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DEZ GANHAM O BOLÃO

O teste número 163, da Loteria
ura nível global de
Esportiva, atingiu ceHto
e ;inquenta e
milhões,
quinze
e
sessenta
e nove
novecentos
três mil,
e
dois
centavos,
noventa
e
cruzeiros
feita foram dez os apostadores
nesta"abiscoltaram"
a grande soma,
aue
mia dividida sobrará ainda, a cada
O maior
Sm deles, Cr$ 1.515 _96,_i).
no Estado
número de ganhadoresZ.3está
Guanabara
de -ão Paulo, 5, emM.nas aGerais
e PaSanto,
Espírito
2
1.
com
rána,

Transplante
BOM O ESTADO DA PACIENTE

A jovem de 19 anos que recebeu
—
nomes de
um rim de sua mãe em ossigilo
— no
mantidos
são
ambas
na
bem
sábado, continua passando
de
Hospital
do
sala de recuperação
comunicado
segundo
UFP,
da
Clinicas
Veiga,
expedido por Alberto Accioly
nota
informa,
A
HC.
do
diretor geral
da doadora
ainda, que a recuperação
"vem se fazendo
transplantado
do rim
se tem
normalmente". Ainda não
e o
operação
da
total
custo
idéia do
tratamento desse primeiro transplando HC
te de rim que a equipe médica
sahospital
do
Um
porta-voz
realiza.
"o preço será caríssimo .
lientou que
reaA paciente, segundo os nedicos,
see
critico
mais
giu bem ao períodouma rejeição.
ocorrer
Ba difícil

Seqüestro
PASSAGEIROS LIBERTADOS ,

Os seqüestradores árabes do avião
a lato da Companhia de Aviação Hohhertar
tendesa — KLM — decidiram de
dois
troca
era
247
os
passageiros
de
leve
os
avião
qus
reténs e de um
do
fontes
anun«arsm
segundo
Maica,
foi
Jumbo
O
Valetta.
Aeroporto de La
durante
wquàstrado domingo 3 noite
um vôo regular f*™^1»^
Q!
Deliu. Os
Tóquio, via Beirute e Nova como
conpiratas aéreos impuwram
que pare
lição ao governo holandês
e toda
Israel
a
armas
de
envio
o
todo
imigrantes
a
seus
e
ajuda a esta país
Soviética _ Dos
procedentes da União
174 sao jaavião
do
247 passageiros
na pag. 6 do l.o
Anteriores
poneses.
cad.
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EMÍLIO VÊ COLHEITA
0 governador Emílio Gomes viajará hoje a Guarapuava, de onde seguírâ até a Colônia Entre-lUoa a fim
de assistir ao início da colheita do trigo naquela região. 0 chefe do ExecuUvo estadual, no o.vninho, procederá a inauguração da ponte sobre o rio
Jordão, e hoje mesmn. tomará seu
avião para Foz do Chopim, devendo
amanhã cumprir a segunda etapa do
seu programa de inspeções e inaugurações de obras *o interior do Estado.
Seu roteiro para o dia de amanhã será:
Dois Vizinhos, União da Vitoria,
'Utimo, São
AnMateus do Sul, Irati e por
tomo Olinto. A inauguração do sistema de água de Dois Vizinhos vai b^
neiiciar cerca de 4 mil habitante».
(l.a pág. do 2.o cad.).

:"':-'-::mÈÊÊÊ$M mmi\

*fi^:'fifiy-^yfifi'^/fi:.:,yfi ' \

'"\ ' :>~/"
:mif'': --

*

' - ¦ "'•
fiÊm

;

:"-'/.i —

'

WÊÊÊêÉiÈ fi-fi'/

O presidente Hugo Banzer Suarez,
da Bolívia, anunciou, ao modificar o
seu Ministério, que não será candidato
-a reaa presidente nas eleições que
lizarão no próximo ano. Embora a data
do pleito ainda não esteja fixada, circulam em círculos oficiais que ele
será no princípio de junho, para quo
o novo presidente assuma o poder no
dia B de agosto, data nacional Terminada a mensagem transmitida por uma
rede de rádio • televisão. Banzer convocou o Ministério para uma sessão
de emergência e disse que pretendia
reorganizar c Gabinete, dando-lhe um,
tom estritamente administrativo. Os
ministros, então, apresentaram renuncia coletiva (Pág. 6 do lo cad.).

Intentona

os tanques e as trop«» regressaram aos quai*
táciréis. O povo grego pareceu dar aprovação
Papadota à deposição do governo de George
circularam sem eensupoulos e os jornais que
ra elogiaram o golpe. (Página 6 do l.o caderno).

LEMBRANÇA DOS 133 HERÓIS
0 Brasil inteiro reverencia hoje a
memória dos 133 brasileiros que perderam a vida — entre eles alguns paranaenses — ao. enfrentar investidas
do movimento comunc-subversivo, qu©
culminou na madrugada do dia 27 de
novembro de 1935, mm o assassinato
de 31 patrícios. A data será lembrada
em todo o país. As nove horas, o presidente Mediei irá à Praia. Vermelha,
na cidade do Rio dí Janeiro, para
em memória
participar da cerimôniaoficial
da ceriorado..0
dos mortos.
mônia será o general Reinaldo Mello
de Almeida, que falará em nome das
Forças Armadas. 0 Ministério doExercito distribuiu Ordem do Dia, que será
lida em todos os juartéis do país.
(Pàgs. 3 e 5 do l.o cad.).
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Cuntiba e
era nossoa conhecida em na baia.
noite
pescando
passaria a
(8.a pág. do 2.o cad.).
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município dè Rio
Quem adoecer na localidade de Pinheirinho,
endimen *"o
SVl«nTa '*
Branco do Sul, só tem um meio
So de^iv^Sr
médico: ser conduzido 70 Km no lomb
8 de l.o caderno).

Foto de Jorga I* y

sábado, M*
Crianças receberam «m M. o governador Émflio Gomes em Guaraqueçaba, que
ertá n.
Guaraqueçaba
a
Antonina.
donoías condições de tráfego da estr«h que liga esta cidade
l.a página do 2.o caderno.

EMÍLIO NOMEIA DIRETORIA
-A simplicidade do ato não traEíH3^SrXí_^eQresenta
o coroacuia instalação i^h—i~~^ Wsias

^___ts_sss-S
ontem, ao no?SSeSo Gomes,

«> estatuSr a diretoria e aprovar¦
Desen
Ss do instituto Paranaensede
e na-omJ-o
&£%**&> Iguaçu,
de Plane
secretario
o
falou também,
™3a
a
Pasta
jamento, Ivo Moreira
'está
O
órgão.
citaüo
o
subordinado
Fundação
da
tovo diretor-presidente
de Borja
é o economista Francisco
do i.o
Magalhães Filho. (8.a página
caderno).
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Trânsito
RODOVIAS: 6 MORTOS
Seis pessoas porderam a vida em
acidentes de trânsito no final d« semana, nas rodovias próximas a Curitiba Além desses casos de morte, 43
outro* acidentes foram registrados
_na cidade, onde, este ano, o número
de coesões"já chegou_aJ5Jjl8. Em
o-rave acidente verificado nã~BR-U6^
trecho Cnritiba-São Paulo, ficaram
feridos o sr Alfredo Pinheiro Júnior,
ex-chefe de Polícia do Paraná e sua
ftfha Marilane Pinheiro Bertholdi.
Ambos estão internados em hospital
de São Paulo. Os mortos deste final
de semana foram Yldeu Torres, Gilbsrto de Moura, José Henriete, Luiz
Cláudio Silva, Jorge Berberi e um desconhecido. (8.a pág. do 2.o cad.),.
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domingo «m que •«ao de automóvel foi proibido.
na Alemanha Ocidental, parada um cenário de filme «fawest», no primeiro
Uma rua central de Dussoldorf,:
•
rua.. „.
«esta
Cavalos e bicicletas são os únleos meios de locomoção permitidos

O Escritório de Meteorologia do Minte*
tério da Agricultura prevê para hoje, era
todo o Estado, tempo bom com nebalosidade e temperatura em eleição duranfe o período. Os ventos estarão se movi»
mentando dc Este a Norte de fracos a moderados A visibilidade será boa. A masima 34.3 e a mínima 13.2. A umidade rela-
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BOLÍVIA TERÁ ELEIÇÕES

dias antes havia criade despi»» público pelo
Exército. Pelo menos 16 generais- e o chefe de
PpIfcJa de Atenas fòwm afastados pe/o novo
os atenienses reinigoverno. Segundo a UPI
toque de recolher,
e
o
ciaram sua vida normal
e
imposto no começo do golpe, foi levantado

O general Phaechm Gyxikis prestou ontem
e o advojuramento como presidente da Orada
AndrowtsopouAdamantios
e
economista
gado
los fei designado primeiro ministro e chefe do
Ministério do 19 membros. O golpe de Estado
contra o presidente George Papadopoulos foi
dirigido pelo general Dimitrios loannides. O militar que não tem cargo oficial liderou o movimentou devido a sua oposição à politica de liberalização de Papadopoulos, bem eomo ao fato de que a decisão do deposto presidente de
utilizar tanques para sufocar uma rebelião oito

.

Banzer

i

Grécia: Novo governo
assui-ie i ii o golpe
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O Campeonato Nacional de Fu*
tíbol de 1074 será disputado pelos
meGmos cluoes que estão atuando no
atual certame com exceção do Moto
Clube, do Maranhão, que será elimlnado da competição. Isto foi o que
informou ontem, no Rio, o sr. Jogo
HavslanKfi presidente da CBD, ao
desmentir a substituição do América
de Natal e a inclusão do Vila Nova
de Goiás. Afirmou que a CBD estudará um substituto para o clube do
Maranhão e que os demais 39 clubes
que participam do atual campeonato
têm suas vagas asseguradas em 1974.
Desta forma tanto o Atlótioo como o
Coritiba disputarão o certame do próximo ano. (Página 3/2.0 caderno).

voionia

Em reunião realizada ontem
em seu gabinete, no Rio, o ministro Delfim Netto deu conhecimento aos secretários do Fa.
zerida de todos es Estados do
projeto de resolução fixando as
"fi
¦"
¦'¦
WáJ:. fflBÊ^-'-&i-fi.'fiÜ-t
fá
¦
novas alíquotas máximas para o HflK'*..
ICM a partir do exercício de
1975. A nova resolução, em
1975 e 1976 prevô redução de
meio por cento ao ano, nas aliquotas das operações estaduais
e estabelece, também, redução
de um por cento nas alíquotas,
no mesmo periodo, das operações interestaduais. A resolução
mkm
foi enviada ontem mesmo pelo
__-__-_-_w_É_kM
infiMlM
Seao
da
República
presidente
nado. Estabelece reduções nas G^__B__'_P
lí»'_3_?t_3____!_____ ';W^|
HBffl
" "fHp^
í^rs*^r*_§_^!_^_?«T_^í?"
"y "\* i * Â "J> /ti 1'}
alíquotas do ICM, na região Cen- ^^@W^_^M_______^_Ê___-__MP^
j,
Wr
í t?
*
tro-Sul, nas operações internas;
a alíquota em 1974 prevista é de
15%, em 1975, 14,5% e em
1976, 14%. O ministro da Fazenda entregou ainda ontem ao
presidente Mediei o texto do
anteprojeto de Lei Complcmentar a Constituição que regula o
mecanismo das isenções do ICM
mmw^mÊmmKmim^mm^mm!^^'». ^^ „„(
em todo o território nacional. A W^BIammmWKBmWmmmÊSÊÊmBmmmmmSBSKm^M^
matéria irá à apreciação do Senado nos próximos dias. (Página 3 do l.o caderno).

PESCARIA
MORTE DURANTE
de ontem o
Até o início da noite
do
Salvamento
e
Serviço do Buscas não havia locadS d? Bombeiros
Carlos Baron
S o corpo de João

IPARDES

-ANO

:l.

Naufrágio

do anc.oradouro do
ros João partira numa
lancha de 110
late de Morretes
uma forte
HP que foi abatida por Seus amigos
^ntania e «auf^gou.
agar„ueÍ.biam nadar, conseguiram
«alvaram-se
e
?ar-sc à embarcação e nem com a
Sas João desapareceu
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PRIMEIRO CADERNO - PAGINA 2
NOSSA OPINIÃO

PLANASA pura
os pequenos
Ainda cote mês deverá ser 1:111*1minhaUo ao presidente Mediei, polo
Ministério da Saúde, anteprojeto com
vistas à implementação das atividadede saneamento básico uns áreas rurais
do piüs, com à canalização de recurvis,
até 1980, num total de (,'rs 1.840.000
mil. O referido problema, ao que também se noticia, deverá beneficiar 50%
ia população rural brasileira, estimada
jm 10,5 milhões de pessoas, através do
abastecimento de água e eliminação de
dejetos. Prevê, ainda, o antenroieto
cerca de 2 milhões de benfeltoriasdomiciliárias o escolares, por meio da
instalação de fossas sépticas, instalações sanitárias, íavatórios, reboco de
paredes de casa _ substituição de cobertusra e piso, estas últimas medidas
para evitai a proliferação dos vetoies
da doença de Chagas e da peste.
Trata so, no caso, evidentemente,
de uma espécie de extensão aos meios
rurais, da mesma preocupação de sa
aeamento que inspirou a criação do
PLANASA, óra em execução, que tem
o objetivo de assegurar, até 1980, rede
de água a 80% da população urbana
brasileira e rede de esgotos a 50%.
Uma extensão, realmente, imperativa,
sobretudo sob • ponto de vista médico.
Recente inquérito realizado pelo Miuistério da Saúde levou á conclusão de
quo apenas 28,8% das residências rm
pequenas localidades interioranas estão
ligadas à rede de abastecimento de
água e 5,5% à de esgotos, quando essas redes existem. Revelou também o
inquérito qu* cerca do 70% dos domicílios não possuem Íavatórios e 40%
não têm privadas. DeficHs de eondições sanitárias semelhantes foram verificados também em escolas rurais:
74,4% não dispõem de lavatório, 53,3
não providas de filtros e 26,5% não
possuem privadas. Essa situação, aduz
a noticia, é considerada com particular
mente grave porque o abastecimento
de água e serviço de esgoto são prioritários em saúde pública, pois colaboram em muito para interceptar as
agressões do meio ao organismo. Sua
falta atinge em especial as crianças.
Oomo se sabe, oficialmente, 45%
dos quase _ mil municípios existentes
no pais não dispõem sequer de um médico, fácil ó concluir que as populações
intexioranas estão muito desprotegidas.
A noticia «aa questão é, por isso,
bastante promissora para os integrantes de pequena» comunidades do interior que, precisamente por serem pequenas não podem ser atingidas pelo
PLANASA. Esclareça-se que como os
referidos núcleos são dispersos e peque
nos, ao que adiantam 09 técnicos do
Ministério da Saúde, seu abastecimento de água e serviço de esgotos não
admitem, via de regra, soluções em
nível local. Por isso o Ministério concen
trará as pequenas unidades, que serão
regidas por sistemas públicos ditos ur•irmos, embora constituam, na realidade
sistemas coletivos de modesto porte.
Assim, prevê-se, serão atendidas 392
»edes de municípios, cuja população é
nferior a 2.500 habitantes, e 620 disxitos c viias, totalizando uma área que
abrange perto d* 1 milhão de pessoas.

Esporte
Dentro da proposta de tornar
Curitiba uma cidade mais humana, a
municipalidade vai entregar aos moradores da Capital, amanhã, o Centro
de Atividades Criadoras, no Parque
São Loureiiço, que nasce imbuído de.
um programa de trabalho pioneiro entre nós e dotado de amplas possibilidades de realização, graças, em parte,
às suas instalações corretamente adequadas.
O programa de humanização de
Curitiba — preparar a cidade para o
homem — vai conseguindo resultados
surpreendentes, à medida em que os
dias passam e o próprio homem vai se
assenhorando das modificações
implantadas em sua Capital. O calor das
emoções discordantes não consegue,
nem ele, tuldar o bom nivel das novas
soluções, e que ganham o assentimento damáreria;———-__^
Embora o grande esfõTço-iegJizado no setor, é preciso reconhecer ane^
cessidade urgente de ser ampliado o
número de praças de esportes a >ertas
ao público ein geral. O quadro, < ju relaçãd aos últimos anos, sofreu uma
positiva alteração, mas ainda defíciente nü__eri< ámente. HojS o que se ibserva em Curitiba, com a especulação unobiliària em todas as áreas da cidade é
um rápido desaparecimento dos campos de esporte, os locais de «pelada»
ou para oe simples folguedos da garotada. A atividade esportiva fica restrita aos duces. Dentro da proposição
do Governo Federal, de aprontar a juvéntude brasileira para unia nora era
de preparo físico, capaz de
levá-la,
com sucesso, a competições interiacioúhis, a existência de campos de esporte é fundamental. Sem eles, a esperança de unia nova era dé higidez física e
de mentalidade favorável à prática do
atletismo será nula.
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A hora do "rush"
¦ •%
lyO — Nós, brasileiros; uão sei s»
—por falta de amor ao idioma ou
por mero
?snob'smo, gostamos das expressões ps¦rargeiras, trazidas
pelo esporte e pela
técnica, que comandam a civilização da
máquina em qiie vivemos '
Assim, falamos na "hora rio rush",
quando nos refefrimos à em quu o tráfego é maior, provocanoo, já hoje engarrafamentos que gastam a nossa paciência, estragam os nossos carros e até provocam, freqüentemente, desastres, em
que muitfjs perdem a vida. Os portugueses porém, que cuidam da língua com
mais amor, preferem expressões vernaculares
F. falam de "hora de ponta",
referir-se
àquelas em que o dia de
para
trabalho comsça ou termina, com os dois
momentos de interrupção do trabalho,
quando se vai para o almoço, fora do
centro, ou «mando dele se vem.
O problema do trânsito é o mesmo
em todas as grandes cidades do mundo,
pelo motivo puro e simples de que foram
construídas oara pedestres Ou
para os
antigos cairos a cavalo, ou. quando muito, para os morosos carros elétricos
que,
no Brasil, receberam o nome de "bondes", tirados do papel com
que foram,
Inicialmente, financiados. Nenhuma deIas — a não ser a!«umas novíssimas, do
Noroeste dos Estados unidos (Oregon
e Washington) _ fo! construída
o
veículo automotor Nelas, contudo,paraé o
automóvel (carros particulares, taxis,
ônibus e caminhões) que domina.
Como as ruas são estreitas e dificilmente podem ser alargadas, sofrem engarrafamento nas horas de maior movimento-- as chamadas horas do "rush"
—, e já hoie. no Rio de Janeiro
e em São
Paulo, lambem durante
quase todo o dia
As autoridades municipais têm
o
assunto em estudo e estão a tentar
modos e meios de facilitar o tráfego, de
sorte a permitir a movimentação constante e evitar a paralisação denominada
dc engarrafamento, causa de tanto desgaste de máquinas de nervos e de gasto
inútil de energia.
Justo 6 reconhecer que muita coisa
so tem feito. A Cidade Maravilhosa
cuja beleza é decantada por
quantos aqui
vivem ou a visitam, esttá sendo afetada
por urra série de viadutos necessários,
que, porém, cobrem praças e cortam
ruas, à altura do segundo e terceiro andar dos edifícios. As mãos das vias
bücas são mudadas todos os dias, púem
uma dança salânica, na tentativa de
favorecer o escoamento. E agora, estamos a aonsiruir, tanto em São Paulo
quanto ao Rio de Janeiro, um trem
subterrâneo, para dar vazão à massa
imensa das pessoas que vivem e. trabaIam nas duas grandes metrópoles.
Em ísão Paulo, onde o terreno é favorável acredito nas bênçãos do "Metrô", mas no Rio de Janeiro, ondo
a
construção é difícil e caríssima,
porque
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THEOl'HII.0 DB ANDRADE
o subsolo' é formado ou de lama ou de
rocha, já acho que não será para os
ximos anos. Enquanto isso, as ruas,prójá
estreitas, são reduzidas oú
fechadas,
"Metrô"
é construído a céu aberpois o
to, o que torna a cidade simplesmente
intransitável.
Mas, enquanto não vem o desejado
trem subterrâneo — cujas galerias é túneis correm, ademais, o perigo de enchimento, noi dias de aguacelro, tão comuns no verã-j carioca — precisamos de
tomar outras medidas, para que a cidade não fiqua paralisada.
Entre eles, há uma, que já aventei,
há muito tempo, nt-sta coluna,
quando
ainda não se havia Iniciado a constru"Metrô"
çao do
e que hoje, mais do
nunca, seria -ima saída, pelo menos que
parciai, para este problema,
que tanto a fll?e o carioca que trabalha no centro da
cidade ou a ele tem de vir
por qualquer
motivo Seria o escalonamento
das horas de serviço, conforme os ramos de
comércio. Este escalonamento
poderia
ser feito por portaria da Prefeitura,
tanto no R'o qua*to em São Paulo, de sorte a distribuir, por boras diversas, o comeeo 9 c fim das atividades de cada
uma das profissões.
Assim, o comércio de gêneros fpadarias, leiterias, mercearias) e os botequins, onde muitos tomam o café da manhã, abririam já as sete horas, podendo
alguns abrir ântea, de acordo com a sua
conveniência. Mas ás lojas de fazendas,
as sapatarias e comércio em geral poderiam abrir um» ou duas horas mais tarde. Horário de abertura desencontrado
seria também adotado para os escritorios, para os consultórios e para certas
agenciai Outro seria o dos bancos. Outro o da-s livrarias. Outro o das repartiçoes públicas. As horas de saída seriam também desencontradas, desde
o tempo de serviço ficasse limitado que
aos
dispositivos da legislação trabalhista.
Não seria uma solução autoritária
As associações de classe teriam de ser
ouvidas, de sorte a conseguir-se o maior
distanciamento possível entre umas
fissões e outras. Desta maneira, não prosena extinta a "hora do rush", mas seria
por tal forma distendida, de manhã e à
tarde (também nas noras destinadas
ao
almoço), que dosaparpcerla a necessidaae de quase todos os automóveis e
quase
todos os ônibus funcionaram
ao mesmo tempo.
Acredito qus tal medida, se adotada, não acabaria, totalmente, com o engarrafamento, mas aliviaria a situação
por tal maneira que, com a distribuição
das mãos nus vias públicas, com a constração rios viadutos e com um
pouco de
boa vontade (que não falta ao carioca
e
ao pamista) poderíamos, tanto aqui
quanto em Bso Paulo, esperar a abertura do "Metrô', sem maiores desastres,
sem maior de_ga_le de nervos e de carros e sem maior desperdício de
gasolina.

lenihiiiii sobre o
cnpitfil estrangeiro no Brasil
SÃO FAULO — O modelo de desenvolvimento adotado pelo Brasil está, não
é de agora. interessando os estudiosos
nacionais e estrangeiros, fazendo os
m_is circunspectos análises de interesse
e profundidade, e os mais superficiais se
preocupando em encontrar frases tipo
«milagre bmhüeiro» para definir o
que
u«?m sempre conseguiram compreender.
Recentemente o influente jornal londrmo Financiai Times se ocupou do Brasil, estudando o seu desenvolvimento a
partir da posição que nele tem o capital
estrangeiro que, no início do ano cotalizava 3,4 bikões de dólares, cifra
que superava em quase 172) o total acusado no
ímal de 1972.
A ana'i^tr do responsável jornal britíinico apontava os Estados Unidos
no
primeiro lugar entre os investidores estrangéiros uo Brasil, com 1,272 bilhão
de dólarea A Alemanha Ocidental ocupa
o segundo lugar, com 372 milhões de dólares e a Grã Bretanha em quarto lugar,
com um investimento de 281 milhões de
dólares.
Os setores de investimentos seriam a
indústria automobiliística (Volkswagen)
química e de motores, para a Alemanha,
a distribuição de eletricidade (Light) e
outros, inclus.ve ho ramo da alimentação,
para o Canadá através da «Brascan»,
distribuindo-fce os investimentos norteamericanos poi diversos setores, entre
outros o automobilístico (Ford e General
Motors) e os da Grã-Bretanha situados
-principalmente no setor rip rtigruros
{f>m
ponhia Sousa Cruz) e no setor lmobiliário.
Essa anàiise do Financial Times teve outro objetivo, além do aparente de
preocupar-se com a posição do capital
estrangeiro — europeu e norte-americano — na economia nacional. Ela visou
antes de tudo apreciar a investida do Ja- pão que
para o analista em breve alcancará os qua*ro paises que mais investem
no Brasil.
O Japáo. contudo, não começou a investir em nt sso país. Foi dos
a
aqui chegar por volta de 1957,primeirosdar
para
inicio a criação da nossa indúsma de construção naval (estaleiro íshikawagima). Para garantir sua
posição
atual o terceJro maior
produtor de aço
do mundo, efnbora não dispondo
dé maténa-prima.tornou-se
grande comprador
..-°.JÍ03.Z? m^rio de ferro e agora asso-
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unia Vale do Rio Doce e a Siderbrás,
para a construção e exploração das usinas
siderúrgicas de Tubarão, no Espírito
Santo e de Itsqui, no Maranhão, usinas
cuja produção final antes estimadas em
o milhões i* toneladas de semi-acabados
para Tubarão e em 12 milhões de toneladas/ano de aço, para Itaqui, deverão no
seu estágio final produzir, respectivamente. 6 e 16 milhões de toneladas
por
ano.
A grande preocupação do Financial
Times com a penetração do capital estrangeiro ca economia brasileira,
parece
estar concentrada no fato de a Grã-Bretanha estar atualmente, em
quarto lugar
entre ós investidores de fora e de os
quatros primeiros investidores — Estados_ Unidos Alemanha Federal, Canadá e
Grã-Bretanha — estarem ameaçados de
serem supewdos dentro em breve pelo
Japão.
A essa daduçao pode-se chegar
pelo
seguinte parágrafo da análise
procedida
pelo citado jornal: «Mais importante que
isto (a remessa de lucros para o exterior)
não obstante, é o fato de que empresários
estrangeirou se concentram em uma faixa muito importante da economia, razão
pela qual investimentos concentrados em
setores chaves adquirem uma importância qüe não tem relação com seu valor
monetário».
Mas, nota-se também o receio
quanto à posição que adotará o futuro Gover-no brasileirtLemjeláção
às empresas estrangeiras: -«Embora (TfuíQroprgsidente
general Ernesto Geisel — diz ojSriia-^
londrino - não tenha feito nenhuma declaração pública sobre sua futura
política em relação às companhias éstranseira*».
De nossa parte temos certeza de uma
coisa: o futuro Governo continuará aceitando a colaboração do capital estrangeiro em nosec desenvolvimento e especialmente continuará aplicado a atuai
politica de associação do investidor aüenigena com empresas estatais ou de economia mista, ficando o Governo brasileiro,
por aquelas empresas sempre na condição de sócio majoritário e de tal forma
que 0 Poder Nacioiiál, eomo «expressão
integrada dos meios de toda ordem de
qüe dispõe efetivamente a Nação», possa
promover, eob a direção do Estado, a
consecução e manutenção dos objetivos

nacionais»

A Bandeira
Nacional
PLÍNIO SALGADO
•—
Estamos na semaSAO PAULO
na comemorativa da Bandeira Nacional,
cuias cores e formas foram conservadas
pela República em 1889. A substituição
da Coroa Imperial, ao centro, pelo asv
pecto celeste do nosso hemisfério, deu
amplitude maior ao pavilhão brasileiro,
significativa de um sentido universal.
Depois da conferência que pronunciei
no dia lt, em Plrassuhunga, pergunto:
que poderemos dizer à nossa Bandeira,
nesta hor» grave da vida internacional?
Patrícios meus, direi comigo estas palavras:
Bandeira verde • amarela, bandeira
de nossa Pátria, és o símbolo sagrado, és
o resumo eloqüente da natureza; do povo o da história do Brasil .
Quando passas desfraldada, à frente dos batalhões a tua voz se levanta no
clangornr dos tamboies, no canto claro
dos clarins, nos passos firmes da tropa,
no clamer das multidões.
'mas
O sol que brilha
pontas das armas doe teus soldados é o mesmo sol,
testemunha do teu passado de glórias, o
mesmo sei que durante quatro séculos
assiste a formação da Nacionalidade.
Ele viu as marchas dos sertanistas, brilhou sobre o ouro que escorria do peito
das montanhas, iluminou as margens do
9o Ipiranga, clntilando nas espadas dos
cavaleiros, como esteve presente nas batalhas de Guararapes. rie Curupaili. dc
Lomas Valentinas, de Tuiuti, do Riachuelo Ele pode dar depoimento sobre
os fatos que assinalaram a trajetória
do teu povo no tempo.
Os brasileiros põem os olhos nas
tuas cores, emocionadamente. O verde
lembra-lhe» as florestas amazônicas, os
pinheirais do sul, os campos que se desdobram nos planaltos, as palmeiras desfraldadas e aquela '-mares bravios" que
"perlougam as alvas
praias ensombradas de „oipielros" despertando-Ihes, na
mente, os cantos dos seus poetas e o gor}eio de seus pássaros O amarelo reflete
as alvoradas e poentes de ouro puro como o das nossas minas, as centelhas de
luz dos lopázios e o esplendor vegetal
ios frutos maduros. Mas, no centro, na
esfera azul que representa o céu de nossa Pátria, ostentas as constelações do
hemisfério, destacando-se o Cruzeiro do
Sul, roteiro de navegantes e roteiro de
nosso destino cristão.
Ostentavas, nos primórdios da nossa
vida independente, a esfera armilar,
que
nos enchia de orgulho ao considerarmos
a uoss-i origem mais remota, dando-nos
a consciência «te que somos descendentes
dos desbravadores dos oceanos, cuja estiros ilustre continua em nós. Depois,
marcand* sempre of passos da nossa
Historia, eplocaste, sobre a esfera, as
armas imperiais, ínciPindo-nos o sentido da unidade nacional e da
grandeza
de nossa missão no continente e no mundo Ma- vindo a República, os dois simbolos anteriores como que se ampliaram
•esumir.do
as descobertas
de novos
mundos e a «instrução de um
grande
império na Imagem do Armamento,
somos o único povo que liga seu destino
aistonco ao infinito sideral.
Somos o
povo que, n» Sl_er do poeta, tem "ouvido
capaz tle ouvir e ds entender estrelas"
E' o nosso idealismo, é a inspiração
da transeenrtstitaltdade da História
é
espírito rios conquistadores dos mares,o
transferido «ara as aspirações celestes
e o sentimento cristão da nossa
como oa pastores do Evangelho, gente'
com os
.'¦ '**3 ^o céu.
Para
sabermos
verdadeiramente
amar-te. Bandeira do Brasil, não
vemos limitarão entusiasmo com nos desaudámos, quando passas vitoriosaque te
nas
paradas militares, ou quando te de-fraldas nas horas solenes dos atos cívicos
Se representas a Pátria brasileira, devemos servir te. não só com o sentimentalismo que em nós despertas, mas com
o
firme pensamento de nossos deveres e
a
compreensão de nossas realidades
Devemos cultuar as tradições de
que pruvieste, devemos cumprir nossas
obrigações de cidadãos do Brasil devemos vigiar pelas instituições democráticas resumidas em ti. devemos cultivar
em nossos corações o espirito de saerfício pelo bem do nosso País. devemos
dedicar-te nossa vida sem temer a
morte.
Que caria brasileiro, ao contemplarte, ponha a mão na consciência e
se pergunle: que tenho feito e que devo fazer
para honrar õ pavilhão sagrado da minha Pátria?
Enquanto d reduzido número
dos
que yisionam mais claramente os nossos
problemas esforça-se numa
obra
de
construção; • enquanto uma
consciência inicial vai-se alargando até
atingir
a mtegraçao absoluta do Todo Nacional
— serás (o Bandeira Verde
e Amarelai)
de
adiamento
permanente
^^âCRcie
de
dissojiiçoBs~-8ú^de__marefiàs- erradas^, a idolatria qUe embrevecé e
que ensina â
Voz apa-iguadora para a nossa
inquietude; afasro pára as nossas anpústias; idioma único
pára esta confusão
babelica de raças em mistura, de Incompreens/~3 e de lutas; espelho da terra
em que pretendemos objetivar os fenôrnnos complicados do nosso drama sociai; cabeleira verde da
Iara-Pátria,
que todos fitam, a ponto de não verem
mais nada em redor...
Vais arenando, levando inebriada
de t-ónho esta humanidade heterogênea
que se transforma e unifica ao sol da
América para ser Grande Humanidade
do Futur&i
'
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FUSÃO

UACIIAEL DE QUEIROZ
RIO — Bompra formei entre os partida'
rios da fusão entra o Estado do Rio e a Gua.
nalwa; por espirito de simetria, por amor
ao equiUurlo geográfico, e uté mesmo por
devolver à Velha Proquestão de equidade: cabeça,
de que fora muvíni-li a sua grande
Mas agora, n&o sei. Ulumamente andei
viajando pelo Estado do Rio, vi seus progres
sos e seus problemas, alguns seríssimos. _•
piwi_o descobrir se na verdade a Guanabara
estt em condições de assumir como seua 0s
desafios qut farpeiam o Estado do Rio, deixando-o lardeado de dardos como um touro
por bandariihas.
Aquela sueessaa jnterminável de morros
des-alvados, onde outrora se desdobravam os
calczaís dos baiões, parece que agora só tem
un. nono — a erosão. Mal comparando, há
mu'tas regiões do listado do Rio onde o sertanojo nordestino sa sento como que em casa — na paisagem risplaa, na agreste pobreza. Al'As, creio quo um político fluminense j4
di«so que o Est.ado do Rio é o Nordeste do
Centro-SulE parece que sofre também do
mesmo atraso politico, tendo no caclquismo,
tradicional e difícil de erradicar, um dos seus
pioves males. E verdade qua as potencialidades do Es
tado ao Rio também são imensas, se pensarmos eni termos da Industria e de turismo. As
cidades Industriais parecem crescer em ritmo quase paulista e não há negar que talven nenhum outro Estado brasileiro tenha
tai variedade dt atrações — praia, floresta,
montanha, lagos, relíquias coloniais e imperiais — para oferecer ao consumo turístico.
O caso é que a Guanabara.Jâ sobrevive
tão encrencadamente Mal dando Conta de si
quo sevá se reintegrada à sua antiga matriz
também sobrecarregada de dificuldades?
Pois. segundo argumentam esmagadoramente alguns adversários da fusão, nessa
união o lado fluminense entrará com as potenciatlciades. mas o lado carioca terá que
entrar com o livro de cheques.
Reprovar o despovoada, ácudlr à vasta
leg«5o dos mal assistidos, repartir com eles
o q <e mal vai dando paro atender às nossas
próprias dlficuldides — s?erá isso a fusão?
E ainda há a questão dos políticos. Que
irrv.co tomiria a predominância? Não que a
política sarloca seja qualquer coisa boa. do
se auerer conservar com solicitude. Mas o
de temer, é que na fusão, com a sua caracte
ristien rpnltência. tanto 1â como cá sobrevlvam 'iistpmente os nlores. E piores há muitos. tanto cã como láMas que a fusão seria bonito, e l<3gico, a
reparador. issa seria. Os outros me esmagam
com irgümentos realistas falam em loucura
— talvez Pica, porém, a dúvida Acabar com
essa» anomalia de Guanabara, cabeça degolada t-elmnnrl* em viver fora do corpo, como
a .1° S Denis. é Irléia que ainda seduz os
espíritos mnls ortodoxos. E afinal, fosse lou
cura seria utna loucura generosa — e a generosidado. no remate de males sempre aca
bí> pairando dividendos. Muitíssimo mais que
o egoísmo;

SER OU MO SER

AUSTIUGÊSILO DE ATHAYDE
RIO — Esta', a o município paranaense de Francisco Alves em peno e alvorado regozjo da véspera de uma eleição,
quando o Tribunal Superior Eleitoral
mandou fechar as urnas. Dizem os telegramas que foi anorme a decepção do
povo, dividido em seus dois partitdos para uma discuta, sacundária para o resto
do país, mas considerada de suma importância para o município. Os juizes possuem a soberania das suas decisões dentro da lei o devem fcsi tido razão suficiente para trancar as partas ao eleitorado de
Francisco Alves.
Mas, csaqui da fora, o comentarista
político nãr entende direito quais foram
os motivos imperiosos da sentença
E
sobretudo não entende porque o povo de
Francisco Alves foi submetido a essa
«torture par Tespérance». Não teria sido
melhor e mais justo não entreter tão lon
ga expectativa até vinte e quatro horas
antes de furir-se no pleito? A Justiça é
como o coração humano; tem razões que
a própria razão desconhece.
Falamos sempre am democracia, elogiando as suas regras insubstituíveis na
organização politica das povos modernos.
Mas quando chega • momento de comprová-la, mesmo no aírculo mais elementar da sua org_nizaoão, que é o município, vemos com espanto surgirem grandes objeçõe3 às suas mínimas realidades.
Nenhum mal adviria desse confronto
par
Hilário no lugar remoto de Francisco Alves. Isso pensam os ingênuos, ainda muito crédulos. Nunca ae sabe
que conse
QjUências podem ser «iesencadeadás
num
livre episódio política, a traduzir,
quem
sabe. os anseios e a vontade de toda a
nação.
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POLINOTAS
rviotoiisia Informa a Deputado
Que Reina a Paz na Classe
Ocupando a tribuna oa tarde de ontem,
o deputaido Paulo Poli, leu a carta que recedos Proprie
beu do presidente dadeAssociação
Táxi da Região Melários e Motoristas
O lider dos motorlstropolltana de Curitiba.
tas esclarece quo «reina perfeita paz d
entre
os motoristas de
tranqüilidade
nraça o pertencentes à nossa Associaque a maioria Já tem
cão» após informar
conhecimento do entendimento havido entre o secretário do Interior e Justiça, Otávio
e o prefeito Jaime
Cesárlo Pereira Júnior
Lerner. Destaca que «com a providência pro
metida em licenciar-se um carro de Curitialternadamente, o
ba e um dos «Piranhas»
prublema seria solucionado até c fim. do ano
em curso».

Paraná Presente à Convenção
Extraordinária Emedeblsta
Brasilia, o vereador
hoje para
Viaja
j"*u*iis Faria que vai participar da Convenção Nacionai Extraordinária do MDB, convacada para amnhã, às 20h, nu edifício do
Senado Federal. No conclave será decidida a
tnnutcnção ou não da candidatura oposicioda
nista à Presideneia o Vice-1-residencia
República. Paralelamente à convenção..emedehista, estará reunido um grupo de vereadores do vários Estados da Federação, para
tratar d« assuntos relacionados aos subslclios nas cidades de menos de 200 mil lutliitantes. Os representantes às câmaras municipids deverão manter contatos com lideres
do IVIOB, como da Arena, na Câmara Federal e Senado, o possivelmente como o ministro da Justiça, professor Alfredo Buzaid.

Apelo Para a Duplicação de
Pista da Curitiba-P. Grossa
Falando na Câmara Federal, o deputado
manifestou sua
do Amaral,
Ivan Ferreira
satisfação
"na por ter saído ileso do acidente que
ttodovia do Café, o deputado João
sofreu
Vargas de Oliveira, seu colega de bancada.
Destarou na oportunidade aquele parlamentar a luta do seu companheiro pela duplicação da pista daquela estrada no trecho Curltiba-Ponta Grossa, um dos de maior movimento no Pais. Conclui o seu pronunciamen
to, fazendo um apelo aos órgãos eompetentes para que seja duplicada a pista da referida rodovia, salientando que «hoje leva-se
de dvas a tres hora para percorrer-se de automóvel aquele trecho de 100 quilômetros».
E' necessário atender sem demora a este ape
amigo João Vargas de
lo cio nosso' querido
Oliveira, que é também de todo o Paraná»,
acrescentou.

Sessão de Hoje Homenageará
Memória de Plácido de Castro
A AsseuiDteia Legislativa promoverá hoje, sessão dedicada à memória de Plácido de
Castro cujo centenário de nascimento está
sendo comemorado este ano. Representantes
das bancada*, da Arena e do IUDB usarão da
palavra discorrendo sobre o acontecimento
oficialmente a 12 fie denue transcorrerá
zernbro viudouro. Os oradores recordarão a
vida e a obra io rio-grandense do Sul que ao
integrou o
lado do Barão do Rio Branco,
atual Estado do Acre à comunhão nacional.

MDB Susta Tramitação de Voto
Contra o Presidente Arenista
do deputado
requerimento
Atendendo
Maurício Fruet, lider do MDB, íoi sustada a
tramitação administrativa de solicitação de
sua própria autoria, aprovado na sessão de
propondo a consignação
sexía-felva última,
cie voto de repúdio as declarações do senador Petronio Portela, presidente nacionai da.
A'ena, enquanto aguarda-se pronunciamento
daquele senador contestando entrevista que
lhe fora atribuída em jornal de circulação
nacional segundo a qual o dirigente arenista
teria declarado que os partidos políticos não
os recursos do
de gerir
teriam condições
Fundo Partidário.

Deputado Faz Reivindicações
no Setor dos Transportes

Varias reivindicações foram feitas pelo
deputado Fabiano Braga Cortes ao secretario Euro Brandão, dos Transportes e ao ditor Paulo Aguiar, do DER: a estadualizaçao
da «Rodovia do Papel», única estrada pavimentida e cuja conservação não se acha sob
a teston^abilidade do Estado; a isenção da
prefeitura de Xelemaco Borba do pagamento
da paite que lhe cabe, em face a convênio
inclusão da pavianteriormente;
firmado
Xelemaco Borbam-íntição asfáltica entre
Veatania-PR-U, no plano rodoviário do Es:
tado, ligando-a com a PR-H, em Piraí do
Sul; construção do trevo de acesso à «Rodovia do Papel» no Distrito de Imbaú; constração do trevo de acesso à cidade de Telemaço Borba, conforme projeto em poder do
DER; prosseguimento da pavimentação aso
fállic* no trecho posterior à ponte sobre
Rio Tibagi; recuperação do revestimento da
estrada PB-«. Uganáo-Tibagi a Ortigueira
via Telemaco Borba; revestimento e conserligando
intermunicipal
facão da estrada
Brandes Rios, Rio Branco, Rio do Peixe e Im
baú; revestimento e conservação da estrada
do
que l'ga Curiuva a Lagoa e a construção do
ramal ferroviário de Harmonia a Central
Paraná.

Aprovado Projeto Sobre Desconto
Feito ao Magistério Público

do LeFoi aprovado ontem pelo plenário
discussão, o
glslatlvo estadual, .em primeiradeputado
Gilprojeto de lei de autoria do
berto Carvalho, segundo o qual, cs vencimen
tos, remuneração e proventos dos integrantes do magistério Público, não sofrerão descontos de. qualquer natureza, salvo os previstos em lei, sem sua prévia autorização
Prevê
por escrito e com firma reconhecida
-e-5fe|etor-aln.1a,
^
que
„..n,i*,inc
^utorigac^Pgg
renorievpi-ao ser reno
j-_— ",.
descontos,
já concedidos, deverão
le,gai!;
deterinlnaçoes
as
vadas obedecendo
no prazo de 60 dias, a contar da data aa
publicação da noma Lei.

MDB de Contenda Elegeu
——¦—i«—*—

i———a———*—'

Seu Primeiro Diretório

.
Foi realizada domingo, a «™™2£ÍÁ««;
D<f£™!
Movimento
fcaordinárla
d.
de Conten
brasileiro, no vizinho município
to™"™»
a
co»
presença
cantou
k que
da reunia
validade
a
paia
pce.sârio
Fruet V»4Xff£W
íeputado Mauricla
* .^
M trabalhos do conclave, «"»*»»
Henrique
Filia,
*ão de Francisco
JgegJ
Santos Corteiio
froão Fleiter e Pedro dos
o
secretario
vice,
hos cargos de presidente,

kmmúm, t saecíássan*»1**

Vai ao Senado redução do ICM
RIO, 27 (Meridional — DP — Via Telex) — Em
reunião realizada ontem com os secretários do Fazenda do todos os Estados o mlnlstrto Delfim Netto dou
conhecimentos do itons principais do projeto de resolução quo estava sendo examinado na Presidência da
República, para ser encaminhado do Senado Federal,
iixundo as novas alíquotas máximas para o ICM a partir
do exercício de 1975.
A nova resolução, em 1978 e 1976 preva redução
do melo por cento ao ano, mas alíquotas das operações
estaduais; Prevô também roduçao Uo 1% nas alíquotas,
no mesmo período, daa oporações Interestaduais. A rosoluções foi enviada ontem mesmo pelo presidente da
República ao Senado Federal. Após a reunIBo da parta
da manha, o mlnlsttro Delfim Notto despachou com o
presidente Médlci, ocasião em quo entregou, aprovado
por unanimidade pólos secretários de finanças, o texto
do anteprojeto de Lei Complementar quo regula o mocanlsmo das Isenções do ICM em todo terrlttórlo nacional. Esse nnteprojoto também Itó a apreciação do Senado nos próximos dias.
REDUÇÃO
Segundo a resolução que estabelece reduções nas
aliquotas do ICM, na rogião Centro-Sul, nas operações
internas, a alíquota em 1974 prevista ó de 15%, em 1975
14,5% o em 1976 14%. Na rogião Norte-Nordesto, ondo a alíquota ô stualmento de 16,5%, passará em 1974
para 16% om 1975 para 15,5% e om 1976 para 15%.
Nas operações Interestaduais, a alíquota atualmente ó

de 13%, valendo para todas as regiões do pafe, estando, pola resolução, prevista redução para 12% em 1975
o para 11% em 1976.
Segundo destacou o ministro Delfim Neto, o objetivo da redução ó proporcionar um alivio na carga tributária e antecipação de um ano é para dar tempo aos
Estados para elaborarem seu3 orçamentos.
CONVÊNIOS
No prolongamento éa reunião com os secretários do
Finanças dos Estados, presidida pelo ministro Delllm
IntereslaNetto, Íoram aprovados diversos convênios
duals, de3tacondo-se os seguintes: 1) Projeto entre os
Estudos do Maranhão S.o Paulo, Pernambuco, Rio Gran
de do Norte, Santa Catarina, Bahia, Paraíba o Plaul,
para fixação do estorno do ICM na comercialização do
farelo de soja, algodão, soja. amendoim, de 5%; Farelo
e torta do babaçu o demais Insumos para rações animais, om 10%; 2) Estados de São São Paulo o Paraná:
Na exportação de rrentel e óleo desmentolado, o estordo
no do ICM será calculado sobro o valor Integral
ICM incidente sobra a matéria prima empregada na fabrlcação desses produtos; 3) Todos os Estados: pror• rogado para 1974 a entrada em vigor da escrituração
simplificada do livro modelo n.o 3; 4) Regulada a Isenção do ICM para a salda de obrus de artes e a cobrança
do ICM nas nogoclações com tais obras, sendo slgnatários todos os Estados, 5) Todos os Estado3: Ajusto ao
convênio que Instituiu c sistema nacional Integrado de
Informações economlcas-ltecais (SINIEF), autorizando

-•- secretaria da Fazenda a Imprimir notas fiscais modolos 1 a 2; 6) Todos os Estados. Estabelecer tratamento
tributário para ompresau oomatcials de exportação.
PROJETO
O presidente da República assinou ontem mensagem ao Senado Federal encaminhando projeto de resolução que estabelece alíquotas máximas do Imposto
sobre operações reletlvas i circulação de mercadorias.
é a seguinte a Integra do projeto de resolução e da
exposição de motivos que o acompanha:
RESOLUÇÃO
Estabelece alíquotas máximas do Impostto sobre
operações relativas a circulação de mercadorias.
Art. 1.o — A3 alíquotas máximas do imposto sobro operações relativas a circulação de mercadorias serão as seguintes:
Exarcloto
Exercício 1976 e subsequentea
da 1795
REGIÃO CENTRO-SUL
Mas operações Internas
15,5%
,14%
11%
Nas operações
Interestaduais 12 %
Nas operações de exportação 13 %
13%
REGIÃO NORTE-NORDESTE
Nas operações Ir.ternas
15.5%
15%
Nas operações
11%
Interestaduais 12 %
Nas operações de exportação 13 %
13%
Art. 2.0 — Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrárlo.

Amazônia

Intehtoim
VÍTIMAS RECEBEM HOMENAGENS
RIO, 27 (Meridional — DP — Via Telex) —
As Forces Armada3 vão reverenciar hoje a meinori.-i dos 133 brasileiros mortos na madrugada
de 27 de novembro de 1935 quando da Intentona comunista. A data será lembrada em todo o
pais. As nove horas o presidente Garrastazu Médici irá a Praia Vermelha para participar da cerlmonia em memória dos mortos. O orador oficial
da cerimonia será o general Rolnaldo Melo de
Almeida, que falnrá em nome das Forças Armadaa.
O Ministério do Exército distribuiu Ordem do
Dia que sorá lida em todos os quartéis acentuando que "na solidariedade todas aos irmãos celfados no cumprimento do dever, mantenhamos
vivos o repúdio ao comunismo ateu, e decidido
o animo de dai perenidade aos Ideais democráticos de nossa gento, para edificação de um Brasll que queremos cada vez mais forte e cristão".
EXERCITO
E' a seguinte a Ordem do Dk «Io Ministério
do Exército:
"Nas solenes celebrações ds hojo, em
que
a. alma nacional, envolta om crepe chora a memória dos bravos tombados à traição por defenderem nossos princípios cristãos • democráticos,
o quo sobreleva ó a fé no cumprimento do oover",
"Merca de Deus, o solda** brasileiro, em
novembro de 1935, fez-se forte até o heroísmo ao
contrapor-se, com energia desassombro e o tributo da própria vida à selvageria dos agentes
do comunismo. E o Exército rochedo inabalável
da nacionalidade, uma vez mais cumpriu sua
missão. A mesma fé — e inquebrantável constancia — levaram nossas Forças Armadas refletindo Inelutávels exlg9ncias da Nação, à vitoriosa revolução do 31 de março de 1964, que
destruiu outra tentativa, diferente na forma, de
Implantar o regime marxista-lenlnlsta no país, desIa vez com a conivência de homens do próprio
Governo.
MEU CAMARADAS
Nos dias aluais, em qus se desenvolve lonvável esforço para tornar realidade a paz universai, não se modificou a conduta do movimento comunista Internacional: A hidra vermelha persegue o mesmo objetivo da estender seu domlnlo totalitário sobra o mundo livre o guarda inalterado. a substancia ideológica que lhe confere
faculdade mimética de esperar o momento da
ação e ajustar métodos e técnicas às peculiar!dades do ambiente. Escudado na paz que pretende a seu feltio, alterna «titudes de "coexistenda pacifica" com a apologia da violência e
luta armada,- Busca minar a disciplina e enfraquecer as Instituições militares, na convicção de qus
os povos Indefesos não tem o direito à escolha
de seu estilo de vida e nem mesmo à soberania".
"Como
parte de um todo a quem a pátria
confia seus filhos para a vida o para a morte,
na tarefa de defendê-la, tenhamos sempre presente que a guerra moderna, co» todo o poder
das armas, é sobretudo uma lula de forças, mo-

GEISEL EM VISITA DE 5 DIA5

rais, em que vencerá aquele que tiver mais fé em
seus ideais. Assim, é Imperativo exercitar a coesão prolissional. pela instrução, enquadramento e
aperfeiçoamento da capacidade oa comando em
todos os escalões; E manter preparados os quadros a a tropa, pelo culto das virtudes militares
e do espirito nacional."

MANAUS, 27 (Meridional — de Genilson Cezar — DP) —
Pcuco menos de uma hora depois que desembarcou procedente
do Rio do Janeiro o general Ernesto Geisel, candidato da Are
na à Presidência da República cumpriu um intenso programa de
visitas as Obras do Governo do Estado e a Refinaria de Manaus,
pertecente a Companhia de Petróleo do Amazonas, dando Inicio
uma vlsRa de cinco dias a região norte do país.

Soldados, na solidariedade total aos Irmãos
ceifados no cumprimento do dever, mantenhamos
vivo o repúdio ao comunismo ateu, e decidido
o ânimo de uai perenidade aos Ideais democráticos do nossa gente, para a edificação de um
Brasil que queremos cada vez nais forte e cristão".

Cavalcanti da
ministro Nona
Sempre acompanhado do
Agricultura e do seu assessor Coronel Gustavo Moraes Rego des
de o Rio e do governador João Valter de Andrade, o futuro pro
sidente visitou durante três horas c mela as obras de reformas
do Teatro Amazonas inaugurado em 1896, a p.=tocão de tratamen
to d'água da Companhia de Saneamento de Manaus, que abaste
cc a cidade com as águas do Rio Nesro, a Companhia Elétrica de
Manaus.

AERONÁUTICA

T

E' a seguinte a ordem do dia do ministro da
aeronáutica, Araripe Macedo, pela passagem de
mais um aniversário da Intetoiia comunista de
1935:
"Na madrugada de 27 de novembro
de 1935
a noite escondeu a face dos traidores, mas ao
nascer do dia Já brilhavam para a história os nomes dos horois tombados no cumprimento
do
dever.
A Intentona comunista da 33 é. sem dúvida,
uma das páginas mais tristes da história da República. Foi o ápice de uma crise, onde a debilidade econômica e a fragilidade política da época serviram de pano de fundo para um movimento eminentemente Ideológloo, planejado
e
dirigido por estrangleros e levado a efeito por
maus brasileiros. A organização social e política da nação foi posta em risco, pelo radicalismo
de poucos e pela complacência ou desconhecimento de muitos.
A sordidez dos métodos empregados, desde a
traição até o assasslnlo de companheiros adorme
cldos, retrata, em toda a sua crueldade, o clima
de violência e a privação da nzfio que caracterizavam os grupos extremistas do PCB. A estrategla de então não mudou, consistindo em assumir o controle dos partidos políticos através
da demogogia oportunista; De grupos trabalhistas. através das campanhas reivindicatorlas; Dos
trabalhadores do campo, mediante falsas promes.
sas e das classes estudatnls, pela exploração do
idealismo e do entusiasmo próprios da Juventude. Mas os bárbaros episódios de 1935, tão ciaros e significativos não foram suficientes
para
alertar as novas gerações e chegamos, assim, aoB
dias sombrios da 1964. Mais uma vez falou mais
alto a voz da razão e, em defesa da liberdade
contestada, fomos às ruas para. Irmanados com
a maioria lúcida deste pafs, reafirmar a nossa vo
cação democática e salvar a nacionalidade
o
jugo comunista.
Ao reverenciarmos, 38 anos após a memória
do3 que tombaram em defesa de nossas tradições
devemos permanecer unidos e atentos contra as'
solertes manobras do Inimigo; somente assim o
sacrifício de suas vidas não terá sido em vão.
Este é o nosso dever para eom a pátria, cuja
honra, Integridade e Instituições Juramos defender com sacrifício da própria vldal"

FÓRUM POÜTICO

Eteivino Lins propõe o
fim do Título Eleitoral
válida paa*a o reconhecimento da possibilidade
Eteivino Lins, ex-governador prjrnambucano
de criação de uma carteira de identidade que
e atual deputado federal pela ARENA, veterano
lolítico, o mesmo parlamentar que propõe seja
possa servir a vários fins, inclusive o eleitoral,
ntregue à Justiça Eleitoral o custeio das dospassivel de anotações, entre elas as de mudança
,de domicilio, de estado civil, de comparecimento
pesas com condução e alimentação do eleitores
às urnas.
rurais em dia de eleição, está propondo outra
idéia cora vistas a poupar as finanças dos paiMas já que. estamos aqui registrando uma
tidos, que, reconhecidamente, são muito precá..ages tão destinada a poupar recursos partida,
ria. Eteivino, que reconhece serem bastante airios, anote-se que o presidente regional do MDB
tos os gastos com alistamento eleitoral, defende
paranaense, deputado Muggiatü Filho, criticou,
a idéia do cancelamento do título eleitoral como
da tribuna da Assembléia, sexta-feira passada, as
instrumento compulsório para que o eleitor posdeclarações do presidente nacional da ARENA, sesa voltar, por considerá-lo Inteiramente
desne
nador Petronio Portela, a propósito do Fundo Parti
cessário, pois há outros, de uso obrigatório, que
ôário. Petronio, como aqui comentamos, desanimou
podem substitui-lo para a identificação do por.
a expectativa de presidente regionais de sua legen
tador como de maioridade e alfabetizado, portanda quanto a uma próxima distribuição dos recursos
to sujeito à obrigatoriedade do voto.
desse Fundo, manifestando a oposição de que os
fato, o deputado pernambucano
De
propõe
dois partid*s não se encontram ainda em condio título de eleitor seja substituído,
que
para
fins de alistamento eleitoral o apresentação de
ções de conceito público para gerir tais recursos.
Muggiatti íaz mais qu» contestar tal ponto de
prova de identificação perante a mesa da secção
vista: requereu seja enviado pela Assembléia ao
eleitoral em que íor inscrito, qualquer destes
documentos: Carteir» Profissional, Certidão de
presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Djaci Falcão, pedido no sentido de que
Reservista, Carteira de Identidade Sindical, Cai*,
sejam tomadas as providencias cabíveis para a
teira de Identidade. Ao se alistar, o portadoro
apresentará _e a JiistieâTSIeitoral ali aporá siu dlstririuislo_da8_cotas a que fazem jus os par.
tidos, na forma precoiuzadã (reguiameatada
carimbo, e colherá no documento todos os dados
relativos ao portador — filiação, data e local de
pela Lei Orgânica dos Partidos. NO texto de seu
requerimento, o dirigente oposicionista salienta
nascimento, dia da inscrição, número do documentos que a instruiu, etc. — podendo, assim, a
que as agremiações políticas atualmente existentes vêm lutando com enormes
dificuldades
referida Justiça inscrevê-lo em suas fichas co.
financeiras para sobreviver, dificuldades essas
mo eleitor e ficar a secção eleitoral em que pasano
sara a votar.
que se verão aumentadas com o próximo
politico, em face das eleições que ee realizarão
A proposta é, certamente, digna de estudo,
em 15 de novembro de 1974. Argumenta, tamembora nos pareça que dos quatro documentos
bém,
que o dispositivo legal de que nenhum
citados apenas um, a Carteira Profissional, for.
candidato a cargo eletivo, sob penas de cassação
nece oportunidade para que o presidente da secde seu registro, poderá efetuar, individualmente
ção eleitoral possa atestar que o eleitor ali vodespesas de caráter eleitoral, inclusive com ali»,
tou e em quo data, como ora é feito no TituKo
tamento, arregimentasse, propaganda e demais
Eleitoral. Esse atestado é indispensável, não só
atividades definidas pela legislação eleitoral, depara ressalvar o eleitor do pagamento de multa
vendo processar todos os gastos através dos par*
por descumprimento de seu dever cívico, como,
tidos e comitês. O Fundo Partidário foi criado
no tocante, por exemplo ao servidor
público,
com o finalidade de prover os partidos de re.
para que possa receber seus vencimentos relacursos para o custeio de taiB despesas, concluiu
tivos ao mes da eleição.
o deputado^
Wa verdade, a nosso vet a idéia é sobretudo

SEGUNDO DTA
Em seu segundo dia em Manaus o general Ernesto Geisel
Nacional de PesquI
fez uma visita as instalações do mstituto
lias sobre a região, onde o futuro presidente esta hosnedado, e
Distrito Rodoviário
fez ainda, uma visita u neée do primeiro
Federal do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.
TAMBÉM VISITOU
A Rodovia BR-319, Manaus/Porto Velho. a primeira via de
acesso por terra a capital amazonense concluída há pouco mais de
ScHa meses, mas ainda não entregue totalmento ao tráfeeo. De
treche* da rodovia o
general
pois de percorrer um pequeno
Geisel almoçou eom sua comitiva no município do Careiro.
CHEGADA
O jato bl-reator HS-125 pa Força Aérea Brasileira que trou
xe o general Geisel a Manaus, fazendo escala em Brasília e Cuia
hã pousou no Aeroporto dn Ba.se Aérea de Manaus âs 14h45min
(hora de Manaus), Um forte oscmema <5e segurança protegeu
sol
a chegada do futuro oresidente Inclusive sendo utilizado
dados nortatido metralhadoras em toda a extensão iVa pista do
Aereporto.
O dosemborquo ocorreu no aeroporto da Base Aérea onde
o futuro presidente já era esperado distle o meio dia pelo go
vernador João Valter de Andrade o Vice Governador Euclldes
Carvalho é o prefeito Franfc Habrajm Lima. Que veio a Manaus
para abrir o curso de informação política da Arena, além dos
comandantes militares da região. Apesar do todas as tentativas
feitas junto ns autoridade? encarregadas pela segurança do fu
turo presidente, os jornalistas foram proibidos de nenetrar nas
dependências do aeropc-rto, cujo acesso foi fechado cerca
de
tres horas antes da chegada do general Geisel.
Apôs desemharcar o general Geisel seguiu num LTD nreto
do go*-erno do Estado para o conjunto residencial do INPA. on
de ficará hospedado durante sua permanência em Manaus Gel
sei <ez o percurso do aeroporto. A Kívte do TNFA em comtianhia
dc govenador João Valter e do Coronel Gustavo de Moraes
Raso,

ICM
SP NÃO PREJUDICA OUTRAS ÁREAS
BllAilLiA, 27 (Meridional — DP —
Via Telex) — O sr.
Carvalho Pinto tArena-SP) afirmou ontem uo Senado, no
que
diz respeito ao recolhimento do Imposto de Circulação de Mer
cadorias que seu Estado, longe de se desinteressar pelas condições de áreas menos desenvolvidas a elas não tem faltado, no
limite extremo de suas possibilidades, com a contribuição de seu
trabalho, dos seug capitais, de sua técnica, da sua compreensão
c da sua solidariedade.
«Não Se pode admitir, assim — prosseguiu — o slmplismo
daquelas que desejam atribuir ao crescimento das regiões indus
triais o atraso de outras áreas,, ou desvario dog que preten
dem o bloqueio dos pólos dinâmicos da industrialização, como se
a contenção regional do progresso pudesse beneficiar a alguém
num estranho e arrasador processo de punição á capacidade rea
Iizadora de desestimulo à expansão econômica e de primário ni
velamento por baixo».
ALTERAÇÃO
Lembrou referiu-se às diversas opiniões c sugestões ofere
cídas em favor de uma alteração na sistemática -.do ICM, umas
preconizando a íederalização do tributo, outras objetivando o
capítulo das operações interestaduais outras propondo a criação
de novos fundos ou se voltando para o fundo de participação dos
Estados e Municípios no momento em que tudo isso ocorre, im
põe se ponderações de bom senso e do animo construtivo que
nos inspiram no propósito que é comum, por certo, a todos os
Estados da Federação, de combate intransigente às disparida
des regionais.
«Mesmo porque acrescentou, elas geram injustas desigualda
des sociais, amesquinhani o mercado consumidor indispensável
ao desenvolvimento econômico e suscitam incompreensões e lios
indesejáveis à
tilidades inter-regionais profundamente lesivas
unidade do pais. Assim como as desigualdades no plano social
— Igualmente indesejáveis sob os aspecto hsumano, econômico e
político, devem ser ela* objeto de permanente e vigorosa repres
são do Estado, sob pena de faltar o mesmo a elementares deveres
de respeito à criatura humana e de preservação da própria uni
dade nacional...
RIQUEZA

~^S~põi outro motivo
que a Arena des
tacou em seu ideário político, a «justa distribuição de riqueza
nacional para o fim de elevar a renda individual e corregir as
disparidades regionais». O srí Carvalho Pinto falou que as dis
paridades sempre existiram em todas as nações. Entre áreas
férteis e áreas deserticas. Entre regiões despovoadas e regiões
de concentração demográfica. Entre Estados desenvolvidos e
Estados pobres. Entre' municípios atrasados e municípios aáian
tados entre cidades decadentes e as metrópoles transbordantes
de civilização e progresso. Entre os centro culturais avançados
o os núcleos populacionais estacionados no
passado. Entre os
bairros opulentos e o submundo das favelas e dos mocambos.
Assim também entre a clasae privilegiada dos que representan
do dez por cento do população usufruem perto de 5Qf% da ren
da global dò pais e a camada inferior daqueles que constituindo
40% da população dispõem apenas de 9% da renda. São, em re
sumo. das disparidades que se entrecurtando e opondo ou acumu
lanslo efoltos levaram o abalizado sociólogo Roger Bastide
a
resumir not Itulo do seu livro uma ineauivoca realidade; "Braeil tens dos cjjDtrasteíi.

EM POUCAS UNHAS
'Trote" em
Governador Dá
Prefeito de Dois Vizinhos
O GOVERNADOR Emílio Gomes, aue sexta-íeir»
estevo em São Jorge do Oeste, no Sudoeste pa*
ranaense, o quo amanha volta àquela região pa»
ra na cidade de Doía Vizinhos Inaugurar o slstema de abastecimento da ígua, dentro das comemorações do seu 12.o aniversário de emanet
"trote" no prefeito da.
pação política, deu um
qucle município, Ervellno Colttll Sabendo <iue o
chefe do Executivo do Doi» Vizinhos está prep*
rando uma grande festa para recçbü-Io amanhã,
Emillo Gomes combinou com um de Bens asse»
sores para na hora em quo citlvesBe conversa»
do com Ervcllno Coleltl, que foi a Sào Jorge do
Oeste pnrn recepclon/i-lo, fo«so » ele c confirmas.
so paru quarta-feira uma audiência que o gover»
nador havia solicitado om Btasflia.
NO MOMENTO em que o e°v<irnídor conversava
com o sr. Ervolino Colettl, • asseitor, incumbld«
de dar o recado e quo davla alegar •'¦•o conhecer
D prefeito de Dai-, Vizinhos, chegou ao ar. Emílio
Gomes e transmitiu a noiídn, «üzendo qus unt
telex recebido minutos antes de sair dc Curitiba
solicitada em
dava conta de *-,'¦-. n audUncla
Brasília havia sido marcada
para quarta-feira.
comparecer
a
nio
Assim o governoder
podaria
festa de emancipação política de Dois Vizinhos e
que o teu prefeito devia »«r avisado da impossrdo governador. O
bllldade do comparecimento
prefeito, que estava ao fade e a tudo escutara,
*w»
quaso tovo urn colapso. Mudou do cor, ficou
recepção
festa
e
na
na
que
paciente, pensando
estava preparando para o governador e que ago»
ra falhara. Passadas algumas horas, Emillo Gomes
chamou o deputado Ivo Thomazonl e contou a es>
tória, pedindo para o 1'der do Governo dosfazei*
a brincadeira. Só então o prefeito voltou ao noi»
mal e se sentiu compensado por ter ido de soa
cidade a São Jorge do Oeete para receber o go»
vernador Emílio Gomes e com elo acertar deta»
lhes da visita do ehefo do Executivo paranaen**
ao seu município.
DEZ FORAM os municípios catarinenses que tW
veram arrecadação do imposto sobre Circulação
de Mercadorias superior a 1 milhão do cruzeiro^,
em setembro último. A posição de todos os m»
nicipios de Santa Catarina, cora relação ao IOM^
Estado;
foi publicada no Diário Oficial daquele
em 7 do corrente mês. Os 1* municípios que maia
Blumenaifc
arrecadaram foram os de Joinville,
Criciúma, Jaragoa
Lages, Florianópolis, Gaspar,
do Sul, Brusque, Concórdia e Itajaí.
ouvir
EM ÉPOCAS ainda recentes costumava-se
criticas sistemáticas à policia, vindas; de todos oi
setores da comunidade, insatisfeita com a meia
ciência dos defensores da Lei. Atualmente, a situação o diferente senão favorável aos organismos,
policiais do Estado, pois esfes, eom perspicácia tf
dinamismo, estão corrigindo' suas falhas e Imprlí;
mindo nova mentalidade ao setor. Graças a essa
esforço, que se traduz na melhoria de pessoal «
de hoje |á se noa
de equipamentos, a polícia
apresenta com outra Imagem. E com ela o reco»
nhecimento da população, «través de seus repre»
sentantes. Recentemente, a Câmara Municipal da
Ponta Grossa aprovou voto de congratulações za
local, e seu ad.
bacharel Ari José Elias, delegado
"pois mudaram comple»
|unto, Leônidas Ggsman
tamente a feição e o conceito que até então H»
nha a policia, transformando-a em um órgão da
respeito e de honestidade".
OS POSTOS de Auxíllo-Natalldade e Funeral, da
Aposentadoria por Velhice e Especiais e de Apo,
sentadoria por Tempo de Serviço o Abono Pet>
manêncla, do D-iTS, terão bovos endereços, a par*tir de amanhã. O primeiro passará a atender na
rua João Negrão, 21 — 2.o andar, safa 201; o se*
gundo na rua 15 de Novembro, 870 e o terceira
na rua 15 de Novembro, 876.
SE PAR aprovado um projeto que tramita na CLmara Federal todos que forem obter a Carteira
dc Trabalho terão que se submeter a exame co,
pro-parasitológico, A instituição desse exame ob.
jetiva o diagnóstico da parasitose, e oferecer ao
Poder Público mais um instrumento de combato
a propagação da esqulstossomose c o amarelão,
que atinge a cerca de 10 milhões dc brasileiros.
O VETERANO radialista Sérgio Praga transferiu»
so para a Ráõia Cruzeiro do Sul. Juntamente com
Silvio Ronald lan«
José Domingos, Borges Süt* o "Jornal
da Manhã]*.
o
cará, dia l.o de deíembro,
Também o programa "Relembrando" — criação
de Sérgio Fraga — estará na Rádio Cruzeiro do
Sul aos domingos das 8hSta?in às 10 horas.
COMO PARTE das programações eorreemorativas
¦o 44.o aniversário de fundação do Instituto Néo.
Pitagórico e o 104.o aniversário de nascimento da
Dario Vellozo — seu fundador, a Loja Teosófica
do Paraná realizará reunião em sua sede, a rua
Zamenhof, no Juvevê. A solenidade terá inicio às
20h30min t!c hoje.
O ADIDO de Imprensa do Consulado da Franç%
em São Paulo, Jean-Paul Sarrautte, chegou ontem
a Curitiba para acompanhar a visita que o embaixador francês, Paul Fouchet, faz hojo e ama»
nhã à Capital paranaenae.
NAS ÚLTIMAS 48 horas, o
cipal atendeu 301 pessaas.
mento m> PSM chegou a
dá uma média mensal de
diariamente uma média de

Pronto Socorro Muni.
Neste ano o atendi»
60 mil pessoas, o que
5.454 atendimentos a
111 casos.

COM A PARTICIPAÇÃO do Paraná, começa 5.»
Brasileira
feira, em fortaleza, a ll.o Seminário
aprofundar
visando
de Planejamento Familiar,
os conhecimentos a respeito do Planejamento Fa»
miliar; permitir um Intercâmbio de opiniões sobra
esse pi*
abrangidos
por
os diversos setores
nejamento e ainda analisar a realidade atual bra»
sileira quanto ao prehlema e propor soluções e
sugestões para a e-tecução o melhoramento doa
Seminário, promovido
programas existentes. O
pela Sociedade Civil d« Bem-Estar Familiar iM
Brasü, irá até dia l.a de dezembro.
TENDO em vista o grando número de acidentes
nas rodovias, o
do tráfego que está eeorrendo
DNER voltou a alertar aos usuários das estradas
para que dirijam eom cuidado redobrado, em fa»
ce das cond'c5es_exce|»>clonals de iicvaclro nas roí
-dovlãs7~AcõnséTna7 sempre que
possível, evitai
viagens à noite, neste período. Em todos os po*
tos de nedágio e d» Poifcla Rodoviária Federal,
advertidos quanto as
os motoristas estão sendo
precárias condições de visibilidade nas rodovias.
ENQUANTO um depu+edo do Rio de Janeiro afi»
da
ma na CSmara Federal que "a participação
mulher brasileira no mercado de trabalho sofre
as mais variadas restrições, por forca de falhas e
distorções da própria legislação trabalhista, qu*
afetam não só o bem-estar da sociedade brasileira com a sua própria estabilidade'*, no Paraná
uma mulher passava em primeiro lugar nas prOvas escritas no coneurso para provimento de• cal»
gos de juiz de Direito de Entrância Inicial. Maria
Homi Kinashi, disputando com outros 19 cindidatos classificou-se eai primeiro lugar, com média
8 60 Ela iá exerce a magistraturn
como
jolz
Substituto e nunca encontrou nenhum proí-lcai»*.
sas diuoesaa comarcas que já substituiu.
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O sr. Ivon Luw de Oliveira,
presidente da AGÁS (Associação Gaúcha .a. Supermercados)
disse, à imprensa, que os dirigentes de cerca de 2.000 su.
400
permercados — cerca de
empresários — do Sul ao Braasli (São Paulo, Farand, SantaCatartna « R. G. do Sul) deoidiram reunir.se cm coaatvenção, em iii.if>;n, no recinto da
Tucnal — I Feira Industrial e
Tecnológica
da Alimentação,
cm Novo Haimburgo. A deliberação de realizar a Primeira
Convenjão Sul Braaslleira de
Supermercados na Tecnal
iol
adotada pola diretoria executiva da AGÁS, depois do con.
sulta à ABRAS
(Associação
Brasileira de Supermercados) e
às
entidadea regionais,
APS
(Associação Paulista de Supermercados), APRAS (Associação
Paranaense doi Supermercados)
e ACTS (Associação Catarlnenase dos Supermercados).
COMBUSTÍVEL
O óleo diesei e os lubrlflca^
tes utilizadas pela*
embarcaçoeas nacionais ou írotaelas com
as prerrogativas de bandeira
brasuetra gozarão do isenção do
imposto unaco sobre lubnXicuntes e combustíveis líquidos, do
acordo com projeto
aprovado
pela câmara. A proposição es.
tubelece que sonwnte terão a
isenção as empresas de navegações brasileiras autorizadas
a
íuncaonar pela Superintendencia Nacional da Marinha Mercante e que operem em linhas
regulares na navegação de cabotagem fluvial e lacustre.
CHEQUE
Dentro de um mes o chequeouro do Banco do Brasil com.
pletará cinco anaft de implantação, apresentando cerca de 320
mil depositantes deata natureza.
O limite máximo de contratos
atualmente, é de Cr? 20 mil, o
que significa uma garantia da
CrÇ 2 mil por cheque. O limite de contrato mínimo é de Cr$
2 mil. Em juMho último a mé.
dia contratada, por cliente, era
de CrS 8,4 nül. O cheque-ouro
funciona como um crédito rotativo, por 179 dias, renovável
automaticamente, desde que sa.
tisíeitas as condições da existencia de «saldo médio». Assim, quando esgotado o saldo
normal da conta do cliente, seus
saques passam a ser cobertos
pelo contraio até o limite in.
dicado.

MAOUINAfllA
Após a recenU aprovação
pelo GDI e a devida liberação
pela Cacex, acaba de chegar à
Blumenau, procedente da Alemanhã, moderna maquinaria
que fará funcionai' a nova unidade fabril da Siemens, a par.
tir de janeiro proxuno. O investimenta, tanto tim maquuiaria importada como em nacional, compreende nesta primeira
etapa, 3 milhões de airuzeiros.
Esta maquinaria destina-se a
produção de Multipiex Telefonico de alta e baixa capacida.
de, empregada nas ligações telefomcas interurbanas e internacionais. Permite um grande
numero de conversações aimul.
taneas, através de um
ainico
íio ou canal de microonda*, po.
sibilitaado melhor
aproveitamento nas reue» ini«ruroanas
existentes 0u a serem instaladas, ampliando nuas capacida.
des de transmissão. Os primeiros Multipiex a serem labricados possiDiiitarão através de
um único üo ou canal de nu.
crondas,
melhor
aproventa.
mento nas r»des interurbanas existentes
ou a seres
instaladas,
ampliando
SUas
capacidades
de
transmissão.
Os primeiros Multipiex a serem
fabricados possibilitarão atra.
vés de um só fio de 3 a 2.700
conversações slntiütâneas.
BRASE.-POKTUGAL
Segundo iníormajao do Cexpar, a União de Bancos Brasi.
leiros acaba de criar uma tfivisão especializada na promoção
de negócios entre empresas do
Brasil e de Portugal, cujos serviços colocam _ disposição das
entidade» interessadas. Através
da Associação da União de
Bancos Brasileiros com o Ban.
con Português do Atlântico, o
maior estabelecimento
bancatia importada como em nacioda uma vasta fronte de pr.mo
çfio de produtos brasileiros neste pais ¦ em suas províncias
ultramarinas, oferecendo ao exportador bratóloiro, gem .nus
diversificados searviços de
proa.
joerrA* ** "''"twJntermagões
sobre uormss aduanéirasfebi^—
postos, perspectivas de consumo e qualquer outra Indicação
sobre omercado português.
INFLAÇÃO
O ministre 4a Fazenda disso
que o momento não é de pie.
visões, mas está certo de que
com as medidas ordenadas pelo
Í>residente Médlci, apesar do
quadro mundial d* brutal elevação de custos de alimentaçSo, o preço de vários produtos
e mercadorias v5o cair era de.
zembro. quando espera a meaoy
tasa és iaHajão do anoA

Café: Previsão da safra no PR
A qiiavta previsão üa safra cafeejra do Estado está sendo feita
simltanciimente cm 110 municípios paranaenses
por técnicos do Instiíuto Brasileiro do Café, tida como a última desío
ano e que deveio
resultar numa estimativa em torno de seis milhões de sacas,
segundo alguns.
Após uma reunião em Maringá é que foi iniciada a
previsão, durante a
discutiu-se o método de trabalho a ser implantado: por
jual
eDj, os técnicos do IBC permanecerão 10 dias nas regiões cafeeiras
levantando n previsão da próxima saíra, a renda estimada
para o café
p como está sendo feita a aplicação alo fungicidas, fertilizantes,
insctiedas e detensivos nas lavouras.
FERRUGEM
A° fÍi"
cJ?co"tro> •> presidente d.) Sindicato Rural de Maringá,
M/,
& Pereira, disse
Wilmar
XaMcr
que a safra não deverá
seis milhocs de s«cas, devido no grande ataque dc Ferrugem,superar
broca e bicho
mineiro sofrido pelos cafeieultores.
O exportador Waldemar Resende Damaolano
prevê que a nróxim* tafra será 50 por cento menor
que a normal por esles mísmos

Bancos
^BmmmmmmmWÊmmmmmmWm)

EM DEBATE NOVOS FORMULÁRIOS DO IR

dc sucessivas reuniões, na Secretaria da'
„
^ol 2,ss/mt0
l?ecelta
Füderaa, o aumento de 310 por cento cia edição
dos
novos manuais de imposto- de renda. Uma nota explicamUo as rajões do aumento será divulgada,
o custo total da edição passou para maals de Cr$ 8,1poismilhões
a ser
rateado entre os bancos,
O prosidente do Sindicato dos Bancos da Guanabara
disse que as reuniões «sao de rotina», enquanto extra-oflinformou-se que. em sua nota, a Secretaria da
cimente
Receita Federal pretende
mostrar
o novo
lnTirnmpnie dlfersrate dos anteriores,que contendo manual é
mais páginas, e tendo um novo lay-out, dal o aumento do preço
AUMFNTO ANTECIPADO
O Montepio Municipal vai abrir um crédito especial
4 milhões de erireires para a concessão de empréstimos de
de
Natal aos servidores da Prefeitura de São Paulo,
a serem
pagos em doze parcelas
Mesmo os servidores que já tenham retirado empréstimo pessoal poderão solicitar
o em
1-restlmo natalino. Ainda não foi fixttda a quantia a ser
emprestada a cada servidor.
Po" outro hdo o pagamento do salário de dezembro
aos servidores municipais será antecipado, devendo
comerar no dia 17 daquele mês. Aos servidores extranumerarios
(dn-nstas) será concedido adiantamento de 160 cruzeiros,
tendo fim vista que seus salários sempre são
pagos após
o dia cinco do mes peguinte

Decreto
FAZENDA REGULA COMPRA DE AÇÕES

O ministro da Fazenda acaba de expedir
portaria reguiando dispositivos do Decreto-Lel n.o 1.283 que estimu'a a _;.stdbiitç3o de dividendos
pelas sociedades anônimas
de capital aberto e a compra de ações novas
pelas pessoas
Hslca.s. Como dUpõe a nova portaria, do lucro
tributável
em cada exercício financeiro as sociedades
que
dividendos em montante superior a 25 por cento pagarem
do lucro
tributável no exercício anterior
poderão abater, na sua
íeclaraçao de renda, a parte excedente àquele limite
até
c máximo de 25 por a:cnto do lucro tributável do exercício
em qub ocorrer a distribuição. Fica esclatecldo
que a regra se aplica a partir do exercido financeiro corrente.
As pessoas físicas, a partir do ano vindouro,
poderão
abater da rsnda bruta, em sua declaração de rendimentos,
as bonificações era rlinhelj» recebidas de sociedades
anonlmas de capital aberto até o limite das importauicias
tenham sido aplicadas, no ano, na subscrição de ações que
no
minativas novas. Exige-se • comprovante da reaplicação
de dividendos ou bonificações, no qual devem ser indicados o nome da empresa, sen CGC e número e data de seus
registro, no Banco Central, como sociedade
gaoaima de
capital aberto.

RS
CRESCIMENTO DA INDÚSTRIA GAÚCHA

Õ Rio Grando do Sul deverá exportar no próximo ano uan
montante de 1,6 bilhão de dólares (Cr$ 9,7 bilhões), o
que represenlará uma participação de 20,5% n0 total previsto para as
exportações brasileiras, seguuao estimativa da Divisão Técnica
da Federação das Indústrias daquele Eastado.
A projeção eo baseia no creesimento tía indústria
gaúcha
nos últimos anos e no paralelo incremento das exportações
a
partir de 1972, quando foram exportados 4(14 7 milhões de dólares <Cr$ 2.8 bilhões), contra um total de 1'bilhão de dólares
(Cr$ 6.1 bilhões) previsto para este ano.
Segundo o trabalho da Federaçã» das lndústrals do Rio Grande do Sul, as exportações gaúchas registrarão um desemnenho
acuna da média nacional em termos dc Incremento de valor- enquanto om 1973 haverá um crescimento das vendas do pais em
torno de 44.1%. as exportações do Estado sofrerão
umn expansão de 127,6%. No ano que vem. conforme a FTERGS as
esportações braadleiras deverão crescer 40% ,. as gaúchas 56%
A Divisão Técnica da F1ERGS. com dados fornecidos por em
presârios. elaborou também uma previsão do comportamento das
sxportacóefa de manufaturados a nível set-rial. Calcados
e cou
ros estão em destaque, otrijt em 1972 o montante cx_ortad0
foi
dt» Cr$ aj40 milhões, passando ean* ano
para Cr$ 915 milhões e
no próximo amo para CrS 1.2 bilhão.

PIS
RENDIMENTOS EM DEZEMBRO
Os participantes do PIS, inscritos até 31.12.72, terão a sua
disposição, a partir do dia 26 d. dezembro próxima», os extratos
correspondentes ao segundo exercício financeiro do PIS, nos seus
«iaxmlcflios Bancários, ou seja. nas Agencias eam
que foram cadastradoe.
De 28 de dezembro até o dia 31 de março de 1974,
solicitar os saques das quotas de participação, segundo poderão
0 a-egulamento do PIS, ca casos de morte, invalidei
permanente, aposentadoria. casamento, compra o construção de casa
própria.
Os rendimentos das ajaotas de participação distribuídas no
ano passado calculados em 217.. poderão ser, também, sacados
no mesmo período.
No entanto, a Caixa Econômica Federal esclarece
os
rendimentos não sacados se Incorporam ao fundo, fazendoquecrêscer, ainda mais as quotas de participação daqueles
que confiaram na palavra da Caixa.

Técnicas
ASSISTÊNCIA RURAL EM SANTA CATARINA
Em Piorianópllls, cerca de 80 técnicos em extensão rural do Ea-tado eaítlveram reunidos no Centro de Treinamento d% Associação de Crédito e Assistência
Rural de
Santa Catarina - ACARE3C, atualizando as normas técni
cas para o cu-tivo do milho, fruticultura de clima temperado, irroz, feijão, trigo e cana-de-açucar, bem como
para as criações de sidnos, gado de leite e de corte.
RtaUzada anualmente, a sexta-reunião da pesquisa e
extensão rural congregando os técnicos que atuam na reae experimental catarlnease, do Ministério da Agricultura,
do Plano Nacional de Sementes, do Laboratório de Solos
da Se -r^aria tía Agricultura, do PLAMAN, do Laboratório
Fitopatologico além dos supervisores e coordenadores da
ACARESC.
Através de nova comissões específicas, nessa reunião
foram analisadas as diretrizes da pesquisa agropecuária
erc Santa Catarina b°m como a transmissão aos agriculto
res de conhecimentos sobre novas técnicas de eficiência

.ffozuDHivada pela» reda exgorimgatal catarinense*
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Do Estedo do Pr. - PN 1.00 10.000 1,00 1,00 1,00 10.000«
COMPANHIAS á-'-^J0-aÍÍ:-*.a*
1,00 1-000 1,19 1,19 1,19 1.18000
Acesita - OP
1.00 1.000,1,93 1,93 1,93 1.93oo„
Adtbos Paraná - PP
1,0» 2.366 3,00 2,98 2,97 7.O31 3r
OP
Belgo Mineira
1-00
300 1,50 1,50 1.50 480;on
Beroamo-OP
1,00 700 1,50 1,50 1,50 Uso2
Eucaiex-Or
1,00 3.000 2,20 2,20 2,20 6.600 On
Fator - ONE
Paraná EqulD. — OP .. 1,09 1.500 0,90 0,90 0,90 1.360 nn
1.0C 500 240 2,40 2,40 Uooon
Sane» - PP
1,01 750 3,95 3,95 3,95 2.96_,so
Vale - PP
Regional
Marcado
IBRASO — lnd. Brás de
1,00 600 1,30 1,30 1.30 850,00
Compensados — ON

.

RESUMO DAS OPERAÇÕES
Quantineds Cruzeiros

'

Bancos
Companhias

Bolsa dt Valores do Rie de Janeiro

&¦$

W
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Açõof que aompõem o IBV

-mi

'

ao governador Emílio Gomes, a im,ndüS,rÍal *» Cüri,iba- N« en«""o,
os srs. Jaime Lerner,
prefeito dé
Karlos Rischbieter,
presidente do

Cigarro
DÚSTRIA EM CURITIBA
Heages, Pariament, Phiíip Morris e Virginia Slims, dentre outras.
A subsidiária daquela empresa, em
nosso país, adotou o nome le Philip'Morris Brasileira de Cigarro, e conta Com
forte participação de capital nacional.
De agora em diante, nas mensagens
dirigidas a novos investidores de todo o
mundo, Curitiba e o Paraná
proclamar, com base no famosopoderão
slogan da
Philip Morris: "Come t» Marlboro Country".

Aymorê .
.'*9W*lt • •
Bradesco
Baaaorte . . ,..„'....
BINC
BCN . . ........j..L,.,
Blg lanlvest .,.,_.,..
Bahia
„
Brant Ribeiro
.....'
Bandetiante BBC
Cotlbra
Cresctnco
Credltum

1.163
2.886
0.594
0.9795
2.62
0.660
3.71
0.66
1.080
0.985
2.72
2.01
0.985
ÇelaP!eve
0enasa
. .
1.462
Hnasa .
2.177
0.947
Ü>P.ar
Fíouclal . . .;...
1.594
PIney
, 0.92?
Hemlsul . . .;.>.,
0.6198
3.588
|tau
Ipiranga
2.43
•ci
; 3.43
Lar Brasileiro
0.753
." 0.821
JJ-M.
M. Brasil
0.725
Nacional . . . "..'
4.867
Paulo WlllemseanV
1.308
Souza Barros
3.714
Tamoyo ...
1.263
Vlstacredl . . \\\\\\ "
804
Vila Rica . .
2.225

MODIFICADAS N ORMAS DE SILIMAR
O comunicado n.o á43 de 10 de maio quando solicitada a
nacionalização da
de 1971, foi alterado pela Cacex, qu» mercadoria. Nesta
hipótese,
a>s interessadispõe sobre exame de similar nacional e dos deverão observar
todas as normas
entradas, de mercadoria^ no país, inclusio licenciamento
ve para exposições e fe!ras. N03 projetos para constituindo da_ importações em
geral,
a guia instrumento
ou programas contemo.ados com isenção imprescindível
in^ruir o respectivo
para
do imposto de importa-;!» ou benefícios
aduaneiro
processo
de qualquer natureza e condicionados ao da operação cambial.e para a ifetivaçáo
regime de similaridad* a regra geral
Com a alteração quo lhe foi íntropara a respectiva apuração é o acoido duzida, dispõe o comun-.cado
n.o .143 que
de participação da indústria nacional. Os a importação de
bens
exibição
respara
interessados devem obter, na Cacex, as tringir-se-á a uma
unidade m um coninstruções para a apresentação de
pro- junto de cada tipo ou marca,
postas de participação da indústria na- retornar ao país de origem atéque120devem
dias
cional em projetos de investimento in- após o encerramento
do certame.
dustrial.
Caso
A importação de mercadorias desti- cadorias sósejam objeto de venda,'as merpoderão se- liberadas depois
nadas a representar entidades governa- do encerramento
e r^edianmentais ou organizações privadas estran- te a apresentação da expjsição
da "guia
geiras em exposições o. feiras interna- çao" da Cacex Proibir-se a de importaentrada de
cionais, no país, pode ser realizada in- mercadorias
dependentemente d. "$113 de importa- originários dousadas ou de produtos não
país qu. deve ;er repreção" prévia. Ta; documento será erigido sentado na exposição.

wíew a •áainltUèsSo, moUvacSo • •vallacto
.'.

¦¦

de desempenho Individual e de urupo: aprese»
tastmmentos práUcos para a melho
if'
^'e^s,
ria da
eficiência dos Institutos: e promover o
iacionamento entre os inaUtutos e empresa» re
—
,0 professor Zaccarelli aprofundou^ na analiso
dos temas: como fazer o como modernizar
a tec
noiogiQ.
INTER-RELACIONAMENTO
O problema do tnter.relacionamento deste

8 ,toc?0",gia em uso- com o otopõ
ZT2° 22
moderniza-la,
sobretudo nos ambientes

«Í.J! aos institutos
externos
de pesquisa foi localiza
do a seguir. «Tal questão acrescentou
o prefes
sor Zaccarelll _ envolve a fase de difusão
da
tecnologia disponível».
Cabe_ao_CET7~casmo-observoirT_clonallzs—õ~
esquema de armazenagem na
qualidade d«
ór
gão cataüzadoi do processo. «Como adiíusor do
esquema - afirmou ~ o CET atua
te no sentido de vitallzar a atividadePrincipalmen
dos instl
lutas. Nâ0 é 9nficient. deixar ,omPnte
lnB
ftuto! todo o trabalho de difusão».
Por outro lado, as tarefas de ordem adminis
tratlva sao da «ate relevante importância
e ape
nas para citar um exemplo lembro
o trabalho
tie seleção e reunião do
pessoal de pesquisa.' oes
«ias qne. por apresentarem diferentes
comporta
mentos
Individuais, formam emanos heteroge
Q"e d0Vem S6r culdi'dosamente harmoniza
doT
Segundo o professor Zaccarelli' o CET ooosul
estrutura para realizar estas nwecsjrtades «Aliás
- ressaltou - o óruâo irí faze-lr.
de forma a
prnnorelonar economias d» tvcala. uma ve?
que
ame h-abalho visa benefielsr não apenas
um
taistituto mas grupos de Instifil-Res ou mdas
elas so mesmo tempo. Atnalmente alayns ins
Httatop lá possuem aentre si ttm e'ev=>do
grau de
interação E o CET preteade melhorar mais
ain
Sa esta situação^
.

¦.

6.361
251.979
11.870
16.653
18.705
16.620
20.842
338
7.323
748
162.332
1.499
670
5.713
67.444
227
36.275
2.077
405
191.030
'19.506
27.073
10.621
923
1.577
42.162
1.688
1.817
3.864
14.659
362

¦¦..¦¦¦¦
yr-yy-.

-^

>

i". :¦¦¦.¦.
i

Min-

Métíla

4,85
1,19
1,52
1,30
3,00
1,88
1,73
0,83

4.92
1,20
1,53
1.30
3,02
1.91
1.75
0,83

2,23
0,37
0,31

2,24
0,37
0,31

Ü,45
0,70

0,45
0,70

1,25
3,85
0,80
1,25
1,12
2,00
2,35
0,85
1,26

1,26
3,89
0,80
1,29
1,14
2,0o
2.39
0,89
1,26

3,90
1,82
1,31
2,35
1.61
4,20
9,44
3,96
U0

3,92
1,87
1,34
2,36
1,61
4,24
3,48
4,00
1,23

0.152

31.12.71

0.045

29.12.72

0.148

31.12.71

0.05

31.12.71

0.448
0.651

31.12.70
29.12.72

0.146
0.385
0.023
0.494

01.06.72
31.12.71
15 10.71
31.12.71

0.012

0.0502

29.06.73

FUNDOS DE INVESTIMENTO
Cc+as de di, 2Í/H/73 referente»
a Boba «fe Valora, do db
23/11/73
Fundo*
V8cót.a
*'*¦ ""• Ult.DWrib.
(Cr.)

POLÍTICA DE DESENVO LVIMENTO TECNOLÓGICO

SAO PAULO, 27 (Via Telex — DP) _ «A
atual política tl_ desenvolvtaíeuw tecnológico ado
fada pelo'governo tem como aneta prioritária evi
tar que o progresso das pesquisas cientificas,
bem como o trabalho de arqiaivamento das
macõt. novas e o trabalho de daifusão destasinfor
informações nâo se realizem isoladamente.
Isto
porque, a falta de integração administrativa entre estas tres atividades provoca o encarecimento da escola o do arquivo», disse o secretário de
Economia e Planejamento, do Estado,
professor
Sérgio Zaccarelll ao instai, na Cidade ünlversitária o Seminário de Administração de Projetos de Pesquisa — SAPPE.
O encontro, promovido pela
aSEPLAN, por
intermédio de um de seus órgãos, o Conselho
Estadual—dB-Tecnoiogla-CET. reunirá na
capital
ate sexta feira fdia m. representantes de 20
tnsrJtulçfieis de pesquiso de Mo o pais. Tratase do princípio de um conjunto de atividades
que o Cet ia tem programado, com a finalidade
de consolidar os institutos, do ponto de vista or
ganiraclonal, eIevando.e o gran de sua eflciên
ela.
Segundo 0 secretario Zaccarelli. paira atingir
estes fins, 0 CET conta com a colaboração do Ins
tituto de Administração da Faculdade de Econo
mia e AdmlnlstracSo da Universidade de
São
Paulo e da Graduate School of Management da
VanderbiH Unlverslty dos Estados Unidos.
Os
rerursos paro a Dartitlnação da entidade norte
americana são provenii>»tes do orojeto «Ciência
e Tecnrlneiaü.. cujo eontraate de enroréstimo foi
firmado entre o covernn taudo Natel e a ag°n
cia para o Desenvolvimento tnternartnnnl-Usald.
Depoi* de destacar os ob1a»tfvos básicos do
SpmtnaSrlo - ajudar o participante o Identificar
os a(apa.tos mate relevantes da
administração
de projetos do pesquisa: senslMHza-lo no
que
••

Mata.

FUNDOS FISCAIS 157

CACEX

São Paulo

Quant.

Aço Norte
,...:.
Alpargatas . . ....,....„ —— ——
Antártica
.,
——
Banco oc Brasil
169.663 6,10
E.
B.
15.003
1,20
Banco 00 Nordeste
4.000 1,53
Banespa
24.000 1,31
Belgo Mineira
415.366 3,05
Brahma Pref
130.000 1,93
Branma Ord
25.000
1,75
Brasil ae Energia ......... 2.000 0,83
Cacique Pael
Doca3 d6 Santos ......... 114.100 2,29
D. Isabel Pref.
1.848 0,37
D. Isabel Ord.
11.000 0,31
Cimento itaú
Clmtsnto Aratu
30.000 0,45
Ferro Brasileiro
22.000 0,70
Gemer Ord#
..„
_— 1,29
__
41.000
Keison's .
Lojas Americanas
81.000 3,90
Lobras
.'
18.700
0,60
Mesbla Pref.
29.000
1,32
Mesbla Ord.
6.000
1,15
Mannesmann Pref
1.000 2,00
Mannesmann Ord
85.000 2,45
Nova America Ord.
54.307 0,89
Paulista Força e Luz
16.837 1,26
Petróleo Ipiranga Pref. ....
Petrobtás Pref.
232.300 3,95
Petrobrás Ord
801.998 1,94
Refinaria Unlêo P.P
16.000 1,35
Sid. P'ograndense
33.000 240
Sid Nacional
21.000
165
Samlli8
71.000
4,30
Seuza Cruz
..
106.410 3.50
Vale cio Rio Doce
306.634 402
Aees!la • •'
151.000
1,23

'':'$•»_________[ •'!___________¦¦£» ___B___________l__i^ «J

IMPLANTAÇÃO DE IN
Dirigentes da Philip Morris Incorporated, dos Estados Uni Jtos, P autoridades
do Governo do Estaife e da Prefeitura
Municipal de Curitiba, assinaram acordo
prevendo a implantado de uma unidade
daquela grande empresas, internacional, a
localizar-se na Cidade Industrial de Curitiba.
A empresa é responsável pela fabricação de marcas internacionais
conhecidas, como Marlboro, o cigarro mais
vendido em todo o mundo, Benson and

14.500- 17.300,00
11.616 24.413,88

26.116 41.713,88
TOTAL
I.B.V.F. 211,6 .
— 1.2
OscllaçSc
Has ações que compõem o I.B.V.P.: Tres baixaram, tres
permaneceram estáveis e novu nio foram negociados.
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1
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Curataba;
S.mas
Moreira,
«cretário do Planejamento;
Badep.
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MOVIMENTO DO PREGÃO

TÍTULOS

PRODUTOS QUÍMICOS
O presidente do Sindicato Rural de Maringá. Wilmar Xavier
remi, encaminhou aos ministros da AgricuKuva e da Indústria e PeComercio, respectivamente Moura Cavalcanti e Pratini de Morais, doe
ao secretário da Agricultura do Paraná, sr. José Casslano Gomes
dos
Reis Jiniior, um telegrama denunciando a falta d<í
produtos
químicos
na região para o controle de doenças que estão surgindo no café e
datverão passar a manifestar-se no algodão
Segundo a denúncia, a falta de produtos esta sendo atribuída
pelas fábricas que os distribuem à inexistência de matéria-prima pára
tcttdimnteo da demanda c falta de sacas especiais usados da sua embalagem.

¦¦¦I

Paraná

NtQOCIOS REALIZADOS

motivos: a ferrugem não deu condições ao cafeeiro de segurar
as
ultimas flanadas
'
A última safra colhida no Paraná foi tida como uma das menores
dop iiltlmos anos não chegando a trê» milhões de sacas. Ainda assim
contudo, foi maior que as provisões do IBC.
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Valores

áe

Bolsa

Aymoré
Antunes Madei
Alfa
Bandeirante BflC
BBI — Bradesco
Bahia
Boston
Brant Ribeiro
BCN
Banorte
Condomínio Crescinco
Cotlbra
Cr««scinco
Citybanlc
Cepelajo
Creditun
Çeduta
Delfim AraaSJo
Denasa
Denasa — Mim
_B1fiar^
Flman
Fudoest.
Fin.y
FIB
Flduclal
Finasa
Hemlsul
Ipiranga
IB
Investbolsa
Lar Brasileiro
Luso Brasileiro '
MM
Multlplic
Novo Rio
Nacional
Omega
Pebb
Paailo Winemsens
Souza Barros
Tamoyo
Unl-Unlvest
Untetar
União
VUa Htca
.¦

¦¦•¦.''

..¦
*'

¦

.'.'

'.: "í.': '*'
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(CraJ 1.000)

8.352
1024S
1.128
0.46B
1.621
0.48
0.857
0.80
2.274
0.405
1.33Ü
1247
2.043
0.890
0.56fi?
1.42
6012
1.028
0.811
1798
.0^755
1.0B3
0S9
1.541
1.72
052
1.732
.742
442
t.88
1.190
700
X.160
984
940
99
1 «78
503
.827
1112
93<J

660
1.Í2
39.12
1 00
0.617

24 788
771
10.407
11.598
101 687
2.103
15.001
2.022
23.886
15.254
200 464
1758
431 492
77 964
4.182
9 910
654
2 430
12.033
1 592
.2,312
2.031
10.387
19 646
83 055
42 101
53.894
599
21.281
80 689
363
25.045
79
12.335
1 764
2.051
038
934
1.794
654
781
5.501
338.618
1 229
7.819
9.618

Cr$

Data

0.166
0.1605

31/12/71
31/12/71

0.05

29/06/73

0.0275
31/12/71
0.04 30/08/72
0.02 03/07/73
0.072 29/12/72
0.02 30/06/73
0.039 31/10/72
0.07 30/09/73
0.2334 31/12/71
0.1037 31/10/72
0.041 29/12/72
0.12 30/06/73
0.51 01/12/71
0.265 28'09/73
0.036 15/10/73
0.192 30/06/71
0.05 26/11/72
0.05 28/04/72
0.10 29/06/73
002 28/09/73
0.109 29/12/72
0.10 29/12/72
1.28 31/12/71
0.0532 29/06/73
0.05 31/07/73
0.0639 30/04/73

0.02
0.232

30/09/73
17/01/72

0 05
0.10
8.889
0.108

31/07/73
29/06/73
30/06/71
SO/06/71

.
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cabe a prevenção
chegou ao Gerovital. A Procalna tem grande efeito sobre o cérebro, funcionando
como antidepresalvo e estlmulando o desejo do viver, o
desejo do presente, do trabalho físico e Intelectual».
Três Idéias novas foram in
troduzldas com a descoberta
da doutora Aslan: a aplicação da Procalna om sério
(base de seu
tratamento),
uma nova técnica de admlnlstração da substancia e o
medicamento novo, baseado
em novas misturas.
TRATAMENTO
Ressaltando que «não o
uma terapêutica química,
mas biológica, pois as substanclas não são
estranhas
ao corpo humano», a médica
romena explica o esquema
de tratamento ministrado
em sua clinica em Bucareste: Nos dois primeiros dias,
o paciente é submetido ao
testo do produto (uma em 5
mil pessoas é alérgica ao Ge
rovital). Depois de um checup, em que se determina o
tipo do tratamento que o ln
divlduo deve receber, seguem-se doze dias do tratamento com Gerovital Injeta
vel. Entretanto, como a cllnica não funciona ao domln
go as doses tão substituídas
por comprimidos. Um Intervalo de 14 dias assegura a
descontlnuidade do tratamento, para que o organismo
se reabilite. Nos 12 dias seguintes, Gerovital ó adminis
trado em pílulas.
As primeiras
manifestações evidentes, no tratamen
to que pode se estender por
um ou dois anos, aparecem
nos sintomas
antldepresslvos, que melhoram sensívelmente em três meses. Depois
a pele começa - recuperar a
elasticidade e o brilho, há
diminuição das rugas e os
cabelos voltam a crescer com

a plgmentação da.juventude.
—- No nível do sistema norvoso, que não pode ser regemirado,
aírlnia
a médica
Ana Aslan, há
uma melborla das funções oioquimicas. O sal de potáslo, substannia componente do Gerovital atua no cérebro como
Importante fator de rejuvenascimento».

anos. Quando morreu, —- de
velhice ao3 116 anos estava
mata sao que antes do ecoçar o tratamento».

PROCRIAÇAO
— Não há necessidade
de se procilar aos 60 anos,
porque tem-se que pensar na
educação dos filhos».
Embora confesse que não
realizou pesquisas
sobre a
provável fertilidade de seus
pacientes depois de submetidos ao tratamento com Oe
rovital, a médica admite a
possibilidade de que Isto
ocorra; — Em experiências
com cobaias — 1.800
ratos
de laboratórios — observouse um aumento da Idade em
18 por cento, em relação aos
que não receberam Gerovital
enquanto constatou-se um ln
cremento da fertilidade e da
capacidade de procriar*.
RECUPERAÇÃO AOS 106
ANOS
Para .» médica Aslan, a experlencla mais Interessante
foi com um velho de 106
totalmente
anos que vivia
afastado da vida social, preso
no seu quarto e sem qualquer
atividade
física du mental.
Com o tratamento, o velho
recuperou-se, passou a andar
pelas ruas, a procurar coisas
para fazer.
Aos 113 anos, num desses
passeios, ele tropeçou num
trilho e sofreu violenta comoção
cerebral,
agravada
broncopneumomopor um
nia. Ao contrário do que todos pensavam, ele se recupe
rou vivendo
por mais três

tela aguardava o Inicio da
entrevista, os asse&Bores lnformavam que a doutora As
lan encontrava-se no cabelel
cuidadosarelro, O cabelo
mente armado, de um castanho, uniforme, a médica ini
falando
dou
a entrevista
sobre o desenvolvimento da
gerlatrla através dos tempos
No fim ela se levantou, agra
deceu a presença de todos
distribuiu autógrafos e se
retirou.

NAO TRATOU PERON
Desmentindo a noticia de
que teria tratado do presidente da Argentina, Juan
Domingo Peron — «nunca
tratei ce Peron* a gerlatra
romena afirma que já tratou
de mais de 10 mil velhos.
No principio com o apoio do
governo da Romênia, eram
executados experienciasjcom
voluntários. Como os remitados logo começassem a se
provar positivos, as pesquisas
e os métodos da doutora Aa .
na Aslan se propagaram e
ela passou a recebei pacientes de varias partes do mundo, nos 78 postos do Instituto de Gerontologla e Geriatrla de Bucareste. Vestiudo um conjunto
de calças
compridas e casaco marrou
sobre uma blusa branca, um
grande broche dourado preso à tapeia, o entusiasmo e
bom humor da médica romena não confirmam os seus
78 anos de Idade. As rugas
são poucas
em volta
dos
olhos, que são vivos e bridentro
lhantes
dos
por
óculos. Segura quanto âs
suas exeperlenclas, ela não
se perturbou com as pergun
tas mais Incomodas, na entrevísta coletiva que durou
uma hora: — Eu sei que
estou certa e aqueles que me
acusam estão errados. Portanto, não tenho razões para
mo preocupar».
Para o atraso de duas hoestava
ras — a entrevista
marcada para às lOh e só
começou depois de meio-dia
—, a médica alegou a falta
de hábito de falar em publlco, que fez o preparo alon
, Jtotel Nacional,
gar-se. No-ama
enquanto
pequena pia-
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contará como i mais
atr
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para automóveis
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DEBATES

O comitê nacional brasileiro, da Conferência
no Rio,
promovendo
Mundial da Energia está
"Energia e Melouma semana de debates sobre
Ambiente" — aspectos brasileiros" que termina
no dia 29 do corrente. O referido comitê presidido pelo engenheiro John Cotrim, presidente de
Furnas. Centrais Elétricas, conv-dou para partlclpar da semana d. debotes diversas personalldades ligadas aos problemas energéticos ou de meio»
ambiente onti-ç as quais o almirante Paulo Mo»
reira da Silva, o engenheiro Mário Bherlng o pro
fessor Lucas Nogueira Garcez, o sr. Plque-t Carneiro. o professor Walter Engracia de' Oliveira e
o engenheiro Flávlo lA*ra.
Dentre os temas que serão abordados "Adesta»
Excam-se os seguintes: 27-11 — 14h30mln,
cheploração do Petróleo e Meio-Ambiente" polo Magasr. Waldo
fe de segurança da Petrobrás
"'Efeitos do Desenvol»
lhães: 28/11, às 14h30mln
vimento Industrial e o Uso Intensivo do Automóvel sobre a Poluição Urbana", pelo sr Walda Escola de
ter Engracia de Oliveira. d'retor
Saúde Pública d. USP: 29/11. às I4hS0min sr.
Centrais
Fumas.
John Cotrim. presidente de
Elétrlnas. "O Panorama Energético Brasileiro em
Face *o Problema Ecológico e de Preservação do
Meio-Ambiente" Todas as conferências serão ses5o, res»
guldas de debates, cujos moderadores
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Rua Engenheiros Rebouças, 2176, próximo à Mal. Floriano
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PARA TRABALHA

Firma em fase de grande expansão está admitindo^ EXTRÍISORES e IMPRESSORAS para filmes de polietileno.
EXIGIMOS: experiência comprovada em carteira.
OFERECE: ótimo setário. assistência médica extensiva aos dependentes» refeitório no
local e semana de 4 dias»
Apresentar-se à Av. CENTRAL. 330 - JURUBATUBA — SANTO AMARO — SÃO
PAULO.

DESAFIO

"O grande desafio da época atual, disse o en»
üonhclro Flávlo Lyra, consiste em produzir energia envolvendo um mínimo do perturbação ecológica Neste sentido, acrescentou o orador, vem
sendo empregados todos os recursos que a edêndisposição,
cia e a tecnologia colccam à nossa
pois só assim será possível a colheita dos beiiefícios visados sem a contrapartida de degradação
do meio-smbiento, do toda mdesejada".
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Reconhecendo que "quanto maior o vulto de
orna instalação hidrelétrica, tanto mais alteradas
tu condições naturais
anteriormente existentes
no loca) onde é implantada, o diretor dc Furnas
"alterar
as condições naturais, poafirmou que
rém, não quer dizer piorar". "Muitas vezes ex—
as alterações impostas por
pllcou o engenheiro
de energia melhoram,
necessidade de geração
sob vários aspectos, as condições
que exisitiam
no curso da água antes da construção das estruturas wdeidas para o aproveitamento dessa energia. Em muitos casos, há prejuízo, sob alguns aspintos. Mas esses prejuízos devem ser cuidadocomento analisados e avaliados
em comparação
do empreendimento
com os benefícios advindos
considerado**
üm exemplo clássico, citado pelo engenheiro
Flávlo Lyra. é o da série de usinas hidrelétricas
construídas pela Valey Autthority, que beneficiaram uma das áreas mais pobres dos Estados Unidos,
"O plano primordialmente concebido visava
regularizar o curso dos rios dessa área, reduzindo
os enchentes devastadoras, garantindo descargas
mínimas durante os períodos de estiagem melhorando as condições sanitárias de extensas zonas
nlag.-idic.-i3 onde a malária existia sob f"rmn endêmlra. além de criar extensss v'as nnv°gávels,
por onde circulam hole anualmenl.s milhões de
toneladas da merca-Scaisa.
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É claro que tem.
A garantia é um direito seu.
Descb qtfôv.adquirao carro em lugar certo.
V.pode comprar um. Volkswagen, usado
emquafeuerlugar.
Pode até oãr a sorte de comprar um embom estado.
Masasegurança de comprar um carro usado,
completamente revisado, em condições ideais de uso,
só o seu Revendedor Autorizado VW pode lhe dar.
V. recebe um Volkswagen usado com o Livrçte
de Serviços Técnicos e tem direito a duas revisões
gratuitas e à garantia de 2 meses ou 3.000 quilômetros.
V. sabe aproced&acia do veículo
que está comprando.
E naJiora de trocar o seu carro,
vd
V. comprovar que um Volks
usado, adquirido no seu
Revendedor Autorizado, obtém,
sempre maior valor de revenda.
^__B ^ÊIlS&Êsfôffi*^^

BRASIL REVbRENCIA 133 HERÓIS
verslva, iníiltração permanente nos órgãos
de comunicação social nos meios intelectuais
e artísticos, nas igrejas, universidades e sindicatos. Geram a desordem e inquietam a
população.
Aa autoridades resolveram enfrentá-los,
consolidando a
reajustando o dispositivo,
legislação especifica ao combate e lntegran
do os órgãos de segurança para uma ação
mais coordenada e mais eficaz. Enquanto is
so os frutos positivos da política global desenvo.vida pela Revolução de 1964 começam
necessárias ao
a brotar. Medidas e teses
Pais, outrora motivo de agitações são executadas.
O resultado desse confronto diuturno foi
a contuiista da segurança e da tranqüilidade
para o trabalho produtivo, trazendo o desen
volvimento e a escalada para a estabilidade

v

Vocô aindatcnimaismn direito.
Odcprocur^mnoutrolug-ixtiUa-ilqjiier.
Más, só ncBRevmdedores
Autorizados VW, você vai ter
garantidos todos os seus direitos.
O que c seu direito é nossa obrigação.
Revendedor Autorizado
Volkiíwageué segurança.

40ÒÍ3.1

No campo da segurança, em particular,
esses resultados promissores tiveram, no entanto, um elevado preço — 102 mortos (enIre eles alguns paranaenses), agora presentes na memória de todos os brasileiros, juntando seus nomes aos heróis da Jntentona
Comunista, Já imortalizados no granito do
Vermelha,
erguido na Praia
monumento
Cliiade do Rio de Janeiro. Estado da Guan.ibara, como símbolo de reconhecimento e
respeito de todos os brasileiros pelo significativo sacrifício.
Os 133 mortos, vitimas da suwersao comanista no Brasil, representam, além de mo
tivaçáo ao combate Incessante ao inimigo da
Pátria, um símbolo evocatlvo da opção de to
dos os brasileiros pela democracia-cnstã do
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Revendedores
e Serviços
Autorizados
^Volkswagen.

mundo ocidental»
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Inlentomt
memóToflo o Brasil reverencia hoje a
ria Sofia» brasileiros &£**£&&
as invesimaa
das imoladas ao enfrentarem
que
do movimento comuno-subversivo
^
usando a tralça» « » g™gef££
Passado,
ia
Instituições
atentou contra as nossas
de 27 de^
que culminou na madrugada
oportun dade.^m»
vembro de 1935. Naquela w»™"
orasileiros a serviço do
nista, assassinaram 31 patrícios.
•
Apesar do. crime, o,. «"g"**1 df5S
admitidos legalmenteàvMJ ^&™Jvoa
alguns anos apo^ embom
^ ^
as^ f0rmacontinuassem a ameaçar
•* brasueu:™
ção e dos anseios dus com a casBg^ d0
L*am margmaltodca
_
PCB o que privou seus adepros
. reru -egalmente nossa stilmümm
mento Comunista Internacional.
na «Wj-Ô-Jg;
A trama, prosseguindo
o«í™
minar
a
de. chegou
governos
velado, e a 0*00^% 0m
Forças
towsttüa.
a
alheios à perigosa
e *
«agiram
a03
Armadas, juntos
ná0
Revolução de Março de 1904'
ncl0.ihes a
comunistas nova <ifr0*a;,„n monw
montado.
desarticulação do dispositivo
c
Acuados intermmente^
lstas tór
apoio no exterior, os a6en^Lcões e, querennaram a reartlcular «as ^^g
me e to
° r Bcontldos;
do o poder, tentam substituir
plantar uma nova °r£em.=*
de gue- seOptam pela violência. p™*ict*™;ismo
is
terre
ao
rlliía urbana, passam
^.^
estrangeno
t.
quatros de diplomatas
Ce passageiros, pilhag*?^ ^ffii»4» Sub_
natos, sabotageas. agita«aP, s.ropagauv«
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pectivamente: Mário Bherlne, José Piequet Carneiro, Paulo Moreira da Silva, e Lucas Nogueira
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CAUSA MENOS PROBLEMA

RIO, 27 (Meridional — DP — Via Telex) -.
A emergia de origem hidráulica é a que menn'
impacto causa no equilíbrio ecológico. àl*ce ontem o engenheiro Flavio Lyra, cfireior de Fur"Enernas. ao abrir os debates da semana sobre
gia e meio-ambienie" que o Comitê Brasileiro, da
no
Conferência Mundial de Energia promove
Clube de Engenharia. O Engenheiro Flavio Lyra
térmicas, principalresponsabilizou as centrais
mente as que queimam combustíveis fósseis, de
descarregarem na atmosfera milhões de toncladais da poluentes, tlém de finas partículas sólidas
que ficam em suspensão por períodos prolongados e dão origom à chamada névoa seca, responex»
sável pelos enormes prejuízos causados às
tensas áreas em torno dc tais usinas.
SEMANA
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velhice

Energia
HIDRÁULICA
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Anim Âslans Desde a infância
RIO, 27 (MERIODINAL -»
DP _• via Telex) — Pílulas
pílulas para
paia dormir,
[icordar, pílulas para desperpílulas para
tar o apetite,
controlar o sistema nervoso. Perdida a memória das
presentes, — a vida
coisas
mental íella de doces recordações de tempos passados —»
o organismo perdendo grati
vãmente as suas funções, «o
volho é o Indivíduo Inativo,
inútil para a sociedade, para
a família e para si mesmo».
A médica Atina Aslan, lnven
tora do Gerovital principal
remédio na gerontologla —,
aflrma-se radicalmente contra o tratamento slntomátlco da velhice.
— O processo de envelhlcimento começa quando a
pessoa pára de crescer. Por
isto, não se deve pensar na
velhice somente quando ela
chega, através da queda da
vida orgânica». Para a geria
tra Aslan, desde, a infância
cabe a prevenção da velhice,
evitando as doenças agudas,
os tóxicos — fumo, álcool e
substancias que destroem os
órgãos Em 22 anos de experiencia cum velhos, em sua
clinica em Bucareste — Romenla —, tempo em ela propria se submete ao Gerovital,
a médica, através de pesquisas intensas que ainda contlnuam, destina-se a prolongar a vida humana.
PREOCUPAÇÃO
A preocupação com a longevídade é tão antiga quanto
a existência do mundo. Mas
havia detalhes que não pertenetam à literatura médica:
as experiências
apesar de
com a Novocalna ou procaina já virem de longo tempo,
como prevetlvos no processo
do envelhecimento, foi a médica que. adicionando e aiterando as dotes das suhstan
outros elementos
elas com
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Grécia tem novo presidente

NOTA DE FALECIMENTO
ELIEZER GUIMARÃES FILHO
Nüisa Foggiatto UuuuarSes, Antônio Carlos Guimarães. Marilza GuimarâBS Fiorese e Nelson Pedro
Fiorese, esposa, íiihòs fí genro; participam seu falecimento e convidam parentes e amigos, para seu sepultamento dia 27.11 73, as 15.00 hocas, saindo o féretro ile sua residência rt Rua Marechal Maliet, 182 —Juvcvê.
A Faniiiia antecipada agradece.

ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DO PARANÁ
-l.a REGIÃO-

c@ntifO.do çheck-ssí»

CONVOCAÇÃO
O Presidente da Associado das Professores do Paraná, l.a
RegiSo, tendo cm vista qua a Assembléia Geral Extraordinária,
convocada para o dia 10 da novembro do corrente, se acha em
caráter permanente, convoca aeus Asíociados
so reunirem
•sn quarta Sessão, no dia l.a de dezembro do para
corrente às 17,00
horas, nos termos dos Arllgee 29 e 30 o seus parágrafos
pnra
Apreciarem, Discutirem e votarem em rednçSo finai os Èstatuto-s da A.P.P.
Local: Edifício Asa. M.o andar, Salão Nobre da APP.
Curitiba, 25 de novembro ia 1073.
a) EDUARDO TAVAMS PEREIRA — Presidente

1*o CARTÓRIO

MRDILSNA

PREVENTIVA

Diretor: DR LUVt SCUNUUIAJNI
CBSCK-VP GERAL - Rçviiio completa de mmtóa
por aquipa médica
Chack-up Pré-Nupcial
Pravaacio do Câncer Genital Kcmbun»
ra Muvso: — Centro da *Mgnóstlco — consulta* mat
aolaildada

CLINICA

AV

BE

OlACNOSTICO

ATENAS, 27 (UPI — DIARIO
DO PARANA.) — O ttomein forte
da Grécia, general Dimitiios Ioannides. que dirigiu o incruento golpe de
Estaco contra o presidente George
Papadopoulos, terminou a reorganização do comando militar afastando
diversos oficiais hostis, segundo informaram fontes vinculadas no regiire.
As fontes também disseram que
Ioannicles, comandante da Polícia
Multar (ESA), deteve pessoalmente
Papadopoulos ao iniciar-se o golpe
na manhã de domingo.
Alguns oficiais de alta patente,
entre eles o brigadeiro-general George Tsiciyannis, comandante da. Força de Assalto, tentou dar contra-ordens quando se iniciou a operação,

segundo disseram as lontes.
Tsicoyannis foi'obrigado a renunciar o o general Alexos Yannakis, o segando mo comando, ocupou
o cargo.
Anteriormente, o governo anunciou as renúncias forçadas do comandanle das Forças Armadas, genera! Ddiiitrios Zagoriaiiakos, e dos
comandantes do Exérrttc e da Aviação. Segundo as fontes, esses militares recusaram-se a aderir ao golpe.
As fontes indicaram que Ioannides, quo não tem cargo oficial no novo governo, dirigiu o golpe devido
à polícica de liberalização de Papadopoulos, bem como ao fato de que
decisão do deposto presidente de
utilizar tanques para sufocar uma
rebelião oito dias uites havia criado
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CEFALIAS

(Dôrea

d« Cabaça)

IGUAÇU, 1.IM0 ESQ. DE 34 DB MAIO

LABORATÓRIO Dl

ANALISES CLINICAS

DE PROTESTOS

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Acham-se em meu cartório, a Rua
Kua Marechal
ATarooh.il Floriano,
OTowswin i*
:%
sobre-Ioja, para serem jKOtestados os títulos abaixo discri*
minados:
MARTA ABBOUD ISSA ABROUD — emitento —
cheque
n.o 421768 de Cr$ 8K0.00 omitido para pagamento à vista coritra
o Banco Bandeirantes do Comércio S/A, e a favor de Franclsc*
Ribeiro Filho, por falta de fundos.
NEIDE GONÇALVES ACUNHA — emitente — doía cheques n.o 298642 — n.o 298643 dc Cr$ 600,00 cada um, emitidos para pagamento à vista contra o Banco Comercial do Paraná S/A.
o a favor de Getulio Xustasa dos Santos, por falta do fundos
DIRCEU NUNEP DE CASTRO — emitente
-*• tres notas
promissórias emitidas a favor de Ana Julita Castro Leal. do Cr$
100,00 cada uma ve-ncidai «nn 10.09.73 — 10.10.73 — io.11.73,
por falta de pagamento.
HEITOR DE LATORKACA — comprador — duplicata de
fatura, sacada por Hoepcke Veículos S/A, de Cr| 20.000,00 vencida em 30.09.73. por falta de pagamento.
LUIZ SANTINOR GAVrCHTOLO — comprador — duplicata
de fatura, sacada por Sorana! Sociedade Rcflorestadora Mauá Ltda,
de Cr$ 202.50 vencida em 21.08.73. por falta de pagamento
IGUAÇU CONFECÇÕES LTDA. — sacada — duplicata dc
fatura por indicação saaada por Ind Têxteis Vanlnl S/A de Ci*
1.967.64 vencida em 30.10.78. por falta de devolução.
AUGUSTO CÉSAR P. CARVALHO — comprador —
duas
duplicatas do fatura saeaías por Volks Portão, dc Cr$ 100,00 cada
uma vencidas em 05.07 73 — 05 03.73. por falta do pagamento
AMBRÓSIO PEDROTTT — (CIC 088.746.8001 emitente
—
nota promissória emiUds a favor de Waldemar Francisco Conte
(CIC 033.538.3401, de Cr* 1000.00 vtncida em 30.05.73 poT fntta
âm pagamento.
ASSEPAR — ASSSSSORIA CONTÁBIL DO PARANA S/C —
(CGC 76.732.734/001) emitente — nota promissória emitida a
favor de Estevam Caprlom rilho (CIC 002.375.239), de Cr$ 600,00
vencida em 10.11.73, por falta de pagamento
AÍITONTrt ANILDO MARTINEZ — (CIC 155.898.849) emitente — nota promissória emitida a favor de Pedro Patczvk (CIC
110.524.650). d« Cr$ 100.W vencida em 11.11.73, por falta de
pagamento.
RONALDO CONST.VNZO — comprador — duplicata de fa*
tura, sacada por Franstur S/A Agência Francesa E Brasileira do
TVirismo, de Cr-J 713.50 ««cida em 13.03.73, por falta de pagamento.
MERCEARIA SANTO ANTONIO LTDA. — sacada — du*
plicata de fatura, sacada por Cooperativa Triticola Serrana Ltda,
de Cr* i.008<« "encida em 11.10.71. por falta de aceite.
MAGAZINE RIACHUELO LTDA. — sacado — duplicata de
fatura por indicação, sacai» por Tecelagem Duko Ltda , de CrJ
764,40 voncida Cm 10.09.73. por falta de devolução.
COML. TEC KLEIN LTDA. — sacada — duplicata de fatura
¦por indicação, sacada
por Mercantil Assunção Teci, de Crí 600,00
vencida em 30.09.73. por falta de devolução
CÉSAR RASMUND — (CIC 005.946.919) emitente — nota
promissória emitida n favor de Banco Bamerindus do Brasil S/A,
de Cr* 1.000.00 vencida era 25.10 73. e avalizada por Ari Pinto
Portueal "HC 036.642.179), por falta de pagamento.
CÁSSIO MOREIRA SARAIVA — comprador — duplicata dc
fatura, sacada por Volks PortRo. dn Crí 184.60 vencida em 05.09.
73, por falta d- pagamento.
ODILON MACEDO — camprador — duplicata de
fatura,
sacada por Volks Portão, de Cr* 151,20 vencida em 10.08.73, por
falta de pagamento.
CIRO DE SOUZA — comprador ~ duplicata de fatura, tacadi por Frederico Guimarães .Tunior, dc Cr* 219,00 vencida em
04.07.73. por farta de pagamen*).
H.TZ EDISON BALDI — eompnador — três duplicatas de
fatura, sacadas por Volks Portão de CrS 103,05 — Cr* 155,00 —
Cr* 105.0R vencidas em 09.1».73 -— 96.08.73 — 09.09.73,
por
fttu •"• *>*»amonto.
PLANO GIRAFA DA EXPOSIÇÃO S/A — comprador
duplicata de fatura, saaada por Franstur S/A, de Cr* 246,26 vencida em 30.05.73, por falta de pagamento '004.588.649)
IRANEL FERREIRA PINTO - (CIC
emitente

««*. •_ .,_. emitida
....
.-*
....
P"»™1*16"**
a favor de Nobre Incorporadora Imo*
T.,?.0!?
bufaria Promotora do Vendas (CGC 76.683.142/001), de Cr* íoooOi)
vencida em 16.11.73, por falta do pagamento.
JOSÉ ALVES MACIEL (CIC 028.959.859) emitente — nota
promissória emitida a favor de Ipiranga S/A Investimentos, Crédito e Fmanciamento, de Cr* 16.269,00 vencida à vista c avalizada
por Belkiss Sabino de Paiva (CIC 023.959.839/34), por falta de
pagamento.
ALICE GOMES DOS SANTOS - emitente — nota promis*
soria emitida a favor de Luis Augusto Duviskl (CIC 056.275.209/44)
dc Cr* 72,90 vencida cm 16.08.73. e avalizada
por Alidla Coelho
dos Santos, por falta do pagamento.
SUZETI WALESCO - emitente _ nota promissória emia
vor do Iju,s Augusto Duviskl (CIC 056.725.209/44), de
JC? 41,44 vencida
Cr*
em 09.46.73, e avalizada por Sumara Waleskl
fnlta
de pagamento.
por
PAULO RIVAS DAVILLA JÚNIOR - sacado - duplicata
de fatura por indicação, sacada por Vidrauto do Brasil Ltda de
Cr* 510,00 vencida cm 30.08.73, por falta de devolução
APARECIDO FERREIRA — sacado — duplianta de fatura
por indicação, sacada por Vidrauto do BrasU Ltda., dc Cr* 22000
vencida em 30.08.73, por falta de devolução.
SÓCRATES GIL SILVEIRA MELO -- sacado - duplicata
da fatura, sacada por Posto Viarauto Ltda., de Cr-$ 150,00 vencida
em 30.07.73, por falta da aceito.
RENATO SARI — (CIC 005.189.489) emitente — nota
missória emitida a favor íe Dorival Francisco Santin (CIC pro001.016.059), do Cr* 4.000,40 vencida om 15.11.73, e avalizada
p^r
Celso Sari (CIC 002.291.129). por falta de pagamento.
MANOEL LOPES FILHO — comprador — duplicata de tatura, sacada por Faxinai S/A Ind. e Com., do Cr$ 500,00 vencida
cm 31.10.72, por falta de pagamento.
ALTAIR SOARES — sacado — letra do câmbio emitida
favor do Editora Aliança Brasileira Ltda., (CGC 76 628130/1) dea
Cr* 153,00 vencida em 30.09.73, por falta de açoito.
VALDOMIRO BANACK — sacado — letra de câmbio emitida a favor de Editora Aliança Brasileira Ltda. (CGC 76.628.130),
de Cr* 215,00 vencida em 30.09.73, por falta de aceite
MARIA JUREMA BE ANDRADE BiOUYE — saciida — dupUcata de fatura, sacada por Barion & Cia. Ltda., de Crt 229,80
vencida em 12.06.73, par falta do aceite.
MARIA JUREMA DE ANDRADE 1NOURE — sacada — duplicata de fatura, sacada por Barion & Ga. Ltda., de CM 45090
vencida em 08.07.73, par falta de aceite.
JAIR MARIA DA SILVA — emitente — cheque n.o 515550
de Cr* 95,00 emitido para pagamento ã vista contra o Banco Real
S/A e a favor de Ofieina Brasilia Ltda., por íalta de fundos '
LUIS ROBERTO BROTTO — emitente — cheque n o
768163 de Cr* 200,00 emitido para pagamento à vista contra o
Banco Bamerindus de Brasil S/A, e a íavor de Oficina Brasilia
Ltda., por falta de fundos.
ROBERTO FERES ANTONIO — comprador — seis duplicatas de fatura, sacada» por Auto Mecânica São José Ltda., de Cr*
66,00 cada uma vencidas em 29.01.73 — 29.02.73 — 29 03 73 —
29.04.73 - 29.05.73 - 29.06.73, por falta de pagamento
ANTONIO CARVALHO — emitente — cheque n.o 151521 do
Cr$ 4.000,00 emitida para pagamento à vista contra União de
Bancos Brasileiros S/A, e a favor de Distribuidora Paranaense de
Veículos S/A, por falta do fundos.
SEBASTIÃO RIBEIRO DA SII,VA - emitente - nota
promissória emitida a favor da Xenefontes Froistas Lopes,
de Cr*
83,501 sd vencida am 10.06.72, e avalizada
Benedito Martins
por
Botelho, por falta de pagamento.
1SfSt^rí° rOSm0 SAT0 - ° títul° «ímMo em nosso
ediií, de
a 24.ll.73, foi
tai
pago independentemente de
E^fí? NADALINI - O titulo referido protesto.
em nosso edi, , de_24.ll.73,
a
cai
foi pago independentemente de protesto.
Por não ter rido possível encontrar os responsáveis
pelo
presente, os intimo para fins de direito e ao mesmo tempo
no caso de aão ser atendida a intimação, os notifico
do
competente arotesto.
«)

Curitiba, 26 de navembro de 1 973
WILSON MARAVALH15 — Oficiai
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Cr| 15,00
3.a EDIÇÃO

"O cio, como sabe
o leitor, é o período em
que a fêmea e o macho mais se admtrani
mutuamente.
"Denomínase
asi ei conjunto dc fenómenos demonstrativos de que Ia hembra
está pior prodncir o ya produce óvulos maduros, aptos para Ia reProducción". O touro
que nunca leu nada disso, é um craque no
assunto, e os caftipeiroa também costumam
pegar uma prática, danada, embora às vezes
exagerem esses dohs sobrenaturais."
Nesse tom, Eduardo Almeida Reis transmite, em seu Uvro ZEBU PARA PRINCIPIANTES, uma infinidade de conhecimentos
sobre tudo o de que o criador necessita
bem administrar a sua fazenda e dela para
tirar
os melhores proveitos.
Profundo conhecedor do assunto,
produto de suas vivências como
agrícola, durante mais de dez anos,jornalista
o autor
e, antes de tudo, um exímio humorista,
transmitindo válidas informações na
mais
absoluta informalidade e. mais do
que isso
provocando o riso .em cada parágrafo. Gozando tudo e sobretudo a si
próprio, prende,

Peb menos IB generais e o chefe de polícia de Atenas foram afãstados peio novo governo.
O povo grego pareceu dar apro*
vaçãu tácita à deposição e os jornais
atenienses, que circularam sem
censura, elogiaram o golpe.

Brejnev

ETIOLAGICO

OAS

desprezo público pelo Exército.
O general Phaedon Gyzikis, có
mandante do Primeiro Exército e
que é considerado um moderado
prestou juramento como presidente'
e o advogado o economista educado
nos Estados Unidos, Adamantioa
AndroutRopoulos, que atuou anteriormente no governo de Papadopou.
?os, foi designado primeiro ministro
e ch&fe do Ministério de 19 membros

O secretário geral do Partido Comunista da União
Soviética, Leonid Brejnev foi recebido na índia pela
primeiro ministro índira Ghandi. Porta-vozes dos
dois países negaram-se a dar pormenores da entrevista, que durou algumas horas.

Seqüestro
JUMBO AINDA COM PALESTINOS
LA VALLETTA, MALTA, 27 (UPI — DIARIO
DO PARANA') — Um Jumbo da Royal Dutch Airlines (KLM) aterrissou em' Malta depois que seus
seqüestradores árabes pediram ao governo holandês que cesse a ajuda a Israel e aos imigrantesjudeus.
Um porta-vos do aeroporto disse que o apasa«io aterrissou em La Valletta procedente de Beirate, em sua quarta aterrissagem desde que foi seq«estrado na noite de domingo.
De aco<rdo com fontes governamentais, o primesro ministro Dom Mintroff ofereceu o aeroporto
de Maifcta depois de consultar o chefe de Estado da
Lrbia, Moammar Kadafi, que terminava na manhã
de ontem uma visita oficial ao país.
Talvez o avião fique em Marta devido a dificuldade de decolagem causada pela pequena extensão da pista. O poíta-voz do aeroporto disse que
o enorme aparelho terá que "perder algum peso"
antes de se aventurar a uma decolagem.
Pouco antes, um porta-voz da KLM informou
que há 247 passageiros, inclusive 174 japoneses e
17 tripulantes no aparelho que aterrissou ontem
pouco depois das 7h (2h de Brasília).
O Jumbo foi seqüestrado na noite de domingo,
uma hora depois ãm decolar de Be,rute em vôo reguiar enfcre Amsterdam e Tóquio, via Beirute e
Nova Delhi. Os três seqüestradores obrigaram o piloto a aterrissar em Damasco e ezw Nicosia antes
de seguir para Trípoli.
Pouco antes do avião partir rie Trípoli, o vicepresidente da KLM, declarou em Amsterdam que
os seqüestradores fizeram três exigências específicas:

URSS INTERESSADA NO ÍNDICO
NOVA DELHI, 27 (UPl — DIARIO DO PARANA') ^
A Índia prestou uma calorosa acolhida ao secretário geral
do Partido Comunista Soviético, Leonid Brejnev, ao chegar
ontem a Nova Delhi.
Brejnev em seguida re*niu-se duranto algumas horas
com a primeiro ministro índira Gliandi. Porta-vozes dos
dois países negaram-se a dar pormenores da mtrevista,
mas houve rumores de que antes de Breinev terminar sua
visita de cinco dias, pedirá à índia facilidades navais no
Oceano Indico para a frota soviética.
Nem Brejnev nem índira, em discursos que pronunciaram durante o banquete oferecido pela primeiro ministro, aludiram à especulação que circula de que o líder sovièuco traz uma proposta de tjuda e armas à índia em
troca das facilidades marítimas e do compromisso indiano
no sentido de participar num plano de segurança organizado pelo Kremlin para esta região.
O chanceler soviético, Andrei Gromvko, acompanha
Brejnev que agradeceu às pessoas que o receberam no aereporto.
Calcula-se que mais de cem mil pessoas, ^om bandeiras vermelhas escritas em hindu "Viva Brtjnev" alinharam-se nas ruas do percurso de 15 quilômetros que vai da
Capital ao palácio presidencial, onde alojou-se Brejnev em
sua primeira visita à índia em 12 anos.

Banzer
BOLÍVIA: GABINETE RENUNCIA
LA PAZ, 27 (UPI — DIARIO DO PARANA) — O Ministério do presidente Hugo Banzer Suarez renunciou coletivamente, segundo informou o ministro de Estado Waldo
Cerruto.
O anúncio foi feito uma hora depois que o presid uite
Banzer comunicou ao país, em um discurse oela Rede Nacional de Rádio e Televisão, sua decisão «m não concorrer
como candidato à presidência aas próximas eleições gerais
que se realizarão na Bolívia no próximo ano.
Pouco depois do discurso de Banzer, o chefe do Estado
presidiu uma reunião do Ministério, durante a qual os ministros apresentaram renúncia coletiva para deixá-lo "era
liberdade de ação".
Na sua mensagem ao pais, Banzer áaarez tinha <ndicado que estava disposto a fazer uma reforma no seu Ministério, a fim de ajustá-lo às necessidades do período préeleitoral que se aproxima.

Árabes
CONFERÊNCIA ENCERRA HOJE

ARGEL, 27 (UPI — DIARIO
DO PARANA) — Os Chefes
de Estado dos países
árabes
iniciaram ontem em Argel sua
conferência de cúpula e o preBidente
Houari
Boumediene
disse que haverá outra pierra
com Israel.
Ao iniciar as aessões, Boume.
diene disse que «devemos comejar a fazer os prepartivos

a partir da dedicatória do livro, até o mais
Nenhum compêndio de veterinária
desinteressado leitor em criação de
poderia ser tao bem assimilado
gado.
"Existem
pelo interessadiversas formas externas, in- do, e muito
poucos livros destinados a fazer
ternas, ambientais, atmosféricas e
rir alcançam tão bem o seu objetivo como
cologicas para determinar-se o cfo parapside uma
ZEBU PARA PRINCIPIANTES
vaca. Apesar disso, o melhor especialista na
Apresentado como expert em Zebu muimatéria ainda continua sendo o touro"
tos lamentam que ele não esteja nos
propontifica Eduardo Almeida Reis, depois de
gramas de humor das televisões, mas, apreinformar que existem 1.412 livros escritos
sentando-se como humorista, seguramente
sobre zebuínos no mundo inteiro.
a unanimidade o aconselharia a escrever
um
Todo o seu livro, que não vai além de
tratado sobre o Zebu. E é isso exatamente
79 paginas, e um delicioso repositório de
o que reúne ZEBU PARA PRINCIPIANTES^
Informações em que não se sabe o
um expert que fala de sua especialidade
que é
o maior: se o expert em gado ou o humodespertando gargalhadas da dedicatória
-"Mas,
rista.
ao
Afinal, Que é Um Zebu'-"'
"Como Iniciar
glossário do livro, quando define mestiço
Sua Criação", "O Problema
"gado de
como
"o
propriedade
do
nosso
da Raça",
Zebuzeiro ao Alcance de
corrente', vaca como "fêmea adulta conIodos", "Balança é Feito Revólver" "O Cado
"Será
«ue fulgurante estrela do
_samentoPerfeito",
^;? ,Pe.smo
o Veterinário
"^^.Ha^e^ecessTdãdi^"
crlatorio'.
cio
como
NeeessanõrSm-Qaa-Horário? Rimou, roía"
veterinário como "indivíduo
'iAA°têx?}a
que só é cha-'
de Criar"' "Uma Questão de Atimado quando já é tarde" e vacinacomo
"A
"intude',
Academia da Velhacaria" — são
jepao
recomendada
pí-riodica
alguns dos 23 capítulos que fazem o leitor
pelos
pessimistas e pelos fabricantes de remédio".
devidamente informado sobre o zebu, além
Um livro para consultas e
ser ildo
de deixa-lo com o figado absolutamente
e relido nas rodas dos amigos, para
sejam criadesopilado, tal é a verve da sua veia hudores
ou
não.
morística.
¦WB

Edições O CRUZEIRO
Solicito a remessa, pelo Reembolso Postal,
do livro ZEBU PARA
PRINCIPIANTES
Nome .
Endereço
Cidade .
Estado
6Ste CUp0m à Se**° de ü*ros ~ adições
OSeCRÍ|ezIlRSVR„flPHn
CRUZEIRO, Rua do .C°rreÍ0'
Livramento, 189/203 — Saúde (ZC-14) - Rio - GB.

reais para as batalhas viudouras, que serão decisivas).
O presidento do Egito, Anuar
ELSadat, observava pensativamente e Jíasser Araíat, presidente da Organização Para a
Libertação da Palestina, (OliP),
olhava fixamente Boumediene
quando disse que «a última palavra corresponderá aos ára.
besj..
Falando sob o grande emblema verde da Liga Árabe, Bou.
medienu afirmou que «não liaverá paz verdadeira na região
ato que Israel se reitre de todos os territórios árabtfi ocu.
pados, inclusive, Jerusalém, e
seja encontrada uma soiuçoo ao
problema originai que esta no
centro da crise do Oriente Médio, que é o do reconhecimento
dos direitos do povo palestino*.
Estavam presentes os Chefes
de
listado do iügito, Arábia
Saudita, Siria, Libano,
Uxuao
dos Kmiratos Árabes, fiarem,
Koweit, Catar, Sudão, Omâ,
Argélia, Tunísia, Mauritânia e
Iemen do Worte e do Sul.
O
Rei Hassan Segundo, do Marro*
cos, encontra.se a cammhb e o
Rei üussain da Jordânia enviou
um representante. O Iraque a
—" Mbiii ijoicuua-am a reunião.
O Secretario Geral da Liga
Árabe, Mahmoud itiad, pediu •
«total mobilização militar, politica e econômica».
A União Soviética enviou
uma nota aos 15 Chefes de Estado, oferecendo o seu apoio aoa
árabes, maa tostou ao estabele.
cimento de uma paz duradoura
no Oriente Médio.
O presidente do Zaire, Joseph Mobutu, também está
presente á reunião, para expressar o apoio da Afrloa
à
causa árabe.
Um dos pontos em disputa
entre os dirigentes árabes ea
objeção do Rei Hussein a
se reconheça Araíat como que
re.
presentanto da Palestina, como
íoi proposto por alguns Chefes
de Estado, para assegurar um
lugar aos palestinos na Coníerência de Paz.
Hussein reclama o direito de
representar o povo
palestino.
Pela manhã, prosseguiu a
reunião preparatória, dos chan
céleres, que deveria ter terminado na noite de domingo, apa.
rentemente por uma demora
causada pelo tópico da PajM»
tina..

Curitiba, Terça-Felra, 27 de Novembro de 1973
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da Scabi seConcerto de encerramento da Umporada de 1973, a«
Auditório
no
hora.
21
as
rá «So na quinta-feira,
será o 4G8.o da Sodade Federal do Paraná (Reitoria). Este concerto está
a cargo da cane
Itiberé,
Brasülo
Artística
ciedade do Cultura
pola professora
ao
piano
acoupanba
Karoska,
STbnSetai Maria
,
Rennée Devrainne Frank.
,
deu ^primeiA wntora Maria Kareska, de «rijem Utuana
também
e
d.
Janeiro,
Rio
e
Curitiba
Aiegie,
ros concertos em PorU
no exterior como Montevidéu a Buemos Aires.
se apreAtualmente reside <*n Paris e tem freqüentemente
em 1/mdrcs, em
Cantou
eur.pCias.
Capitais
sentado ^prtnCipaU
na
onde cantou
mTBBC, <£n Hamburgo, em Monte Cario "Les Jeux de 18
S
Rabaud
"Premléro Mundial" da Opera de H»mry
Albert Wolf em Pari. naiso£
£Kd*W> direção de "Orquestra
S
Nacional da Radio
«^«L» « no Palüció ChalUet. Com a
Carvalho, em Wena.
de
Eleazar
do
a
direção
sob
e Sisãô S°
Canadá com I'Orquestra
no fS de Música'Contemporânea e no obtendo sem»n> os me£ SSnteeal,. aeb a dlre,áo do VUla-I^boe,
^^ConSda^^riUco,
Intencionais como possuidora do uma
d. rara qualidade do *™%T£Z
timbrada,
££>
vo* clST?S
vibrantegj^-gjg
S»*£:
l S^SSS sT
de J. Nin. e, <™^í
Puateado, de Granauos, El vlto e «ranadina
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brilizIvel k cmao prazo

Gonta3 a Rooobor do Cliontco
E3tO<lUOB

..••••••

ImportaçooB a Itocober

•

Contao il Hocobor do Cliontoa
Roflorostamento - I*)i 51°6.«.*
Partioipaçõea em Bnpronau
AplionoSoa por Inoont.o Compuloôriao
PHinSSTE
.;...•
Valores Pondenteo

11.779.275,49
5.912.163,04

32.840.095,51
12.233.239,56
192.707.79

45.266.122,86

1.048.359,68
4.816.876,88
4.406.826,68
Sil.950,46

10.7B4.013.70
20.a7.386,91

94-358.962,00

Ativo Hoall
ÇOMPBISACXO
Açõea Cauoionadas ••
Bancou oonta Cobrança..•••••••
Oontmtoo do Soguroa <•
••
TOTAL DERAL!

150,00

1.908.745,75
3.700.000,00

5.608.895,75
99.967.857,75

SIO EUOlVEL
26.000.000,00
••••
•••
Capital Social.
2.018.589,34
Iloíinrva Legal ...•••..•..•.•••••
669.515,00
¦
>
Duvldoeo*.
Deredoroo
Provisão para
939.342,76
DoFrouiagõeB «.«...,..*.•••••••••
762.627,78
Fundo do Correção Monetária ••
69.534,97
Lucro;) ea ^u:iponoo........... ...•«.•
•
3.321.039,00
Qiro
Próprio.
KanutonçÜo Capital de
10.411.080.6?
Saldo à DiBpooição da Aanenbléia...»
HXIolYEL A CHUTO PRAZO.
4.878.829,84
Forneoodoroo
••••«•
6.267.025,36
Contao Diversas a Vhçht
3.583.591,94
•••
Tittlloo Boooontadoa
902.S48.1S
Bancos oonta Garantia.•••••¦•*...•••
BaalyEL a lomoq prazo
1.840.173,^6
••
Contas Diversas o Pagar
10.872.400,00
Finuna lamentos on Moeda Eatrangairtw
711.161.64
Banooo oonta Financiamento. .*•
PEHDENTE
Valores Pendentes...»••... ¦¦••¦.
Faasivo Iholt....*
COMPtMSAClO
150,00
Canção da Dirotorin..
1.908.745,75
Títulos en Cobrança.
3.700.000,00
Soguros Contratados.
TOTAL OERAL
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44.691.729.M

15.631.995,29

«.443.735,50
20.591.501, St
94.358.962,00

5-6Q8.895>75
99.967.857,75

"LUCROS g PEBDAS". tUCERRADA D) JO DE 3CTO<l>n0 BEJ^Ü.
nmtWSTRAClO D» """TA
.PERITO
Doatieaao Ooraits.«.«»u .**¦¦ ••••«*
yrovinSo para Dovodoroa Duvidoooo

,)•••«•!•••

"*l"
Reserva Legal
Pãrcontasom du Admlninfmoão. '
Qiro Próprio..
do
Manutonjão Capital
Saldo ã Diopooição da laoombloia....
SCMAl..
I

M

".

c

jMiMtâ£^rt\
Sr.Pcdro João Nodori

R

Ê

a

1

61.565.626,87 Resultado das Operações Sooiaia
669.515,00 0.it mn Rondas
Rovoreãa Provisão para Devedorea Duvidosos.
.; 487.279,69 -rrr
v,—--755-141,19. ii
115.563,00
3.821.039,00
10.411.080,69
.,
..
77.825.245,44 3CMA..

Dr.Akiparooidó Cambulio
Diretor Administrativo

z/M-l.

Dr.Flávio Brandalioo
Diretor Finanoeiro

41.633.787,51
35.871.716,93
314.741,00

77.825.245,44

1

Í.UI. ¦lk—

Sr.Almia Marques Avxea
Tõo .Coiitabi CIIC. l'R. 66)1

Ojilhorao Thoaaainl
Diretor Comcroíal
mirnini DO CeH3SMÍ> FISCAL
no exeroíoio de ouaa atribuições legaia e eat&tutá1» o Fiuoal do Hodarl S.A.-^omoroial o Industrial,
Conao
do
Oo abaixo aoalhadoo, ueoibroo
rof,mml.o:i ao oiaroloio sooial onoorrado «a 30 do mtetibro 4. 1973, onoontrando tudo aa
omt!ia
om
narocor
as
o
Geral
rias* òmminaram o Balanço
quo as oontao ezaninadaa' aejam aprovadas pila Aaseabléia Oeral doa Sonhorea Acioniaaondo, ooto Conoolho o
porfoita òrdom. Aooln
tao.
Curitiba,
31 do'outubro d. 1973.

Bryffauro Nóbrega PorBirajr-;

•v. d*j~.t....i

irnTtFICADO DK AUDIT0R11
o a correspondonte oonta da Luoroè a Pardos do exeroíoio encerrado em 30 de
3.1. r °"* iul o Industrial
Hodarl
do
Gorol
Examinamoa o Balanço
0OT oxatidão a pooioõo daa oporaçõo. do ioforido «.roíolò, bó. oooo nia oonpUaoão
ftat(*
a oonoluaoo
Botombro do 1973 o obogomoa
aplloavoio ão Sooiododoo por loõoo.
ooax
*...„. oo
n„ prinolploo
orinololoo s lnoimao goralmwita
obs.rro
Curitiba, 31 do outubro do 1973.

Dr. Ivo Frei1 Har'1"118
Contador CK.Pn.1387
luUtor In4rp»ndant.-CB4I-018

Sr. Fábio Bertoaoo
Contador CBC.FB.Z40T
JuUtor Ind.paalnU-CSU-24

será o maior
O Centro de Criatividade do Parque Slo lourenço
do Hevisuais
e
cênicas
celeiro de talentos das artes plásticas
misfério Sul.
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Diretor prooídento
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O diretor superintendente da Pluroa, sr. Oscar Conte, convidou o governador Emílio Gomo» para presidir a solenidade de lançamento da Unhe
Rio-Buenos Aires.

RIO-BUENOS AIRES INICIA HOJE
Reunindo autoridades, jormalistas o agentes de viagena a Kuma
oferecerá hoje, às 19 horas, no Graciosa Coutry Club. um coquetel pa
ra o lançamento da linha Rio de Janeiro-Buenos Aires cuja viagem
inaugural está marcada »ara o próximo dia 2, com partida da Rodovid
ria Novo Rio (GB) às 18 homa e escala em Curitiba às 6 horas do
dia 3.
Esta linha será a maior da América Latina, em extensão com
escalas em São Paulo, SlorlanópoUs, Porto Alegre, è Uruguaiana. no
Braail; e Paso da Los Libres. Paraná, Santa Fé, Rosário e Buenos
Aires- na Argentina. A «alor parte do percurso será feita pela Trans
htoranea sendo a extensão total da Unha de 3-250 quilômetro^ que
serão percnnidoe em 48 horas.
INCREMENTO AO TURISMO
No primeiro ano de «peração desta nova Unha Internacional, a
Ptana deverá trazer ao BrasU cerca de 30 mü argentinos e, em emeo
rnos, cerca de 250 mü.
Abrem-se, portanto através da Rio de Janeiro-Buenos Aires, no
vas perspectivas de turismo entre o Brasü e a Argentina e, consequen
temente, um maior intercâmbio comercia] entre os doi. países. Inter
Sendo Coritiba um das escalas mais importantes desta Unha
nacional, para aqui deverá cenvergir grande P*1-** dos interessee ar
gentinos.
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FILARMÔNICA NO
GUAÍRA, DIA l.o
A Sociedade filarmônica Lyra,
do Sao Paulo, ira apresentar no
üia primeiro de dezembro, as Zl
do
iioras, 110 pequeno Auditório
1'eatro Guaira, um Espetáculo
Uoral, cuja renda total revertera
em íavor das obras sociais Pró Han
ienianos do Paraná. Do Espetaculo, participarão, além do Conjunto Bandolins, soUstas e pianie.
tas.
.Espetáculo Coral, o coro masculiuo será regido por Erich Hermes,
e o coro feminino por üdo Ahlemeyer, números de Johanues Falk,
Cezar Lengerke, Wenze Veit, Prie.
drich Heger, Simin Dach, Heinrich
Albert, Joanna Kinjel, Alexander
Bernus e outros autores de igual
gabarito.
•
O conjunto de Bandolins de São
Paulo, apresentará Fantasia Russa do Joh Koli e Danübio Azul
de Johann Strauss. Também s«rá
apresentado número de soprano,
acompanhado a piano, apresentando
Ingeborg Lavrans e Else Harth ao
plano. As canções escolhidas foram
«A nogueira> de Shumann, «Nas
Asas da Canção» de Mendelsohn e
«Canto da Saudade» ae Alberto
Couta»
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'Dr.Antônio
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5.155.276,35
3.048.826,82
_1.S7S.172.32
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Brasa.
citais em diversas cidades do Pa>«na e do
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IHOBILiaüX)
InóroiB, Inatalooõoa o Comitruoõa...
Volouloii,MÍluinao,Foriomontao,Bluip.
MÓToio Uteno.jIlibliotooa.Oorroçõo...
MgPjjrtVgL
Colm, Banooíi e Trânaito
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CONCERTO ENCERRA TEMPORADA

i

EVOLUÇÃO DO
ATIVO FIXO

Na área da Instrução pedagógica, o Centro de Criutividade deverá ser um polo de
atração e irradiação. Ocorre que a Prefeitura Municipal de Curitiba, por intermédio
de seu Departamento de Bem £star Social,
possui, na Capital, exatamente 12 nüclCos
educacionais e ü escolas de emergência, que
atendem a cerca de 15 mll alunos — um
número flexível, que aumenta apreciávelmente todos os anos. Com" cada um desses núcleos conta também com. um «centro
de criatividade», o Centro de Criatividade
de Curitiba é que deverá funcionar oomo
dessas
local de estagio e aprimoramento
— de estaprofessoras. Todas as mestras
beleclmentos municipais ou particulares —
que passarem pelo Centro serão submeti,
das á treinamentos especiais e participarão
do importantes cursos, em que serão dadaa
as seguintes matérias: Psicologia Apjicada
à Criatividade; Didática Especial; Desenho
e Pintura, Modelagem e Cerâmica; Expressão Musical; Expressão Corporal; Técnicas
Criativas; Gravura; Composição. As aulas
terão sempro um caráter técnico e prático,
Ssse é, tudo que for ensinado será depois
posto à prova com as crianças que írequentam os cursos.

2B.00n.DD0.0D \
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O Centro de Crlailvidado do Parque Sfio
Lourenço deverá promover ainda uma serie
de outros cursos, dentro da categoria de
Cursos Especiais, vls&*ido, com base em sèu
espirito e filosofia, possibilitar aprimoramento cultural de seus freqüentadores. Já estão
programados ató agora, os cursos especiais
de Musica Criativa, com o Padre Josá Penalva: Cribtlvldade na Pintura, com 8cllar; Interpretação ao Violão, com Paullno Noguei. rá; Criatividade e Educação, com Tom Tüdson, mestre Internacional
da Criatividade,
que virá especialmente da Inglaterra para
essa promoção; e Expressão MUSlcal, com
a professora Maria Cecília Conde do Rio
de Janeiro considerada a maior autoridade
desse setor no Brasil.
A Central de Informações do Centro de
CriallvWnde de Curitiba terá biblioteca e
arquivo, pelos quais documentará todas aa
atividades e experiências realizadas
tanto
pelos seus educadores como pelos seus frequentadores. Vai desfechar também ampla
programaçfio cultural, com encenações teatrais, projeção cinematográfica todas as semanás, concertos musicais, confereheias,
etc, no auditório ou ao ar livre, depesdendo do interesse ou volume de inscrito..
PESQUISAS E PROFESSORES
O Centro de Criatividade de Curttlba
vai dispor também de orientadores permanentes — professores formado, em Arte e
Psicologia — e deverá, futuramente, pro-

ARTE & CRIAÇÃO
De um velho curtume onde viveu dusurrante muitos anos uma fábrica de cola,
ae
do
Centro
nascimento
o
a
Idéia
para
alu
pele
Foi
projetado
Curitiba.
de
Criatividade
arquiteto Roberto Gandolf! que, utilizandocriou e aprimorou
se da antiga estrutura,
flnalicondições de espaço para as atuais
dades do prédio, «pós embelezar alguns setoras. A estrutura material. Integrada numa
área coberta oe aproximadamente 2.400 metros quadrados, se compõe de cinco pavimelhões, ir.terllgados por uma cobertura
tállca, em cuja área llvia, depois serflo desenvolvloas as mais dlfertíntes atividades.
A espinha dorsal do Centro de Crlativldade de Curitiba será composta por um Lae
boratórlo Central de Pesquisas Criativas
O
primeiro
Informações.
de
Central
uma
por
"ateller livre" por onde
ó constituído pelo
• deverfio passar, obrigatoriamente, todos os
freqüentadores do Centro, de todas as faixas
etariaa o todos níveis de escolaridade. Ele
dará cordiçõos para que ascrlanças e adultos conheçam e aprimorem suas potenclalldadea criadoras, nredlante pesquisas em bldimensional e trlmenslocial expressSo muslcal (exploração e descoberta do som), ex-

Pr"""'* ".""¦M"" *¦»<»*»**• «nado., oontribuiMo M.U oo.
p.rq.1. pmUrir.1 pu. o lno»«nto do. ..t^fd. pt^5Ô! :
d°*
*
¦00lM¦, *°" Did0 • 00Mt"»« PMOoupaoão da DlpotorU. >l.p«do d. um «trutura «4**i.tr.tlT» .olldmí"8^1!"
ü°n*Iaü.<'IP°n!!!?
*»<»ll>i> •» «lulp., a Mr.9So t« tonado «í«iu1t.1. o.
oon.«uoio
plM.j«.mto. a our*o, «dio * low> pruo., m ~ü
\'< ÍT9"
"?
e.pnoarlalg.
doa
objaUroa

mover estágios especiais pura (lessMS que
eventualmente atuam nesses campos. Para
Isso, pretende organizar cursoe, palestras e
conferências, ministrados por elementos espcclaiizados, no sentido de manter oa orien.
tadores em constante atualização e contato
com o que se faz fora do Centro. Mo campo,
los atividades bi e tridimensionais, serão
abertos cursos de desenho, escultura, fotografia, cinema, artesanato, etc. Nn campo
da expressão rauslcaL serão realizadas pea.
quisas em profundidade sobre o som da realidade, utilizando, de forma Individual ou
coletiva, todo tipo de Instrumentos musicais. J.'t pelo lado da expressão da palavra,
ò objetivo do Centro, em principio, é des.
condicionar seus freqüentadores dos padrões
clássicos da expressão escrita, Levando-os a
lazer redauCes malB criativas, deiertvolvendo neles o espirito critico a auto cri tico.

peta palavra,
pressão corporal, expreasfló
oto. Desse laboratório após conhecer e subartissua
vocaçBo
especiais
a
testos
moter
tica o aluno vai partir para os cursos perInsiriiinuntou ou especiais em que quiser se 'ateprever. Isso o após Identificar-se no
lier livre", onde vai passar pot tr«lnameHtoa
técnicos e materiais de diferentes tipoa. o
aluno poderá pesquisar, entre outros, o detiüiiho, a pintura, cerâmica, modelagem es.
cultura (em vários materiais Inclusive ferro
e solda) mobiles programação visual, gravura, uorigrafia, expressão corporal, expressão
musical, expressão pela palavra, composição
com madeira e outro».

Será Inaugurado am Curitiba na prónum
xlma aemana, aquela qua deverá ser,
futuro próximo, o maior, mal» bem equipado o mala Importante celeiro de talentos dasartoa plásticas, cênicas e vlauals da Amor
da Latina:, o Centro de Criatividade de Curia
tiba Um dos pouoos em todo o mundo de
funcionar excluolvemente com o objetivo
cam
todos os
estimular ti crlaçflo artística em
de base
dos, mediante sérios treinamentos
em seus diverdesenvolver
vai
pedagógica,
fiesob setores, uma programação dlnamca,
do Som,
a
visando
pesquisa
variável,
e
xlvel
da Luz e do Movimento. O Centro promovede
rá ainda cursos permamentes e espaciais, da
alto nível ministrados por especialistas
profissional, o riereoerà
melhor categoria
tecnipara orlancas e adultos as condições expiocas e humanas necessárias para que
rem suas potencialidades.
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PARANÁ

A Wib é uma das virit'/:
disiribuidoras nacionaiíj:
':^ik.
dos mundialmente
famosos rolamentos FAli
Rolamentos para
automóveis, caminhões,
tratores e rolamentos
industriais. Vendas
por atacado e varejo.
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Rua Engenheiros Rebouças. 2 176, próximo à Mal. Floriano
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IPARDES
EMÍLIO PRESIDIU A INSTALAÇÃO

-

Em Hcdenldado roullzacia ontem pola nnmh-V
no Palúclo Iguaçu, o governador Emílio Goinea
assinou duci-otoa nomciando a diretoria e aprovando os eatatutce do Instituto Paranaenso üo
Desenvolvimento Econômico o Soclal (Fundi.Câo Ipardes). O chefo do Executivo disso na
ocasião, que «a simplicidade do ato nao traduzi
a imensa tarefa que terá, daqui para frente,
a Pundaçilo Ipardes, cuja instalação representa o coroamento do um longo esforço».
Falou também, na oportunidade, o secretario do Planejamento, Ivo Moreira, a cuja pasta
esta subordinado o Ipardes. Dopols de historiar
.rapidamente a evolução do Sistema do Planejamento Estadual, «quo há. menos do dois anos
era apenas
uma necessidade unanimemente
apregoada por aqueles que tinham a seu cargo
a administração dos negócios públicos», o secre__trlo Ivo Moreira disso quo hojo,. com este ato,
«estamos assistindo, praticamente, a demonstraçao do rápido amadurecimento de um Sistema
quo, até há pouco, sequer existia-..
-';STA..I..II>AIM. INSTITUCIONAL,
«Ao participar desto ato -— disso o secretórlo do Planejamento — tenho a nítida sensaç&o do nao estar apenas vendo nascer um novo organismo público. Tenho a sensação de estar vendo ser acionado polo governador Emílio
Gomes o Instrumento quo dará ao Sistema de
Planejamento do nosso Estado, a estabilidade
Institucional desde oa primeiros dias desejada
o quo imprimirá a ele, a aceloraçáo capaz de
tomar o seu processo de Implantação irroversivol».
A DIRETOKIA
Os decretos assinados pelo governador Emi»
Uo Gomes nomeiam, para diretor-presldente da
Fundai-Bo Ipardes, o economista Francisco de
Borja ÃTagalhücs Filho: secretário geral, o economlstn Gilberto Serpa Gricbclcr, o ainda, os
Conselhos de Administração e de Curadores,
integrados pelos professores Ocyron Cunha,
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A100 km de Curitiba, uma região esquecida (II)
Bv\ PtENA REGIÃO METROPOLITANA, a

100 QUILO-

Da falta de comida
às doenças que matam

METROS DE CURITIBA, E 70 DE RIO BRANCO DO SUL, OS
HABITANTES VIVEM

SEM ASSISTÊNCIA MÉDICA. SUBNU-

TRIDAS AS CRIANÇAS SA.O

PRESA FÁCIL DE INFECÇOES

INTESTINAIS, VERMINOSES E SARNA.

Edson Neves Guimarães, Ivo Meirello. .
molda, Taras Savytzki, Hilton-DOclo 2? fle Al.
•vrev-sai,9
Arnaldo Grassl.
Ao ser empossado como diretor,.,.do Instituto Paranaense de DesenvV),^l(»ent0
ei"o
Econômico e Soclal, o economista Franoi
Filho disse que estava asstimí™0%
galhacs
""""HO
»,,_.
..«..nmlEin (Ih
_--.-_
da retribuir na honra
{um
compromisso
e
ca depositadas pelo governo do Estado-°nfltl11'
a instalação da -fundação Ipardes demí ' ^
«o agradeoimonto do toda uma geraçãoCrtftV|»
FUNÇÕES BÁSICAS DO U>AHufs
A Fundaçáo .pardos desempenhará h
mento, as seguintes funções: i) R^iTLT-ct..
<••
pesquisa aplicada nas áreas economia
ciai; 2) Execução do trabalhos de estudr» ° b°»
de
apoio ao Slstem V11*"
boraçáo de projetos
dual do Planejamento; 3) Apoiamentom_ ^
do
à formulação
politlcas estaduais da h *"
volvimento; 4) Acompanhamento da e» i""
da economia estadual; e 6) Treinamento I 6âa
feiçoamento de pessoal para o planelam„apwmento econômico e socai. A Fundação 7ÍVolv*^
está instalada no 2.o andar do Edif^i
BADEP.
wm° do
PBESENÇAS
Estiveram presentes ao ato pcrsldldgovernador Emlll» Gomes, o presidente d I?0
sembléia Legislativa, deputado Joáo Mansí **
secretários Euro Brandio, dos TransporW'k01
ris Guimarães, de Obras Públicas; VésperoM
des, do Governo; o chefe da Casa Civil Guiih
me Braga Sobrinho; o presldente do^ANp"
TADO, Afonso Camargo Neto; presldení» 7
BADEP, Karlos Rlschbieter; presidente dail*
I.EPAR, Renato Johnsson; presldente da Urro
Cassio Tanigushi; coordenador-adjunto da cpp
Belmlro Valverde Jobim Castor; o diretn. ?
SERFHAU, Raul Hlrt Será, além de vários r__
ae"
putados estaduais.
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«obendo água poluída, os habi.antes de Pi_.heii.nho temem epidcmins.

Se a Prefeitura dc Rio Branco do Sul vem obten- nova epidemia, relembrando aquela que aconteceu
do algum sucesso na campanha dc documentação que liá 3 anos. Quando chega algum veículo naquelas
vem realizando num de seu. distritos, Pinheirinho — paragens, a pergunta nunca deixa de ser: — "Trouenviando a 70 quilômetros da área urbana, funciona- xeram vacina contra o sarampo?".
ÁGUA POLUÍDA
rios que orientam o.; moradores sobre o como e porNão somente em Pinheirinho, como em todas as
que dos registros de nascimento, certidões de casamento e títulos de cli-itur — o mesmo não ocorre em regiões onde a água c retirada de riachos, a contarelação a outros probleuias, como a falta de alimen- minação é uma constante. O professor Laurmifo rctação adequada e a inexistência de atendimento mé- vela; — "E' que nestes riachos as criações de porcos
dico. O total abandono uo setor de saúde tem sua e outros animais se banham depois dc chafurdarem
razão nos 70 tortuosos quilômetros de distância entre em lixos e detritos". Como os sanitários são construíPinheirinho e o centro urbano, que são percorridos dos sem a abertura dc um poço para os excrementos,
esporadicamente por caminhões da Prefeitura ou por estes são depositados na superfície da terra, dando
algum negociante interessado -im fazer compras na- chance aos animais de andarem por ali e depois carregam doenças, contaminando a água que abastece
quela localidade.
Se algum caso de doença mais grave sobrevicr, o as famílias, que vivem ao longo de um rio, sendo em
enfermo somente terá atendimento se uma carona Pinheirinho o rio Ribeirão Grande. Mesmo sob a
surgir para levá-lo a Rio Branco, ou então, se um ami- poibirção da Saúde Pública, que há alguns anos esgo ou parente caminhar 22 quilômetros para alcançar teve no local, todos continuam a beber daquela água,
a Estrada do Cerne, apanhar ali uma condução até pois não encontram outra solução. Como resultado,
Curitiba. De Curitiba deverá, tomar um ônibus que o as diarréias nunca abandonam nem crianças, nem
adultos. Quando não têm solução com remédios caleve ao hospital cm Rio Branco, que mandará então,
a ambulância. A falta de alimentação contudo, se seiros, estas infecções intestinais enchem o hospital
em Rio Branco ou então, enterram mais pessoas sem
prende a outros fatores. Em alguns casos, os habitantes não possuem terras próprias e quando conse- qualquer notificação uo cartório.
Além deste asprc.o, outro problema que dificilguem um arrendamento, já passou a época do p-antio
mente deixa o lugar é a sarna, que se transforma em
ou ainda, a "criação'' do vizinho, estraga tudo que
furuneulose e pode matar as crianças, ao lado da
plantou. Existem ainda, os casos de trabalhadores
ambulantes, carpen. no terreno de um ou de outro, verminose tão generalizada quanto aquela afeccão. A
dificilmente ganhando mais de cinco cruzeiros por dez quilômetros de Pinheirinho, a localidade de São
dia. Terezinha Fioresp, funcionária da Prefeitura Pedro enfrenta as mesmas dificuldades. Também ali
ha um senhor chamado Laurindo que toma conta do
que vem mantendo constante relacionamento na rpPosto
de Saúde mas. que pouco pode fazer
diz
uma
das
metas
da municipalidade é
gião,
que
pelos w»
conseguir o estabelecimento de escritório da ACARPA radores de sua vila ou de Pinheirinho. Quando hl—- Associação de Credito Rural do Paraná, em Rio gum doente está muito mal, procura entrar em conBranco, para »:onscientizai os agricultores da função tato com o centro urbano do municipio. Muitas vezes
dos sindicatos, mostrando-lhes os direitos e ensinai.- eles sao levados em caminhões abertos da Prefeitura
ou mesmo em tombeicas. Nem sempre resistem
do-lhes novas técnicas de plantio, numa tentativa de
às
"salvar a agricultura".
tues horas de viagem na tortuosa estrada.
Quando
morrem
num hospital de Rio Branco ou em Curitiba
MEDO DAS DOENÇAS
(no caso de doenças transmissíveis, pois em Rio BranRio Branco se caracteriza pelo grande número de
co nao ha isolamento), não há
indústrias de cimento, cal e até ferro e água mineral,
qualquer cerimonial
distribuídas por diversos distritos e vilarejos do mu- de enterro. O encarregado do posto conta: "Outro dia
m°CLnha il° Hospital de Clínicas em Curinicipio. Pinhcirinhv. todavia, representa
parte da ST
tiba. T"
Nem lembro a doença dela mas,
região que não possui tais indústrias, tendo
ainda
parece que era
na agricultura, "a base da economia". Mal alimenta?'a,nioVeu- S0™"** «>m as roupas do
hnTnttl.
V
3 í,Cat" Crn Cl,ritiba c foi de™'vic-a
tados e sem assistência médica local, os habitantes
«
ves«m<-nta, apenas embnipassam a enfrentar todos os problemas advindos da RioR?!
Sn^
•Sem-q"n'"l!er
subnutrição,. O professor Laurindo Stepanowsld de
os Pais' mor^» em São
JOrn/,S
10mo
PoHro nao
_?
Pedro
Bonfim, que alfabetiza tanto os adultos como seus
buscá-la, foi enterrada assim
fi- somente compuderam
cs jornais e sem caixão».
lhos, trabalha na escola de Pinheirinho desde 1954
'
quando seu pai, que era, então, o professor, morreu!
ESTACIONAMPN1.0 PARA CAVALOS
Solicitando à Secretaria de Educação e Cultura
eS°,Í-tIe_
um
substituto, "sen" Laurindo acabou senáo nomeado.
?ada ram*"» das crianças e pais na
;«, ,T de Pmhcninho,
escola
«Não
por ocasião de
Ele diz:: _
tenho o quarto ano do
tira do Posto de Saúde de Rio Branco) vacina (iniciaou entraTde
completo mas, esta gente tem menos ainda primário
e é nrc» papeis para documentação, um aspecto
ciso transmitir". A escola é um centro de intereisses
pitoresco e
quase inexistente nos tempos atuais,
e reuniões, sendo o professor uma espécie
pode ser obser!
vado: quem veio dc cavalo vai desamarrá-lo
de mestre
-yy*™' arvores onde o
das
professor e conssflhcivo.
deixou, o que transforma o^itio esme PK_curan> Para tudo. Contam todas as colar em estacionamento
*¦*¦
7.."._eS
dificuldades
para cavalos. Os que têm
que vão desde o trabalho na roça, a falta de comida ate as doenças». O
medo das doenças
Un' constante -*>•*«¦* em Pinheirinho.
Levando os filhos
ReH£_.5"
casa é comum observar
lembrando anos passados, o
mães montadas sobre o para
diz que anenas
professor
lombo dc animais. Sem cava!
da família Bonfim .qual
írtence, morreíLS los, algumas mulheres caminham
de 42; pessoas, quando em 1942
quilômetros Tué
foram vitimadas S para vacinar seus filhos. Muitas
lo tifo. A varíola e outra moléstia
vêm conTdTs crian
vem
e
nassa
™S°S DC "m !ad°' a m»« velhaTnne
que
mas, sempre acaba matando. O sarampo
de
outro, a recém-nascida mama. Os encontros
quando^he! «ÍXÍ?
devem ier!
ga, e fatal po,». dele facilmente advénVmaS
Cld°'
**««*«
subse
«™ 8Mnde distânc.r™perquentes devido à subnutrição. Notícias
ZZ
tempo chegaram do lugarejo conhecido qT.e há pouco SE Ías cmncas *e Pe-e amarelada e olhos brí.
dizem que pessoas estão sendo dizimadasXw^S lhantes ha sempre a interrogação sobre quando
pelo saíam
po, estão deixando Pinheirinho com med.
*?"__»

¦
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Surampo
VACINAÇÃO COMEÇA AMANHÃ EM CURITIBA
O Paraná é um dos primeiros Estados
da
Federação incluídos no programa'nacional
de
imunização contra o sarampo, disse ontem o sécretáxio de Saúde, Ivan Beira Fontoura, durante
encontro mantido com jornalistas, em seu gabL.
nete. O fato se deve segundo ele, ao elevado
grau de conscientização atingido por nossa po.
pulação, «com os pais ou responsáveis pelas criai.
ças respondendo prontamente aos apelos das autoridades sanitárias:..
COMEÇA AMANHA
A vacinação contra e sarampo começa amanhã em Curitiba, atingindo _s bairros de Barreirinha e Cachoeira. No centro da cidade
vãe funcionar tres postos:
no Centro de
Saúde (Barão do Rio Branco esq. André de Barros), Departamento Estadual da Criança (Praça
Ouvidor Pardinho), e barraca instalada na Praça
Zacarias. Ainda segundo 0 secretário Ivan Beira
Fontoura os seguidos êxitos nas campanhas de

ANA ASLAN VIRÁ A CURITIBA
A professora Ana Aslan, da Romênia, deve
rá chegar a Curitiba uo dia seis de dezembro,
q.uando dará a aula de encerramento do curso
de Geriatria e Gerontologia organizado pek
Associação Brasileira de Mulheres Médicas. O
curso será realizado das 20 às 22 horas no Clube Curitibano, do dia tres a seis de dezembro.
A promoção do encontro entre as médicas
do Paraná e a famosa professora Ana Aslan,
conhecida pelo rejuvenescimento que doa
aos
seus pacientes, é da Associação Brasileira
de
Mulheres Médicas, dirigida pela paranaense
Elisa Checchla de Noronha.
As 20 horas de segunda-feira será a abèrtu.
ra do curso, englobando 0s seguintes temas: apa-

__*

EM DEZ ANOS, EMPRESA-MODEl.O
A Telecar completa hoje 10 anos de existia.,
da, apresentando 'mportante
acervo de realiza,
ção em favor do desenvolvimento econômico do
Paraní, « ponto de dUtinguMa
como empresamodelo dentre as concessionárias estaduais, con»
forme afirmação do mlni-tro Hygino Corsetti.
O trabalho desenvolvido pala Telepar, especialmente decorrente do atual Plano Trienal,'tem
sido de vital significação na obra de governo de
Emílio Gomes, coroando um
ciclo de Inegável
progresso por que passa o Paraná, com ênfase no
setor das telecomunicações.
Sem nenhuma festa.
os paranannscs vêem
transcorrer hoje o lO.o aniversário de fundação
da Companhia de Telecomunicações do Paraná,
empresa que tem contribuído decisivamente na
formação de uma sólida Infra-estrutura eeonômlca, bfm expressa nos serviços
de telecomunicaoferecem em termos
ções do Estado pelo que
de quantidade e qualidade.
No seu primeiro ano de trabalho, a Telepar
tinha subscrito um capital social de Cr$
170.000,00, passando hoje para Cr$ 230.651.349,00
e acreditando-se que até o final deste ano venha
a sofrer novo aumento.
Há dez anos, os relatórios da Companhia roglstravam a existência de 2.036.000 ligações Interurbanas completadas, enquanto que neste amo,
devido a inúmeras obras d. melhoria realizadas
em todo Estado com os sistemas DDD e-DDO e
a implantação de novas centrais,
verificou-se o
aumento para 14 milhões de ligações interurbanas completadas.
Esta evolução no tráfego ê resultante também do aumento do número de telefones do Estado, que passou de 31.200, àos quais mais da
dois terços faziam ligações urbanas com auxílio
¦do telefonista, para -1230.0;. ..fper.i-.a _iie- no _,

*
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Ambulância: para chamá.l- é
preciso ir a Curitiba ectepoi.

velta. a Wo-Bransa,

relho urinário em Geriatria, Ortopedia e Trau.
matologia Geriátrica • cirurgia na idade avancada.
Na terça-feira, aa médicas discutirão sobre
a Terapêutica Tissuiar, Prevenção e tratamento
do slndrome menopáusico; papel dos estrógenos
além dos aspectos sociais da Geriatria frente à
Legislação Brasileira.
Na quarta-feira, entrarão em pauta os problemas médicos legais da Geriatria e a coníeren"
cia do professor Coraelius David, também <-a
Romênia. O tema que proferirá ainda não foi
anunciado. í-ara encerrar o curso, às 20 tt°rlia
de quinta-feira a professora Ana Aslan falai»»
sobre a Terapia em Geriatria»

TELEPAS.
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imunização desenvolvidas em nosso Estado sí
devem,- igualmente, à colaboração de vários ór.
gãos públicos, e às lideranças comunitárias, .que
se aliam aos esforços que não são sò nossos, mas
de todos os interessados em preservar a saúde da.
futuras gerações». O secretário de Saúde inior
mou que nos trabalhos de vacinação contra sa»
rompo, que começam amanhã, e posteriormente
serão realizados em todo o Estado, está sendo
efetuado um completo- cadastramento da popa.
lação infantil, bem como acurado trabalho de
conscientização, quanto á importância da vacina,
A imunização é para toda a vida, consta de uma
dose, aplicada por intermédio de pistola a jato,
completamente indolor. Na vacinação que será
realizada amanhã, funcionarão 40 vacinadores. 5
divulgadoras sanitárias, equipes compostas por
elementos das Forças Armadas. Secretaria da
Saúde, Prefeitura Municipal de Curitiba e SU»
CAM.

Geriutria

____R__S-i^^wf\-'-
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Para promover a l.a Feira Nacional do Pêssego, que será realizada de 8 a 17 d- dezembro, em Pelotai
Rio Grande do Sul. estiveram ontem »m Curitiba o sr. Geraldo Bertoldi, presldente da Comissão ex»
eutlva da pr.mo.ao, acompanhado da rainha da festa, Gilda Castro e Silva, e ainda as princesa» Selma
Machado, Regina Kaster, Leila Wullf o Marlen. Lucke.
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O pátio da escalai estacionamento de
cavalos.

de 107B o Estado conte com mais 163.000 tf
|«d
lefones, ligados a centrais automáticas e,
Pf?
menos, 90% em DDD. Est. fato ê bastante si£>
se Se levar ejn
que e»
?_2_aUv0'
1963 existiam menos de 0,03consideração
telefone para ca<a
grupo de 100 habitantes/ano.
Á
8
Há de se analisar ainda,
que há 10 anos,
Paraná tinha 14.940
de f*™*
quilômetros^anals
nlcaçao telefônica. Até o final deste ano, a**'
somados 270413 quilômetros
canais e-.P8**
de
"^"^e
vem a Telepar
»>dif^f
mais 200.000 quHômetros-canais, espera
podendo pr^1"
.-*
rÓ?Í,o. ^ .P^naense, ató 1975, um total de «£
50..223
quilômetros d.
para telefonia <-•
bona, telex, "fac-slmile*,canais
talcprocessamento
dados e outros serviços.
.
Embora a Telepar
integrado 20 »"
dades no Club© Nacional_á tenha
o»
do DDD e inúmeras
t6lff0nia automática e ligações H**
^n-COm
urbanas semiautomátlcas,
além de ter Implan»*
do dois centros de TV
no Estado, com a P»™10'
de
ser
a única empresa brasUelra a reàÜ&t
. fa
"«te fora d_ rede da
Embratel, seus dirigentes P*
«cem mais preocupados
com as futuras <*ias
«o que eom o saldo
.
já realizado.
dóeada não é tempo suficiente pa»J*
Uma
construção
«*
de uma obra
e acabada,
gundo sua filosofia, e porperfeita
isso,
novos projeto*
são analisados, estudados
minuciosamente, «n*»
Posteriormente colocados era
prática num P-*
nejameato global.
°
D<He ° lnícl0 «o
.aneíro, a união entre 0
„pessoal burocrático, técnicos
enseja
operários
e
o
cumprimento dos serviços
programados para
triênlo 73/73,
senst
de
irSo
que
dotar o Estado
veis melhorias, não ficando
distante o dia em q™»
inclusive o homem do
*»
c»m,>_ podor/l dispor
«¦sae-ra

.adi d» todos -t» meloa de cornua»»1»--*''
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O general Mario Carnolro Portes, secrotário de Segurança PúbIU
eu, rticebeu ontom a Medalha do Ouro disttngukla pela Comissão
Organizadora do Congresso Brasileiro de Crimlnologla, roccnlc
menle realizado em Londrina. A cerimonia teve lugar no gablnete de sua pasta, contando com a prestiglamonto de dlv-arsaa autorldades da Capital, entre elas, o diretor da Policia Civil, promotor Antônio Lopes de Noronha; o chefe do Estado-Malor da Po.
Ifcia Militar, coronel Isidoro Repka- o diretor do DETRAN, arquiteto Marcos Prado; e o chefe die Gabinete da SES. general lifdlo
Stroppa.

Disco voador

Medidas asseguram êxito
do tabelamento da carne
Severas penalidades serão aplicadas aos contribuintes da Receita
Federal que criem, 'nvernem, abatam ou comercializem -{ado bovino e
não entreguem, ate 19 de dezembro,
o formulário "anexrt-3 — pecuária",
preenchido. A deciaSo da Delegacia
paranaense foi divulgada ontem, baseada nas determinações do ministro
Delfim Neto, da Fazenda, através da
portaria n.o 313, baixada no dia 13
deste mC-e.
Na mesma nota oficial distribuída à imprensa, o órgão esclarece que
os formulários estão à disposição dos
interessados nas repartições da Receiüa Federal, nos N.A.0 Fs junto às
prefeituras municipais e nas agôncias
dos Bancos Itaú S.A, tua XV de Novembro n.o 299 ou ainda no Jnião
de Bancos Brasileiros, Marechal Deodoro, 71.

SUMIR

CONTROLE

A medida tonuda pela Delegacia da Receita Federal de Curitiba
faz parte do esquema montado pelo
ministro da Fazenda, objetivando
manter controle mais efetivo Io rebanho bovino no Brasil. A Superintendência Nacional do Aoastecimento também iá divulgou diversas portarias regulamentando as informações que os pecua-istas ihe devem
prestar semanalmente.
Cercados com a Uscalizacão da
SUNAB e Receita Federal acredita
o governo que haverá meaor possibilidade de os frigoríficos e necuaristas utilizarem dos rr.eios clandestinos
"venpara a realização de abates ou se indas por fora". A EiscaUzaçáo
tensificará ainda mais no início de
dezembro, preparando para entrar
em vigor o tabelamento da carne e
do boi em pé.

A possibilidade da carne sumir
do mercado de consumo logo que cntre em vigor o tabelnmento está preocupando bastante aos 6rgãos de abastecimento, que já "se asseguram com
várias medidas para evitar futuras
crises. No Rio de Janeiro, em meno-s
de '2A horas após o tabelamento da
carne, se verificava imensas filas para adquirir o produto, ievido às manobras feitas pelos frigoríficos e
açougues.
Estas manobras iom o produto
foram vistas em Curitiba desde o mês
de maio, obrigando a carne sofrer
violentas altas, que chegaram a quase 300 por cento. Com a experiência
do problema vivido a SUNAB pretende colocar em funcionamento todo seu esquema de fiscalizarão, para
fazer valer a tabela baixada há menos de 10 dias.

Paul Fouchct, embaixador da FrtWfa no Brasil, ch*0a ho|o a Cllrf. ,
tlba, para cumprir um programa de vl*lt«« de dol» dias, aeornpala em São Paulo, Mlchat
panhado p«lo cônsul geral daquela
de Câmara* « da Phillppa Buaulieux a Jean Paul Sairautte, rab
pecMvamBote adido cultural • adida da Impranea do Coo*uUdo.
Prlmelrament», Pawl Fouchet m avUtara eom o governador Emi»
Ho Gome», para depoi» visitar o deputado João Maniur, preaktent*
da AHembléla Legislativa, Edmundo Marear Júnior, presidente do.
Tribunal de Justiço, o reitor da UFP a oirtorldade» mllitare*. A
vlilta ao Paraná encerra-ae amanhã, quando o embaixador se de*,
locará «te Paranaguá, para manter contate eom o prefeito • •
diretor do porto daquela cidade.

Emílio

VISÍVEL 4 HORAS EM CASCAVEL

m—m—
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CASCAVEL — (SUCURSAL) •— Duas pessoas — um e*»«
jopader do futebol e um piloto de aviação comercial —
assistiram durante mais de quatro horas as evoluções de
um objeto voador não Identificado que apareceu domlngo por volta das 22h a quatro quilômetros do trevo da BR277, em Cascavel.
O objeto, seiíundo as descrições das duas testemunhas,
«emitia intensa luminosidade para os lados e
baixo,
'ocomovende-se a velocidade fantástica», e tinhapara
o formato de «duas travessas superpostas». Disseram, ainda, que
depois de parar o veiculo em que se encontravam, observaram a estranha aparição que ficou durante minutos
estática, a mais ou menos 20 metros do solo.
ALERTA
«A coisa emitia luzes brancas e alaranjadas», declarava posteriormente Everaldo Falcão da Silva, vulgo, «Ze?é», que já jogou no Internacional de Porto Alegre. Juntamente com Nalmir Barbosa Pires, o piloto, Everaldo deslocou-se a alta velocidade em seu Volkswagen em direção
ao centro da cidade, após terem obseivado o objeto que
ainda continuava no local. Em Cascavel, o diretor da rádio local Pnulo Martins, foi avisado e prontlficou-se a fotografar o objeto — no -mtanto, quando chegaram no lugar, e'o estava se afastando «a uma velocidade fantástica»,
egundo as testemunhas, não sendo possível qualquer fotografia.
Agricultores que moram naa cercanias da cidade, àque
tn altura já tinham tambem avistado a luz que se deslo'le dois quilômetros, acompanhando
cou a uma distancia
o sentido da estrada, sendo seguida
pelos ocupantes do
volkswagen até quando possível. Nesse local, passou a reamodalidade
qualificada como
llzar pvotucõe-3 com uma
«fantástica» até pouco mais das duas horas da manhã de
ontem quando s-anhoa maior altura e desapareceu. Posteriormente durante a grande agitação que se formou nos
arredores do trevo da BR-277, informações colhidas entre
vs agricultores davam conta de que se tratava de «uma
espécie de bola de fogo que brilhava muito», depoimento
Idêntico ao de agentes do Dotran que se encontravam no
momento da aparição atendendo a uma acidente de trafèjgo»OFUSCADO .
O piloto Nalmir Barbosa Pires tevê que permanecer em
a-pou-so durante várlus horas, devido ao estaco de choque
a qne f<M acometido. Depolr< de parcialmente restabelecidiise que tfir-oue stor.teado com a intensa luminosidaèo
'e
ou-í saia do objeto em jatos coloridos».
enO "lima de agitação que tomou conta dos que se dconfavar» nas cercanias do trevo, não foi sentido na
aparldade, de onde não se pode observar nada porque a
a
-ão. durante todo o tempo em que foi vista, permaneceu
surí.alxa altitude Depois de ter se espalhado a noticia,
«lu a versão de que t-nha sido o oometa Kohoutek. Porem
atrlfoi logo desmentido. Os mais incrédulos, «aentretanto,
obsessão pelo
baem às declarações das testemunhas
cometi».
"EPIDEMIA*»
— cuja descrição é
Um OVNI — objeto voador não identificado
visto por quatro.-poIdênüS à do que apareceu am Cascavel, foi
Unidos, no dia 30
lidais na ridade de Memphls, Sul dos Estados
d"temb**o No dia seguinte, os policiais f^ff^SmiS
•Era uma luz que sa deslocar», mudando de côr, do branco para
o alaranjado".
tomados por uma auDepois disso, os Estados Unidos foramapareciam
em fornos
"febre*'
voadores,
que
de discos
tênüca
a
CTegou-s^lnçuslve
norte-americanos
os
-Sos
Ptra
of SSL
fatos,
a
deases
conriderar, como causa
^&gg$SUS£.
do caso Watergaie.
teria se abatido sobre o pov. ianque, em virtude
,

OS CASOS

decorrer do mês de ouEstes foram os caso. registrados *>
Unidos.
Estados
nos
tubro à grande maioria
No dia t.o, dois o^ZSL^tmZttX°^
slssipl, viram o cerca de três clu"™-™s
ue tínna a (o*
emitia
nho veiculo quo
chegou
"ef^X,tes
^h°Sm™\°^^Z.
três
de
«rea
media
e
ma de peixe
que desce«X^o^SffSnSS
puderam
longos
perto deles, quando
ram: tinham pei* «ton «e cor PrateXrt^ln£Le0 ^ca e mãos
™»*£^SS?
olhos
grandes,
a pontiagudos,
' Nesse mesmo
pessoas,
como "tenazes de lagosta", e não P^.fL^""
duas p*
de Obion, por au
municipio
no
visto
foi
objeto
dia, outro
No aa 2. uma rnulher. em£»$£*<£^Tde^Grif'
nas
verde brilhante; nc.dia
» fegtindo depol"disco £
pousoui ™»
voador" ^^-J»
desapareceufin, Geórgia, um
mentos dos mo«dorja. ^««^^ffiSiláni da üniversi-

-ücos^uerendo se eo*unJcar com a Terra.
<£"™£
^SU {
Nesse mesmo dia. policiais
™J"«
*¦*««**
objetos
de outubro. Lloyd
Louslana. cinco
distância
de
Nova Orieans,
19 quilômetros
no lag' ™n
de Slidell, J^^po^artrain,
mmétm e com
d
Mercler viu, perto«on.qu.te'
£.
°^n~
um aparelho de
^tergura que o cruzava
Oeidentel^-JJ^^SS^
No dia lfi na Virgínia
*«2to
?
e do verda
nlcípio de Raleigb tf*™»""» ™™™° vg£
pS» o verde,
e
do
* ohio, populares oe
dava de cores, passando
dezenas
na
Já
dia:
branco.
o
mesmo
para
^,a°/dito nàe
a e»
policiais teriam visto Hg°J"^ um" mulher a abandonar no dia
Também
OVNIs, três dos quis. í01^™""?*
automóvel.
co™ seu^f
CalUórnia um
^
trada em que se encontrava
™** l0ng8
seg»"*»5*
17. Kenneth Froboring *»*»™
*
«relâmpago verde azulado que durou X»
saiam o
cauda cor de laranja, ia qual
TORTA VOADORA
a ~ *£—£rS|te
^ 18 de outub,,, era
^
cidadão Bradford Ho? «fl™™
t, ^mto» »6r«e,h^nf"
Mj*^
aP**cera™
torta voadora», de forma
P^? Na
Z
nesse
cas, cruzando o céu. Também
£" esqUadrilhas. «*•
Flórida, voando em «"^JZ&Z disseram ter visto «n
que numtomj»*
, cidade de Mary E^-.^Sosle
30 m**°^£ altura,fazer nenhum
sem
jeto de aprnxlmadamwtç
juido.
per. área e deslizou «"'^^ dos OVNIs ganharam uma

Estados Unidos,
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com ela
uma !«««" «e
cot-*tmlcaram-so

*
te*- assistiiio » aterp.««age»
mata.
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RECONSTRUÇÃO DA ESTRADA TRAZ NOVAS ESPERANÇAS
A reconstrução total da estrada que
dá acesso ao Município de Guaraqueçaba
trouxe novas esperanças para os seus sete
mil habitantes que viveram ate hoje praticamente isolados dos outros centros do
Estado. A medida foi anunciada no sábado,
quando o governador Emilio Gomes e o secretárlo dos Transportes, Euro Brandão
percorreram os 78 quilômetros daquela rodovia verificando a precariedade de condi*
çoe-s que ela oferece ao tráfego.
Segundo anunciou o secretário doe
Transportes, o projeto da neva estrada encontra-se em fase final da execução e de
imediato serão tomadas outras medidas co-

mo o reequipamento do posto do DER. Com
essa medida se procurará dar condições
imediatas e necessárias ao trafego, principalmente de coletivos, que há quase dois
meses náo efetuam o percurso, deixando a
população sem condições de locomoção para outros locais.
O governador Emilio Gomes, nesta viagem de inspeção pelo municipio de Guaráqueçaba pôde observar a lnexistíncia de
uma infra-*strutura econômica desejável,
apesar do município se constituir num doa
mais antigos do Estado. Entretanto, afirmou que a nova estrada ó extremamente
necessária para que a economia se desen*

volva e por Isso sua construção foi incluida no Plano Rodoviário Estadual de Viclnais, ou seja estradas com recapeamento
primário.
Disse ainda o governador que dentro
da realidade encontrada nos municípios está se procurando sanar as falhas priorltárias, através de uma colaboração mutua
do município 6 do Estado. O município de
Guaraqueçaba não acompanhou o desenvolvimento do Estado e o que se procurai-á
dar aos seus habitantes com a construção
da nova estrada é assistência social proela não
priamente dite. tendo em vista que
será moldada na viabiUdade econômica.

PfQCg ruma
GOVERNO APOIA ÀS CIDADES INDUSTRIAIS

O programa de apoio à im.
plantação de Cidades Indusuiais no Paraná, visando à descentralização e ao desenvolvi,
mento harmônico e integrado
do processo de Industrialização
no Estado, já está sendo realizado.
O Centro de Promoções Econooücas iniciou um levanta,
mento global dos dados que lhe
permitirão exercer a coordenaçâo do plano, anunciado pelo
governador Emilio Gomea durante o Seminário Empresarial
De.
promovido pedo Banco de
senvolvimento do Paraná. —
BADEP.
Na ocasião o chefe do Executivo estadual salientou que,
aliado ao objetivo de promover
um desenvolvimento harmônico
e equilibrado de todas as redispunha.se
giões do Paraná
também o governo a apoiar a
disseminação da aüvidade indus
tríal em todo território paranaen
se. Esse objetivo seria alcançar
em parte «através de um progra
ma destinado a criar condições
para a implantação ou consoIndustrial
Udação de Cidade
junto aos grandes pólos regio.
nais de desenvolvimento, evitando, paralelamente, a ocorrencia de distorções no ofere.
cimento de incentivos è locaUzação de indústrias».
Dois outros programas complementariam os objetivos men
cionados: um relacionado com
a instituição de um Fundo Es.
pecial de Financiamento de
Projetos de Viabilidade Economica, destinado a oferecer aos
empresários recursos par a. a rea
tização de estudos e projetos; um
outro programa criava um Instru
mento novo de participação governamental nos empreendimen
tos industriais, o Programa de
Participação Acionária.
PARTICIPAÇÃO DO
GOVERNO
A -atuação do governo esta.
basicamente ofodual, visa
recer orientação e apoio tlnanceiro à formulação e execução
dos
de programa de criação
pólos industriais, contando com
a participação do Poder Públi.
co Local ununicipal), um Agen
te Promotor-Coordenador, Agen
tes Participantes Indiretos e
Agentes Financeiros de Apoio.
O Centro de Promoções Economicas, o órgão governamen.
tal responsável pela promoção
das oportunidades Ue -investimentos no Paraná, ficou encarregado de superintender e co.
ordenar a execução do.programa de Cidades Industriais, atra
vés de um Conselho * que estaria composto por* representantes
da área econômica, tanto
go.
vernamental como privada
e
por representantes da Asuocla. ção dos Município*.
Ao Conselho cabe: a) aprovar
a localização das Cidades
Industrlals; b) aprovar todos os
estudos e projetos relativos
à
Implantação das cidades; c) coordenar a ação de todos os organlsmos estaduais envolvidos
na execução do programa; d)
acompanhar a execução do
programa propondo as medidas
necessárias t correção de distorções que eventualmente venham a se verificar.
ATUAÇÃO LOCAL
No plano local, o executivo
municipal ficará responsável peIas medidas legais, fiscais e
à
administrativas pertinentes
Implantação da Cidade Industrlal. cabendo-lhe: a) Indicar a
área destinada à Cidade Industrlal no munIc(»Io; W* organizar
e contratar a elaboração de estudos necessâriesà Implantação
di- polo' c) *iotlanar o agente
prpmotOi-cgordsTBdor do nidadF.t niEtt.iui.f..*, lojs e decrçtos.
1 Por seu turno a agente soar
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através de 10
substanciada
motor coordenado; será a pes.
empreendimentos industriais
soa
pelo
jurídica designada
executivo municipal, responsadeiinidos para implanta«;ão
vel por todas :•*. medidas de
dos quais sete já iniciaram
caráter técnico e operacional,
obras no local, e 52 outras
encarregando-sa de: a)
formalizaram a lnten?ão de
obter
do executivo local a adoção de
ali se instalarem nos próxltodas as medidas legislativas e
mus 24 meses. A l.a empre
administrativai necessárias; b)
sa a construlx suas instalaIndustrial
promover a participação da co.
ções na Cidade
munidade e do
de Curitiba foi a New Holempresariado
no programa; c) elaborar ou
land Group, que vai producoordenar a elaboração de tozir equipamentos e máquinas
dos os projetos necessários; d)
ugricolas. A Siemens S/A es
executar ou «-.ordenar a
ta, tambem instalando uma
execuçao de toda.- as obras neces.
unidade para fabricação de
sanas.
equipamentos para telecomu
- nicações utilizando pela pn* •
. OUTROS AGENTES
-.
Segundo as diretrizes
meira vez na América Latigerais,
os agentes participantes indii-c
na o moderno sistema ESK.
tos podem ser: a) COPEL,
A Carbomafra S/A empresa
no
projeto e execução de um sisteparanaense, se dedicará à
ma de extensão
distribuição
do carvão
industrialização
0
de energia elétrica; b)
SANEativo vegetal! No ramo têxtil
PAR, projetanc-o
e executando
a GRONAU — Industrias Tex
sistemas de abastecimento
do
teis S/A se dedicará à proágua e esgotos; c) TELEPAR,
dução de malharia e estamimplantando um sistema de
teparia. Outras industrias que
lecomunlcação
adequado;
d)
definiram seus projetos são:
COHAPAR, na construção do
haParaná;
Isdra
Metalnobre
bltaçoes populares. Esses órgãos
S/A — Industrias e Comerficam portanto responsáveis
pela
cio; Frigorífico YuWjlrush
elaboração dos projetos
e exedo Paraná S/A, bem como a
cuçao das obras
estabelecidas
empresa Pan Serras.
em convênios ou contratadas
NO NORTE. LONDRINA
Devem entretanto submeter'as
imclativa
à
Anteriores
alterações quo eventualmente se
tornam necessárias, à
governamental da criação de
prévia aum programa orientador das
provação do órgão promotor-coordenador.
Cidades Industriais, algumas
A fim de oferecer um esqueiniciativas munlclpal3 pionel
ma de suporte financeiro à imras vão agora beneficiar-se
plantação das cidades, o Banco
com apoio do governo do Es
de Desenvolvimento
tado à expansão Industrial,
do Paraná
S/A o Banco Regional de Deoferecendo em compensação,
senvolvimento do Extremo Sul
subsídios de valor, fruto de
e
o Conglomerado Financeiro Basua experiência.
nestado foram designados como
expeNascido
uma
como
agentes financeiros de apoio, com
riencia destinada à
Implanta
as seguintes atribuições: a) fi»
o
Industrial,
ção 4o Distrito
mar convênio
de participação
Parque de Indústrias Leves dc
financeira com
os
executivos
Londrina, resultado da atuação
municipais ou com seus agentes
Planejamen
da Assessoria de
promotores-coordenndores; b) pro
to da Prefeitura Municipal, si
mover a divulgejão das Cidades
íuado à margem da rodovia que
Industriais entre
seus clientes
liga aquela cidade a São Paulo
atuais e empresários em geral;
constituindo uma iniciativa pio
c) atuar como financiadores ou
neira. O Parque conta
atual
agentes financeiros
de outras
mente com área total de 332 mil
fontes de recursos para aplicametros quadrados, sendo
225
ção em empreendimentos locamil destinados às edificações.
lizados nas Cidades Industriais.
Possui 73 indústrias programa
Criado dentro dos objetldas, sendo que 20 já se encon
vos configurados no documen
tram em funcionamento.
to -«Diagnóstico
e DiretriComo resultado do cresci
ses de Ação do Governo do
mento do Parque e Industrias
Estado do
Paraná», a imLeves, o executivo municipal de
sentação da Cidade IndusLondrina criou a Superintenden
trlal de Curitiba, como decia de Desenvolvimento
Indus
correncla do convênio firma
tria! — Sudesil —, órgão coordo em 19 de janeiro
deste
denador
do
Distrito
Industrial
ano, entre a Prefeitura Muatualmente em Implantação. A
Qlclpal e o Governo do Esprimeira iniciativa de porte é
tado, conta desde seu inicio
investi
a Carambei S/A, com
com o apoio governamental
mento de Cr$ 30 milhões, des
para o financiamento de catinados á iadustrlplização do
pitai fixo e de giro, concerami. Era
pleno funcionamen
dido a lonbo prazo e condito essa indústria deverá proces
ções especiais
pelos bancos
aar 50% de todo o rami produ*
de investimentos, pelo BAzide no Estado, proporcionan
DEP, BRDE e Conglomerado
do l.-IOü no.-js empregos. Além
Financeiro Banestadò,
podisso a implantação dessa uni
denúo os da área governadade configura um objetivo bá
mental, atuar
tambem
na
sico do Distrito Industrial
de
concessão de avais e fianças
Londrina, que é o de tornar-se
aos empréstimos destinados
a principal polo agro-lndustrial
a* implantação de industrias.
do Paraná,
Como agente promotor-co '
PONTA GROSSA, NO SUL
ordenador da-Prefeitura MuA fim de promover a insta
nicipal de Curitiba, a Comindustrias,
e
lação de novas
panhia
de Urbanização de
a
incentivar as já existentes,
Urbanização de Curitiba
Pon
Prefeitura Municipal de
UBRS —, em
consonância
ta Grossa elaborou o Plano de
com as atividades do Centro
—
Desenvolvimento Industrial
de Promoção Econômica do
PLADEI —, cujo objetivo in
Paraná,
está
encarregada
clui também a concessão de es
de desenvolver a coordenatimulo fiscais, a criação de uma
das atividades
ção central
Cidade Indicírial e a racionaii
vinculadas à Cidade Induszação da produção do parque
trlaL Como decorrência
inte
da
industrial do município,
experiência obtida no exergrando-a no contexto do plane
ciclo dessas funções a URBS
jamento industrial do Estado.
deverá proporcionar as deDentre os estímulos (pioneiros)
mais . prefeituras municipais
concedidos pelo esecuilvo muni
envolvidas no programa|orlen
cipal, *'?aro a reversão de 20%
tacão técnica e operacional
d" Imposto predial e territorial
sobre
ad^auarla.
urbano e do Imposto
eervisas de qualquer natureza^
_ Eã$3 eüpsíiencia está con-
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DOIS vizmuos

reversão de 25% da quota do
ICM devida ao município, rever
não d0 15% do imposto territo
rial rural.
Eis uma relação das novas
industrias instaladas na Cidade
Industrial de Ponta Grossa, San
bra S/A Copasol; Cargill Agri
cola S/A; Cia Riograndense de
Fertiliza»
CBA-Iteu
Adubos;
tes; Fertilizantes Mitsui; Cerâmi
ca Martlni; Produtos AllmenUcios Smmadaya; Imasa S/A; Fá
brica do Pregos Pontagrossense;
Fáb. de Calçados Princesa dos
Campos; Purina Alimentos do
Brasil S/A; Plásticos Mezzomo;
Massa Plastificada Ind. c- Comercio; líena S/A; Metalúrgica do
Meetalúrgica
ó'ul Paraná Ltda;
Vemaco S/A; Asfalto Chevron;
Quim b ras 11;
Asfalto Oleogasa;
Serrana S/A; e Fábrica de Por
sianas Vila Velha.
Além de outros municipio»
cujas informações sobre iniciativas destinadas á criação de
seu parque industrial, estão
sendo aguardadas pelo CPE,
pode-ae destacar as medidas
empreendedoras das Prefeituras Municipais de Cambe, Rolandia e Jataiztnho. A Prefeitura Municipal de Cambe forneceu a relação das indústrias
instaladas em sua área industrlal a partir de 1969, como
decorrência dos iacentlvos fornecldos por aqu-tle município:
Cambé-Máquinas e Implementos
Agrícolas;
Algodorama
Ltda; Indústrias Paranaenses
de Artefatos Plásticos; Refrigerantes Rio P*eto S.A.; Iap
S.A. — Indústria Agropecuária; Automolas Equipamentos
S.A.; Indústria de Refrigeran.
tes Balan S.A.; Solorrico S.A.
— Indústria a Comércio; Cooperativa Central dos Produtores de Açúcar e Álcool do
Estado de São Paulo — Copersucar. Em estudos na Comissão de Planejamento e Instalação de Indústrias
daquele
municipio, solicitando doação
de áreas e outros Incentivos,
uma fábrica de carrocerias;
uma fundição de metal; uma
indústria de autopeças; uma
de implementos agrícolas e a
Alumínio Paraná Norte S.A.

j
j

O sistema de abastecimento de água de Dois Virlnhas, q*M
será inaugurado pelo governador Emílio Gomes, Implantado pe
plantou no municipio de Dois Vizinhos um sistema de água que
ciar de imediato uma população de aproximadamente 4 mil ba
bitantes e contribuirá decisivamente para o progresso da cidade
que passará a integrar o Plano Nacional do Saneamento, o Pia
nasa.
Dentro do programa do ação do Plano Nacional de Saneamea
to instituído pelo Governo Federal, turno no Paraná a Sanepar
tomo concessionária única, a Secretaria de Obras Públicas ias
plantou no município de Dois Vizinhos um sstema de água que
Etende de imediato a pelo menos 80% da população urbana da
quela cidade. Construído dentro das mais modernas técnicas de
saneamento básico, o sistema de abastecimento de água daque
Ie município está composto de captação, com barragem no RI
beirão Girau Alto e poço do sucção junto à barragem, estação
elavatória, com instalação de dois conjuntos eletTobombas, per
mltindo uma vazão de 10 Utros por segundo e rede adutora de
1..800 metros de comprimento.
tratamento
O sistema está composto ainda de estação de
«Tipo Sanepar», reservatório semi-enterrado, ooan capacidade
para 150 metros cúbicos c rede de distribuição de aproximada
do
mente 14 aiil metros de extensão, permitindo 600 ligações
miciliares. O Investimento global desta obra foi de 1 milhão de
de
cruzeiros, com recursos do Governo do Estado (Secretaria
Obras Public*** e Sanepar), Banco Nacional de Habitação (Sis
de
Prefeitura Municipal
tema Financeiro de Saneamento) «
Dois Vizinhos.
LUZ EPONTE
A ponte sobre o rio Jordão, que será inaugurada noe peto
governador Emílio Gomes, tem 160 metros de comprimento por
10 metros do largura, e a sua construção se revestiu de caracto
rísticas especiais; no ponto de travessia o terreno original U
nha um desnível de 23 metros de altura, que ocasionou uma íalT3
estrutura composta de grupos de quatro pilares de até 35 me
tree, formando torres sobre as quais se assentam as diversas par
tes da superestrutura em concreto.
A Colônia Entrc-IUos. que já chegou a participar com 60%
nas safras de trigo do Estado, via o escoamento de sua proaução
de cereais ser dificultado pela precária ponte então existente,
o que agora já não acontece mais. A constituição do solo e a
pa
formação agricola da população tem sido fatores decisivos
ra a sustentação de uma atividade que é a principal caraoteria
levada
com mui
tica da economia do Estado mas que vinha sendo
to sacrifício pela população rural daoa a falta de uma iníra-estru
remessa fácil
tora de transportes adequada, que permitisse a
dos produtos aos centros de consumo ou portos de exportação..
Assim com uma cultura diversificada, a Colônia Entre-Rlos vè rea
lizada uma de suas mais antigas aspirações, com a construção
da nova ponte, que tornará mais fácil o processo de escoamen
to da sua produção.
Finalmente como parte do programa de inaugurações a ser
cumprido pelo governador Emílio Gomes, ele amanhã estará em
Antônio Olinto. onde às 18 horas, cSonará a chave central de
iluminação elétrica da cidade, Inaugurando e sistema de ener
gia que ê uma obra conjunta da Copei « do antigo Departamen
to de Águas e Energia Elétrica hoje transformado na AdminSs
tração de Recursos Hídricos.
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I. V.Rua Engenheiros Bebouças, 2176, próximo à Mal. Floriano
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u 6v,,uiuauui jmjíiuu UOiiicB Viajara nuje *«*« u-~*.ut/ua.v»j
de uuue sBíiuira ate a colônia Uux^uu» a»iK ,u*u»uí* o ini ,
i cio ua ooineiu <to trigo naquela região, üo cauuaho pau jau».
Btefi o governador proecuera a inauguração da pont« touro «,jp
rio Jorüao, que v«a concreüzar um aonno «ws jnoi-uaoree d*;-,
ÍAÍOaia. Anda hoje o Cheíe do i&ecmivo esiauuàl tomara se»
avião para Foz do Chupiu*, devendo amanha cumprir a segunda
etapa de seu programa uo inspeções o inaugurações de oara» aa;
Interior do Bstaüo.
-j-uu-guragfc»
£ste programa de amanhã vai começar oom a
Oo sxstema de aDabtccimento de água uc Oois Vizinhos ao ul»'
dc,
oiu quo aquele município comemora «eu 12x> aniversário
Uü-auü,
emancipação poliUca. Do Uua ViMnhoo, o ar. Emílio
após retornar a Foz do Chopwa, runu-xá para União da Vitoria
o de lá, por automóvel irá a t&o Mateus do Sul onde visitara
a Usina oa Petrobrás, que explora o xisto da formação irati.
finalmente de São Mateus o governador se deslocará para Am.
tonio Olinto com o Xim ae Inaugurar o sistema de iluminação
elétrica daquela cidade que será a última das 289 sedes muni
cipais a se Integrar na rede energética da Copei.
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ELE TEVE UM CASO AMOROSO COM AS MAIS BELAS,
MAIS SEDUTORAS E ELEGANTES MULHERES...
LIQUIDANDO-AS DE MODO IMPLACÁVEL !
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Pesadelo em Chicago é o filme que ès 21 horas você verá
em Campeões de Audiência, pelo Canal 6.

ücafeiliáisáe
Para as teleapectadoraa de Mulher 70, uma ótima novidade: duas máquinas de costura, por mês, para os melhores trabaUios apresentados dentro do quadro Habilidade. Você sabo como
participar. Basta vir até o Canil 6, a partir das lSh30mln truzciido os trabalhos manuais que você sabe fazer. Uma comissão formada por geoite que sabe do aíeunto, dirá então quais os melhores trabalhos do dia. No final do mês, a apresentação do todos os
trabalhos e então os 2 melhores estarão recebendo do presente,
duas sensacionais máquinas de costura. K então, o Canal 6 é o não
é o melhor. Falando em Mulher 70, hoje a partir das 17hl5m_i
vocô estará assistindo a um sensacional desfile de modas infantis,
as novidades em sapatos e bolie*. horóscopo, música, culinária e
uma interessante palestra dentro do quadro: Atualização da Mulher: *—0— Para vocô que gosta ie um bom filme, às 21 horas,
tem Campeões de Audiência, apresentando hoje: Pesadelo cm
Chicago, com Charles Mcgraw, Robert Rldgley, Tcd Knlght, Pl_lip Addot e Bárbara Turner. —0— Em seguida, ãs 23 horas, O
Preço da Morte, dentro da séria FBL —0— 0 Condo Zebra, às
-OliSOmin 6 a novela que vem conquistando audiência. Aliás, csta 6 a primeira novela colorida da televisão no Paraná. —0— Eva
Wilma, está sensacional com o desempenho do suas duas personagens em Mulheres de Areia, q«o as 19h40mln você assiste no
Canal 6. Mulheres de Areia é sucesso no Brasil todo. —0— Facto
rama às 20„45mln 6 o jornal da Canal 6, soa nova estação da
emoções.

HORÓSCOPO
ARIcblicos 0 na
ovitar
a
rá
prejud.ciais

— Dla om que lera algum sucesso nos negócios púelevação de sua taculdade mediúnica. Todavia, deve- ¦
inconstância, a precipitação, os acidentes e as coisas
às suas finanças e aaúda.

TOURO — Dia positivo à6> viagens o aos negócios oom o
sexo oposto. Teia êxito absoluto no trabalho e o fluxo astral ó
dos melhores para marcar a data da casamento ou do noivado.
'
Novidades felizes à vista.
GÊMEOS — O bom aspeota astral do cüa, denota êxito e
lucro através dos subordinados oa campra o venda de pequenos
animais, do. bebidas e líquidos ée um modo gerai. Ótima intluência às viagens, a saúdo e às madanjas.
CÂNCER — Sucesso nas especulações e em todas as enipresas que fizer. O trabalho aaverá «er bem coordenado para
não sofrer atrasos e prejuízos aa toda ordem. Receberá a cola.oração dos pais, filhos e da peneoa querida,
LEÃO — Ganho e benelíciea por melo dos pais e da vida
Poderá ter ótima
domestica estão previstos para vpcé hoje.
elevação geral o que provocara a aua independência financeira
e prosperidade de um modo gerai.
VIRGEM — Dia em que cbterá ótimos conhecimentos em
A inlluéncia também denota
relação aos assuntos populares.
êxito na mudança de ocupação o de residência, na publicidade
de qualquer espécie e elevação da Irrtelgência.
LBRA — Ganho pelo tiabalho Industrioso, pelos negócios
bem estudados e pelas ocupações públicas está previsto para
você. Contudo, seja prático, pois o dia não é para os sonhadores. Bom ao amor e ótimo à sa.de.
ESCORPIÃO — Dia em que deverá ser mais engenhoso,
observador e refletido para conseguir o que está pretendido. Se
assim agir, conseguirá seu intento, «umentarás suas condições
gerais e elevar-se na vida Bom ás mudanças e ao amor.
SAGITÁRIO — Dia em que terá sucesso em ocupações relacionaoas com hospitais, instituições e pesquisas de um modo
também poderá surgir, mas
geral. Algum aborrecimento no lar
se agir com otimismo e entusiasmo tudo tende a ser soluciona,
. do. Cuide da saúde.
CAPRICÓRNIO — Dia propicio para aumentar seu círculo
de relações e para lucrar paia influência de pessoas mais velhas
e mais jovens que você. Suas esperanças serão bem sucedidas
e a sua popularidade deverá ser aumentada. Bom ao amor e às
associações.
AQUÁRIO — Ótima Influência para obter sua prosperidade
Lucrará em
geral e ató mesmo a independência profissional.
negócios públicos, em viagens e conseguirá remover os obstáculos que porventura encontrar. Bam ao amor.
PEIXES — Sucesso nas viagens e beneficios conferidos por
mudanças estão previstos para vocô neste dia Seus ideais e esInvenções, pesquisas
peranças serão bem sucedidos e lucrará nas
e nos novos métodos profissionais, Paz no amor.

PROGRAMAÇÃO DE TV
CANAL

6

—
—
15h — TV Educativa; 15h3omin — Clubinho —
—
Ciublnho
16h
—
colorido;
Filme
O PIcapau
—
e o MaAqente 86 — Filme; 16h3omln - O Gordo - Encer
Clubinho
Ciublnho; 17h
Filme
gro
— Mulher 70 — Ao
ramento - ao vivo, 17h15mln
do Sertão - novela;
Herol
Jerônimo o
Vivo; 18h
- novela; 19h30mln
18h50mln - Rosa dos Ventos
- colorido,
Rede Tupi de Noticias - Embratel
- ««*««*
19h40mln - Mulheres de Areia
- colorido; 20h45rrin O Conde Zebra- novela

mesmo a pescaria, pois do
jeito que os peixes se mostravam alvoroçados, {amais
morderiam a isca.
De tao poluído, o rio Iguaçu está ameaçando afogar os
peixes, que não encontram
nas águas a quantidade nacessaria de oxigênio.
A constatação ó antiga.
Técnicos já informaram qua
as águas do rio Iguaçu estão
poluídas numa distância de
80 quilômetros. Para se ter
uma idéia, só o rio Belém
despeja diariamente no Igua-

DO COMÉRCIO, MEDIDA ALIAS ATÉ HOJE RECLAMADA
POR MUITOS, CORREU A NOTICIA DE QUE A DIRETORIA
HAVIA DECIDIDO VENDER AQUELA MARAVILHOSA

çu i os detritos de 300 mil
curitibano» (quase a melado
da população da Capital),
Mas é sempre bom ver as
conseqüências diretas da poluição com os próprios olhos.
Afinal, o termo anda multo
om páginas de jornal e parece estar presente apenas
nas grandes cidades do mundo, como Tóquio.
Vá ver poluição ao vivo ali
no Iguaçu. E tome consclência, afinal, que ela está mais
próxima do que você im.sgina.

0 próximo Naciona!
O sr. João Havelatme desmentiu ontem o noticiário segundo o qual o América, de Natal, seria substituído pelo ABC
na disputa do Campeonato Nacional de
1974, bem como a inclusão do Vila Nova,
de Goiás, entre os participantes do próximo ano. O presidente da CBD chegou
pela manhã da Europa e à tarde concer
deu entrevista à imprensa, sobre sua viagem.
A certa altura, íefenu-se aos rumores sobre a substituição de clubes ao próximo certame, frisando que apenas o
Moto Clube» do Maranhão, será eliminado, pelos motivos já de conhecimento público (a colocação de jogadores irregulares nas partidas pelo Campeonato Nacional). O nome do clubt; que entrará em
seu lugar ainda não foi escolhido, pois
depende de um estudo. Os demais 39 clu-

Camisa

bes que participam do acuai campeonato
têm suas vagas asseguradas para 74.
Não há motivos para a saída do
América, de Natal — assegurou Havelange, pois esse clubo v,r.n correspondendo em todos os sentidos as exigências da
CBD. Ademais, o atual campeonato ainda não terminou e não poderíamos pensar em tal substituição a não ser por
motivos disciplinares, o qua não é o caso.
A entrevista de Havelange confirma
um fato em relação ao Paraná: a dupla
Atlé-tiba está confirmada no próximo Nacional e o Colorado terá que iutar pela
terceira vaga. O que é um direito seu e
um dever de t»dos os demais clubes, pois
afinal, Pernambuco está com tres representantes que até aqui, pelos t-spectos
técnico e financeiro, aão estão convencendo.
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O Atlético despiu a camisa
robro-negra e pôs a branca
com listras horizontais contra
o Grêmio. E venceu. A camisa branca está invicta no Nacional. Já existe um movimento entre os rubro-negros
para continuar usando a camisa da sorte. Mas contra a
Corintians podo surgir um

CANAL

«¦ast &%#í_ws» 23h — rume.
Show; 22h30mln — Noticiário.

;.
CANAL 12
«*fcggggfo
11h30mln _ TV Educava;
^
fi rr,
12h50rnm

12h30mln
Filme;
Filme;
17h15mln

- Esportes,
14h — Filme, J^min __ _ _
16h30mm jn
16h - D«^nhos;
Fiim ._
- Desenhos; 17M5mh
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CASA EM CASA, SURGINDO CONSEQUENTEMENTE VÁRIOS
CANDIDATOS PARA A AQUISIÇÃO. INEXPLICAVELMENTE
O ASSUNTO DEPOIS FOI PARAR NA GELADEIRA SEM
MAIORES OU MELHORES EXPLICAÇÕES PARA O PÚBLICO

Porque
O que particularmente «leduzo é que nenhuma das
ofertas, se na verdade chegaram a so concretizar, tenha
chegado ao mínimo pretendido pela diretoria. Mas pergunto: foi feita uma avaliação da obra? Por quem? Seja lá como for, o fato é quo o tapeta foi parar numa casa particular, isso é, de um dos diretores, até, segundo me disseram, que apareça um comprador em condições de pagar o
valor real. So isso tudo corresponde h verdade dos fatos,
tenho uma boa notícia aos vendadores: sei de uma pessoa
que está de fato interessada na aquisição. Negócio imediate, direto e legal. E* só me procurar que dou a dica. Sem
comissãol...

Imóvel
Já que • assunto venda
veio à baila, há um imóvel
na cidadã que também está
sendo vendido. Não seria assunto aqui na ooluna não se
tratasse de uma casa das mais
antigas, pode se dizer até
mesmo histórica pelos nomes
ilustres que já acolheu e por
ter sido objeto muitas vezes
de várias especulações, inclusive de desapropriação pelos
poderes públicos.

Qual

xa, deverá ser recepcionado
à tarde pela Associação de
Cultura
Franco-Brasileira,
oportunidade om que fará a
entrega a madninc Heleno
Garfunkel de uma condecoração do Governo francês como reconhecimento aos relavantes serviços que ela vem
prestando è causa da cultura
dos dois países.

culdade de Direito da Universidade Católica foi Marlene
Stec Toledo, que recebeu os
votos unânimes da comissão
conjulgadora, conaorrendo
tra dois homens: Carrel Benelides e Antônia da Cunha
Ribas. Desculpo, caro Carrel,
se o seu nome foi confundido. Foi a «peroração» escrita
que falhou.

Seminári»
«Conscienti_aç_o Turística»
é o tema do seminário que
será realizado a partir de
amanhã para os porteiros-recepcionistas de hotéis e pessoas que tenham atuação direta com turistas. O seminário se realiza sob os auspícios
da Paranatur, Fundação Cultural de Curitiba e Sindicatos
hoteleiros.
Será ministrado
pelo Senac, mn dois turnos:
das 8 às 12 horas e das 14
às 18 horas. As inscrições
ainda estão abortas no Senac.

Uma daa abras mais im~portante«r~de
einema~expressionista alemão — «O Gabinoto do Dr. Calegari» — se*
rá exibida is 20 horas de hoj» (pela terceira e última vez)
no auditório do Colégio Estadual. A promoção é da Fundação Teatro Guaira e do
Centro de Estudos de Psicologia da Universidade Católi-
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Terezlnbe Kopp.
ria do Jockey Club, que ultimará os detalhes da programacão do Grande Prêmio Paraná e festejos do centenário
aue oficialmente serão iniciados na sexta-feira. O destaqua de hoje sara para AugeIa Puppi que deverá estar
presente ao jantar da diretoria para ser apresentada como a Miss Turío do Centenario do Jockey Club do Paraná, através 40 indicação desta coluna.

0s "21"
Na restaurante «Estância»,
na BR-116, reunem-se hoje os
participantes do Clube dos 21
Irmãos Amigos que congrega
personalidades de todos os
setores. O encontro será importante para eles, pois deverão escolher os novos diretoros para reger os destinos
do dube no biênio 74/75.

FnCOnÍTO
Outro encontro importante
desta noite será o da direto-

Ana Áslan

E' necessário corrigir um
equívoco, apasar da notícia
de jornal ser muito «efêmera,
tão efêmera que vive 24 horas e muitas veies é escrita
às pressas, quando os f»*as
estão acontecendo. A primaira mulher, q«*e venceu um
concurso de oratória na Fa-
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Gbaii_
O que euté surpreendendo
a muita gente, menos a mim
que já esperava, é o sucesso
antecipado do baile de sábado no Curitibano, para o qual
praticamente já foram vendidas todas as mesas. Tanto assim que o numero teve aue
ser ampliado. E' que o numero das delegações visitantes
também superou a todos esses últimos anos. E' o assunto em sociedade.

Retrospecto

CorrecS©

ca do Paraná.

Filme.

NOTÍCIA «QUENTE», FOI LOOO AOS JORNAIS E DE

ma quinta-fei»».

4
Filmo: 18h30mln

NAO PODIA DEIXAR DE SER E POR SE TRATAR DE UMA

H' a residência de dona
Mercedes Fontana, defronte
ao Passeio Público. Não só a
casa tem história, mas tam.bém seus
jardins, bonitos
sem dúvida, e até motivo de
citações e reportagens em revistas nacionais. Segundo esteu informado aeus proprietá.
rios querem vendi-la agora,
tendo sida o imóvel orçado
aí pelos 8 asimõesl Quem se
habilita?

problema: se o Iwne paulista
jogar com a camisa branca, o
Atlético terá quo uear o unifornne tradicional c*a próxi-

Cinema
TV Educativa; 12h

TAPEÇARIA DE LUÇAT PELA OFERTA MAIS ALTA, COMO

VV-Jaaw

Brecht: as uomcMtnetas das datas.

Brecht

17 de agosto
Duas «coincidência- curiosas: foi a
publicou a
Brecht
(1898-1956)
de iSE qu^told
texto no
sua prb-ieira colaboração, um pequeno
cidana
pequena
Nachrichten»,
Ssbmger Neueste
E em
Alemanha.
Munich,
de
de deAufsburg. perto
morria em sua casa
1956 no dia 14 de agosto, Brecht1956,
Brecht escreveu
a
1914
De
em Berlim Oriental
e artigos
mais de 40 trabalhos, entre peças, poesias
seleção
Uma
absoluta
qualidade.
üftodos da mais
encenaserá
teatrais
tle seus mais expressivos textos
Renato Borda no Paiol, a partir"Ofie quinta-feira, por
Homem ViUm
Mantém
Que
Góes.
chi Esther
de
Buarque
Chico
de
vo*"' Tem músicas inéditas
de Kurt
originais
canções
de
além
e
Maealé,
Hollauda
apenas
Weill. Os ingressos para estudantes custam
Estudante
da
Casa
na
admuiridos
Cr$ 8,00, desüe que
Universitária de Curitiba.

Seriedade
Rischbieter, resO presidente do Badep, Karlos
"Brasil
Export", que visaltava ontem a seriedade da
em outros
reflexo
o
dizendo
que
sitou em Bruxelas,
o que pode
mais
dos
foi
positivos,
Europa
da
países
r-onstatar pessoalmente na Suécia e na Alemanha.
Nada menos que quatrocentas empresas brasileiras
se fizeram representar, mas nenhuma do Paraná.
O Badep, justificando este fato, distribuiu um
folheto, explicando purque o Paraná, o segundo maior
exportador brasileiro não estava presente em BruxeIas. Ou seja, esperava pelos investimentos entranceiros, mostrando as inúmeras vantagens do Estado
para a localização de indústrias.

Philfo Morris

Hh -

Eddy Antônio Franeiosi

QUANDO DECIDIRAM FECHAR O RESTAURANTE DO CLUBE

As águas poluídas do Iguaçu
"afogando"
estão
peixes
já
Não existe nada que posaa chocar mais do que um
enconiro direto com as consequâncias da poluição. Um
pescador pegou seu carro, a:
varas cie pescar, no último
domingo, e tomou o rumo da
BR-116, até o rio Iguaçu, antigo local de ótimas pescarias. E depois ficou perplexo
com os crimes quo aão comotidos contra a natureza. Os
lambaris saltavam, desesperados, para fora do rio, cujas
águas estavam tão sujas a
ponto de apresentar uma color.ição escura. E esqueceu

Sociedade

Confirmou-se ontem que a Philip Morris implantara uma unidade industrial em Curitiba. Dirigentes daquela empresa estiveram com o governador
Emílio Gomes, com o prefeito Jaime Lerner, com o
presidente do Badep, Karlos Rischbieter, e o secretário Ivo Simas Moreira, do Planejamento. O sr. Ado
Noite, que é o representante da Philip Morris do Brasil, embarca hoje para Caracas (Venezuela), onde participará de uma convenção e depois segue para os Estados Unidos, onde acertará os detalhes finais da
primeira fábrica que aquela empresa terá no Brasil.
Na linha de fabricação da Philip Morris estão cígarros como o Malboro — o mais vendido no mundo
— Benson and Hedges, Parliament, Philip Morris e
Virgínia Slims iléin rie outros.
A mvri-Mii d-> '«hilip Morris será na Cidade Industrial de Curitiba.

Três realirações alcançaram êxito nesse final-de-semana: o jantar-dançante e a
de sexta-feira no
boateca
Curitibano _ na Hípica e p
encontro de sábado no Santa Mônica. Aliás quatro, pois
lambem o Festival Livre da
Canção teve na sua terceira
fase de dowiingo uma receptividade tão grande quanto
às anteriores. O pessoal de lá
está vibrando.

Não fosto de dar noticia
que outros colunistas já deram. Nem há razão para isso.
A não ser, às vezes, para esclarecer. Como é o caso do
que publicou um jornal do
Rio ontem, dizendo que a
médica Ana Asian, que está
no Rio, viria a Curitiba «como convidada de honra de
um congresso médico». Não.
O convite foi feito para que
ela desse maior brilho à Feira das Bandeiras, mas, como
não foi possível vir então,
vem agora, não para congresso, embora é claro vá encontrar-se aqui com os nossos
médicos, inclusive fazendo
palestras sobre seus famosos
tratamentos «rejuvenescedores».

Vai-e-vem
Quem retornou dos Estados Unidos depois de uma
estada lá de mais de mês
foi o casal Luiz RenatoMaria Helena Mocelin. Já
estão na terra.

0 embaixador
Quem ehe_a hoje é o embaixador da França no Brasil,
monsieur Paul Fouchet. Além
do programa oficial com as
visitas protocolares de pre-

*
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Lalu Zanier.

Golfe
Está praticamente pronta a sede sociai do Paraná Golfe Clube. A diret-n^a
pretendende inaugurá-la em princípio de
dezembro. A opinião é unânime com referência a êsse clube: tanto a sede cair.pestre quanto a social, essa no Juvevê, é
um dos presentes mai* bonitos que o Paraná ganhou-

Diner
Na Noite de Seresta que a «Estância» está promovendo ãs sextas-feu-as,
quem fez a festa foi um grupo da sooedade que lá compareceu, que de tão a eiinado acabou até participando do sho«v
dando um autêntico «show». Eram doze
à mesa: os casais Norberto-Gilka Castilho, Agostinho-Maria José Hauer, «aüb^rto-Carmem Aurelia Buffara, José-Edituz
Godoy, Marcos-Lali Zaniel e MáximoTerezinha Kopp. Uma animação total!

Cruzadas
— Amigos que estiveram essa semana em Foz do Iguaçu estão fazendo
elogios ao Country Club de lá, que é um
dos mais 3'mpátioos do Estado.
—. Um sucesso á missa em ação de
gra&ag aue a Pró-Música fea realizar ua

; - P rr

isso Zirce e LauPilho preparamir até lá. Devem
na próxima sefim de passar o
Ano Novo com
Lúcia que more
Francisco, na Ca-

igreja Coração de Maria pelo transcurso
de seu IO.o aniversário.
Quem está anunciando sua volta a
Curitiba depois de uma ausência de vários anos é a Maria Delia Costa, com a
pega «Bodas de Sangue».
A apresentação de Margot C_net
como o Destaque Feminino da Semana em
Sociedade foi o assunto de domingo. Assunto que já é obrigatório.

Beneficente
Marcado pare o próximo dia seis o
janti_r beneficente que as senhoras da
Paróquia da Igreja Divino Espírito Santo promoverão em favor das obras füantrópicas da associação. O encontro acontecerá no Clube Sírio Libanês, com a presença das iutegrantesda entidade, julgada imprescindível pelas organizadoras pára o sucesso da festividade.

Niver
Domingo foi «m dia em que muita
gente esteve na casa do Chico Paula Soares para cumprimentá-lo pela nova idade. Tanta gente que nem dá para citar
aqui. Mas foi um desses encontros supwr
bacanas, com ele a Dora recebendo, como de costume, esbanjando simpatia e
cordialidade Tão bacana a recepção qixo
o pessoal chegou lá à:tarde efioou até
altas horas da uoita,
":

;;

Enquanto
ro Grein
se para
embarcar
mana a
Natal e
sua filha
em São
lifórnia.
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Curitiba- Terça-Feira- 77 de Novembro de

do Oeste reunidos

em

ORAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO
Espirito Btu-to. vocó que me esclarece tudo, que llúmina todos os caminhos, paia qúo éü atlftja o meu
ideal,
voe? que me dá o dom divino de perdoar e esquecer o mal
mie fizéin e que todia os itistántes de miMiti vida está comigo, eu quero reste curto diálogo agradecer-lhe por
tudo e confirmar ma*s uma vez que éu nuhca Quero me
3<jpn.r&r de você. por maior que seja a ilusão material,
não
será o mínimo da vontade qúo sinto de üm dia estar'eom
você c todos os meus irmãos na glória perpétua. Obrigado
trinls uma vez.
(A pnssoa deverá fazer esta oração 3 dias seguidos, sem
dizer o pedido. Dentro de 3 dias iiérá alcançada â graça,
por mnis difícil '•¦m seja). Publicar assim qüè receber a
graça.
OB

"*^frfB|É^rWíH ¦,

:'.

^^^^^m^^^ÊmW^^BmmmW^mB^^mmm\mm--'~-

¦¦'¦ Jpj^katt'*-"-**- 7-''*¥*:^"

¦ ^1S*r!SÍ5?aj,l^lt^

.^w-KffBJBBB

$£kmgBBB^<
¦ •«

¦ ^x^ÜlP^^Lm

E*j|*r*r *m

*ftEBr]BJKa ViJ!^-*Sgí.^ÍM^HBKw^^j»*iM

SOCIEDADE DE CULTURA FÍSICA
DUQUE DE CAXIAS

EDITAL

Tendo erra vlita a aprovação dos novos Estatutos desta Sc
òièdade, em Asüèínbléia Geral Extraordinária realizada em 22
do corrente mês, comunicamos ae nobre quadro social que ficam suspensas as eleiçõeí para „ Conselho Diretor e Conselho
Fiscal convocadas para o dia 29 ia corrente mês até o mês de
junho dè 1974, de acordo com o artigo 64 dos novos Estatutos.
Consequentemente 0 mandato da atunl Diretoria terá n conti*
nuldade até o mês de iunho de 15T4 quando serão convocadas
novas eleições.
Curitiba, novembro, 1973
«) LOTHAJt K. ALBERS - l.o secretário
a) DANILO D. LINDEM ANN - Presidente oro Exercido

PERDEU-SE

Carteira de Identidade pertencente à sra. DEMEIA CORREIA
ALVES, ficando a mesma «em efeito por ter sido requerido a
segunda via.

DEPARTAMENTO DE MASTOLOGIA
(Doenças das mamas)
UNIDADE *H SENOGRAFIA
(APARSLHAGSM OB RAIOS X tSPECIALIZADA N*
•lACNéiTIC» PRECOCt OO CÂNCER OA MAMA»

CASA DE SAÚDf PACIORNIK
RUA LOURENÇO PINTO N.« tt
NORA MARCADA PELO FONIl 23-223

VENDE-SE

I

FAZENDA para cria|i« e reílorestamento
Vendemos uma com 3 0»0 (Oita mil) alqueires paulistas, distante
150 Km da Rodoviária de Brasilia, com boas aguadas e
cortada pela estrada federal de Brasília a São Paulo, em
fase de asfaltamento. Propostas para os srs. Luclo ou Marlnho, no Conjunto Nacional Brasília, sala 5.054 Fones:
24-3728 e 23-6118 — Brasília — DF.

PROVI TA S/A
Ind- Brasileira de Alimentação Animal
C.G.C.MF. n.o 76.631.043/001
ATA DA QUINTA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A
REALIZAR-SE NO DIA 7 DE DEZEMBRO DE 1973
EstSo convocados os Senhores Acionistas desta Sociedade a
se reunirem em Assembléia Gera] Extraordinária em sua sede sociai à Av. Nossa Senhora Aparecida n.o 13 — Neata Capital, ás 14
Horas do Dia 7 de Dezembro de 1973. a fim de discutirem e dcliberarem sobre a seguinte «ORDEM DO DIA»:
l.o) — Aumento de Capital da seguinte Maneira:
a) — Correção Monetória Ativo Fixo;
b) — Fundo p/Devedores Duvidosos;
c) — Reserva Especial p/Aumento de Capital;
d) — Fundo -i« Depreciaçl» Ativo Fixo:
c) — Lucroí! Suspensos;
f) — SubscrlçSô em mooía corrente no Pais.
2.o — Alterado dos Estatutos Sociais em seus Arts. n.o
05—08 — 13.
3.o — E demais assuntos ie Interesse da Sociedade.
Hurltiha. 24 de No--embr» de 1073
Ass.1

Antônio Borghettl Lemos

SOCIEDADE
THALIA
Carne Semanal
JANTAR E DÍFLOMA — Dia 29 próximo, às 20.00
horas, terá lugar no Salão dè Festas da Sociedadfi Thalia, Jantar de Confraternização,
promovido pela Capitania dos Portos do Paranà. Altas *u*,orldades civis e militares estarão presentes an acontecimento. Na oportunidade, o presidente José Vieira Sibut, além
de outras autoridades, serão agraciados com
o Diploma de Amigos d-*. MpHnii-- conferido
pela Capitania
EXCURSÃO — o Departamento de Esportes — Setor de natâçio, está preparando espetacular
excursão com destino à Ilha do Mel, que terá
lugar no dia dois de dezembro próximo. O
empreendimento contará com a colaboração
da Capii-ania dos Portas do Paraná, que fará
o transporte marítimo dos excursionistas.
Maiores informações podem ser obtidas com
o professor «trios Alberto Costa Lino. 'na
sede do clubo
FESTIVAL DE SOM - A Ala Jovem thaliana
iá está iniciando os preparativos com vistas à realização dn Festival do Som Livre, em
março de 19*74 Deverá ser o mais espetacular acontecimento do gênero, com programa. intenso.
ALA JOVEM — A Al» Jovem, fluejrem-de-conehiirseu programa 4e festividades relativo ao corrente ano, está prometendo grandes novidades para 1974. As pedidas estão sendo boladas e, em bre/u serão levadas ao conhecimento dos associados.
FAZENDA — Foi dos maiores o movimento de associados na Fazsnda Thalia, no domingo passadó Nesses din» de calor, muita gente está
aproveitando para passar o fim de semana
desfrutando das maravilhas oferecidas pela
Fazenda Senücr associado: A Fazenda Talia está à sua.disposição. Faça üso dela.
REUNIÃO — Nesta terça-feira, a Diretoria da Thalia réunir-se-á novamente, as 20,00 horas, na
secfô do clube, a fira de tratar de importantes
assuntos. "
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Em Cascavel, os prefeitos da AMOP fizeram mais uma reunião.

Fórum
SISTEMA DE PESSOAL EM SEU FINAL
FLORIANÓPOLIS (Correspondente - UP) — Estão em sua última etapa os trabalhos de implantação do novo sistema de pessoal do E-stado, tendo sido
atè agora concluidas quatro das cinco fases. Estão
sendo desenvolvidos por técnicos da própria Secvetaria da Administração, que mantém equipes
permanentes para conferências, revisões e programação
de linguagem de computadores.
Na primeira fase, iniciada em 1971, foi realizado o
censo dos servidores públicos do Estado, em substituição ao boletim de implantação e com a finalidade
de averiguar os valores quantitativos e qualitativos
do funcionalismo público, estando atualmente
em fase
de relatório. Posteriormente foi efetuada a transposição das fichas funcionais para linguagem de computadores e realizada a terceira fase. que consiste na
confrontação de regularizações das fichas funcionaicom as financeiras do funeionário núblico, dc forma
a se averiguar se os seus vencimentoj estão em
pleno
acordo com as funções desenvolvidas.
A quarta fase do processo refere-se á micro-filmagem de todos os atos d» pessoal do Estado sendo
o material arquivado em «alas especiais, com condiçòes próprias para a conservação dos "ilmes. Resta
agora a quinta parte, a de estruturação administrativa, que instrui sobre atoa e processos do novo sistema, estando em fase de estudos. Para
que a burocracia não venha a prejudicar a conclusão
dos trabalhos e retardar a sua aplicação, oor erros even*
tuais, a Secretaria de Administração adquirirá equipamentos eletrônicos modernos, que rerlu/irão a mãode-obra '"humana e abreviarão o proceuameKió doe
dados.
: ¦
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0 retorno db capitão
HÉL
Nns Vilas de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais d»
Curitiba, <3ó Arraial de S. José e de Paranaguá havia sido
"ma só a oração nas missas e explorações no
Natal de 1769*
Para que findassem as explorações ao sertão do Tibatri e
com elas a chamada dos homens tirados das fasendasiwra o list-.mento do Real Serviço.
O protesto contra as erdens severas vindos dos Rei dis
tante atingiam, em São Paul», o enérgico cumpridor
de'as, O Morgado c'e Mateus,
governador da Capitania- naa
terras paranaenses, seu prenosto, o tenente-coronel Afonso Botelho de Sampaio • Housa.
Este destacara seus ajudante de ordens para o Posto
serra acima- Ai. quando alguém sala
i
?U!lJda'
pelo caminho de Curitiba para e8 campos, os soldados comenta-•am, com
pena misturada ao alívio de quem ficava*
Aquele foi para fora.
«Fora» eram os poucos conhecidos Campos Gerais
ou
as margens do Iguaçu, o ria do Registro, onde embarcavam
ar? expedições. Nos dois casm* a compaixão provinha do fabo dc penetrarem o mal *ef inicio --sertão dn Ti>»»»i*r, terra
rie bugre bravio. animais ferozes.
Os pacíficos paranaenses desejavam apenas
de
fua laroura seu gado sua vida tranqüila numa cuidar
das vilas
fl© litoral ou dos campos 4* Curitiba.
Quando alguém rc<-ornavn daquele mundo perigoso era
saudado :orao um ressuscitado.
Velo para dentro.
. ,. — eP;ira den*ro» exa • lar, a mulher, os filhos, o trabalho sossegado. E todos ic rejubilavam com a Volta.
Vem gent-j na trilka do mato — avisou um soldaao co ajudante-de-ordenn, Manuel da Cunha Gamito.
Todos os homens do Posto da Guarda sairam do caserre que lhes ser-fía de aVIf-o e quedaram-se vendo cinco
homens a andarem, trêpegos. na sua direção.
Trazem alpuém na «-ede — observou
um. desnecessariamente apenas para diaer alguma coisa diante daquele
mau augarto. Em rede se earregavam os mortos.
Baixaram o fardo ao tolo. a noucos passos de distancia.
Quem vem lfl»
O capitão E?tevã.a Ribeiro Bayão.
G-imito não conspguia distinguir uma fisionomia
corpo Inerte do Capitno Não parecia o homem dinâmicodase
orte que vira partir seis meses antes. Tinha as vestes em
tranos. mal cobrindo o ••rpo magro. A barba crescida esroniia-lhe as faces murehas. Os cabelos em
grenha. os láBios desorados pertenciam a um ser desconhecido
E e está vivo sr. A1udante-de-Ordens. mas
é sezão
dobre
iníormaHte
era
o
único que se mantinha em
r.,8 :L0l,dado
dois carregadores. rUlvelmente exaustos,
pe. Os
agacharamse sobre um calcanhar* os outros tres,
febris, tão
quanto o Capitão estendido na rede. estiraram-se pálidos
no capim. incapazes de conter • diarréia e osjrômitos^—
fisionomia das
„„•- e,am.íteXÜ?X.$°^&ü^àlstínmr^mu
to/1«f pela aparência de doença can_outras-ldentlfícadfls
suco, fome.
°uv|,r*i muitís vezeg aue eles não tinham o «ânimo
„„., paulistas» de Piratlninga;
eram amigoá de
traç<os
balho
fora rie seus sírios «mi do tropeirismo Sabia,pouco
tambem
cue a maleita os minava desde a infácla no litoral e nos
-natos, e que nao havia modo de sei* diferente.
— Levem o Capitão
pira o Arraial. Deixem-no na caso dele e voltem aqui pois as ordens
entrar
não
v.eram, - determinou Gamito'vendo para Bayão ainda
não dava
que
sinal de si. emhora respirasse debilmente.
Cada palavra soava-lhe como uma aüto-condenação.
enquanto os soldados se afastavam, carregando a rede
com
o bandeirante inconsciente, ele
pensava:
'á dlzer ° *>**• dlr*» ° Tèn-Coronel
a*
X~^SSdesta
xesrte
do souber
entrada: Vosmece não devia consentirquan
em
deh*â-lo_ passar sem Ordem. Ele* estava camandando
uma
-wcpedlçao Nao devia
dar o frívolo pretexto de doente e
nm prestar conter* rias winni^õ**- -imn-n-entos
e mantlmen
tos que recebeu
A earta velo. tal e qual Gamito previra, tres dias apóa.

Mas Bayafl asam)»* O nw*» não flaba inujarlanciaTj'
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CÂMARA QUER SUAS DEPENDÊNCIAS
CASCAVEL (Sacurnl — DP) — Com a presença doa v».
readores André Wypyeh. Luiz Flcolll, José de Oliveira, Fidelfim- Tolentino, Jurari Bortoloto o M-ac-ir Bor-'ignon, a' f-âmara Municipal de Caseartl voltou a so reunir oprovantio aiguns ofícios enviados pelo poder executivo tais com": o convênio com o Estado do Paraná, visando o imt-lantaç8o de um
complexo de ndiocomunlcaçAo de fonia e t-l-grafla, capaz
de cobrir todo o Município de Cascavel. Na m sma oôortenidade foi aprovado o projeto de doação dc oedra britada ao
Colégio Marisia e o prajeto que dá nov- rtim^nsèo ao, perimetro urbano *« Cascavwl.
Por outro lado, o vurfidor JuracI Bortoloto apresentou
projeto, solicitando que ae prfc-o de 120 dias 0 Ff*nim local de
«ocupass**. as dependencln da Câmi^n M"nicloa'.
Segrrnrt0 o
edil, os trabalhos daquel, caSa dc leis est5o sendo nrejudica
dos por falta de espaç» de trabalho, já oue o Fnj-um ocupa
quase toda área.
Enquanto isso, o vereador André Wvpych »*-.t,~*tou que
fosso ampliada a Escola Sedo Alvorada com mMs duas —ias,
pois lá existem 57 «laaças em apenas uma sala de aula O
vereador afirmn em soa projefo. que com 57 i*rlr.nçns em
uma única sala de aula. «.*iem o professor tem conr-j-fias de
ministrar ensinamentos, iam como os alunos não *crão aproveltamcnto já que é pnslao do l.o grau> acrfseeritnu.
O vei-eador Ir» Wawhe.mann aoresentou nroj-to vis-ndo
nova demarcação para • ponto d0 <*W no Distrito de Sinta
Terem o pode ainda qa* a Copei Jlymlne a A'*mlda Brasflia, principal artéria tíaqaelc Distrito em grandp desenvolvimento. No meemo projeta «onsta que se construa
utra
üMegacia, com mais dua» telas tiara aaue'e D^trjto. nova
Por outro lado, o vertador FIdelcin0 ToVnttnn, atuante
litíer da bancadn do MDB requerei 0 envin rte ofMo ao Dre- '
feito municipal, para que • mesmo, determine a recon'truc--o
da ponte sobre o riacho loea!tead„ entrB
n Neva e o Bairro
Alto Alegre, porque ii~>o vera traaendo sérios
nrej-^o-r no frá
fego de camlnhSee de carpa, mc-rmente em éno<>3 dP cPfra
0
P^V." *» veread'»r Fidclclno Tolentino foi aprovado por
anamitiiuade.

Agricultura
MARRECOS D'ÁGUA PREJUDICAM LAVOURA
BLUMENAU (Sucursal - DP) — A lâmar,-, de
Vereadores de Gaspar, município vizinho de Blumena«, remeteu telegramas a Glauco Olinqer seoretàrto da Agricultura, e à De*egacia do IBDF,
solicitando licença para que os agricultores
renses possam abater os pássaros conhecidos gaspacomo
"marrecos d'águ«".
Um requerimento do vereador
Henrique Deschampa, aprovado ni última reunião
do Legislativo de Gaspar, atende às pretensões dos
colonos locais, que em grande aúmero reclamam
aquela medida entendendo como único meio
plausíveil de proteger suas lavouras contra a ação daqueles pássaros.
Os agricultores vêm sofrendo prejuíz is em suas
lavouras, principalmente na cultura
do arroz, em
conseqüência dos "marrecos d'ágtia", quo
foram em grand» quantidade desde que a lei proliproibiu a caça e o abate dos mesmos
Sem poder usar suas espinhar.Ias para enxotá-los, os lavradores não dispõem de outros meios
de defesa para suas plantações. Secundo o ereador
requerente, o próprio Código Flo-estal tdmite o
abate e a caça de todo e qualque: pássaro ou animal de pelo considerado nocivo à lavoura, daí sua
iniciativa em fazer com que a Câmara de Gasoar
solicitasse das autoridades competentes a «'ex-ida
licença.

FIESC
MANUAIS TÉCNICOS ÀS PREFEITURAS
BLUMENAU (Sucursal - DP) — Com o objeUvo de
pres
tar uma maoir assistência ao pequeno e médio
Industrial, a
Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina
está
providenciando, até o final do mes, a confecção de diversos
manuais técnicos, or-Ji trata de assuntos relacionados
"íení0 dc un" «W»"*0 Este trabalho, realizadoao de^22?
CAMP1. ôrgao da riESC. será distribuído, para consulta pelo
às
Prefeituras Munlcipr-i**, Associações Comerciais e Industriais,
além de ser distribuído às empresas do Estado.
Até o Presen^jBftmeute^eneontTanrsi-êS^fase final do~
de Trabalho, a saber: Lav-Out, Cadas
^abfflraçao-setr-HSSuals
tro Industrial, Pro|t««« Econômicos. Diagnóstico
Industrial,
AssWeneia Técnica Vreta e Diacnrtstico de Aproveitamento
de Bserpla EH^trlc»
•Je srw **"»• cada manual procura oferecer ao in'•ii
_*>entro
tiustria!
vArfas orçfit, técnicas e conberimenfc-g
p*-ssa
tntrodusdr em su» ?m»resa uMIizando-r-e então de que
nossoal es
pectalli-ado do CA»ÍP1 Os resultados Pot sua vez. vão desde
a redução d*. ciimos «• ««elhorâ dè produção nté a elaboração
de orçamentos mopímos e métodos de art«-imstr->çSo.
Por outro lado foi iniciado ontem em Blumenau um simpfislo versand» sobre urocessos e matorial, de mo^acem para
fundlcnes Trata-se da reunião da COPtlN - Comissão T«oni¦",w-' »r''-*-n--3o dn ApsoMbi-So Bf»siielra de
«Metais
, ÍFundici'0
- ABM Rstni -..ntldades escolheram Blumenau
sede do «mclave, em rirlude das Importantes fnndir-õe-r nara
nue
estao localizadas em Sant*- Catarina e no Rln 0"a"dP do Sul.
C''"t«
<••"•
o
Cfi-natroelnlr. da Fe^erarg0 das
rInfiu=+.rias
a. -L !,m,3,5s'0
do Estado de Snnfa Catarina culo "reriden»e Bernardo Woyear.e Werner tem dado todo ó at-oin ã t**3claHva.
_Aproximadamente 20n »artlcinantes encontTamse nesta cldado.
procedentes de todo • nais. Os trabalhos esta- sendn rea
llzartos no anfiteatro da rundação TTnlvors'dpde
R-glonnl de
Blumenau achando-se Inswitos vírlos n-nferenH^tas
abordando assunta tícnjeog d. suma Importância para a classe. O
simprtMo serfl enVerrado nminhã com uma tfalta âa lastato-

jc-Sca de ESeotto-Aao Altoua S/A,

Casai vel

CASCAVEL (Sucursal - DP) — Prefeitos qU,- comn.-w
AMOP
a
(Associação dos Municípios do Oeste do Par-mí?
estiveram reunidos no último finai de semana na cià™
de Cascavel onde mantiveíam contatos i >m elemento*? i
Seríhau, a fim de fazerem os trabalhos preliminares Lr?
a implantação de um plano gorai de atend-mento aos rnn
niclpios.
A reunião foi presidida pelo prefeito de Toledo Wil-r
Carlos Kuhn, presidente da AMOP. Esta reunião foi «a*
a avaliação parcial do termo de referência já em tíon
de todas as prefeituras do interior. A primeira etapa de<!tr
trabalho já foi desenvolvida e os técnicoa já se encontm-m
m
com seus diagnósticos.
Participaram desta reunião os prefeitos de Céu Azm
Nilo Deitos; Capitão Leonidag Marques, Ernani Antoiii
Hartmann; Cascavel, Pedro Muffato; Foz do Iguaçu Ca£
tano Pinto Rocha; Guaraniaçu, Olavo Deia Torre; Marechal
Cândido Rondon, Almiro Bauermann; Matelandia, Olivid
Massardo; Medianeira, Luiz Bonato; São Miguel do Ihu<ícu
Ferdinando Pagot; Toledo, Wilson Carlos Kuhn; Paíotina
^
Ench Arno Muller.
Todos os prefeitos estiveram acompanhados por pre,
sidentes de Cooperativas e secretários de Educação, oara
que dialogassem sobre os problemas inerentes aos seils niiinicípios, junto aos técnicos do Serfhau.
Na oportunidade foi ressaltada a caracterização eco.
nômica da região que no momento atravessa uma refoiv.
mulação. Por outro lado, elementos do Serfhau, mostraram a realidade industrial, que embora pequena, a região
já possui indústrias de grande e médio portes.
Nova reunião deverá sor feita, com todos os prefeitos
e membros da administração municipal, em data a ser
marcada.

Educação
FLORIANÓPOLIS TERÁ CASA DA CULTURA
FLORIANÓPOLIS -*- necessária.
Por outro lado, em sole(Correspondente — DP)
— Projeto orçado em dois nidade presidida pelo
go.
milhões de cruzeiros, está verhador João Walter de
em andamento a constru- Andrade. Ao Amazonas, no
ção da Casa da Cultura, Palácio Rio Negro, em Macom sua conclusão previs- naus, foi firmado convêta para o final do próximo nio entre bancos estaduais
ano. Do orçamento total, daquele Estado e de Sanforam liberados 40t) mil ta Catarina, visando incruzeiros até agora, para crementar as operações de
os serviços de fundações turismo. Com base no doda obra.
cumento, o Banco do AmaÀ Oasà da Cultura fica- zonas passou a financiar
rá situada na esquina das em condições aspeciais toruas Tenente Silveira e <odos os amaswnenses
que
Álvaro de Carvalho é sua participarem
do
plano
área de construção atinge "Conheça Santa Catarina
400 mil metros quadrados, com dinheiro dos cataricom quatro pavimentes e neases" cabendo ao de
subsolo* aproveitável. O Santa Catarina conceder
projeto da obra foi elabo- financiamentos aos catarado e está sendo executa- rinenses que desejarem
do pelo Departamento Au- viaiar à Amazônia.
tònomo de Edificações,
Para os próximos mesea
sendo os recursos pára a está programada
a assinasua realização consegui- tura de outros convênios
dos pelo Governo do Esta- idênticos entre as
diretodo, cabendo ao. Conselho rias de bancos oficiais
do
Federal de Cultura a par- Norte e Nordeste
brasileiticipação de 30% da verba ros.

RADIO TELEVISÃO PARANA S.A.
CGC N-o 76-500.875/001
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Sao convidados os «enliores açi««istas,
para se reunirem em
*****i Gorai Extraordinária, a rSÃ^s^Sí,^

dia ,o de <-e*—° p*
X„Jt/™^ Yfí-ncsta
horas-a cldade'no
flm de delibe™
s<*- - «**¦

^0^tu

dc.e*M,-5° na D-retnrja;
ho. !?-,
ria;
c) ^CânCla
Outros assunlo-j de interesse social.b) Eleição do DiretoCuritiba, 26 de novembro de 1973
ass. Dr. Ronald Samoa Slre.ser
- Diretor Superintendente.

Juízo Federal da Terceira Vara
- Seção Judiciária do Paraná Edital de Citação de Ivo Pereira dos
Santos,
com o prazo de 30 (trinta) dias

V1EmAKRAK^LnEí JUmCIARIAJVtz ™*>ERAL DA TERDO PAKANA ETC.
FAZ^^^nf^"
-a»toHS!l^ ° PreSente e(-'ltal v*re-n « «We conheciue aCao Ordinária de Cobrança „ X75,
pela Caixa
,IM,ú;Paranâ promovida
contra IVO PERÈSk
D^^os^-r1'
DOS SANTOS, foi promovida a execução
da semtenca cuio
é de Cr$ 3B""°
£°l SSua^li10-197?'
oruzturo--). conforme contaUrêrmt denovecen
fls 43
geral
£, *,?£
Lf f
téU em,.IUgar ,ncért0 « *^°
saMdo. por
ti m^o C1Tf^'L°
«PETIÇÃO DIS
*IU T^o'?JLPfT
??l?nfe «««««aitaa:
bLS,
42 «Exmo. Snr. Dr. Juiz Federal
da 3 a Vara da Serão JudL
**
*»»£ -Sá M. Juto m S
- ot0.^1"^
T Pr°m0Ve
por seta advogados
afliante assinados, nos autos n„ 175/72.
da ação ordinária que promover perante es«e
DD Juto na qual
P^eteas?,0
,VO pERElBA DOS SANTOS todo
2r*LT ^
TtTa decisão,
B resI^[táve3
transitou
em julgado conse
SE-SÍ"

^o^taTd^
- folta «.5°nta, seja ^pedido mandado
de citação •decido"
para mo° réu Pague o ^oS
no
2
de lei (C.P.C. artt\T
prazo TTirfc™
gia, Bolj p
de penhora. 3 - que
•*i*-ament« *** oferecidos b^s sejam V
SS^Sf^SSílS,0
uhorados os
foíem encontrados
^üe
Jantos_ôua4iaJI^te»-P^mmsrÉíL^mal-^é^
beterimento^rcSr^dT
-^ Curitiba. 29 a*
*<,**** rt- i07ò #» > a l '. t>.¦ "elerimento

{^.i^mtítíSmS. ?%;*%?•*! pr^A^

•e asslnaflos. nos autos nTò
^ÜS"*"
£
mm Z l move nerâhte pssp DO t,.'«L a( ,\ ãf 8et-ao 0'*n-4rfa qüe pro8üa
IVO
contra
P*-pténs5o
SmA^S%\mn^ *•?*•«¦
,^msinà0
«*M* o resoeltâvel despacho
dVfls 45 ouo .ctrtL,
m «K"iwar se-a a "-f*
ma processada por editais vMr^l
certo e nSo sabido p n , i
.estar ° devet-->r em lugar In31 de °utubE íf
«W «, írfoí o crrlo^fAer,Tan1tnraCUrÍ^a
'
fa) DaV,d °'
Carneiro». &E8PAOTO DE FTq * 7*^°,
^^
46; **-• autos. Defiro. Era
iirxrn fni TMo ni
... ,
«fNTETÍCA
DE FLS. 39 (con*
=íus5; [ pS i!1*'
GO PROnEDÉNTO A ÂCSO6 »J"a3att,Ue d0S autos eonsta- JüL*
dono TVÕ PÊBEIRA no= è£mn% *¦ PWa co*,denar èonl0 ^
representado pela ouanHa
d°
&S?8,5.1 £"W"Mllfo 1uroS>^^í
""íf
iudlciárlas e honorários L L£L*fV^J***
tro em Crí 50000 » E ™„ 8ad°-* l,onOT&I*«w estes que arbl
todos e ninguém dor»-, «t^T ,q"e ('*ieKue ao conhecimernto de
wnte Edital one S£á n«I:£r ,CTnr?n*>'a. mandou DaSsar o Pr*
OO « PASSADO Ss Ím± ! PubUçado na forma da W. DAParaná, aos nove dias de t *% Cur,Hba Ca"ita' d° Estad<* d0
e setenta a três, (Oit i». ? de novembro d-« mil novecfntos
de Secretaria da Terceira wl ('l-!fntoB C* Wm«*W.-.Wrrtor
Paraná, mandei datCfar SZ, F^Bm Seção Judiclárta d<>
subscrevi.
fa) Uno 5^í*.e
vieira _ 3uh rpdeTal
dn 3.a Vara

»ceoSsP.Lrquoe s^Sín^srra c,tacão do.réu p^

Curitiba, Terça-Feira, 27 de Novembro de 1973
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SÍNTESE DOS MUNICÍPIOS

EMP nos bairros

Gen* Ayrton Tourinho
visito Medianeira

SUCURSAL

inaugurado na cidade de
Dia 29 de novembro será "Plinio
Tourinno". A soMedianeira o Grupo Escolar
lenldade vai contar com a presença do general Ayrton
Tourinho e senhora Gleusa Tourinho. Uo programa
coiista ãs llh45min recepção das autoridades visitanBrasília; 12
tes, no trevo da BR-277, com a avenida
'Plínio Tourinno"
h., inauguração do Grupo Escolar
0 12H45min almoço na Sede Esportivt do Clube União.

SANTA CATARINA
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>V"

A sucursal
atendendo
mente, seu
executar o
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Executivo paranaense autorizou a liberarão de
recursos financeiros a hospitais de ,-árlos nifíilcíplos
do Estado, com o objetivo de reduzir as suád despesas
com o atendimento de casos especiais Oj recunós liberados pelo Governo elevam-se ao total de Uô mil
cruzeiros, sendo beneficiados hospitiis e associações
sociais particulares de Florianópolis. Itajaí, Rio do
Sul, Morro da Fumaça, Santa Cecília Trombudo Centrai e municípios do meio-Oeste catarinense.
Comércio
Diretores
de
Clubo
do
solicitação
Atendendo a
Lojistas de Blumenau, o prefeito Féux Th«j»ss decretou o funcionamento do comércio d»j município, de 3
a 24 de dezembro, nos seguintes horários: \é 2 a 7
— das 8 às 21 horas; de 8 a 12 — das 8 as 18 horas;
de 10 a 14 — das 8 às 21 horas; dia-3 15 e 18 — das
8 ás 18 horas; de 17 a 22 — das 8 ha 21 ooras e no
dia 24 de dezembro das 8 às 12 horas.
Visita
Io
Miinspetor
Sokolosky,
Leopoldo
O professor
nistério da Educação • Cultura no Estado do Paraná esteve em Joinville com a finalidade de conhecer
de'perto as condições de funcionamento da faculdade
de Educação local. Acompanhado d'» nrofessor Guilherme Guimballa, diretor do estabelecimento e professores, o visitante percorreu as instalações do estabelecimento, mostrando-se maravilhado com o que
observou.

.7

da Biblioteca na Vila Hauer, inaugurada no dia 18 de outubro, deverá estar
normalmente aos moradores daquele bairro, ató o dia 20 de dezembro. Posteriorfuncionamento ficara na dependência de funcionários da Biblioteca que possam
atendimento diário das 13 horas is 17h30min nas dependências da Escola Normal Colegial Isolda Schmitdt, na rua Anno Fiank.

Sarampo
AMANHÃ COMEÇA CAMPANHA
Dbs 875 casos de -jarampo registrados pela Secretaria de Saúde Pública em
Curitiba até o mês de outuhro, trinta e
sete foram fatais. Destes, apenas três
pessoas que morreram Unham mais tle
5 anos, enquanto que em 13 casos, a
morte vitimou crianças com nenos de 1
ano de idade. Esta estatística porém, serve apenas como alerta pois o lúiuero 37,
está muito abaixo da realidade porque
parte dos óbitos não foi registrada. Houve casos, em que crianças morreram de
complicações do sarampo mas, foram
vistas apenas como complicações e assim
só preenchidos oí atestados de óbito dando como causa «stes problemas e não eitando a doença básica que seria o sarampo.
Para controlar a doença em Curitiba, a Secretaria de Saúle Pública lan-quarçou a campanha do sarampo desdedivid"Ja
ta-feira passada com a cidade
em diversas áreas e subnreas, abrangendo inicialmente os bairro-, Barreirinha e
Cachoeira, onde estão sendo realizadas
que a
palestras de conscientização, paraamannã.
vacina comece a ser aplicada
Duzentas e trinta mil doses da vacina
m cidade com um
deverão sor aplicadas "pe-i-o-jet"
— sob
aparelho novo — o
doadas
foram
pelo Mipressão. As doses
a
lançando
esta
Saúde
da
que
nistério
nacional.
campanha em âmbito

CONCEITO FALSO

Sobre o sarampo, explicou o secretário de Saúde, médico Ivan Beira Fontoura: — "E' muito aifk.il avaliar corretamente a extensio dos danos causados
pelo sarampo uma vez iue ainda perdura no conceito popular, a idéia de que é
uma doença benigna e que foda criança
deve ter o mais cedo possi ./ei. Totalmente falso tal conceito e le:'. com que os
pais não se preocupem em levar seu filho com sarampo para ser examinado
pelo médico e quando o fazem é porque
existem complicações aparentes, sendo
exatamente por luso, difícil determinar a
verdadeira extensão da doença".
"O sarampo é uma enfermidade infecciosa ocasionada pov um vírus altamente contagioso e acinge a criança
vida, diprincipalmente até c 5.o ano de refiistênmtnuindo consideravelmente as
cias orgânicas. Abre desta forma, as portas para vário» tipos le complicações,
coloprolongando o »AStabeiecirnentoda e criaacando em constante risco a vida
o
ça. Dessas complicações, imitas vezes
vírus atinge o sistemi nervoso central
determinando encefalites craves. Outras
vezes, propicia a implantação de germes
causando de maneira mais freqüente as
e otipneumonias, bronco-pneumonias
les".

INTERIOR DO ESTADO
Será hoje o julgamento das propostas apresentadas pelas firmas de Planejamento, para 6 Recadastramento Técnico Administrativo da i-vefeitura Municipal de Cascavel. Por outro lado, o prefeito Pedro
Muffato enviou projeto à Câmara dos Vereadores para
aquisição de dois carros de bombeiros, necessários ao
município. O prefeito Muffato pret-mde instalar na
refeitura uma guarnição de Corpo do Bombeiros.
TELEPAR
Já está aberta a inscrição para acuisição de apa
reino telefônico no município de Cé»i Azul. Maiores
informações poderão ser obtidas na Prefeitura, e as
inscrições serão até dia 7 de dezembro
Especialização
a Suiça aisemana
na
última
para
Embarcaram
onde
Medianeira,
de
cidade
da
agrícolas
técnicos
guns
espede
curso
un
fazendo
estarão
dois
anos
durante
ciauzação. O prefeito municipal de Medianeira, Luiz
Bonato, ao se despedir dos agricultores, ressaltou na
oportunidade o que i3to representa pira o município
e região. Os agricultores são filiados ao Sindicato do
Trabalhador Rural e a viagem foi financiada pelo
governo suiço.

Criança cega

—O

ônibua-bibH5tê5iT^ã
talado hoje no bairro Vbent».
de
nas proximidades da ümdade
Amaral,«mu»
do
Victor
Ensino
escolar
conhecida como grupo biblioConselheüo Carrão. A
teca ambulante t uma progra.
masâo da Biblioteca Publica^do
Paraná que diariamente atende
a alguns bairros, em locais pré
da»
estabelecidos, no horário
15 às 18 horas.
r^
A Divisão de ^Pf1380'ambu.
trabalho
peio
ponsavel
tato
lante, está alertando os entre
de
que
sentido
res no
em que
guem os livros nos dias
o ônibus vai aos bdn«l££
evitar que obras de *»«*««»
estantes
geral não estejam nas
o
quando solicitadas. Amanha ac*
será
prestado
atendimento
leitores do bairro Cajuru como
ao
veiculo estacionado defronte
Aguiar
grupo escolar Maria o o»
Teixeira. Quinta-feira,
nas
bus poderá ser encontrado
' Expeproximidades da Escola , tam
rlmental Maria Morttessnr
bém conkeeida como ginásio

estadual Joaó ds S4 «une»* -

•V^fe

«Atalaia», o supermercado
volante da Cobal, atende nesta
terça-feira ao bairro PILARZINHO, Instalado das 8 às 17 ho.
ras na rua Tapajós — antigo
ponto final do ônibus.

Feiras.livres

As feiras-llvres ficam instaladas hoje, das 7 às 11 horas,
nos seguintes bairros:
REBOUÇAS — Avenida Igua
$u, entre as ruas Brigadeiro
Franco e 24 de Maio.
MERC*a — Rua Alberto Gon
çalves, entre as ruas Celestino
Túnlor e Mamorê.
VILA SAO PAULO — Rua
Coronel José Carvalho de Oliveira, próximo à avenida Salmarcada gado Filho.
Com programado
os cinemas
para as 20 horas,
nesta
apresentam
bairro
de
Se você tem uma noticia, uma
^BOUÇAf-Ci^iôrid..
Bíblia». reclamação, ou outro comenta/pSéMinha
sobre seu
„„_-a rio qualquer a fazer DP
Censura: 18 anos.
NOS
bairro, escreva para
CRISTO REI - Cine Morge.
» BAIRROS - DTARIO DO PAC»nmK*.
«Isa<3orâ>.
nau.
RANA. rua Jo»4 Loureiro, m.

chu^sxsS"tZX. utü^rroupas.
teio quente ou passar bairro,
Sraádo que aquele
«dub.
trT erande numero deacreditem
rias^moradores
deS imediata. provWenc^i
Copei.
pela
tomadas
ser
vem

Terça no cinema

Correspondência

61108*
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O prefeito Luiz Bonato, de Medianeira, ladeado pelo$ agricultores que foram para a Suíça.

Falta luz Supermercado
ianre
Muitas reclamações quanto
-à^i5di3iTo-OT^
leitas
to elétrico, estão «mdo
tâ moradores da Vüa Fanny.è
A matór parte das queixas>
da rua
tótHSo» habitantes
Castro, anMajorP Vicente e deo problema é
«»Í rua três

Roteiro dos Clubes
MKsceslau Surek

A Idéia
'
VERANISTAS E PROPRIETÁRIOS
QUEREM ASSOCIAÇÃO LITORÂNEA
temporadas e fora dèlâfi, ém büsóa de
Uma idéia que deverá ser conowtiuma comodidade junto aò niar, aoe baldoB
zada é a criação de uma Associação
fl(í^í.I"Í08
visando
Paraná,
do
Plraias
daa
Amigos
¦ — OBSERVANDO essa grave latrabalhar pela melhoria Indistinta de
lha, bolam a criaíjao da AsH-aciaçâo áau
todos os balneários do nosso Estado, «m
Amigos para que, cm contato ptarmàheüqualquer vínculo político, religioso ou sote com os prefeitos e as autoridades ner
ciai. Há alguns diaa, muitos dos propr'eponsáveis, sugira constantemente os betários de residência» uos diversos ba-Wihefíclos mais prementes para ós verstüiurios paranaenses chegaram à cojic.Ih »ão
tas e os próprios proprietários Não sf adc que somant* cato uma. entidade, eom
do uiiiíi cíiIhí.u.1) àe pressão, e sim*de
homens probos e amantes das areias d<ts
apoio e ajuda ao trabalho dos homens pdpraias estaduais, o litoral ifiiranacime
blicos, ficaria bem mais fácil prestar
no
ansiados
tão
os
níveis
atingir
poderá
£ relevantes serviços ao descriconstantes
contexto turístico brasileiro.
volvlmento turístico paranaense, com I :i¦ — DE INÍCIO, eles viram que a
se nas próprias vontades d« quem asa
maior parte dos homens públicos dos mutodos os meses e todos o» anos os l»:iiir-inicípios do litoral está ligada a determirios.
nados chavões políticos ou pessoais, pou9] — FICA Al a sugestão com um tácas vezes se lembrando do enorme c^nnas
ria.
ocorre
tingente populacional que

Marinha
JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO
NA THALIA PARA OS AMIGOS
>rí, Milton Portugal Lobato, Sady Souza,
Dezenas dé personalidades paradaOsny Dalcol, Jorge Alcebiacles dos Sannaenses receberão «a próxima quinta^
tos, Nelson Domingos Comei, Hamilton
feira, durante um jantar de cünfraterni<jarde Oliveira Castro, Aroldo de Souto
zação, diplomas do «Amigos da Marinha»,
de
Cássio
Avelar,
valhido, Jqsé Carlos
numa promoção da Capitania dos Portos
Ribei->
Milton
Keter,
Raul
Freitas,
Paula
do Estado do Paraná, órgão do Ministéro Menezes, Gastão de Abreu Pires, lorrio da Marinha O encontro será nas deSerafim
ge Jacó, Anagildos C. de Oliveira,
pendências da Sociedade Thalia, a partir
Roberto Morais, JoCarlos
A.
Ticianelli,
,
das 20h.
.
sino Ferreira, Plínio Franco Ferreira da
B — AS PESSOAS — que receberão
Costa, Divoney Machado de Campos,
diplomas são as seguintes: Mário CarLuiz Baptista, Pérsio Ferreira,
Ayrton
neiro Portes, Oaias Algauer, José Vieira
Munhoz Maeder, Arivonil FerAlgacyr
Ferraz
Ruy
Filho,
Sibut, Hugo Candelot
Santos, Luiz Geraldo Cailiet
doa
nandes
átí Carvalho, Jaime Lerner, Mário de Ma-

Programas
NO SAN REMO, DIA 8,
UMA GRANDE FESTA DO CHOPE
.tecida pelo còhjuMto Ôs Mülon&rios.
Diretoria do -te* Remo Náutico Clusua
8
a
dia
o
próximo
be mareou para
Coritiba Foot Bali Club avisa que no
a f tnalidade
grande festa do chope, com associados
e
próximo sábado fará o Primeiro Grito
de congraçar todos os seus
de Carnaval, em o»as dependências, com
conjunto
convidados Música »erá do
muitas atrações.
Som.
Brasil Modera
Nesse meooto dia, o Coritiba estará
ao» homens da imprensa uma
oferecendo
Clube Concórdia programou para o
n«lo dia, em seu restauranfeijoada,
ao
casugestiva
um
20h,
próximo dia 6, àa
1c
ós
ranguejada, quando confraternizará
diretores e oe homems da crônica. Um enAmanhã, às 21h, haverá um espetacontrô já tradicional, sem dúvida.
auditório da Reitoria
culo dé ballet no"Federal
do Paraná: é o
da Universidade
Sociedade Seminário está convidando ano letiencerramento
de
espotácuio
bailo
terceiro
do seus associados para o
dirigida
Juventus,
Ballet
de
vo da Escola
do chope, marcado para o próximo dia 8,
Vardé.
Jean
forpelo profe?."or
a partir das 22h30min, com música
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Gente

FESTA VAI ENCERRAR AULAS
a mal, inicialmente com a criação do JarPara o dia l.o de dezembro, tanto
dim de Infância. Estes alunos de maditetona como os professores auxiliados
bairro Boa Visda Escola Boa neira ,-*eral residem noda escola e menpelos pais de seus alunos,
nas
proximidades
Assis- ta
Vista pertencente à Fundação de
«almente contribuem com as crianças
otganfcanestão
Cega,
finantência à Ciiança
Trata-se cegas, nâo somente sob o aspecto outro
em qualquer
do uma festa de final de ano.
também,
como
ceiro
de seus
de uma oportunidade de confraternizarealizado setor airayéa da colaboração
cio análise de tudo o que foi
Pa
durante o ano e serão apresentados
Dentre os 18 alunos cegos matrifuturos.
bairros disos
planos
também
19™, a culados. todo» moram em
Neste segundo semestre de ainda tantes como Portão, Xaxim e Vila Nossa
«ondo em sua maioria,
escola adotou uma experiência
normais e Senhora da Luz,
crianças
ensinou
Sédta
poder aquisitivo. Para
esceia, num pessoas de baixo esta
cooperação entre o
vem,
S& cegas numa mesma diário. Seano q'ie
meio-penodo
vidente deverá
de
não
trabalho
mundo vidente e o
nao soS a diretora do estabelecimento,
o-funcionamento
com
numa aumentar,
do
8S& coleto eni,ostento Tanto as mente do jardim de infância comocada
abertas
vagas
para
20
exueriência de socialização:
o ano ' cora
cSasvideutes f**^™^
ciasse. As crianças cegas todavia, nao
nova
uma
As
ce^as como estas, trouxeram
as haverá restrição nas matrículas.
inem
ministradas
período
serão
mSeíra de enfrentar o «undo, para
aulas
cegas
crianças
as
manhã,
normais".
te-n-al. Pula
terão aulas de musicoterapia, educação
DISTANCIA E APROXIMAÇÃO
física, atividades da vida diária e freA tarquentarão a oficina pedagógica. com as
de
integrada
escolaridade
a
Furdada com o objetivo a presto
de,
Escoa
como neste
atendimento à criança cega
c™. crianças videntes continuará
-»*£*£
neste
Boa vSta passou
ano.
criança nor
tei com a colaboração da

ÔnibuSa-biblioteca
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APAE
A Associação de País e Amigos dos Excepcionais
Dornelles, do
— APAE, enviou ao presidente Pedro'isporteò
do MuCREM —' Comissão de Recreação e
e mo'
financeiro
auxílio
nicipio, agradecimento pel»
ral concedidos pela Prefeitura de Ponta Grossa àquedas despesas dos atletas
Ia entidade no custeamento
"I Olimpíada Paranaense de
da
que participaram
APAEs e Escolas Especiais, realizadas em Curitiba.
O oficio de agradecimento foi assiniado por Cleia
Campos Melo, presidente da APAE local e ressalta
ainda que o Executivo proporcionou jrilhante participação dos alunos locais.
Ofício
A Câmara Municipal áe Cascave', através ue seu
vereador Moacir Bordignom, requerei! o envio de ofício ao prefeito municipal, solicitando as seguintes provldências: obrigar os proprietários de terrenos onde
e punir
passa o asfalto a construírem suas calçadas uma
esos infratores; determinar a construção de
cola municipal, com três salas de aulas, em São Salvador, já aprovada pela Câmarn.
Cidadã
Luiz
Gonmunicipal
do
Com a presença
prefeito
zaga Pinto, do vice Amadeu Puppi, a Câmara Municipal de Ponta Grossa, em sessão ?oleue, entregou à
senhora Geny Sofiatti da Mota Ribeiro, o itulo de
cidadã pontagrossense, pelos seus serviços prestados
à comunidade. Por outro lado, foi aprovado em terceiro turno o Projeto de Lei do verer.dor Edmar Luiz
Costa, estabelecendo o qpvo horário bancário para
atendimento ao público , de segunda a sexta-feira das
9 as 16 horas. Estabelece a lei que ao-s infratores será
aplicada uma multa no valor de dez salário» mínimos
vigentes na região e em caso de rein»'idêncla, a multa
será de vinte salários mínimos.
Trânsito
O Detran estará amanhã realizando exames .islcotècnicos em Jataizinko, Corbéüa, Rondon e Telêmaco Borba, Por outro lado> estas equipes volantes estarâo hoje nos municípios d« Bandeirantes, Nova Auraça, Maria Helena e Ibaiti,

Um esforçado homem do
esporte amador está agora
mais ligado à atividade. E'
Cilas Herculano da Fonseca,
gerente de esportes dó Clube Curitibano, que passa a
funcionar integralmente em
sua entidade, organizando e
contribuindo para o sucesso
de todas as atividades amadórlslas do efube. —::— DONA AURORA Bürgél, presidente do Clube das MSes da
Escola Major Hardy, contente
no último domingo com a
movimentação registrada para a promoção dé amanhã èm
seu estabelecimento: é um
lanche oferecido palas mamães aos meninos do Asilo
São Luiz. -::- JOSÉ VIEIRA
Sibut, 6 presidente da Sociedade Thalia, eufórico com os
trabalhos dé construção de
sua sede de praia. A obra já
está no primeiro pavimento,
Cortl perspectivas de terem
iniciados logo os dois outros
pavimentos. -::- SORRISOS
na Sociedade Dom Pedro II,
principalmente do presidente
Luiz Ferreira, com o sucesso
do séU baile dos casados, no
último sábado. O número de
presentes foi impressionante.
•tá.
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Sylvanc da Veiga Sebastiani.

Céu Azul

PERDEU-SE

DIA IS A
INAUGURAÇÃO
DAS PISCINAS

Certificado do Instituía Brasileiro de Reforma AgraSr.
ria ano de 1971 de n.o 520901950614, pertencente ao ter
JOSÉ LORENÇATTÓ ficando o mesmo sem efeito por
_^_^_
sido requerido á ?.a Via

CEU AZUL (Sucursal de
Cascavel) — Será no próximo
dia 15 de dezembro a inauguracão das piscinas do Céu
Azul Tênis Clube, situado à
avenida Brasília, Daquele municipio, Já totalmente coborta pelos azulejos, a diretoria
do CATC está organizando o
de
inauguração,
programa
que prevê competições esportivas e sociais. Um dos grondes entusiastas do CATC é o
municipal,
senhor
prefeito

PERDEU-SE

Carte'ra de Identidade n.o 663 381, pertencente ao Sr.
ÉRICO FRANKE ficando a mesma sèm efeito por ter
.
sido requerido á 2 a VI».

PERDEU-SE

Carteira de Identidade o Carteira de Habilitação, pertencentes
ao v WILSON ROBERTO BAVAROSK1. ficando as mesmas
•em efeito t>oí ter sido xe«uei.do segunda via.

Nilo Deito*.
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GP Paraná,

DO

a sensação

Exatamente às 13 horas de
ontem
a
Comissão de Corridas dou por encerrados
os trôs piogramas para a somana gorda do
Grando Ptomlo "Paraná", que por sinal, tem
campos dos mais frondosos o equilibrados.
Onza grandes prêmios Irfio movimentai as
trôs reuniões deste final da semana e so.
monte a prova de 2.200 metros que estava
marcada para ser corrida na segunda feira
om reunião noturna nflo foi formada, maa em
compensa-, fio, devido ao grande número de
Inscrições para os páreos de animais do 3
anos, os mesmos foram desdobrados e o páreo sal assim mesm».

Campeonato Estadual do Bolão
/
IUCAItDO FILHO
4.020 Vitoria da Morgenau por 14 pinos
No setor feminino, Coringas do Lon
d'ina. e o EC. Pinheiros, ficaram para
a final Na primeira partida, realizada
em Londrina, o Coringas venceu o Plnheiros por 1.954 contra 1.780, com umu
vai'Ut(;6in inicial de 174 Dlnos. Na ílnalis
sima em nos.ou Capital, realizada nas
pistas ria Cultural do Ahú, o Coringa
voltou u vencer o Pinheiros, por 1.907
contra 1.86», com uma diferença de 41
pinos, vencendo assim o Estadual teminino, com uma diferença de 215 pinos.
Esto ano, a equipe do Coringas foi su
péiíada pela do Canadá, que está Jogan
do o fino do bolão, como se pode comprovar pela sua média de 2.008 pinos
nas partidas realizadas no Regional de
Londrina.
Com a conquista dos títulos masculino u feminino
depende
da soma
dos pontos das duas partidas realizadas
no Norte e em nossa Capital, qualquer
prognóstico a prlorl seria
temerário,
visto què em partidas dessa natureza
sempre pesam oc fatores emocionais, as
torcidas c o poder de recuperação técni
ca de cada atleta.
Qualquer uma das equipes participantes possui condições para vencer o
Estadual. O mais Importante no entanto. 6 o excelente trabalho de confraternização que o certame proporcionará à
todos os bolonistas do Paraná, reunindo
e unindo ainda mais os deportistas da
Capital com os do interior do Estado,
numa das mais belos festividades do mo
derno desporto amador brasileiro.

média da AREL, segunda colocada no
certame, foi de 1.900 pinos em casa e dc
1.984 no geral.
Em Curitiba, no Metropolitano masculino, foram disputadas 12 partidas por
cada equipe, 6 em casa o 6 fora. O Literário, Carr-peão do Metropolitano ob„*Çyâ-fi-'!né4i.a-dt- Ji.VH por partida, e do
2.059 no geral; a Soe. Morgenau, segun
da colocada teve a média de 2.067 por
partida realizada em casa, o de 2.050 no
g^ral.
No setor feminino áo Metropolitano,
cad i equipe realizou um total de 10 pai
tidas, sendo 5 em casa e 5 fora*
O Circulo Militar, campeão do torneio, conseguiu em casa a média de 1.880
pinos, e do 1.M4 no geral; a Soe. Mornau, segunda colocada,
conseguiu cm
casa a média de 1.781 por partida, e de
1.772 no geral.
No Estadual de 1972, ficaram ciassiflcnrtos para a final, o Harmonia Tenls Clube de Carnbé. e a Soe- Morgenau,
dc Curitiba.
A primeira partida da finallsslma foi
realizada em Cambe, quando a Soe.
Morgenau v-onqulstou uma vitória sensaclonal sôbre o Harmonia, acusando a
Súmula o total de 2.038 para a Soe.
Morgenau, e 2.034 para o Harmonia.
A decisão do Estadual foi realizadu em nossa Capital, numa partida durls.slma vencendo novamente a Soe. Mor
tjenttll pelo escore de 2.066 contra 2.056
do Harmonia.
O total geral desias duas partidas
foi o seguinte: Morgenau 4.104,|HarmOTia

no Tarumã

de domingo

BOLÃO

No próximo dia l.o do dezembro, o
Literário e a Soe. Morgenau, no setor
masculino, e o Circulo u ainda a Soe.
Morgenau no feminino, estará» realizan
do em Londrina e Combé a primeira par
tida de duas, paia a decisão do titulo má
ximo do bolonismo paranaense, contra
ao equipes vencedoras do Campeonato
do interior do Estado.
Pelas súmulas que recebemn-?, pucie"
mus constatar que o Campeonato Rcglo
nal da Subsede de Londrina foi dos
mais renhidos, mercê da prodigalldade
doa resultados, o que leva a deduzir: as
equ<pes do Norte do Estado estão joganáo uma enormidade, ou as canchas estao facilitando os altos escores verificados no Regional.
De
maneira, se houver
qualquer
ama diversificação técnica entre as pia
ta» daqui e as de lá, temos a certeza ée
que após este Estadual, as coisas serão
ajustadas, a fim do que o espirito da pa
dronização possa atingir os salutares
efeitos que mottva»ajn a sua necessária'
efetivação dentro do bolonismo brasiloiro.
As equipes do Norte do Estado, disputaram no setor masculino uma série
do 10 jogos pelo Regional de Londrina,
sendo 5 em casa e 5 fora*
A média do Harmonia Tênis Cfube
de Cambe, em casa foi de 2.073 pinos
e no goral: de 2.044.
O setor feminino disputou um total
dc 8 partidas, sendo 4 em casa e 4 fora. A média da eaulpe do Canadá, Campe& do Regional feminino, foi de 2.028
pinos em casa, e de 2.008 no total; a

de Novembro de T973
Curitiba, Terça-Feíra, 27
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El Zuzo

59

5-0

Jullata

Haflz
Happy Race
Holly

59
59
59

—r——

/

,-^l

59

60
60
60
60
60
69
60
60
60
60

Tres destes concorrentes, atuaram
no
último domingo om Cidade Jardim e fracas
fooavia, e principalmente em pista
saram,
de areia seca, Sagas dos Haras Jahu e Rio
das Padrão surge como nome doa mais cotados, embora Ml Cazula, um chileno com
boa campanha em Cidade Jardim,
possa
Dos daqui, maior
derrotai 09 mais vlsadoo.
Nahusl
Mapu.
chance para

59
59
57

1
Y is
«j
MBS a,CUO QüE ÜOCÈ ESTOCANDO ->lv/IKlftM6Wta'
CARECE UM CIGANO !
T£

Barrlo Mio ...............
Joyeux
Ml Cazula
.,.,.-.,.>>(.7
Nahuel Mapu „.;......„
Plen Jânlor
,,...,.;..,,.
......„,,..-_...,.
Sagas
Splendsre
...„!..,.>....
Xavon
• •'Alni* KNalataimlm
Zunche *>;„,..

10 QUlndi» .,.;.;„.;. M<<m.m
Solar
.. i|,Kaná:>w,

57

3 Queber
6 — lü Quelxumo
"
Quirimbo

60
61

~

yvMu&iCA....

— 3
4-4
6-6
6 — 6
7

69

Crotll
Colpú
Ciinoii

ll1*—--^
^X

-.—¦
aT
/PUXO' bu MAO
l £KlTeNDO Pe

Onze sâo os liworltoa p«ra o páreo ri
milha. Multo feliz toi a Comissão do Cor
formação, pois reuniu
rouniu o au*
na suo lormaçao,
ridas nu
onn
<- -melhor no taria
há ria
turfs nacional nm
....''
em Dratil
de mnilior
há
Is.
M
de areia

oficial:

60

'

RONá MILHEIROS

— 1
— 2

— 1"
— 2
3
3—4
0
4 — 6
7

1)3
69
67

Xavon

Sem ouvida alguma, Hafiz, segundo coPrêmio
focado para De^r«ssa no Grande
"Proclam&çâo da República", ao lado
do
tordilho C'ütll • o excelente Ribas, loimam
um trio dos rnals veloze» na prova de 1.200,
Eis o campo
quo reuniu 15 «onoorrenles.

75.000,00.
61
60

Don Tibagi
El Ramanso

Maçar ................. 61
Norleno ............... 61

VELOZES

GRANDE PRÊMIO "PARANA
DO CENTENÁRIO"

DIco

-•¦

7 — 11 I RibaS „„.,„ >:...;.;.,.
!.».......;.«,.. .,
.lllll"
8 — 12 Topeka ......„...-,,.;

A.............. 61
............... 61
6°
•— 11 Tarminu3
Zuncho
......••• 61
— 12 UldaK
..................... 68
Signore
............ 67
Zurkls
...;
58

Ela o campo oficial da
prova

3 — 4

Forte Apacílo .......... 60
Lembrado
60

—10 Trigueno
Yucedor

GP 'PARANA"
Dezesoels animais foram confirmados no
Grande Prêmio Paraná, sendo quo apenas
quatro lüpiesentarfio nosso Estado, já que
Canllllus e Don Tibagi, apesar de
paranaenses, cumptem campanha em outros hipódromos.

2.400 metros — Cr$
1 — 1 Arpegglo
t — 2 Canllllus
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RICOCHE E ÍNDIO LINDO

Ricoche IHypocrile e Ricachâ) e Índio Lindo (Xadrez e Lulaby
Baby), foram os vencedores das àuas principais provas disputadas
domingo no Tarumã, respectivamente prêmios "Mário Cordeiro Xavier" o Edmtr Silveira Dávila". Amkos passaram para a s>'leçSo dos
Kanhadores, o atuarão já nesta seniína. Os resultados das provas
da domingo foram normais, com o movimento de apostas atingindo
um novo recorde, já que íoram apostados 210.612,00. O Bolo Tarumã
náo teve acertador o fica com garantia de Cr$ 20 mil. Veja os resultados gerais da reunião:
:«5 — 2.000,00 — 500.00 — 300.00 — 200,00 — 100.00 — Distância —
1.300 metros
l.o — CORBY GLBNN 82 V. Matos
l,üí
2.0 — TÉPIDO
56
1. Souza
1+) 0,25
—
RUIDO
58
M. Moraes
3.o
1,35
i.o — VG-ÍDICATION 56 L Veríssimo
0,25
—
5.o
BLUE
58
.] Pereira
0,23
6.0 -.- LORD ZUMBO (-|-)
56 6. Loezer
0,83
7.o ¦— ZACUM
52
O. Storí
1,49
8.0 — CLOYIiA 50 A.S. Mendes
( + ) 0,25
—
9.0
FREZADO 52 S. Barbosa
17,01

DIFERENÇAS — Do l.o ao 2.0 — 1/2 corpo — do 2.0 ao 3.o
corpos. RATEIOS: Venc. (2) 1,22 — Dupl. (20) 1,77 — Plac. (2l
0,52 — (9) 0,14. TREINADOR: A. Menegolo — Tempo: 89" — Mov
CrS" 16.007.00. NAO CORREU: XORORó'-7 — (+) ATRASOU-SE —
CORBY GLENN — Masc. Cast, 8 anos, do Rio Grande do Sul, por
Silento e Oldina, do Stud Carlos Eduardo, Cr., Camilo Guaopari.
336 — 2.000,00 — 500,00 — 300,00 — 200,00 — 100,00 — Distância —
1.300 metros.
1.0 — HANOVER 56 L.P.
0.73
Silva
56
O. Loezer
2.0 — ORVETO
0,79
—
AMOR BRUJO 56 J.C. Pereira
3.o
0,22
4.o — PANGAIO 53 A.S. Mendes
0,98
—
S.o
CHARDIN 56 E. Reggiani
1,10
6.0 — ZINGARO 56 I. Cordeiro
3,89
—
IEN
56
T.o
M. Santos
1.01
8.0 — CROPOL
56
V. Matos
0,55
—
9.o
GITANADA 51 .1. Cardozo
0,28

Sw**
339 —
l.o
2.0
3.0
4.o
S.o
S.o

250,00

1.100 metros
— RICOCHE gu
— MAIUSOT 54
— XAROCO
66
— JAPONA
54
— FULANO
56
— FORMOSA DO OESTE 54

7.o — FABULOSO
8.0 — MOiNIA

56
54

125,00 -

'

RAPOSAO

~ °«- Sans Edua"<° Guilherme.
orS™MBXC<1,cMrelIin
625,00 - 378,00 2.500,00
-

~~

~

Distância

L.J. Lima
S. Barbosa
V. Matos
J. Cardozo
.7. Terres
L. Kosa
V. Fagundes
J. Bore*«

2,n

myr

^ .

J

DIFERENÇAS: Do l.o ao 2.o — Pescoço — áo j« •„ «„
r^
eoffo. RATEIOS: Venc. (8, 0,36 - oSpl.
-Hm ?8T
0.26 (8, o,17. TREINADOR: E. F,n4« (á) -024
Jr.
T.mpo W'2A0
Mov Cr* 19.162,0». NAO CORREU:
JUETTE-5 - RICOCHEI _
Para"f'. ^r «W*™* „ Ricachá, da Condo
larui l-.A.N.; gy'nm
SvÃn.
Cr: O proprietário
^iT,,.,2'500,'00 ~ 625'°° _ 375'00 ~ 2S0'00 ~ "S/X- Distância
1.100 metros
l.o — ÍNDIO LINDO 56
V. Mato»
i'.'.¦!.
PENADINKtO
~~~~"
2.o — RACHID
56
S. Barbosa
0,27
3.o — XIRLUMINY 56
.T. Terres
0,83
4.0 — JIRINEZA 64
Ij.F. Silva
S.o — FLAGRANCY 54
J.C. Pereira
6.0 — IKID
54
M. Moraes
1,84
jjjJ
7.o — DELVAC 56
M. Santos
sL
2.37
f\
8.0 — BALURNA 50
T. Souza
040
kr~^F»
9.0 — TAUPOT
III
54
A. Bolino
1
2,62
y
m..
lO.o — JORNADA PAULISTA 50
yv
A&
O. Loezer
ll.o — MILORDINHA 54
J. Borges
DIFERENÇAS: Do l.o ao 2.o _ 1 1/2 corpo do 2o ao 3o 1/2 corpo. RATEIOS: Venc. (5) 0,25 - Dupl.
(53, 0,25" 0,14 _ (10) 0,16. TREINADOR: S Antonuclo - Tempo Plac (5)
72" 8'10
Mov. Ci** 24.175,00 ÍNDIO LINDO Masc. Cast. 3 anos do Pa
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Baby* C'° W- J°ão LacoUa' Cr'-: Harí!S
Ato^Penby
~ 500'(,° ~ 300'00 - 200-00 ~ 10o.°0 ~
341
^lància
yi'000!00
1.300
metros.

DIFERENÇAS — Do l.o ao 2.o — 1/2 corpo - do 2.0 to Jo Pescoço. RATEIOS: Venc. (5) 0,78 — Dupl. (56) 1,52 — Plac. (5)
053 — (6) 0,47. TREINADOR: E. Ferreira Jr. — Tempo: 88" —
Mov. Cr$ 16.807,00. NAO CORREU: ASTON-9. HANOVER — Masc.
Cast. 10 anos, do Rio de Janeiro, por Arlechino e Bibelot, do Stud
Vânia, Cr., Miguel Gerrero.
337 — 2.500.0Õ — 625,00 — 375,00 — 250,00 ~ 125,00 — Distância
— 1.200 metros.

l.o
2.o
3.o
4.o
5.0
6.0
7.o
8.0
9.0
lO.o

l.o — AZALLNDO 50 J.C. Pereira
0,23
2.o — LEONICO 55 E. Reggiani
1,11
3.o — PETRÓLEO 57 L.P. Silva
0,23
4.o — NHANGARA 51 J. Cardozo
(+) 2,80
5o — VALMONT 55 J.M. Silva
0,26
6.0 _ LOBÃO
55
V. Matos
0,87
7.0 — FAROLEIRO 55 L. Rosa
1,62
8.0 — CIEN
57
O. Stori
9,89
9.0 — ENRRUSTIDO 60 O. Loezei
(+)
Vários corpo;
DIFERENÇAS: Do Lo ao 2.»
io 2.0 »o 3.0 —
1/2 corpo. RATEIOS: Venc. (1) 0,23 — Dupl. (14) 1,14 — Plac.
(1) 0,19 — (4) 0,30. TREINADOR: L. Santos — Tempo: 79" — Mov.
Crf 19.041,00. NAO CORREU: LORD COMPOSITOR-8 — AZALINDO: Masc. Alaz. 4 anos, de São Paulo, por Zaluar e Vista Linda,
do Stud La Plata, Cr., Haras Malurlca.
338 — 2.000,00 — 500,00 — 300,00 — 200,00 — 100,00 — Distância
—• 1500 metros.
l.o — HADINGTON 57 J.C. Pereira
(+) 0,19
0,61
2.o — OURO PRETO 58 A. Bolino
2.0 — BARTOM 50 M. Santos
l-f-t-) 0,24
0,42
4.o — ZODIAC 56 V. Matos
>.o — HAPPY RACE 60 L.P. Silva
(+ + )
1,31
S.o — CAMPEIRA 50 J. Cardozo
7.0 — XIQUENSE 57 E. Regglaiii
(4.)—3,85
8.0 — HEMINGWAY 56 V. Fagundes
0,96
O.o — HAPPY CHU5F 56 O. Loezer
DIFERENÇAS: Do l.o ao 2.0 — pescoço — do 2.0 ao 3.o — 1 corpo RATEIOS: Venc. (7) 0,19 - Dupla (47) 1,03 — (7) 0,15 — (4).
0,32. TREINADOR: L, Santos — Tempo: 80"4/10 — Mov.: CrS 22.164,00.
HADINGTON — Mac. Cast. 7 anos, de S. Paulo, por Ortile o Rume-

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

EMERI0N
DANCE FOR YOU
OURODUCADO
PICADINHO
CAPIVARI
BOVOLINE
EL^MATADOR
ACORILLIS
HARRISON
SETEMBRO

57
54
55
51
30
57
54
60
58
55

J.C. Pereira
0,36
I. Souza
325
V. Matos
(_j_) 028
M. Santos
'
o,45
O. Loezer
1 26
F. Cozzollno
g!o0
S. Barbosa
038
L.P. Silva
(_•_'¦
'
J. Cardoso
0.36
L. Veríssimo
3,23

~~~~

-jedafe
w

DIFER^IÇAS: Do l.o ao 2.0 - 2 corpos - do 2.o
- Ll/2
ao
corpo. RATEIOS: Venc. (5) 0,36 - Dupl (35) 3,26 -S.o
(5)
0,44 _ (3) 0,75. TREINADOR: G. Santos - Tempo: 87"2/10 Plac
- Mov
Cr$ 26;336,0O. EMERION - Masc. Cast. 7 anos, do Paraná,
por me
c Melika, do Stud Orange, Cr.: Haras Harmony.
342 — 2.000,00 — 500,00
200,00
200,00 — 100,00 — Distância
—* 1.200 metros.
l.o — HAPPY OUTCLASS
50
O. Loezer
0,21
2.0 — OUROLILY
50
J. Cardozo
0,32
3.0 — KtD CHOCOLATE H 50
J.C, Pereira
0,39
4.0 — TOBRUK
52
S. Barbo»a
0,16
5.0 — RECALAO
52
V. Matos
0,80
O.o — CONDAL
52
M. Santos
•,55
DIFERENÇAS: D0 l.o ao 2.o - 1 1/2 corpo - ••
do 2.0
corpos. RATEIOS: Venc. (2) 0,21 - Dupla (24) 0 42 -ao 3 o
Plac
l'a
027
(4) 0,19. TREINADOR: E. Pereira Gusso - Tempo: 70" Mov.: CrÇ 21.137.00. NAO CORREU: TOPEKA-7 HAPPY OUTCLAfS
"íf88, Cast 7
T, Camargo Filho,mo8> d0 Farani. P°r Deraah e Frágil, do
sr. Arnaldo
Cr.: Luiz G.A Valente
PISTA
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ATLETISMO, CAMPING
PESCA, PRAIA

"MACIA"

4 LOJAS NA CIDADE
USE O CREDI-SPORT

,5*7,

Var» »ito

/\

I /\ \
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1

IVU

CAMPING, ATLETISMO
PESCA, PRAIA

CAÇA-SUBMARINA, CAMPING
FUTEBOL, ATLETISMO

4 LOJAS NA CIDADE
USE O CREDI-SPORT

4 lOJAS NA CIDADE
USE O CREDI-SPORT

wwVmmBf Mm

"SOBERBO"

PESCA, CAMPING
PRAIA, TÊNIS
4 LOJAS NA CIDADE
USE O CREDI-SPOT
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MOVIMENTO DE APOSTAS ...
Cr$ 164.829,00
MOVIMENTO DE ARREMATES
....!".".
Cr* 35.240,00
MOVIMENTO DO BOLO TARUMÃ
.'.
Cr$
,»,„«,
10.543,00
MOVIMENTO GERAL DE APOSTAS
CrS 210 612 00
O BOLO TARUMÃ DE 9 PONTOS NAO TEVE ACERTADOR

"BRILHANTE"
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Curitiba, Terça-Felra, 27 de Novembro de 1973

DIÁRIO

DO

SEGUNDO CADERNO - PÁGINA 7

PARANA

Insatisfação no Coritiba

Carneiro Neto

pretendo sair do meu clubo atual. Maa sou um homem que mo dedica inteiramente ap mou trabalho do supervisor o sou profissional, Se eu for convluado o receber uma boa proposta financeira, vou
estudur. Ató agora ninguém do Internacional me
procurou com interesso quo eu viesse para cá em
1974", declarou o supervisor coriübano.

'WÈÊÊÊÈ

:

WtiÉt!SBtÈlÊammmmmmmmmmmmmmmm\m\m^m^-mmWmSv~'

I

y

y

K,

-i

ú

'

'

i

51
'
-W&á

_WB_Wí WaTammmmmm\\^^ymmmm^BB^^S^^yH

'Ofi

WBNÊ^mSBSmmT^1'

\S%$a£ÊÊBSiMMíeI&m-.'W.SffjtH-rmBPA'
y-l->**WwÍHlBMSB/Me<<
y-*v8_W_m_

"-iftW 7,/»**7

jiaffc^flSggafa-jr*'^

. • - '5Ãv36 S^*
'IPí
"'* ..-,
..i-iivxi^ifSaal
,

ii^^^777\7^^Í^ '•*!¦ *s*H-BrH^*^

COMENTÁRIOS
"Não sei explicar oe saatlvos da minha fraca
atuação. Sei que não joguei bom e além disso náo
pude atuar no segundo tempo. A verdade é que jogamos muito fechado no primeiro tempo, o nas parum gol dificilmente
tidas fora nm timo que leva
reage, pois não reúno condições, mesmo quo o adversârio permito. Alguma coisa está errada no nosso esquema, pois só tivemos uma chance de gol em
todo o primeiro tempo**, disse Zó Roberto, ainda no
Belra-Rlo.

O Atlético salvou nosso futebol na rodada contra os gaúchos marcando um belo
triunfo, domingo, contra o Grêmio. Em Porto Alegre o Coritiba voltou a perder para
o internacional «uma partida de pouca
técnica mas de grande movimentação era
busca do goL
Em termos de aompet"ção o Ume do
Coritiba está tranqüilo, pois batuta -janhar
três dos quatro pontos que disputará nesta
semana, contra Português*» e Guarani, para garantir sua classificação. O Atlético
Iniciou uma longa maratona em busca da
quase Impossível classificação, mas como
motivação para arrecadar um pouco mais
e rtar algumas satisfações à sua sofrida üorcida é válida a empolgação do3 rubro-ne*
gros.

Hoje os coritíbsnos farão treinamento físico e
revisão médica, no Alto da Glória ou na Vila Capanema e concentrarão is 21 horas para o jogo de
amanhã contra a Battoguesa de Desportos.

e

DÚVIDA

Zó Roberto é a «nica dúvida do comando téc
nico para a partida esntra a Portuguesa. O artilheiro coritlbano levou uma joelhada de Figuerôa nas
costas e foi obrigada a abandonar a part'da antes
do seu final. Ontem, durante a viagem de volta, Zé
'Tim explica: "Eu
meus
aos
calma
multa
pedi
sentia dores e convetsava com o médico Fernando
não
mas
Jominutos,
Jogadores nos primeiros vinte
Uallão:
gar como eles jogaram. Mearam trancados e poucas
temsegundo
No
Inter.
do
vezes tentaraai Ir ao gol
ManDoutor, está doando uma barbaridade.
po eu pensei: Perdido por um, perdido por dez.
Vamos fazer um eximo à tarde e, se for
dei que eles fossem à frente. Tivemos chances de
empatar. Portemos o Jean o Internacional mereceu necessário, iniciaremos um tratamento intenso para
a mais ampla e rápida recuperação.
a vitória".

.""¦:¦--'¦'¦'¦'¦ , *' :'-; IíÉPÍ^^
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Novamente um gol contra derrotou o Coritiba
em Porto Alegre. Na outra partida foi de Obeirdan,
Domingo foi a vez de Nilo.
Assim o Internacional
venceu e convenceu no entender
da crônica gaú»
dia. Os corlUbaiios, que chegaram ontem a Curitiba
só lamentavam • falta de sorte e o ambiento tenso.
"0 jogo era
para terminar zero a swto", comentava
"mas
Nilo,
levamos azar". Jornais gaúchos publi*
Tim disse: "Nâo rou ficar em Curitiba, esta ó
cara declarações de Zé Roberto, criticando o eequedecisão que tomei neste fim de ano. Nem terei
uma
nas
coestá
Almeida
Almir
da
Tim.
ma armado por
do Ir para a minha terra natal, São Paulo,
condições
uma
Tim,
caso
assim
como
Internacional,
gltações do
possivelmente Iroi sara o Rio, onde tenho chances
ala vença as eleições no clube.
do trabalhar no Flamengo, com a Ida do Zagalo pa*
ra a scloçtto, ou para o Vasco, porque pareço que o
o dia de folgo, Tavaglinl nüo vai ficar por lá. Isto tudo ainda ó estu
Ontem os coritibanos tiveram
Para hoje está marcado treinamento físico o revisão do. So eu fosso convidado, o que aluda não acono Coritiba enfrenta a teceu, seria uma howa treinar o Internacional, mas
médica. Amanhã, a noite,
Portuguesa de Desportos, no "Belfort Duarte".
o que preocupa ó a distância quo vai existir entro
eu e meus familiares. R' difícil para mim".

i
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Sobre as declawefier, de Tim, publicadas ontem,
"Não
no Jornal Folha da Manhã, disse Zé Roberto:
eu
bem
bêbado,
de
chamar
me
fim está fazendo tudo para ir embora do Coritiba, mas o profesTim
do
de entendi essa
Almir ae Almeida a Th» estão na «genda
sor Almir de Almeida procura contornar os problemas dentro de uma das alas qu* dlíputam as el«4ç6es no Interna- que o admiro e que marco muitos gols para ajuaasua filosofia diplomática e Inteligente.
cional. "Eu esto» bem ao Coritiba e a principio não lo a permanecer no time",
CONVITES

—..^^ «—.—„—,—MIIII iiiiimiiiM|iim«i

ATLXTIGO * X 0 GRÊMIO.
PORTOALEGItENSE — Local:
«Belfort Duarte» — Juiz: Luis
— Bandeiras:
Carlos Felix
Gonçalves e Josias
Joaquim
Miranda Paulino — Arrecadação: CrS 78.317,00 — Atlético:
Nascimento, Júlio, pi, AUrcdo e Ladlnho; Lourival, Sér¦rio liOpw e Dldl Duarte (ReCaio, Siuntlnho); Sidney,
cuplra (Bcnê). —- Grêmio: PIcassa, Cláudio, Ancheta, Beto
e Jorge Tabajar»; Carlos Alberto, Paulo Sérgio (Bolívar)
c Iúra (Lairton); Carlinhos.
Oberti e Loivo. Gols: Caio c Si
cupira.
INTERNACIONAL 1 x 0 CORITIBA — Local: Beira-Rio
(Porto Alegre) — Juiz: Antonlo Viug — Bandeiras: Afon
so Ricardoni e AloLsio Felisberto da, SUva. — Arrecadação: 123.132,00 — Inter: Ralael, Cláudio, Figuerôa, Pontes e Vacaria; Falcão, Paulo
César e Dorinho; Valdomiro.
João Ribeiro (Djair) e ClauJairo,
diomiro. — Coritiba:
Orlando, Oberdan. Cláudio e
Nilo, Hidalgo e Dreyer; Abatiá, Bráullo, Zé Roberto (Kruger) e Aladim. Gol: Nilo (can
tra).

Mttnawa.

««m-aara.

Picasso embolou-se ro fundo da rada no primeiro gol atloticano.

Zé Roberto criticou o esquema
de Tim e rebateu as acusações
feitas pelo técnico na televisão gaúcha.

@00y4444i4Y

Sicupira

reviveu

o grande

jogador
Atlético.

yyyyl

que so tornou

Vimos o jogo de Port» Alegre e não
gostamos da atuação do Corttiua 1 a 0 foi
um placar muito modesto pelo domínio do
Internacional no primeiro tempo. Foi um
dominio total do time gaúcho que criou
inúmeras ocasiões da gol, neutralizadas nepelo exceIa doa retaguarda paranaense e -loa
trama
lente Jairo. O gol surgiu iuma
acabando
Valdomiro
por
e
de Paulo César
Nilo deslocar Jairo e colocar contra num
lance de infelicidade. Mas Nilo estava com
crédito porque minutos antei havia salvado
um em cima da linha final Mas no melo de
campo e sem força no atatrjue, além de não
ter plano de jogo definido para aproveitar
as deficiências do adversário, que não eram
no pripoucas, o Coritiba ficou nordido em autoMais.
preocupado
meiro tempo.
emprepromover-se, talvez para ganhar ocomo fez
Internacional
no
Sani
go de Dino
no ano passado com Lanzoninho no Coritil/a, o treiador Tim não armou nenhuma
jogada pelas extremas nar atirar proveito
da iargilidade dos lateral* Cláudio e Vacaria figuras vulneráveis n* defesa gaúcha.
Tião Abatia embolou-se fom Zé Roberto
em
pelo meio e Aladim jogou bem recuado
adversário.
exercida
pelo
função da pressão
-— x —
No segundo tempo, «xclusivamente na
base da garra, o time do Coritiba lançou-se
à frente e até que conseguiu lons resultados sob o ponto de vista moral dentro da
pelo meio,
partida. Equilibrando as ações crescendo
dc
Braulio
e
Dreyer
com Hidalgo.
mexendo-se
Abatia
Tião
com
e
produção
melhor quando foi para a esquerda, jà que
Zé Roberto havia saído contundido, o alviverde chegou perto do empate. Rafael, o
goleiro, e Figuerôa, impediram comno grande
lntercategoria que se marcasse um gol
nacional. Mas a fltória los gaúchos foi
mas sojusta nem tanto pelo que tizeram de
fazer.bretudo pelo que o Coritiba Vèixoti

Atlético

ídolo no

QUINTA O CORINTIANS
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TIM FALOU DEMAIS EM P» ALEGRE
multo
O treinador Tim fi
infeliz nas declarações prestadas antes, durante e após o jo.
go de domingo, em Porto Alegre, entre Internacional x Coritiba. Em todas as entrevistas,
de
o profissional fez questão
salientar sua capacidade o que
não pretende mais continuar no
Coritiba. Encerrando sua pas.
sagem pela Capital gaúcha, Tim
criticou o clube, dirigentes e
até mesmo alguns jogadores
numa mesa-redonda promovida
pela TV-Difusora e que contou
com a participação de jorna.
listas do liio Grande do Sul e

do Parana.
Antes do jogo, tão logo desembarcou em Porto Alegre,
Tim afirmou ao microfone da
Rádio Guaiba que seu contrato
com o Coritiba terminará no
dia 8 de janeiro o que ele não
quer mai« ficar no Paraná por
causa de sua família que reside no Rio de Janeiro e, que
não
por motivos particulares,
Domingo
pode acompanhá-lo.
à noite, na TV-Difusora, o treinador argumentou que poderia
aceitar um possível convite pa.
ra dirigir o Internacional no
próximo ano, mesmo que isso

sacrifício
forçasse mais um
pessoal e, por extensão, de seus
familiares.
CRITICAS
Durante o jogo, o treinador
limitou-se a comentar a partida o a confirmar que deixará o
clube ao final de seu contrato.
Domingo à noite, na TV-DifUsora, entre tantas declarações
nas duas horas de programa,
Tim disse que «está na hora
de ir embora, pois segundo a
imprensa do Paraná só tenho
uma jogada de ataque e como
todo mundo já descobriu qual

é. sinto que devo sair. Eronr
zando os jornalistas paranaensos que participaram da reu.
nião na televisão e rebatendo
com veemência as criticas que
recebia dos gaúchos, Tim apontou uma série de falhas técnicoriübano,
cas no atual time
responsabilizando alguns joga.
dores, como Claudia, Dreyer e
Zé Roberto pelas últimas derrotas. Sobre Zé Roberto o treinador declarou que «atendi o
Zé durante um ano, agora can.
sei pois o moço só quer saber
de beber». Ontem, no aeroporto Afonso Pena, Zé Roberto

estava revoltado com as declarações do treinador.
Outras declarações de
Tini
em Porto Alegre:
«O Coritiba só começou
a
existir do 71 para cá».
Difícil a missão do supervi.
sor Almir de Almeida, pois ele
pune os jogadores indisciplinados c a diretoria perdoa».
«Mau amigo, meu sistema è
sem
ponta:; porque meu
pai
antes de morrer disse que eu
seria técnico de futebol e que
deveria sempre jogar sem pon.
tas. Por que? Porque meu pai

estaria sempre nas pontas para
me niudar».
NEVES
O presidente Evungelino Ne
ves estava decepcionado na
manhã de ontem, quando
do
desembarque da delegação coritíbana no Aeroporto Afonso
Pena. Decepcionado com a má
atuação do time e, principalmente, com as declarações do
técnico, o presidente não quis
fazer nenhuma revelação
ao3
repórteres dizendo apenas «va.
mos garantir a classificação
nesta semana de qualquer jeito».

Campeonato Nacional
ATLÉTICO SENSACIONAL; CORITIBA EM CRISE
FLAMENGO 2 x VASCO *
Local: Maracanã
Juiz*. Arnaldo César Caelho
Renda: Or$ 296.579,00
Gols: Rogério e Daria
CRUZEIRO 0 x AMÉRICA (GB) 2
Local: Mineirão
Juiz: ,Tose Gilberto Ferreira Lima
Renda: Cr$ 65.467,00
Gols: Sérgio Lima « Luisinho

VITORIA 0 x FORTALEZA 0
Local: Salvador v
Juiz: Maurilio Santiago
Renda: Cri 139.792.00 .
CEARA 2 X RIO NEGRO 1
Local: Fortaleza
Juiz: Roberto Nunes Morgado
Gols: Jorge Costa e Eraadir (Ce)
e Ferreira 'RN)

Juiz: Francisco Furtado
Renda: Cr$ 72.115,00
Gol: Betinbo

o pele (SantoiJ
Com 9 gols - Zezlnho
(Goiás)

OBS.:, forte temporal fez cam que o juiz suspendesse o jogo, aos 7 minutos do l.o tempo.

Com 8 gols: Wilson Dlas (Botafogo), Zé Roperto (Coritiba), Dionisio
(Fluminense),
Nilson
(Rio Negro) 0 Roberto (Vasco)

CLASSIFICAÇÃO

DO NACIONAL

(Desportiva)

e Lincoln

GOLEIROS MAIS VAZADOS
Pontos Ganhos
Ubirajara (América de Natal), 33 gols
l.o) PALMEIRAS (1) M
Dico (Rema), Gilberto (S. Cruz) 27 gols
2.o) Grêmio (2) 38
CR. BRASIL 2 X SERGIPE 1
3.o) São Paulo (3) 31
ARRECADAÇÕES
Local: Maceió
4.0) Cruzeiro (4) S0
l.o) Santos — Cr$ 6.686.769,00
FIGUEIRENSE 2 x OLARIA 2
juiz: Josó Gomes
5.0) Corintians (5). Botafogo (6) e Internado2.0) Palmeiras — Cr$ 5.092.096,00
Local: Florianópolis
Renda: Cr$ 49.326.eo
nal (7) 28
Juiz: José Assis da Aragão
(último) Sergipe — CrS 1.195.146,00
Gols: Gilmar e KeinaHte (CRB) e Altair, contra
6.0) América (MG) (8), Coritiba (9), Fortale„
Renda: Cr$ 44.300,00
0
(Ser)
Cac0
e
za (10), Santos (11) e Guarani (12) 27 PRÓXIMOS JOGOS:
Gols: Roberto Pinto e Jair Penárt (0"
7.o) Goiás (13) e Nacional (14) 26
SPORT 1 x SANTA CRUB 1
e Mosca (Fig)
8.o) Vitória (15), Bahia (16) e Tiradentes (17) Quarta-feira: Figueirense „ Botafogo, Florianópolis
Local: Recife
GUARANI 3 x POHT1MUJESA 1
cam 25
juiz: Emídio Marquea da Mesquita
Vasco e Cruzeiro Maracanã
Local: Campinas
O.o) Ceará (18) o Fluminense. (19); 24
Renda: Cr$ 188.151,00
América (MG) e América (GB), MlOclllo»
(Sport)
e
Juiz: Dulcidio Vaaderlei Boschilla
Boinha
lO.o)
Atlético
(MG)
Santa
Cruz
Gols:
(21) 23
(20) e
neirão
11.0) Atlético (PR) (22), Vasco (23), Portugue*
«uaranj e Palmeiras, em Campinas
. Tatá (Port)
9
Volne.
(Ou.)
GOIÁS
x
a
2
Lola
Negro
sa
Rio
22
(35)
(24) e
REMO
WSL
São Paulo e Grêmio, Morumbi
12.0) Desportiva (26) e Remo (27) 21
Local: Belém
Internacional e Santos. Beira-Rio
PALMEIRAS 1 x SSO PAULO 2
13.o) América (RN) (28), Comercia)
Juiz: Nivaldo Santos
(29), Fl.
Coritiba e Portuguesa, CuriUba
Local: MorumbI
Renda: Cr$ 68.106 00
Flamengo
(30)
e
(31) 20
gueirense
Bahia B Rio Negro, Salvador
Juiz: José Favilll Netto
Gols: Roberto e Alclno
14o) Olariaa >32), 19
América (RN) e Tiradentes, Natal
Renda: Cr$ 884.95e.00
15.n)
Náutico (33), América (GB) (34) e Snort
(Palm.)
0
PA1SSAKDU
Leivinha
X
Sergipe
e Ceará, em Aracaju
Gols: Mirandinha (SP) e
MOTO CLUBE 0
(35) 18
CR Brasil e Fortalaza. Maceió
Local: São Lula
16.0) CEUB (36) 16
TIRADENTES 1 x BAHTA 1
Braz
Santa Cruz e Comercial, Recife
Juiz: Artur
17.o) CR Brasil (37) e Mate Ctube (38) 12
- Remo e Sport C. do Recife, Belém
Local: Terezina
Renda: Cr$ iO.544,00
18.o)
Sergipe
e
Paissandu
(40)
11
(39)
1
Juiz:
Goiás e CEUC. Goiânia
CEUB 2 x COMERCIAL
Renda: Cr$
Moto Clube e Desportiva, S&o Luis
ARTILHEIROS
Local: Brasília
(Ba)
Natal
Gols: Sima (Tira) a
Quinta-feira: Vitoria e Nacional, Salvador
jylz: Benedito Gonçalvaa
NACIONAL 3 x AMERICA (RN) 1
Com 12 gols: Mirandinha «lão Paulo), Leivinha
Paissandu e Náutico, Belém
eCopeu
(C«m>
'Portuiuesa)
(Ceub)
Local: Manatis
(Palmeiras), Tatá
Fluminense e Olaria, Maracanã
e Ramon (S.
Goís^FernLdlnho e X'ste
Cruz)
Juiz: Sílvio Gonçalvaa-,
Atlético (MG) e Flamengo. Mineirão
x (1) NÁUTICO
DESPORTIVA
Com 10 gols: Gil (Comercial), Escurinho (lnter)
Roada: Cr$ 79.838,00
Atlético (PR) a Corintians, Curitiba
__ . ,._Y
Local: Vitória
Qrts: Reis, China e Msrcos (Nac) • » (Am)

"Sempre bato faltas desta maneira. Tinha en, o
Sicupira e o Sidney, mas achei que a distância e a
colocação eram para mim. Acertei e partimos na
frente do Grêmio. No Grêmio eu nào batia faltas,
porque o Flecha era o principal cootador, por isso a
surpresa deles", comentava Caio, autor do primeiro
gol atleticano na vitória de domin<?.< frente ao seu
ex-clube, o Grêmio. No Atlético tudo e alegria e fé
na classificação, que agora já ficou mais perto. "Com
esta vitória frente ao Grêmio, tudo melnorcu, passamos para o 22.o lugar, está bem melhor, né?" dizia
Didi Duarte.
Ontem os atleticanos ti varam o di?. de *olga. Hoje
Adilson Seixas deverá comandar >*.rQinamento físico.
Lanzoninho acha melhor não realra,..* coletivo, pois
"quinta-feira o Atlético enfrenta o Corintians e não
posso me arriscar a perder jogador em coletivo".
ALEGRIA

"A nossa vitória foi fruto do nosso futebol, que
está crescendo dia a dia. Antes faltava sorte, agora
ela está do nosso lado e acredito que vamos nos ciassificar para as finais", disse Sérgio Lopes, que voltou
ao time contra a Portuguesa, para Dão mais sair. O
"Fita Métrica" vem jogando muito oem e I^anuons
pretende mantê-lo no tima
Sicupira, que saiu contundido (Vivou dois pontos
na perna) disse: "O nosso time é bom. 0 que estava
acontecendo era um pouco de desentrosamento e azar.
Agora, tudo está dando certo s acredito mesmo que
vamos nos classificar. Pelo menos tudo indica que isto
vai acontecer".
Prosseguiu Sicupira: "f)uinta-feira é a vez io Corintians, que deve vir completo com Rivelino e tudo.
Eu conheço o "timão" e sei que depois Ia vitória
frente ao Santos, eles vêm para cima da t/ente para
estraçalhar. Vamas com cautela e tentaremos vencer
Corintians, para ficarmos ainda mais perto da noso
'•sa sonhada classificação".
Hoje o Atlético começt oa preparativos para eno Corintians^ que vera comfrentar, na quinta-feira,
"Quanto
menos cotet vo houver, mepleto e embalado.
lhor. Nesta maratoaa do Campeonato Nacional, não
vaie a pena fazer muitos coletivos. .3e machuca um
jogador, quanto tempo ele terá para.se recuperar.
Um? Dois? Realmente não dá DepoM nos jogos também se adquire conjunte. E o time lo Ulèüco está
começando a ficar certinho, não á?" comentava Lanzoninho.
Treinamento físico é a pedida ds hoje para os
do
jogadores atleticanos. Sicupira é a ünica iúvida
treinador para definir o time que enfrenta o Corintians. 0 atacante levou uma pancada na perna esdois
que lhe causou profundo corta. Levou
querda "Mas
ordem".
estare
:m
até
quinta-feira
pontos.
manter o mesmo
A princípio, Lanzone pretende
"Em time que ganha, não
Grêmio.
o
venceu
time que
se, mexe"*
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Bonfin fugiu

manicômio e já está assaltando

stfW __N|_

Em setembro passado, der^is de um intènso trabalho de várias delegacias da polícia, era
preso o perigoso assaltante e toxicômano, Antonio Ribeiro Bonfin. Antes dele, outro componente de sua gang, Clóvis Sioben, cairá nas
mãos df, polícia.' A dezessete daquele mÊs, o
juiz Sydney Diettrich Zappa os condenava a
longos anos de prisão, por perturbação da paz
e por delitos contra o patrimônio.
Os dois teriam que cumprir suas penas no
Presídio Central do Estado, além de cumprirem
lnternamento no Manicômio Judiciário, em Piraquara. Antônio Ribeiro Bontlm. por sinal, fora internado naquele estabelecimento pela segunda vez. Era viciado em tóxicos e sob influência dos entorpecentes checara a praticar
mais de duas dezenas de assaltos à mão armada juntamente com Ismael dos Santos e Clóvis
Siebel, também conhecido por ."Sibié".
Mas, nem Antônio Ribeiro Bonfin, nem
Clóvis Siebel estão presos no Manicômio. Ambos
estão em liberdade e o que é pior,, praticando
assaltos à mão armada. Só n°ste final de semana, eles praticaram dois assaltos, e nela descrição das vítimas, a própria polícia acredita
que Bonfin esceja de novo em atividades.
O SUPERMERCADO
O Supermercado Imperador, no Jardim

Pela terceira vez (a segunda neste ano) foi
assaltado o Supermercado Imperador. Quatro
indivíduos, cabeludos, aparentando terem mé-

Social, foi assaltado pela terceira vez.

escorai
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ABAIXO-ASSINADO

Há algumas semanas, quinhentas pessoas,
todas moradoras no Jardim Social assinaram
um abaixo-assinado enviado à Secretaria de Segurança Pública, pedindo providências no sentido de estabelecer um sistema de segurança

Júri

:

LANCHA NAUFRA30U: UMA MORTE

Por volta das 22 horas da sábado, embarcaram
numa lancha de 12 metros e deixaram o ancoradouro do late de Morretes. levaram equipamentos para passarem a noite pescando, porque pretendiam
voltar à terra somente no dia seguinte. Uma hora

depois, porém, torte ventania se abateu sobre todo o litoral, fazendo com que a lancha náufragasse. João Carlos não sabia nadar e não pode se
salvar. Os outros três ocupantes da embarcação
conseguiram chegar à terra.
Logo, era chamado o Serviço de Buscas e
Salvamento do Corpo de Bombeiros de Curitiba,
que deslocou para o local um sargento e quatro
soldados. De Paranaguá eram enviados outros dois
soldados que começaram de Imediato a vasculhar
toda a área. Ontem à noite o trabalho de buscas
foi Interrompido, porque não havia condições de
trabalho.

ROUBOU DA TELEPAR
E NEGA O CRIME

ACUSADO É ABSOLVIDO

Menotti Antônio Cardoso, do 29 anos, J& cora
prisão prevenüva decretada como autor do íurto
de 850 quilos do fio da Telepar e mais 77 quilos
do bronze, continua negando o crime, cam base
no qual foi decretada sua preventiva. Já foi condenado como assaltante, mas depois de cumprir
um dos oito anos, acabou sendo absolvido. Agoru
foi condenado novamente a oito anos.
Os inquéritos contra ele até agora sâo em número do 4, sendo o de maior vulto, o da Telepar. Os 850 quilos de fios de telefone teriam sido
roubados de um depósito. Não ficou apurado que
fim teria sido dado ao produto do roubo, a o malandro ainda pergunta: «Como é que eu ia transportar se não tenho mem uma bicicleta, quanto
mais um camlnh&o"?>
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Em Curitiba, ontem, vinte o duas pessoas ficaram feridas, mas nas rodovias, o trânsito matou
seis pessoas neste final de semana.

SEIS PESSOAS MORREM EM ACIDENTES

MEDO...

Ombus
30 FERIDOS EM COLISÃO

SERVIÇO DE INOENTIFICAÇAO
Passaram ontem pelo Serviço de MeaWflaa»
çáo da Policia com destino r Prisão Central de
Piraquara, Alcides Lourenço vindo da comarca do
Assai o Izabel Cristina Cabral Souza, da comarca
de Bandeirantes. Alcides foi condenado a .seis
anos e seis meses por homicidio (artigo 121 do
Código Penal) e Izabel a quatro anos e dois mesos, também incursa no artigo 121 do Código PeMd.

S. PAULO, 27 (Meridional — DP — Via Telex) — Na madrugada do ontem, o ônibus da Tusa — Transportes Urbanos S/A . um
da CMTC, prefixo 282, chocaram-se violentani&nte no cruzamento aã
rua Bartolomeu do Canto com Avenida Cabucu, na Vila Palmeira,
Por coincidência, os dois ônibus serviam na reserva e faziam coleta
do funcionários durante a madrugada, conduzindo-os às respectivas
empresas. O ônibus da Tusa, chapa HW — 40.05, era dirigido por
Lucas Lázaro de Oliveira, enquanto o da CMTC tinha no volante- Sabastião da Cruz Pereira.
Em conseqüência do choque, 30 funcionários de ambas as cmpresas receberam ferimentos, sendo que 27 deles receberam aiendt
mento médico e, depois, seguiram para o 28 DP, enquanto que outros
três, em estado grave foram int»rnados no Hospital Sorocabanos.

O desentendimento de Alcides com Horácio
Fonseca, empreiteiro d* uma fazenda, surgiu por
causa de uma divisão de arroz. A discussão foi f 1cando acalorada e Alcides acabou desferindo duas
pauladas na cabeça de Horácio, matando-o. Levado a julgamento perdeu de 4x3.

Trânsito
por locomotivas. Gregório José Severlo, residente
no Portão e Arlindo de Andrade, morador na Vila
Nossa Senhora da Luz foram as vítimas.
Dos 43 acidentes de trânsito, 15 foram reglstrados ontem, com elevado número de vlntte e duos
pessoas feridas, em sua maioria .atendidas
no
Pronto Socorro Municipal, E" esta a relação dos
feridos: Alicio Sorati. atropelado na avenida. 7 de
Setembro, Ary Berno, atropelado por veículo ignorado, Vitória Polack, atropelada na avenida Salgado Filho, Regina Orokoski, atropelada na Marechal
Floriano por veiculo ignorado, Luiz S. Faria, atropelado na rua Fernando Moreira.
E mais, Aslrogildo Graclano e Hélder Graciano, feridos numa colisão na rua Holanda esquina
com a avenida Mossa Senhora
de Nazaré;
Ivo
Trinquelque, Maria Trevisan,
Alexandre
Ramos,
Dionisio de Anastácio e Osmar J. Ramos, vítimas
de uma colisão na avenida Manoel Ribas; Luiz Ary
Radunz, Maria Cristina Radunz, Nüda Nair, Maria
Madalena Scoraezan, e Paulo José Zanelato, vltlmas de uma colisão na rua José de Alencar; Margarida F. Lima, Jovlno Ferreira de Lima e Luiz
Alfredo Barbosa, feridos num capotamento na rua
Pedro Gusso; Maria M. Bagatélli e Marcelo B. da
Silva, feridos numa «olisâo na rua Alferes Poli.
O total de acidentes do ano, em Curitiba:: .
5.518. í

Izabel Cristina Cabral Souza, com 18 anos,
matou com uma facada no pescoço, Aparecida Vitor Carvalho que vinha perseguindo seu marido.
A discussão chegou a tal ponto que Aparecida,
pegando uma garrafa vazia invesUu contra Izabel.
Ela conseguiu tirar a garrafa das mãos de sua
agressora, jogando-a fora e apoderando-se de uma
faca atingiu-a na altura do pescoço. No julgamento também perdeu de S a 2 sendo condenada
a quatro anos.

Costumes
•**
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MAIS DOIS ESTUPRADORES PRESOS
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Antônio Ribeiro BJnfin, condenado a longos
anos por assaltos à mão armada está agindo de
novo: fugiu do Manicômio Judiciário pela segunda voz.

Bam-gosfct
LADRÕES DE IMAGEM VOLTARAM A AGIR

RECIFE, 29 (Meridional — DP — Via Telex)
— Uma quadrilha de ladrões de imagens trocou
tiros com um vigia o um soldado do destacamento
local quando foi surpreendida no interior da IgreJa do Bom Jesus dos Aflitos em São Bento do
Una.
O vigia Ccoflio Xavier de Farias disse que
estava na praça general Luis Siqueira quarião viu
um homem alto e cabeludo penetrar no templo por
uma janela. Ao aproximar-se notou que havia outros desconhecidos na Igreja e tratou de chamar

Foi novamente absolvido pelo Tribunal do Júri o réu Etotr d»
Lara acusado de ter no dia 22 de novembro de 1965, c dentro da
dependências da Delegacia de Homicídios, assassinado a tiros de r_!
volver o lndividuo Eurico da Silveira, que se encontrava algemado
numa cama. Na mesma ocasião o réu ontem julgado atirou contra
Alberto Hull-w de Matos.
O motivo do crimt «omeüdo por Elolr de Lara prende-so a
outro, ocorrido um mês antes em °.ue Eurico José da Silveira _
mando de iUberto H. de Mattos, assassinara com Uros de revólver
o motorista de taid com ponto na rua Des. Westphalen, Mário Men.
des de Lara, irmão de Elolr.
O réu ontem julgada logo após a missa de trigésimo dia foj
à Delegacia de Homicídios, ali perpetrando o crime por vingança.
Submetido a julgamento no ano dc 1066, foi absolvido por unanimidade de votos. Mandado a novo júri, foi, agora, absolvido por
cinco votos contra dois, não mais cabendo recurso visto qug o pri.
meiro julgamento foi anulado por ter sido a decisão contrária à prova
dos autos.
Sob a presidência da sr. Adolfo Kruger Pereira tendo como
promotor o sr. Marciilo de Si Sottomalor Filho, o réu teve como de»
fensores os advogados Mario Jorge e P&ulo Duboc. Os trabalhos se
estenderam até as 18 horas.
Romário Martins
da Escola
Normal
Diversas alunas
compareceram ao plenário, oportunidade em que convidaram o sr Adol
fb Kruger Pereira para ser o patrono da turma na formatura que
terá lugar dia 15 de dezembro próximo.

Quanto ao roubo «lo bronze ele afirma que
é «quente», tendo vemdido os 77 quilos para
Maria de Oliveira que seria proprietária de um
ferro-velho. Ela negou tudo, dizendo nem mesmo conhecer MenotU. Os 77 quilos ele obteve
roubando 45 metros do corrrente, um crucifixo e
dois portões, da Escola Medianeira; a placa do
bronze no prédio do Departamento do Água c
«Energia Elétrica; a placa de bronze da firma
Moinhos Unidos Brasil.
Neste ano já teve passagens pela DPR nos
meses de julho, agosto, setembro e novembro,
tendo ao total 12 passagens por aquela especializada. Em 1966 foi indiciado em iquérlto policial
por assalto e condenado a oito anos. Cumpriu um
pouco mais do um ano, quando íoi absolvido, posto em liberdade e partiu para novos delitos.

Seis pessoas perderam a vida em virtude de
acidentes de trânsito, neste final de semana, nas
rodovias que circundam Curitiba. O mais grave
acidente deu-se no sábado passado, nas proxlmidades do Trevo do Atuba, quando ocorreu uma
solisão tríplice, entre a Variam FH-3727, de Minas
Serais, o caminhão QW-0269, de Guaraniaçú e o
caminhão BG-0222, da Canoas, Rio Grande do Sul.
O caminhão de Guaraniaçú, provavelmente por
ter causado «a tragédia, fugiu do local em alta velocidadp e não foi localizado. Morreram no acidente Yldeu Torres, de 35 anos e Gllbertto Barrozo
Moura, de 37 anos, ambos residentes em Governador Valadares, Minas Gerais. Eram ocupantes da
Varlant.
Na BR-277, ocorreu «m capotamento, tendo
perecido no local Jorge Berberi. Na BR-116, quilômetro, 351, em uma colisão de veículos, perderam a vida José Manoel Francisco Henriele e Luiz
Cláudio Brasil Silva. Na Estrada Velha de Araucaria, mais exatamente na Vila Nossa Senhora da
Luz, o veículo OS-0325, dirigido por Antônio Pecheba, de 36 anos, atropelou e matou um desçonhecido, cuja idade gira em torno dos 35 anos.
Seu corpo foi levado para a Instituto Médico Legal,
Desde sábado, foram registrados em Curitiba
43 acidentes de trânsito. Dá um total de 70 horas.
Entre as ocorrências, cansta dois atropelamentos

OUTRO ASSALTO

Os mesmos indivíduos que assaltaram
Supermercado Imperador, agiram horas n,,°
tarde na Estrada Velha de Araucária Nei* °a
Luiz dos Santos e Mario Alves de Oliveira
tornavam no final da noite de sábado de Ar
cana, onde foram fazer entrega de café i?f"
trabalhavam com a Kombi Al-1087, tL<zf
entregas de Café Kiko. dZen(*o
No quilômetro 82, o motorista da Komw
Nelson Luiz, percebeu que um veículo ^5
parado no acostamento. Fer sinal de luz 0 !f
imediato o Volks parado se movimentou nar
o meio da pista, dele saltando três indivíduo
armados de revólveres. Tiveram que entreZ
Cr§ 1.130,00 que estavam em seus bolsos. Pa_~
impedir a perseguição, os assaltante tiraram o
íuzlvel da Kombi.

inocência
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Ate o Início da noite de ontem, o Serviço de
Bueoas e Salvamento ainda não havia localizado
e resgatado o corpo de João Carlos Baron, desaparecido nas águas na Baia de Antonina dosde a
noite de sábado. A vitima, juntamente com outras
três pessoas se deslocaMm de Curitiba para uma
pescaria om Antonina.

A resposta chago., ,,
para aquele bairro.
Joié nL* *.
mana passada e segundo o sr
Abagge Júnior, desagradou aos movadorr,^
'«• da.
queia zona da cidade.
o
comardante
trecho,
certo
Em
da P ,.
"a Poli .«a
Militar 70 cia
Militar, assinala que
possível para manter um esquema d* n„v .°
mento capaz de manter a tranqüilidadeT?"
ciente à população local. Infel>zroenta a r^
ração não está em condições ne individual?0*
a proteção e, assim, determinar um
to da área do bairro".

dia de 25 anos de idade, armados da revólveres,
invadiram o estabelecimento, ameaçaram os funcionários e alguns fregueses que lâ se encontravam e obrigaram o gerentü do estabelecimento a abrir o,cofre. Josó Nicolau Abagge
Júnior, enquanto entregava o dinheiro era agredido por um dos assaltantes. O.s ladrões levaram Cr? 1.386,20, fugindo no Volks AF-8270,
de propriedade de Alexandre Bnrtollni Filho. O
veiculo fora roubado do seu oroprietárlo às
18h20min do último dia 24, por três indivíduos
de barbicha e cabelos longos e Usos.
O carro foi encontrado ontem às lOh.lOmin
em frente à Prisão Provisória d*. Ahu. Com base
nisso a polícia levantou três hipóteses: os* assaltantes sairam da prisão paia roubar e oltaram para o estabelecimento; deixaram o carro
por provocação em frente à nr.são íé a mais
viável); ou eram ladrões primários moradores
do Ahu.
O Supermercado imperador, localizado na
rua Arquimedes Cruz, 85, foi assalta ir» p0r ladroes armados três vezes, e outras cinco vezes
por árrombadores. O total de prejuízos supera
a casa dos dez mil cruzeiros.

a policia, tendo encontrado o soldado José Irmão,
com o qual tentou prender os ladrões.
Ao receberem ordens para sair da Igreja, os
marginais obedeceram, porém disparando seus revolveres, no que foram auxiliados por outros três
que estavam num Corcel amarelo, utilizado para
a fuga.
A Igreja dos Aflitos possui rico acervo de va
Imagens, em sua maioria em estilo hM-,.,.,
pi as em madeira e ornadas com ouro e prata.

Em batidas realizadas este final de semana na Vila São Pedi*
a Delegacia de Costumes, prendeu dois dos integrantes da turma qu«
no dia 18 estupraram Lourdes Vaz Coutinho de 19 anos de idade.
A moça havia sido violentada por três rapazes, sendo que um deles,
Celso de Barros já está detido desde o dia 22, quando foi reconhecido
por ela e entregue à policia.
Os detidos sábado e domingo foram José Luiz Dorta, com 20
anos, casado, pedreiro, residente na Vila São Pedro e o menor JPCS>
que ontem à tarde estava sendo ouvido na Delegacia de Costumes, im
presença do delegado Pedro Collere, da DPM.
Lourdes havia ido em companhia de colegas a uma festa e P_*
volta das 19 horas uma de suas amigas quis regressar. Voltaram então
ela o mais 2 rapazes. No trajeto encontraram com mais dois wPa*
zes, quando um deles agarrou-a. tajtou sua boca arrastando-a para un»
campo, acompanhada por Celso Barros, que também tirou partido oa
situação, embora em última lugar.
José Luiz Dorta, ao fazer suas declarações em cartório deu
uma versão diferente aos Eatos dizendo que por volta das 22 horas
passavam por um local com mato, na Vila São Pedro, quando perc*'
beu que uma mulher estav» sendo violentada.
Dirigiu-se ao l°c^
apanhando-a à força Não declarou quem mais estava ali, dizendo
que após ele, outros praticaram o mesmo ato com ela. Depois todoi
foram embora, deixando-a abundonada no local.
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