfcS - MaüEÇHAL- POflTÁO

Á VISTA f \o melhor preço.X
Ã CRÉDITO: )as melhores I
condiçõea /
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A Europa repleta de museus, de gantuários, (Fátima, Lourdes),
de tesouros artísticos, de boites fabulosas, de lojas, cafés,
teatros, paisagens... de vidat

62 CIDADES
por somente

Sujalto «o cimblo IATA

por mês, tudo incluído
e financiado!

SOUVENIR da EUROPA
PROMOÇÃO POLVANI PELOS JATOS DA YAR8©

No preço estão incluídos transporte aéreo e terrestre, refeições,
hospedagens, guias-intérprelès, etc. E você vai à Europa des-
frutando a tradicional'cortesia VARIG, famosa nos cinco
continentes.
Consulto mu Agente IATA da Viagens ou a VARIG o faja hoje uu pedido da r««rva k

POLVANI do BRASIL
Rio: Av. Pres. Vargas, 392 - tols.: 43-8164 43-880S 23-1497

S. Paulo': Rua Barío de llapatinlnga. 825 • telo: 37-9SI 35-0353
Belo Horiiontat caetami • Rua Curitiba, 601 L. 5

Brasília: brastu* - Hotel NACIONAL - L. 63
Recife: almas: - Trav. Marqu63 do Herval, 174

Salvador: kontik - Rua Santoa Dumont, 31 - Tel.: 23110
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Não Berá Burprêsa se o Ferroviário tiver novo trel-
nador nas próximas horas, pois o diretor de futebol Luis
Alberto Dalcanalle, que foi ao Sul na semana passada, con-
versou com Carlos Froner, cm Porto Alegre, e o conheci-¦do preparador teria aceito as bases para vir para o fute-
boi do Paraná. O certo 6 que dificilmente Odilon Silva con-
í intuirá dirigindo o Ferroviário, nem tanto pelos insuces-¦sos das equipe, como pelo fato dc estar provisoriamente
no posto.

Nada ainda
Mas até o momento, nada transpirou de oficial a

respeito da contratação de Froner, baseando-se o noticia-
rio naquilo que foi divulgado na Capital gaúcha em dias
passados. Agora, diante de nova derrota, e como Odilon
não está como efetivo no cargo, é possível que o ex-trei-
nador da seleção e de vários clubes dos pampas, venha pa-ra a Vila Capanema.

Reforços
Também alguns reforços pederão vir para o Ferro-

viâi-lo, falando-se que o avante Paíca, do Grêmio, e qucesteve também nas cogitações do Atlético, seria um dê-
les. A verdade é que nas próximas horas deveremos ter
novidades, não só a respeito do treinador, como também
dos possíveis jogadores que serão contratados, ainda com
tempo para integrar a equipe no segundo turno do certame.

Campeão dta Paraguai
Viria a Curitiba no
"Dia do Trabalhador"

O radialista e empresário Barbosa Filho informou à repor-
tagem "associada", em São Paulo, que estão (ruase concluídos os
entendimentos para a vinda do Guarani, campeão do Paraguai,
para jogar no próximo dia l.o de maio, em Curitiba, enfrentam-
do o Atlético Paranaense, -em partida amistosa internacional.
Disse Barbosa, qaae falta apenas a ultimação de alguns detalhes
mas "que a vinda dos paraguaios é assunto praticamente liqui-
dado".

Pelo Governo
Ksclareceu ainda mais, que a vinda do Guarani, que alem

de campeão do vizinho pais, participou ainda recentemente da"Taça Libertadores da América", sendo desclassificado pelo Pai
meiras seria uma promoção do governo do Paraná, que assim
daria o espetáculo em homenagem aos trabalhadores, no dia a
êle consagrado.

Atlético
Barbosa Filho foi o encarregado de acertar o cotejo c

adiantou que o adversário dos paraguaios será o Atlético, "que
com seus grandes cartazes" poderá proporcionar um espetáculo
muito bom e "engrandecer ainda mais o futebol brasileiro". Assim, nas próximas horas, embora o assunto ainda não tenha
ganho maior publicidade, poderemos ter a confirmação do a,\»;toso internacional para o "Dia do Trabalho".

VITÓRIA DO FLA

No sábado, o Flamengo abateu* ao Fluminense por 4x2,
com estréia de Dario, o que não foi o suficiente para o tri-
color escapar de novo insucesso. Na foto, Marco Aurélio,
bom como sempre, fazendo segura intervenção. (Foto Me-

ridional para o DP).

INGLÊS PARA GINAS1AN0S
•Yial&a diariamente. Método eficiente. Matrículas das ti ka 12
üora», diariamente. Rua Burlo do Cerro Aacul 110, S.« «ua-
dar — apartamento 82.

CENTRO DE CHECK-UP DE CURITIBA
Rua Des. Wcstephalen, 15. 12.0 andar, esquina e/praça

Zacarias, fone 4-0101
Diretor Dr LUIZ aSCHNIRMAN

MEDrciNA PREVENTIVA
CHECK-UP GERAL CHECK-UP PRJC-NUFC1 AL
Reviiio Integral: Clinica Para amboj o» «eacov
Labora coriul-RAdiolóKlc*

ANEXO: «Centro de Diagnóstico»
Equipe de eupeclallitas experientes.

APARTAMENTO CENTRAL
(Desocupado)

VENDE-SE
Vise. de Guarapuava, 3090

Tratar Fone 4-5489 — Sr. Alexandre.

EMPREGO DE FUTURO
Importante Empresa necessita de elemento para chefiar

seu Departamento de Pessoal.
Requisitos: Capacidade comprovada

Idade mínima de 30 anos
Horário integral

Cartas propostas o referências para "Rodda" a/c deste
jornal.

1 EfeNI
DESESPERO
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No final, o Coritiba foi todo para a frente, mas sem ordem, sendo facilmente contido pela defesa do Apucarana

CORITIBA PERDEU SUA
EXCELENTE POSIÇÃO EM
JORNADA DECEPCIONANTE
Caindo diante do Apucarana

por 3 x 0, o Coritiba perdeu do-
mingo a liderança absoluta do cer
tame, dividindo-a agora com mais
três equipes, todas vitoriosas na
rodada. A derrota coritibana foi
decepcionante, não só pelos 3x0,
mas principalmente da forma co-
mo a equipe se portou nos últimos
vinte minutos, totalmente utaba-
lhoada, desesperada, com Nico e
Berto na área, Oromar dc zaguei-
ro, Coutinho na ponta esquerda,
numa desorganização total. En-
quanto isso, o Apucarana, que
atuou num 4-3-3 muito bem esque-
matizado, era uma equipe certa
dentro da cancha, fazendo um fu-
tebol não apenas objetivo, com
lançamentos em profundidade pa-
ra Passarinho e Leocádio, mas
também trocando a bola na meia
cancha, onde três jogadores colo-

cavam apenas dois coritibanos na
roda. E não houve reação ordena-
da, apenas com os atletas, briosos
como são, tentando colocar ordem
na casa, o quc absolutamente
aconteceu, pois os gols e as chan-
ces sempre pertenceram ao. Apu-
carana. Passarinho 2 c Ganzeppe,
marcaram os tentos da equipe ven
cedora. Renda de NCrS 13 880.00 e
arbitragem boa de Kalil Karam
Filho.

Agua Verde venceu
Pela manhã, no estádio Ores-

tes Thá, o Água Verde conseguiu
fazer as pazes com a vitória, aba-
tendo o Ferroviário por 1x0, gol
de Miranda, no último minuto da
partida. Embora o prélio fosse
igual, a peleja pendeu para o
Agua Verde, graças à cobrança ma
gistral de Miranda no lance final
da partida, cobrindo a barreira de

sete jogadores para assinalar o
tento único da partida. Renda de
NCrS 5 650,00 e arbitragem pessi-
ma de Genésio Chimentao, preju-
dicando o espetáculo. Roberto Pin-
to, por agressão ao arqueiro Alber-
to, íoi expulso da cancha aos 42
minutos.

Os outros
Em Paranavaí, a equipe local

conseguiu bom triunfo ante o Jan-
daia, pela contagem dc 1 x 0, gol
marcado por Aluizio. No clássico
do norte, o Grêmio derrotou o Lon-
drina, também por 1x0, com ten-
to assinalado por Ademir Fragoso,
na etapa complementar. Final-
mente em Londrina, o Paraná,
também líder do campeonato, aba-
teu o Seleto por 4x1. Os gols fo-
ram marcados por Zé Leite 2, Ta-
tá è Vcvé. Bonin marcou para o
Seleto.

UM GIGANTE
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VIÁRIO

Calegari foi figura de proa na equipe do interior. Domin ou a área c esteve sempre presenteassédio dos coritibanos.
aos momentos do

CAMPEÃO QUER
ÍPETIR DOSE

CONTRA 1ÍDER
A alegria voltou ã Vila Guaira, depois do 1 a 0 con-

tra o Ferroviário, quando o campeão de 67 conseguiu rea
bilitar-se e vencer a sua segunda peleja do atual certa-
me Os dirigentes acreditam que da/.vl jvra a írente a sor
to do clubo csmeraldlno será melhor e que novos resulta-
dos positivos serão conseguidos. Nao existem maiores pr0.
blemas físicos e hoje o "leão" reinicia suas atividades.

satisfeito
Geraldino estava muito satisfeito, ontem, pois acha

que "agora o Agua Verde poderá mostrar o seu valor"
O treinador do campeão de 07 acredita que com a voltai
de vários titulares e o fim dos problemas de cori/usões, 0
Agua Verde ainda vai ser candidato íl conquista do U.
tulo máximo.

Agora o Coritiba
O próximo compromisso do Agua Verde será contra o

Corltioa, qaae é um dos lideres do certame. Embora AI-
berto tenha tido unia excelente atuação contra o Ferro-
viário, Geraldino espera poder contar com Waldomiro, que
já tem sua situação regularizada e pode aparecer contra o
clube que o projetou no futebol paranaense. Hoje haverá
o primeiro coletivo da semana, com os jogadores passan-

do antes pela revisão medica.

Colorado Espera
Contar com Nilzo
no Tinte de Cima

Nilzo poderá voltar ao time do Ferroviário, sábado,¦ontra o Paranavaí pois a sua recuperação está quase con
tretizada e o craque deverá treinar hoje na Vila Capane-
ma. E em principio, esta será a única alteração na equi-
pe, pois apesar da derrota, Odilon acha que o time está
bem e que poderá reencontrar o caminho da vitória.

Revolta
De um modo geral, todos os colorados mostravam-se

revoltados contra a arbitragem de Genésio Chimentao,
considerada danosa ao Ferroviário, sob todos os aspec-tos. O técnico Odilon Silva foi o que mais criticas diri-
giu ao apitador, dizendo que "êle nos prejudicou como jáacontecera na peleja frente ao Londrina" c que o gol su»
giu "de uma falta inexistente".

Chegam Logo os
Reforços Para o
Time Atleticano

Esta semana deverão chegar para o Atlético os re-forços que a equipe pretende para a disputa do segundoturno, e Navarro Mansur, o encarregado dos contratosem Sao Paulo, pode chegar a qualquer momento, acom-panhado dos jogadores. Noticias procedentes de São Paulo dao conta de que Zequinha, que tem contrato com oPalaneiras, seria um dos valores que viriam reforçar orubro-negro..
Um atacante

Embora mantendo em sigilo o nome dos jogadores,sabe-se que alem de um homem de meio de campo, o Atletico vai contratar mais um atacante que juntamente comDel Vecchio, encerraria o ciclo de contratações para o
rwLCh mG' C+°mo ° Primelr° t»mo vai ser encerrado
«fntnn. *nPOl,COi.^mp?' ° Atletic0 cstá envidando todos os
fhS„ n ?,CntKl° de trazer os valores Pretendidos, a
s^nc\SloPSmeganhT ^^ de disputar a

Umes é Esperado
Hoje Para Reunião
e®m Seus Dirigentes

Está sendo esperado as primeiras horas da ma-i ha de hoje o presidente do Coritiba, sr. Evangelinoda Costa Neves. que esteve em Santos no final daultima semana. Segundo o que a reportagem con-seguiu apurar houve um contato entre mentores do
S^pL°/TeS 

Cnte' col'oc*™clo-o a par da desastrosa
nS 'n Li*! 

eqU-VB 
l V1-verde contra o Apucarana, o

v^rinZfi ]a Sabla> pois acompanhou o transcor-iei do pieho por uma das emissoras da Capital.
„ . , Reunião

mmZt°K 
havera.uma reunião da diretoria, junta-

£SLTh° presidente e°Bte Neves. A reunião é or-
S? ™ 

doeve™.s«- realizada ontem, mas o presi-
por bem t,*^fC1C1?' 

Ely Th°maz de M™™, achou
LTaSp^nte ^ 

£¦* ^ qUando Costa NeV6S
ne a -i Torcida

toa niLrC *reS não se moHtravam nada satisfei-
além tZf 

vanas+c,artas foram enviadas ao clube,
mmacfcà n?er°- 

tóeionen"«. todos êle com recri-
Sfa 4a 

atUaça:° d° 1uadr° "o domingo, depois da
SriS™'1 

SÔbre ° Aüé«co uma semana an-
ração de SS qU61Xa? da toroida- sã° contra a bar-
Oromaí na ,^?Ue 

aCab°U J°Sando e Permanência deuromai na ixanta esquerda.

Os rirá«*_„lL é* Antoninho pára
mõstiívam &^ revisã° médica ontem e se
^tíe também re"e 

acabr^hados diante da dei-
dores norémnni 

atUasâo de tôda * equipe. Torce-
«53 fim de S^antOÍ'*Um c°ntatoqcom os atle-
houve pi mP„of S^013 t0d°S reranhecem qUG
saiu no final da nnW 

" °tzaSueiro Antoninho, que
a jogar nêsteS_ST *\ etapa- dificilmente voltara
no intervao da mtidTat,°-*Ant0nÍnho sentiu"se ^veã a não K&t8^ ° técnÍC° HélÍ° í.1a__Hl^A•?__roiSffl,:^ j__ srrsKrs0',ó reloraan'
ocasiãoadoUt.rceiroeln?^e S*freu Jeve Pancada por
sair, está bem _»„»« • APuearana, pedindo para
mesmo ontem 'ná 

ÍviX * SfntÍndo deP°is do iog° °
va apto, -revisão médica, quando se mostra-

^ááÉ^^^^y^^
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0 Botafogo encontrou um Bangu com uma defesa nervosa e complicada, ganhandopor S a 1 e mnntcndo a liderança isolada de seu grupe. (Foto Meridional).

COI Vota
® Exclui

Thalia Superou os
Paulistas num Dia

**¦ .

ci África de Muitos Recordes
.IOHANNESBURGO NOVA

YORK, ROM4, MOSCOU 23
(UPI — DIÁRIO DO PARANÁ)

O presidente da Associação
Olímpica Sul-Africana, Frank
Braun, ficou desconcertado ao
sor informado que o Comitê Olim
pifei Internacional (COI) havia
decidido excluir a União Sul Afri-
cana dos Jogos Olímpicos do Mé-
x!up.

Knquanlo isso_ em Nova Yonk,
o New Yorlc Times declarou on-
lem. cm editorial, que a decisão
do Comitê Olimpico Internacional
recomendando a proibição da pre-
sença da República Sul Africana
nan Olimpíadas do México e uma
grando vitória que pode levar a
adoção dc táticas semelhantes em
outros órgãos internacionais pe-
los adversários do governo racls-
Ia de Pretória.

Na África
«Nao conheço ¦ os detalhes

disse Frank Braun aos jòrná-
listas — porém se fòi* necessário
uni novo voto final isso será umn
burh da justiça e converterá o
COI num «.faz me rir do mundo,,
0 alto dirigente esportivo acres-
centuu qun «isto significa que ca-
da vez quo os países contrários
íi Africa do Sul no COI não es-
IA» satisfeitos com algo basta grl-
tor .

Braun opinou que as possibili-
dados de que o segundo voto sc-
ja favorável à Africa do Sul são
boas, ftorán evidentemente lão
boa*? fònio na ve^ anterior p con-
clniii dizendo: «comprovaremos
no resultado final quo tomos mui-
to*- amigos».

Opiniões
0 Times opinou que a decisão

:lo excluir a Africa do Sul foi ba-
soada mais cm fatores emocio-
liais ilo que racionais, pois o vo-
lo cia Comissão Executiva do COI
li'ti inm-àvelmento fortalecer '•-
nio enfraquecei* o política d»
«apartheid», «O COI preferiu
ignorar que a Africa do Sul deu
uni importante passo, renuncian-
lio às suas habituais práticas de
segregação, para conseguir Pal'*
tlcipar dos Jogos. Os sul africa-
Ion aceitaram ir no México com
tinia equipo .multirracial integra-
de, cujos membros viajariam c
tlloi ariam juntos, marchando om
Conjunto sob a mesma bandeira
Uas cerimônias tío inauguração e
GiiiTi-rn mento, diz o jornal.

Kni Roma, o Comitê Olímpico
Haliiinn disso ontem quo apoia
Pjenaiiiénte a Iniciativa par.a eli-
filiar n Africa do Sul dos Jogos
Olímpicos do México. Também o
Comitê Olimpico Japonês, divul-
gou, em Tóquio, que aprovou pbi*tottnirtiidatle a exclusão da Air}-
)*il do Sul. Em Moscou o presi-liem e do Comitê Olímpico Inter-
"acionai da União -Soviética,
^onstantiii Aridrianòv, disse que11 exclusão dos sul. africanos é
""ia medida que a opinião riiün-
«ial Ja aguardava do COT.

Curitiba**®
e Círcufô
Esta Noite

lur sesunclo jogo decisivo do rc-
fulw Ú0 camPeonato citadino de«tebol dc aaiao SC].á ,]igputado«a noite, no giniisio ao Cfu*ie"Ntibano, a partir das 21 horas.

n-ulo e Clube Curitibano serão
adversários e uma vitória re-'¦•sentará o título do segundo

«lo parn o Curitibano, <iue gn-
Ven" ° l'''imcíro jogo, por :i a 1.
n.0 ndo o Circulo Militar será
It,, ,Saria a realização do uma""«"«¦a 

partida.

A Sociedade Thalia, com 138 pontos, 6 a imais quea Escola de Educação Física de S. Paulo, foi a campeà
do Torneio "Luiz Quintério Zoéga", promovido pelo
Circulo Militar do Paraná, com um índice técnico dos
melhíres. Seis recordes íoram superados, nás Jez pro-
vas realizados, comprovando o gabarito dos nadadores
participantes da competição.

Os dois maiores feitos conseguidos por nadado-
res paranaenses foram de César Felipe Lima, da So-
ciedade Thaila, com 1 minuto e 1 segundo, novo recordo
para os 1Ü0 metros, nado livro, o Pedro Borges, da So-
ciedade Thalia, com 5 minutos, 20 segundos e 2 décl-
mos, recorde dos 400 metros, nado livre. Na, classifica-
ção genil, o Circulo Militar foi o terceiro colocado, com
50 pontos; o Clube Curitibano o quarto, com 46 pon-
tos; e o Esporte Clube Agua Verde o quinto, com 12
pontos.^*-. ~,i. _, ^. ...,.

A final
Eis os resultados finais do Torneio "Luiz Quin-

tério Zoéga": 100 metros nado livre, masculino: l.o lu-
gar — César Felipe Uma, da Thalia — lm01,0s, re-
corde; 2.o lugar — José A. R. Silva, de São Paulo —
com linül.7s; 3.o lugar — Jacir Boeira, da Thalia; 4.o
lugar — Paulo Vieentini, do Oirculo; G.o lugar — Pe-
dro Borges, da Thalia; 6o lugar — Herson Capri Frei-
re, do Circulo.'

100 metros nado costas, feminino: l.o lugar —
Maria N. Santos, de São Paulo — com lm33,8s; 2.0
lugar — Ligia Mader, do Clube Curitibano — com ....
3m35,-ls; 3.o lugar — Luciu Assumpção, do Agua Ver-
de; t.o lugar — Deiso Assumpção, do Agua Verde; 5.o
lugar — Luiza H. Lopes, do Curitibano; c O.o lugar —
Ângela Pufal, da Thalia.

100 metros nado borbolela, masculino; 1.» lugar —
Kenishi Tozakl, de S. Paulo — com lin09,0s, recorde; 2,"
lugar — César F. Lima, Thalia — com lml0,4s; 3.0
lugar — José A. R. Silva, do São Paulo; 4.o lugar —
Rlcliurdy Pasqnnle. do Circulo; 5-o lugar — Glauco Po-
dumakl, de São Paulo; o O.o lugar — Herson Capri
Freire, do Circulo Militar.

100 metros nado clássico, feminino: l.o lugar —
Rosa Maikuma, de São Paulo -- com lm37,ls, recorde;
2.o lugar — Edna Kloeman, da Thalia — com lm39,7s;
3,o lugar — Angela Romano, do Curitibano; 4.o lugar

Vera Mader, do CliriUbano; G.o lugar — Eliane Pi-
res, do Curitibano; Go lugar — Angélica Pufal, da Tha-
lia'

100 metros nado de custas, masculino: 1.0 lugar
Paulo Miorin, do Circulo — com l.vril2 9s; 2.o lugar
Paulo Vieentini, do Circulo — com Íml3,4s; 3.o lugar
Jacyr Boeira. da Thalia; *l.o .lugar — Cláudio Madu-

reira, da Thalia; õ.o lugar — Eduardo Viccnurn, do
Circula; G.o lugar — Antônio Lourenço, de São Paulo.

100 metros nado livre, feminino: l.o lugar —
Rosa Maikuma, de São Paulo — com 3ml2,5a, recorde;
2.o lugar -- Maria Natlvidnde Santos, de São Paulo —
com ini21..ris, 3.0 lugar — Nina Glickson. du Thalia;
l.o lugar — Murisa Barreto, de São Paulo; 5.0', lugar
—- Ligia Mader, do Curitibano; Uo lugar - Mnrisa B.
Saporiti, da Thalia.

200 metros nado livre, masculino: l.o lugar —
Kenishi Ti-aki, de São Paulo -- oowi 2rn47,0s recordo;
2.0 lugai — Gilberto O. e Silva, da Thalia — com ...
ainOi.Os; il.o lugar — Marco A. Mendonça, da Thalia;
•l.o lngrir -. Miguel O. Roguski dr. Curitibano; 5.0 lu-
g.'m- _ Celso Jugcnd, do Agua Verde; ü.o lugar —
Cláudio Madureira, da Thaila.

400 meiros nado livre, masculino: l.o lugar —

Pedro Horfi-es, da Thaila — com Gm2ü,2s, recorde; 2.o
lugar -¦ José R. Silva, de Sáo Paulo — cum 0m24,9s;
3 o lugar — César Lima, da Thnliu; 4.o lugar — Ma-
iioel Rocha, do Curitibano; G.o lugar — Paulo Bitten-

çourt, do Curitibano; o 6.0 lugar — Paulo Borges, do
Circulo.

Revesaménto 4x100 metros nado livre, feminino:
1 o lugar  São Paulo, com Maria Natlvldado Santos,
Rosa Maikuma, Ioda Mamar c Marlsa Barreto — com
GiivM 6s; 2,0 lugar — Thaila, com Nina Glickson, Ben-
triz Saporiti Nelma Galvão e Edna Kloeman — ceu
6mG7 2s; S.o'lugar — Curitibano, com Ligia Mader,
Eliane Pires, Luiza Lopes e Elizabeth Lobo; 4.o lugar
_ Circulo, com Sórila Pop, Eliane L6bo, Vanossa hÇ,.
bo e Fátima Galvão; G.o lugar — Curitibano. com Sil-
vn Munhoz Neila Brandão, Vera Mader e Angela Ro-
mane' 6 o !**lgar — Agua Verde, com Deise Assunmp-

çáo Waltraud Abrahams, Lúcia Assumpção e Maria
Amélia Camargo.

Revesaménto 4x100 metros nado livre, masculino:
1 o liiaar — Thalia, com César Lima, Pedro Borges, Ja-
cvr Boeira o Luiz Lima — com 4ml0,6s; 2.o lugar —

1 
rivrnlo com Paulo Vieentini, Paulo Miorin, Paulo Bor-
.«oVlúo Graemel - com 4m21,6s; 3.o lugar -

Thnlla com Gilberto Kremer, Ricardo Schussel, Cláu-
Ti„ M» dureira e Edgard Otto Moeller; 4.o lugar — São

Paulo coSí José A^ Ribeiro, Glauco Pottimattl, Keni-
,hl TÒral-i e Demõstenes Motovani; G.o lugar - «**_-

„,,; nfobardv Pasquule. Fernando Salles, Wilson

M' ura e í».Mácula»; e 6.0 lugar _ Curitibano,

com Miguel O. Roguski. João Anderson, Manoel Rocha

o Paulo Bittencourt

0DADA DUPLA
Botafogo Bate o
Bangu com Erros
de Antônio Viug

RIO, 23 (Meridional) — Num jogo em que foi vlsivel-
mente beneficiado pelos erros da arbitragem, o Botafogo der-
rotou domingo o Bangu por 3x1, sustentando a lnvenclblllda-
de e a liderança do aeu grupo, enquanto 0 vlce-campeão dp
ano passado, perdendo o décimo ponto, continuou empatado
com Madureiru o Fluminense todos distantes dez pontos do
Vasco no Grupo B — o a dois pontos do .Olaria, quo luta
desesperadamento pela classificação. O mela Mário, que na
marcação do pênalti contra o Bangu — absolutamente lne-
xistonte — havia abordado o Juiz de forma impertinente, e
até mesmo agressivamente, de forma verbal, acabou sendo
expulso no segundo tempo por agredir Valtenclr sem bola e,
ao recebei* a ordem de expulsão do Juiz, chamou-o de venal
e pretendeu agredi-lo, sendo contido por companheiros. Na
preliminar, derrotando o Madureira — que estaria classificado
se ganhasse — o Campo Grande manteve as esperanças de
classlflcar-sc, do tal forma que vai tentar derrubar a decisão
do Conselho Arbitrai que fixou todos os jogos do final do
turno para o Maracanã, a fim de que seu jogo contra o Bo-
tafogo, na rodada filial do primeiro turno, seja disputado
em ítalo Del Cima.

Como venceu
Graças a um pênalti inexistente, pois Ari Clemente pro-curou a bola e em conseqüência derrubou Rogério, o Botafo-

go abriu o escore aos 8 minutos o chegou a 2x0 aos 20, quan-do passou a tomar conta do jogo e do adversário, naquela
altura Inteiramente batido. Se tivesse terminado o primeiro
periodo com uma vantagom de quatro ou mals gols, d Bota-
íog*o nfto falia mals do que a obrigação — digamos assim— tal a maneira quase ridicule. como atuava o Bangu.

A impressão tra de que o jogo estava liquidado, mus
tudo mudou quando o Bangu, já sem Mário — expulso aos
três minutos antes — marcou c seu gol, quo seria o único,
ma3 quo deixou o Botafogo perturbado, tanto assim que o Ban
gu esteve a pique de empatar. Recuou o quadro alvi-negro,
esperando atacar de contragolpe, lendo sido feliz nesse esquè-
ma, pois cinco minutos depois — aos 23 minutos — logrou
seu terceiro gol, obtido de forma irregular por Rogério, queestava impedido, tendo o bandeirinha acusado a infração,
sem confirmação do juiz. Dai por diante, o Botafogo reto-
mou as rédeas da partida, tranquiiizou-se e pode até ampliar
o escore, embora, num descuido do sua defesa, tivesse corrido
o risco de sofrer o segundo gol nos derradeiros minutos. Eis
o resumo técnico da rodada;

Próxima rodada
Os jogos da penúltima rodada, todos no Maracanã, são

os seguintes: Sexta-feira: Fluminense x Olaria e Bonsucesso
x Flamengo. Sábado (á noite) — Campo Grande x São Cris-
Itovão e América x Bangu. Domingo: Madureira x Portuguê-
ta e Vasco da Gama x Botafogo.

Poderá acontecer uma sensacional ro-
dada dupla no próximo domingo, no Alto
da Glória, já que as equipes do Paraná e
Primavera, que pela tabela, seriam os pro-tagónistas da peleja principal da rodada,
estariam dispostos a fazer um acerto com
Coritiba e Agua Verde, para que os dois
jogos fossem no domingo. Como se sabe, a
Federação Paranaense de Futebol deverá
homologar Coritiba x Agua Verde para o
sábado, de acordo com a soma dos pontos
ganhos, ficando também para a sabatina
o cqtejo entre Ferroviário e Paranavai.

O representante do Paraná, Teodoro
Arnoni, vai propor a Coritiba e Agua Ver-
de, a que aqueles dois clubes se compro-
metam a dar a soma de 2 mil cruzeiros
novos ao seu time e mais 2 ao Primavera,
para que ambos joguem na preliminar,com os ingressos majorados de 3 para 4 e
de 1,5 para 2 cruzeiros novos, respectiva-
mente. Acha o popular Bicudo, que a ar-
recadação numa rodada assim, compen-
saria perfeitamente o dispêndio daquelas
importâncias.

Outra fórmula
Uma outra fórmula, também do re-

presentante tricolor nortista, consiste em
que, sendo os ingressos majorados, o va-
Ior correspondente ao aumento, ou seja, 1
cruzeiro e 1,5 cruzeiro novo, respectiva-
mente, fossem destinados diretamente aos
dois contendores, que ainda assim, se
comprometeriam a jogar na peleja prell-minar. Hoje, possivelmente, teremos o
acerto definitivo desta questão, acredi-
t-ando-se que uma das duas fórmulas pos-sa vingar.

Podem aceitar
Por outro lado, podemos informar

que tanto Agua Verde como Coritiba es-
tariam propensos a aceitar uma dessas
fórmulas, transferindo o jogo entre am-
bos, da tarde de sábado, para a de domin-
go, na peleja de fundo da mencionada ro-
dada dupla que está sendo pretendida. E
dessa forma, o Ferroviário ficaria com a
sabatina livre para enfrentar o Paranavai,
sem sofrer a concorrência do outro prélio.
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VITÓRIA NO CLÁSSICO DEIXA
SANTOS 5 PONTOS NA FRENTE

S. PAULO — 23 — (Meridional) — O San-tos devolveu ao Corintians a derrota sofrida no
primeiro turno, ganhando por dois a zero, do-mingo, no Morumbl, diante de um público quedeixou nas bilheterias do estádio a renda de278 mil e 894 cruzeiros novos. O argentino Ro-berto Goiocochea foi o Juiz do encontro, combom trabalho.

No complemento da rodada paulista, o SãoPaulo empatou com o São Bento, em Soroca-ba, em um gol, mostrando uma equipe nervo-sa e complicada. Em Ribeirão Preto, o XV dcPiracicaba arrancou um empate do Botafogoem um gol.

O clássico
No Morumbl, o Santos mostrou que estáno caminho certo do título, ganhando do Co-rlntians, por dois a zero e aumentando suavantagem na tabela de classificação, agoracom cinco pontos de diferença sôbre o seu ad-versário de ontem, que está na segunda posl-

çao. Douglas, aos 11 minutos, aproveitando-se

de um excelente passe de Pele, que entrou pelo
meio da defesa corlntiana, marcou o primeirotento santlsta, para Pele, escorando um es-
canteio cobrado por Edu da direita, marcar
aos 20 minutos, do primeiro tempo, o segundo
gol do Santos.

O Santos jogou com Cláudio, Carlos Al-
berto. Ramos Delgado, Joc-J e Rlldo; Clodoaldo
(Oberdan) e Uma; Toninho, Douglas, Pele

e Edu, contra Diogo, Osvaldo Cunha, Ditão, Ga
lhardo (Clovis) e Maciel; Edson c Rlvelino;
Bulão, Paulo Borges, Flávio e Eduardo, do Co-
ritlans.

Como está
Com os jogos de domimgo, o Santos estaem primeiro, com 2 pontos perdidos, seguido

pelo Corintians, com 7, a Portuguesa de Des-
portos e o São Paulo, com 11, o Palmeiras, com12, o XV de Novembro, com 14, a Ferroviária,com 17, o América e o São Bento, com 18, o Botafogo, o Guarani e o Juventus com 20, o Co-mercial, com 21 e a Portuguesa Santlsta, com23 pontos perdidos.

Com o Atlético é pra valer m0 • ?

ENTREGUE 0 1.o AUTOM
da promoção 1YA

6 HEIVEL

, O Sr. Rubens Ehlke Braga Filho, residente à RuaD. Pedro II n.o 720, portador do Talão de Pagamenton.o 18.967, foi o ganhador do Volkswagen do primei-í-o sorteio da «A GRANDE JOGADA» do Clube Atlé*--tico Paranaense, realizado sábado último, 20 de Abril.
O feliz contemplado, que é estudante e funcio-nano do Instituto de Previdência do Estado, à RuaCruz Machado n.o 66, 5.o andar, foi sorteado por apro-ximaçao do número 18.970. O sr. Rubens, muito apre-ciado pelos colegas de repartição, foi muito aplaudidoem meio a euforia geral.

¦ O ganhador também era daqueles que não acre-ditovpra... Quando foi procurado pelos organizado-

res da promoção «A GRANDE JOGADA», quase des-maiou de emoção. Ganhava o Volkswagen zero quilo-metro que tanto desejara. Acontece que o Novo Atlé-tico é novo em tudo: no futebol, no entusiasmo e naspromoções. E os prêmios vão ser entregues mesmoTodas as semanas. A «A GRANDE JOGADA» é, semduvida, a maior promoção esportiva que se realiza noParaná. E' prá valer!
No clichê acima, o sr. Rubens E. Braga Filhoquando recebia das mãos do craque rübro-negro Zé Ro-berto as chaves do seu carro. O ato foi prestigiado pe-los srs. Dr. Leonel Amaral e Noel de Paula, Vice-Pre-sidentes Social e do Conselho Deliberativo do ClubeAtlético Paranaense.
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Au tiíiuiiuo da primeira sossüo dodno Avenida uma,
forte explosão fez-so ouvir, enquanto fumaça o acentua-
do cheiro do pólvora Invadiam a crlsii de espetáculos. O
estrondo, que alguns descrevem como "forte, mas abafa-
do" n5o conseguiu levar o pânico aos espoctodores, que Jáestavam se levantando para sair, uma vez quo havia ter-
minado a projeção do filme "A Vingança de Bingo".

s , A explosão não acarretou feridos, uma vez que não
havia ninguém na dependências do banheiro masculino
do cinema. A porta de madeira, o vaso sanitário, os vi-
dros de uma janela contígua e o protetor de acrílico dn
lâmpada foram completamente destruídos pelo petardo.

CASEIRA
Ao cinema se deslocaram elementos da Delegacia de

artantáo; Policia Técnica e Policia Federal que estiveram exa
Atinando o local da explosão. Ò delegado dc plantão disse
que não foram efetuadas detenções dc suspeitos, porquelogo após a explosão o público começou a sali, enquanto
que passaram a entrar os que iam assistir a segunda ses-
são. A segunda' sessão foi efetuada normalmente e a
maioria dos espectadores somente suspeitava do que ai-
guma coisa anormal estava ocorrendo quando tentava ir
ao banheiro e encontrava policiais que os mandavam se
dirigir ao banheiro do primeiro andar.

Peritos da Policia Técnica examinaram o local e con
cluiram que a bomba era de fabricação caseira, confecclo-
nada com pólvora comum, facilmente adqulrivel cm qual
quer caso do ramo. Para transportá-la porém, o autor
do atentado deveria utilizar uma pasta ou embrulho.

DIRETOR DA PC
O Diretor da Policia Civil, delegado Valfrido Piloto

não acredita em terrorismo. Ouvido pelo repórter do DP,
sôbre o atentado de ontem à noite no Cine Avenida, dis-
se não acreditar que o mesmo faça parte de algum pia-
no de caráter nacional visando levar a nação à intran-
quilldade.

Afirmou que ao seu ver a bomba que ontem explodiu
no cinema em Curitiba não passa dc uma brincadeira de
mau gosto dc algum Gaiato. E o seu autor não tinha em
mente propósitos políticos de alto cunhe.

Depois, esclareceu quo a DOPS lhe comunicara que
os estragos efetuados pela bomba não foram de grandomonta. Disso que todas as medidas acauteladoras foram
tomadas. Ao sou ver, porém, o atentado é obra de algum
estudante gaiato que queria se divertir.

Lembrou que momentos antes diante do cinema, a
Policia tivera que Intervir numa bizarra ocorrência, quan-do torcedores do Coritiba entraram em luta contra tor-
cedores do Atlético que tentavam ali promover o enterro
do clube do "Alto da Glória". Acha que essa ocorrência
singular o a intervenção da Policia mexeram com a ima-
glnaçãp de algum estudante gaiato, que resolveu lançar
uma bomba no sanitário do cinema.

BIANCO FALA
O coronel Waldemar Osvaldo Bianco, delegado regio

nal do Departamento de Policia Federal, informou que sò
mente após conhecer o resuítado da perícia da Policia
Técnica ,é que se poderá fazer um confronto com os ou-
tros atentados ocorridos no país.

Não quis adiantar nenhuma outra informação, afir-
mando apenas que a Policia Federal investigará o caso,
tanto que é que um inspetor federal, acompanhado de
agentes da DOPS esteve no local e hoje apresentará cir-
cunstânclado relatório sôbre o ocorrido. O delegado re-
gional se encontra adoentado e mesmo assim está acom-
panhando os acontecimentos na área de sua jurisdição e
em outros Estados.

Condenados Andam
èm Liberdade nas
Ruas de Curitiba

Diversos indivíduos condenados a penas de reclusão cm
diversas Comarcas do Estado seguidamente são encontrados tran-
«itando livremente pelas ruas da Capital. Denúncias já foram le-
vadas ao conhecimento das autoridades competentes sem que
nenhuma providência fosse tomada. Segundo consta, cidadãos re-
sidentes no interior do Estado procuram se eximir do serviço do
júri, uma vez «me não se encontram cm segurança quando de-
mandam a Curitiba em viagens de negócios ou turismo. O fato
mais agravante é que a maioria dos sentenciados presta serviços
em repartições públicas, inclusive em residências particulares.

Consta ainda, que quatro condenados no Juizo de Direito
da Comarca de Paranavai se encontram em liberdade em Curitiba,
são eles: José Carlos Nunes de Vasconcelos, condenado a 16 ano^
de reclusão por homicídio, em liberdade afiançada por um depu-
tado; Benedito Amaro de Souza, condenado a 7 anos de reclusão,
por peculato; José Strumielo, com pena de 14 anes de reclusão,
e Pedro Tenório de Albucmerquc a 18 anos e três meses, ambos
por homicídios. O condenado Pedro Tenório de Albuquerque, dc
acordo com denúncias formuladas ao juiz de Direito de Paranavai
é motorista de uma das delegacias especializadas da Capital.

TENTOU GOLPEAR
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Ag ninai Lopes, armado de uma faca. tentou golpear o
agente Odlr, da Delegacia de Furtos. O ronda da DFR ch£-
gara ao "Bar do Juvino" na Visconde de Guarapuava e
passara a efetuar a revista cm elementos suspeitos! Agui-
nal reagiu e investiu coin uma faca contra o policial e
saiu correndo. Detido cm seguida, foi levado à Delegacia,
mas nada ficou constatado contra éle, que,disse ter usado

a faca por ter ficado com medo de apanhar.

Luís Gastão de Alencar Franco de Carvalho
ADVOGADO

Rua Barão.do Rio Braneo. 45, 7.o andar. Conjunto 710.
Telefone: 4-8305 — CURITIBA — PB.

FORA DE CIRCULAÇÃO
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Só SUSPEITOS

As rondas efetuadas pela Delegacia dc Furtos c Roubos se, até agora, não prende-
ram o assassino do motorista, pelo menos tiraram dc circulação autores dc outras

transgressões menores.

Eis aí alguns dos detidos pela Delegacia dc Furtos c Roubos como suspeitos do as-
sassinato do motorista Antônio Lau.

mm
Continua ainda sem soluçüo o assassinato

do .motorista Antônio l-iiu, que foi o décimo-
sexto profissional do volante a ser nliatldo por
passageiro e.m Curitiba. Várias diligências fo-
ram efetuadas mis ultimos «lias pela Delega-
cia Ue Vigilância c Capturas, em torno do anta-' terloso assussinio.

O resultado dessas Investigações vam sen-
do .mantido sol» reserva pelo delegado Rui He-
bello Vieira, mas nfirmn-se quo possam Itut
zer alguma luz para o caso, «gora cada vez
mais misterioso. Anuncia-se «juo hojo serão
dados a conhecer os resultados «lessns dlligén-

âlipÂ

cias.
NA FÜKTOS

Enquanto isso ocorre, a Delegada do li"iir-
tor e Roubos continua efetuando rondas siste-
mátlcas em locais suspeites, como bures do
má rama, "inferninhos", malocas, favelas c
antros habitualmente freqüentados por deliu-
quentes. Todos o» detidos silo submetidos a
triagem», quo inclui investigação em sua vidn

pregressa o colheita de Impressões digitais
para confronto com us encontradas no Inte-
rior do carro da vitima.

Dentro os suspeitos detidos, vários tém
culpa em cartório o já vinham sendo pro-
curados. Os seguintes cleunentos íoram tleti-
«los pela ronda e confessaram a prática de
delitos: Guiomar Antônio da Silva, quo ven-
deu uma máquina do escrever furtada por La-
cries Aires da Rocha, ainda não apanhado;
Domingos Manoel da Silva, que comprava ob-
jetos roubados por Sebastião de tal; Filisbino
Mnrafon, quo roubou uma bicicleta no Bairro
Alto; Idélclo Corrêa, quo arrombou uma resi-
delicia nas Mercês o roubou um, par de brin-
cos; Delsanto J. Joaquim, o "Alvaiado", que
confessou a prática do pequenos roubos; An-
lonio o Valcntlm Vcloso, que roubaram uma
«•harrete; Hilário Turcote, quo arrombou uma
residência; e Edmundo llosn, quo praticou fur-
tos cm.' Rio Negro.

DETIDOS,
MIST

Lambretista Marre
Após Atropelar e

Agressores Quase
Linchados por
Choferes de Táxi

Alicio Ferreira dos Santos e Antônio Borges da Sil-
va, ensacadores, foram detidos pela equipe "B" da Dele-
gacia de Furtos, composta pelos agentes Fioravante, Ra
mos e Neriniõ; por tentativa de assalto. Confessaram eles
haverem atacado a Heitor Inocente, residente no Hotel
Bom Pastor, fato esse ocorrido na rua 7 de Setembro.

Utilizando-se de uma pedra, desferiram um golpe na
cabeça da vitima, tentando deixá-la desacordada. Em-
bora'a violência da pancada, Heitor não caiu desmaiado
e passou a gritar por socorro, sendo atendido pelos poli-
ciais, cuja Delegacia fica situada nas proximidades.

MOTORISTAS
Vários motoristas de praça que passavam pelo local

assistiram a ocorrência e-sairam em socorro da vitima. Na
ocasião, alguém disse que os assaltantes eram suspeitos de
haverem matado o motorista' Antônio Lau. Isto bastou
para que passassem a espancar impiedosamente os as-
saltantes r '

Alicio recebeu ferimento na vista esquerda e neces- .
sitou ser medicado. Na Policia, disse que estava multo
embriagado e que não sabia o que estava fazendo quan-
do deram a pedrada na vitima.
"DESCUIDO"

0 OUTRO LADO
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Alicio, dc agressor passou
a vítima dc espancamento.
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Quando apanhavam roupas íntimas de senhora, de pequeno valor, foram deti-
das no interior das lojas Americanas, on tem à tarde, Maria de Lurdes e Ivete Na-
dalim. Levadas à Delegacia de Furtos, foram fichadas como " descuidistas".

Marginais Atacam Mulher
que ia à Estação de Ônibus

Marginais, usando um jipe sem placa, pe-
rambulavám pela madrugada à procura de
uma vitima. Ao chegarem nas proximidades
do Mercado Municipal, depararam com Lair
Moreira da Conceição que, portando uma ma-
la, dirigia-se à Estaç&o Rodoviária para se-'
gulr em viagem ao interior. Oa marginais,
primeiramente ofereceram-lhe carona; como
esta não aceitasse, desembarcaram e agarra-
ram a mulher, tentando fazê-la subir nó vei-
culo, chegando a agredi-la Impiedosamente.

Lsair Moreira apelou por socorro, sendo
atendida pelos patrulheiros da RP-16 que
rondavam aquela zona, sendo posta fora de
perigo, apesar dos ferimentos recebidos. Os
marginais foram capturados e conduzidos á
Central de Policia, onde foram identificados
como sendo Pedro Aumann e JLuck Gioto, os
Suais íoram recolhidos ao xadrez-, à disposi.

<jão da Delegacia de Oostumes. O veiculo foi
removido "ao pátio da Delegacia de Furtos de
Automóveis, onde aguardará providências.

«PERIGOSO»
Amilton Ferreira, residente emi uma fã-

vela situada no bairro do Ahu, • ontem, depois
de se embebedar, armou-se com um revolver
e saiu às ruas detonando sua arma á esmo,
pondo em risco a vida dos demais favelados
moradores do Iclcal, obrlgando.os a fugir pa-
va não perecerem.

O fato foi comunicado à Central de Po-
licia, sendo enviada ao'local a RP-8, onde os
patrulheiros se atracaram em luta com o ir-,
responsável, conseguindo capturá-lo e condu-
zilo à central de Policia, onde- foi recolhido
ao xadrez, à disposição da Delegacia de Vigi-
lancla e Cagturas,,

EREO
Pedestre
Atacado

Bater em Caminhão a Facadas
fatal acidento de trânsito verificou-se ontem, na locaüdadc

de Campo Comprido, tendo o fato sido comunicado às,autoridades
policiais. No local, ficou constatado quo a lembrei a pilotada por
Daniel do Espírito Santo, havia atropelado Pedro Dibax, ocasio
nando-lho ferimentos.

Em seguida, o lambretista perdeu o controle, indo chocar
se contra o caminhão sem placa, dirigido por Albino Tocarscki,
sofrendo morto instantânea. Os demais sofreram ferimentos e
foram medicados no Pronto Socorro, enquanto que o corpo de
Daniel foi removido ao Instituto Médico Legal, para necrópsia. Sc
rá inst.iurado inquérito pelo 6.0 Distrito Policial.

CAPOTAMENTO
Na estrada do encanamento, uma ambulância do Hospital

Evangélico dirigida por Manoel Bandolln, residente naqusle hos-
pitai, ao chegar nas proximidades da Central de Adestramento dc
Corpo de Bombeiros, sofreu espetacular capotamento, resultando
ficar parcialmente destruída, enquanto que seu motorista resultou
com ferimentos! generalizados.

Policiais atenderam a ocorrência c removeram o ferido ao
PSM, sendo o fato da jurisdição da Delegacia de Policia de Pira-
quara.

ATROPELOU
O delegado de Policia Glauco Cirus do Amaral, comunicou

às autoridades do plantão que quando dirigia o automóvel 79-90
pela encruzilhada do Saibro, Município de Plraquara, atropelou
o Inspetor de Quarteirão Aristides do tal, ocasionando-lhe gravesferimentos.

O delegado socorreu sun vitima, removendo-a ao Pronto
Socorro, onde providenciou seu internamento, comparecendo- de-
pois na Delegacia de Piraquara, onde prestou esclarecimentos.
Será instaurado inquérito a respeito.

FERIU MENOR
As autoridades do. DST comunicaram a Central de Policia

que na Colônia Nova Orleans, o automóvel 1-22-07-16, dirigido porVicente Adir Kaminscki, ali residente, atropelou o níenor Mau-
rício Cloris, dc dois anos, ocasionando-lhe graves ferimentos.

O menor foi socorrido c conduzido ao Pronto Socorro, on-
de se encontra internado em observações médicas tendo sido de
terminado instauração de inquérito pelo 7.0 Distrito.

"Capeiros" Agem e
Fazem Nova Vítima
na Rua Dr. Murici

"Capeiros", apesar de todo o serviço preventivo aueesta sendo desenvolvido pela Policia Civil c Militar continuam aplicando golpes em pessoas que chegam do' Intp-rior, conseguindo causar-lhe prejuízos. Ontem, as auto-ridades de plantão foram cientificadas que José AdemirSantos, procedente do Interior do Estado, quando Deram-bulava pela rua Dr Murici, foi abordado por dois "canef-
ros", cujas identidades ainda não foram devidamente apuradas, sendo lesado na importância de NCr$ 25,00.

Para agir, os vigaristas abordam suas vitimas ofe-recendo-lhes produtos de primeira qualidade, chegandomesmo a vesti-los com as amostras, convecendo-os emadquirir a mercadoria, por preços inferiores aos do c^mercio. Contudo, a capa da amostra não é entregue e simoutro produto de inferior qualidade, sem qúatóué£valo?que se encontra em um saco plástico. Quando a viUmavai usar o que comprou, depara com o produto que nãopode ser usado, sendo obrigada a apelar nara^s n»tíSdades policiais, como foi o caso.de José Aberto B?ÍEo qual,foi encaminhado à Delegacia ta^Falsiftcacões^d»*íraudaçoes em Geral, para melhores esclarecimentos!

OUTRA VÍTIMA
Outra vitima de golpe que se.apresentou na Centraide Policia onde apresentou queixa, fol-Odllnn-<w„ al

prietário do "Bamboliche". Êste queíxou-se aue í°nS' pr0
drugada de ontem, José EduardoT Gonçalves *» ™ ma"
sem qualificação registrada, havia comparecidoea0Uvelraltabelecimento, onde efetuou ®j2Sfflli S^ ef
de NCr$ 44,00, negando-se a ^0^^^^

Além de não ter dinheiro o iirHí.iortn ,itentou agredir o queixoso, o %m'£%SLw« U"Se e
as autoridades. Ao local,foi enriada «mS l ?? T apelar
do os patrulheiros efetuadoSffi^g^^figS te*
lhendo-o ao xadrez, onde nermanpoB à ÍS? Vlg,allsta reco-
legacia. de FaWíicasõ^ Sa^* '

V

Diversas viaturas policiais foram
mobilizadas para capturarem oi
.marginais Roberto Fernando Mo-
reira, Francisco de Assis Alves
dos Santos o Elir Bispo dos San-
toa, os quais, armados de faca,
haviam assaltado Alcides Braz Lo
pes. residente no bairro do Guabi-
rotuba, ocasionando-lhe graves ia
rimentos, para roubá-lo em seus per
tences. A vítima, depois de iibando
nada pelos assaltantes, o sangrando
abundantemente, compareceu na
Central de Poliíia, onde apresentou
queixa, sendo removida uo Pronto
Socorro, ondo so encontra uUerna
da.

Ao tomarem conhecimento do fa-
to, us autoridades policiais se des-
locaram aquele bairro, onde efetua
ram buscas, conseguindo loealizar
os meliantes os quais íoram remo-
vidos à Central do Policia c recolhi
dos a0 xadrez à disposição tia De-
legacia de Homicídios. Ficou esclare
cido quo os assaltantes despojaram
a vítima de sou dinheiro, cujo total
não ficou apurado, alem de um anel,
um insqueiro o outros objetou.

ATENTADO
Armado com uma faca, Francisco

Mendes da Silva, residente em Cam
po Pequeno foi resolver uma vcllia
lixa com seu desafeto Leônidas do
Freitas, provocando discussão, para
depois desferir golpes, ocasionan-
do-lhe ferimentos graves.

A vítima foi socorrida por popu-
lares e conduzida ao Pronto Socor
ro, onde so encontra internada, teu
do o agressor sido capturado pelos
patrulheiros da RP-14, sendo reco-
iludo ao xadrez da Central de Po
licia, à disposição da Delegacia do
Homicídios.

TENTOU MATAR
Encolerizada pela concorrência de

sua companheira qu0 lho retirava
todos os fregueses que chegavam
no lupanar da <:Terezu Preta», on-
de residem a mulher Irene Colaço
armou-se com uma garrafa o atf'
cou Alzira Costa Lima, com o lir
me propósito de liquidá-la.

A vítima que sofreu graves feri
mentos. principalmente na cabeça,
provenientes dos cacos da garrafa
que ficou estilhaçada, foi socorrida
e conduzida ao Pronto Socorro, XI
de recebeu assistência médica e fl-
cou internada em observações, en-
quanto qu0 a ogressora. auxiliada
por outras pessoas, conseguiu M
evadir, tomando rumo desconhecido.
Será instaurado inquérito pela Do
legacia de Homicídios.

"HABEAS-
CORPUS"

Está escalado de plantão pi"
ra os pedidos urgentes de «ha*
beas-corpus», nos dias e horas
em que nSo houver expediente
normal no foro da Capital, du-
rante a semana de 20 a 26 oe
abril, o juiz Alceu Conceição Ma-
chado, da l.a Vara Criminal. En-
deréço: avenida Silva Jar4«*
775, apartamento 3.

Cirurgia da Surdez

PROF. IEÕNIDAS MOCEtlN
HORÁRIO: 13 AS 18 HORAS
SEGUNDA A SEXTA.FEIRA

Rua Cindido Lopes, 205 3-°


