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Paraah Patra ° dia de llo^e' ^tabUi-
1M0 à tarde. Temperatura estável.
Ventos E»to c Nortc* fracos a modc-
rados- Máxima,'80.0; mínima 18.8.
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tomMüáo
Ivo Arxua é um dos poucos pura-

naenscs na lista dos convidados para
a posso do Ernesto Geisel. A confls-
são auricular não vai acabar o «após-
tolo da confissão» voltará, a Curitiba e
tros grandes grupos Industriais virão
dc fora. Leia «ENFOQUE», h pág. fl

$tf IÍ y M_W W aW% PIORA n*à, tm gBDÂSmm kWmiwir
Enquanto novas barreiras cairam so-

hc a rodovia Curitiba-Paranaguá, de-
monslrando quo o porlgo continua na
BR-277, cujo taludo, na altura dos quilo-
metros 43 e 44 oncontra-so parcialmente
minado pola penetração das águas plu-
vlais, as chuvas continuam caindo na ro-
-ião litorânoa do Paraná ocasionando a
queda de oito pontes e paralisando os
¦ransport*--* rodoviários nas estradas vici-
nais do município de Morretes que vive
t expectativa do repeti;áo das cheias de
1969. Já no Sudoeste do Paraná, as ro-

dovlas apresentam precarlsslmo estadodo trafegabilldade e os agricultores estãoaproensivos porque já foi iniciada a co-lheita do soja. Um dos trechos mais dlfi-
eeis de tráfego 6 o que liga Pato Branco
a Francisco Beltrão om obra de asfalta-
mento e cujos desvios são perigosos •
estreitos. As Prefeituras daquela região
deslocaram lodo o seu parque de má-
quinas para o interior na abertura e me-
lhoria das estradas que dão acesso às la-
vouras de soja, milho e feijão. Mas en-

quanto atendem a sua parte, as rodovias
estaduais apresentam 'precárias condições
de tráfego, trazendo como conseqüência
ameaça ao escoamento da grando pro-
dução agricola regional. Em - Santa Ca-
tarina, a situação também náo ó dlfe-
ronte, principalmente no Vale'do Itajal:
as águas do Itajal-Açu inundaram Blume-
nau e cidades vizinhas, além de áreas
agrícolas. Naquele vale,. a esperança e
uma só: que o DNOS conclua o Plano de
Contenção- das Cheias. (Página 8).

¦MMfiWflKL -y ' BBfl«U:' ¦. • ^affilW>m|BB ¦' v "* yy4± . 4 7B^M|flBMBa(MrjMrMM*Mr*M yy--' y"

[¦''¦'' -¦ 
"T 

7- KvS^S * - ** ** » * n~-j$v* '"*,*"• * Pjl ¦¦.'¦'• 777''' .,'¦¦.'' ¦'"¦¦ ¦¦' ¦ -yy . r ¦

____^________^'''-\'':' _m-________\____\\'^iS^^^' 
' 

f HH wSB vBBBBBÊB' ' Zyy^^^^BBmammwBmmmWm ^^^388 Mal iiKn^fl VSbHMi^^Bb ¦'-"' HfifuMjHM

'$'•'' Bxmmmwlí' v~. ***' ""'"^"^âBaSHHaafflEí '* * *yí$Ê!!!Ê8mWlÊ!àyÊÍ&-/ ' y£*Y / Bkpr- '
^JHBBEr^W ^^^™^M^^mW^^y^'^JSSIÍSÊtíÈai' ^^SaVm^W^f^^^^^^^^ fl/mmmmmWk

$í ¦¦••'• ''*»•¦¦ '* _\_ 
¦'':¦ _\________W_\_t_m\

pKrs9Ç9í7'^' s; ¦' ^ms '~«s# $ 'y*mmf%mii£3!yf&B*2 ¦ smsm •&'*$

F* ' ¦¦¦¦;.7s, ¦.- ^\____\__\\^^^^m\mi^^Am^mWkí *S* W*ml * * *" J?_&_____«&' ' %¦*¦¦'¦¦-. $*jÊt, "
•"¦¦ ,4:-:y ¦ i •¦, -yy 

mK^&B^m*'- 
'¦ '¦'" '-'^'-^^KmmnmK^Jã>£'^h,^'Cí^iV^**^^.' >¦<¦!¦ ~* <". .' <¦?'*¦¦¦

mwfàt!uaSE£mm\ "7 mmmmsmpSSk * * WtfflnrTimfnmnWTmfy TKfifâmkTn^BmmX %m.Tm^3fàmW^^^^^y^ifâK»:.'-;• -ãsBSSJnH KfcjKSK-'^^8*3 a-«HWfc*rBifl»Mfeg^?Wh&viim ¦ .*r. ^y^^-j^flfflflMWafia-Kil^at-B^y¦ 1 *f*' *<
arV*** S^mlarl BHSlBPrjSilwBf Fy,<'^"iP,ifMlST^*^ 'JlW^Wffl mWy ^•¦áS!*' ' • v^i 

""*.¦ rWV *».'• í"'!'7,''L'èÍ**^Í.

jjjB-WM 7-Í-X*/ ¦;. iSãâCBfijSttâKUtt»^ V?* *•" • **

'í <* -,' k Y* \r í. n 4 ' * 'í"í' T-i."1 -í SB^J^MatfinM ; ^Sa-^fflfT" 
""

¦¦'* *^JC1m9£!9 *A#^ •* ¦**'}?->* s y^iy 
% 

| / l í-St-á^"5** ^'^Sj^^l^^íH^^B^^ '^Çi^ JBfi'y'fffi-4-y':y':y
^'*'^T_________WÍ 

'¦'"' 
v ^ "*!# P*^ -^1 * 

,4* ^í^/ * M|^B?' Í7Í •:V::'v ¦-¦..,:. -.7

¦*7íM*víTííisl y'4 '_____?¦'-"'".'*''-¦'¦ ,"'¦'•**!BB.^iS^^^^p^HMay¦¦¦..>" . ' ....!..».

u" ' 7^.*T. '~-'*i*~y3P'!b£5l-<' -*~ 'Jj_\

- .i Foto d* iótf Eifeínlo
l-.l¦•> ponte de concreto sobre o rio do Pinto, a dois quilômetros do perímetro urbano do Morretes está cedendo em uma de suas
«¦"¦«•.irss. Fora essa, outras sete pontes foram danificadas pelas águas, interditando o tráfego de veiculos rodoviários ns

Município.

Voto d« José Eugênio
Novas barreiras voltaram a cair sobre o leito da BR-277, na altura dos quilômetros 43 o 44. O
talude encontra-se minado, pelas águas — fruto da desmatação **¦ eo perigo continua se a chuva

prosseguir.

Pronto osquenii HT^ ^BnS Bi ^3^m a posse
Enquanto duas pessoas eram atropeladas e mortas

ontem em Curitiba, os corpos de outras duas pessoas
não identificadas davam entrada no necrotério do IML,
também.vitimadas-em acidentes de trânsito. Além des-
sas quatro pessoas que perderam a vida no trânsito, 28
outras recebiam ferimentos e necessitavam ser medica-
das no PSM. E' a violência do confuso e desorganizado
trânsito de Curitiba que continua ceifando vidas inocen-
tes, enquanto as autoridades, insensíveis, preocupam-se
exclusivamente em multar indiscriminadamente os vei-
culos no centro da cidade, a fim de elevar ainda-mais as
astronômicas somas recolhidas pelo Funrestran. Com as
colisões e atropelamentos registrados ontem, elevou-se
a 1.187 o número de acjder/es de trânsito registrados
pelas autoridades nos 72 primeiros dias do ano. Aciden-
tes na S.a página do 2.o caderno.

Atlético derrotado.

O general Ernesto Geisel já está em BrasíSa, onde chegou on-
tem para amanhã assumir a presidência da República. Todo o esque-
ma de segurança está pronto. A presença de chefes de Estado, dele-
gações estrangeiras e da esposa do presidente dos Estados Unidos no
plenário da Câmara, onde se realizará a solenidade, exigiu a movimen-
tacão de um arrojado sistema de segurança. Representantes de todas
as embaixadas, cujos paises estão enviando delegações para a posse,
estiveram ontem uo Congresso, estudando os detalhes desde a entra-
da do edifício até o plenário. O general Ernesto Geisel e seu vice-pre-
sidente, general Adalberto Pereira dos Santos, chegarão* ao edifício

do Cohj-u.-ao 10 minutos antes dns 10 horas e ficarão no salão de hon-
ra do Senado. Toda a solenidade deverá ter a duração de 30 minutos.
Bandeiras de todos os 89 países representados na posse foram coloca-
das ao longo da Esplanada dos Ministérios pelo Departamento de Tu-
rismo, que distribuirá mapas coloridos de Brasíba às autoridades vi-
sitantes. Mais de seis mil flores tropicais irão decorar o Palácio do
Planalto, Congresso Nacional e Ministério das Relações Exteriores. Até
as 12 horas de hoje todas as delegações estrangiras estarão em Bra-
sília. Ainda ontem, o senador Ney Braga encaminhou seu pedido de
licença do Senado para assumir o Ministério da Educação. (Página 3).

Embargo divide

países árabes
Os ministros do Petróleo

de nove Estados árabes não
conseguiram chegar a um
acordo sobra se revogarão o
embargo contra os Estados
Unidos e Holanda. Um co-
municado oficial diz que vol-
tarão a reunir-se no domin-
go em Viena. Fontes do se-
tor do petróleo afirmaram
que o resultado «a conferên-
cia de Trípoli foi uma. der-
rota para o Egito e a Ãrabia
Saudita, que tentaram obter
a suspensão do boicote.
Acrescentaram que a medi-
da, decretada durante a guer-
ra do Oriente Médio entre
Israel e os árabes em outu-
bro passado, será o princi-
pai tópico de discussão da
reunião da Organização, dos
Países Árabes Exportadores
de Petróleo — OPAEP —
em Viena. O adiamento, se-
gundo um comunicado, é
para dar tempo a alguns mi-
nistros consultarem os seus
respectivos governos. (Pág.
7 do l.o zsd.).

Banha teve
alta de 133%

O secretário do Conselho
de Política Aduaneira, Aid-
hiro Ikeda, informou ontem
que aquele órgão já está es-
tudando a possibilidade de
conceder isenção do Impôs-
to de Importação para a ba-
nha de porco. E' para fazer
frente à disparada de preços
ocorrida no mercado interno
com o produto nacional. Em
apenas 40 dias, segundo co-
merciantes do Rio, a banha
de porco subiu 133 por cen-
to. A exemplo do que ocor-
reu no ano passado, o incen-
tivo à importação da banha,
poderá colocar o produto es-
trangeiro mais barato no
mercfuío brasileiro e assim
forçar uma baixa de preços.
Ainda ontem, o Conselho
Mònetftrio Nacional decidiu
reduzir a quota de contribui-
ção incidente sobre as expor-
taçoes de carne bovina fres-
ca, resfriada ou congelada ri
(Página 5).

Coritiba em Belém
O Atlético toi denolado ontem à noite pelo Grêmio, em

Porto Alegre por 2 a 0. Os dois gols do Grêmio foram feitos
de forma a surpreender totalmente o Atlético: nos P"™'"»
minutos de cada tempo de jogo. Em cada um deles, o Atlético
chegava até a equilibrar, mas faltava um maior entrosamento
entre as peças do meio de campo. A renda em Porto Alegre

passou des 74 mil e, na sua estada no Rio Grande do Sul o
Atlético aproveitou para conlratar o atacante Sérgio Galocha,
do lnter. Hoie, o Coritiba tentará uma reabilitação, |ogando
em Belém, contra o Remo. Yustrich que agora terá (W*™*
ponsabilidade, por se tratar de sua segunda partida, descobriu
o homem ideal para jogar ao lado de Zé Roberto: Kruger que
entra jogando em lugar de Hélio Pires. O resto do Hme será o
mesmo que perdeu para o Vasco. (Esportes na 7.a do /..o).

Pedifflslít cooperativa
agrária de Ibipora

!, Acusando os diretores de lesar os W^fg^
fechar contratos de venda de soja ao perior 

sem entre

|ar.o produto, o Instituto de 
ggWjg ç^KaAgrara, decretou intervenção federal,£fhe]Tadianta*

Agrícola de Ibiporã. Por ter pago em ^iro 
aaian

tíamehte por grVnde quantidade ds 
^^ZSuvBXtdob'do o produto, o governo italiano estaria mwa

Processo contra a diretoria da ^ci^SS«A Cooperativa de Ibiporã está l^f^^Sonsá-
«Pais zonas produtoras do Norte do g»ffiS agri.™ pela com^rciáli^ão de importantes produtos ajr
c°'as, que paulatinamente substituem a 

^ura^oPara os representantes do INCRA aggg -fJJ
"-r-rahzadora, principalmnte agora que se «. JT 2
cadernai,,
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O Grêmio não jogou uma partida excepcional, mas
chegou a se encolher em campo.** Alguns ataques

wítÊÊA

foi suficiente para revelar todos os erros cio Atlético, que mesmo perdendo
esporádicos no segundo tempo, tinham sempre um mesmo resultado: • falta

de continulda de nas 'ogadas.
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Além das crianças em idade escolar, a Creche Anete Mace-
do — minguada de recursos e ainda sob discriminação — mantém

até berçário para os filhos de domésticas.

Sem preço, a carne falta Creche sob discriminação
Assegurando que a venda do boi em

pé diminuiu bastante nas últimas semanas,
um pecuarista do Norte do Estado disse
que «a carne está sobrando mas ninguém
quer vender pelos atuais níveis de preços».
Os frigoríficos, supermercados e açougues
aguardam a decisão do novo governo, com
respeito ao problema da comercialização do
produto. Â espera da liberação dos preços,
os empresários não estão adquirindo car-
ne nara evitar ~ segundo eles. o cresck

mento d03 prejuízos. Há mais de um mêe
as entidades de classe ligadas à produção
e comércio de carne preferem se abster das
manifestações sobre a atual politica, prefe-
rindo esperar, acreditando que o novo go-
verno venha trazer as soluções almejadas
para regularizar o abastecimento. Na maio-
ria dos supermercados e açougues, falta a
carne de boi, restando para substituí-la a
carne de uoroo, ,(•!*¦ pág. do 2.o cad,).,

Relegada às promessas que nem che-
gam a estar em papel, a Creche Anete
Macedo — uma entidade particular que lu-
ta sem recursos técnicos e materiais -í-
tem de suportar a visão de ver as crianças
sentadas no chão, escrevendo em tábuas,
ao invés de carteiras. A Secretaria de Edu-
cação tem entusiasmado a direção da Cre-
che com planos de ajuda, mas a verdade
ê que a crise interna é uma constante, in-
clusjyje pela falta de urofessores. A esçor

Ia .recebe do Instituto de Assistência ao
Menor uma média mensal de Cr$ 33,00,
quantia irrisória para os gastos mais in-
fimos, pois cada criança dá uma despesa
mensal de Cr$ 50,00, e se não fosse a con-
tribuicão das madrinhas a situação des-
de há"muito seria insustentável. Ao lado
destes problemas, a creche já teve de en-
frentar ató discriminações, quando o se-
tor do primário foi impedido de frequen»
tar o G.E. «19 de Dezembro», (l,a do S.ola
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residente üédici
Com a posse, amanhã, do novo presidente da República, encena-

se um dos governos mais po-siilvos da história nacional, pela visão
global dos problemas do País; pela capacidade de distinguir entre
eles os prioritários para tratamento em função do processo de desen-
volvimento; pelo poder de criatividade de fórmulas funcionais para
atender a imperativos de assistência sociai, sobretudo nas áreas ru-
rais; pela firme disposição de integrar todas as regiões do Brasil de
maneira permanente, possibilitando, assim, o efetivo contado eco-
nòmico social e politico de todos os setores da família brasileira; pelo
prestigio conquistado pelo País e por seu esforço do desenvolvimento
no consenso de todas as nações mais desenvolvidas do mundo; pelo
clima cie paz e segurança que implantou em todo o território pátrio,
possibilitando que todas as forças vivas da Nação pudessem exercer-
se construtivamente sem temor do futuro e de crises econômicas ou
sociais numa atualidads mundial em que poucas nações deixam de
registrá-las e sofrê-las.

No balanço de realizações do Governo que ora finda não se ven-
ficou um só setor administrativo que não registre um largo saldo
e conseqüente grande avanço como expressão de desenvolvimento
nacional. O Brasil cresceu em comercio, em indústria, em serviços, Emílio Garrastazu Méclic

aumento em muito sua rede rodoviária, atingindo Inclusive a distante
Amazônia, mellioiou sua rede ferroviária, multiplicou sua frota ma-
ritlmn, solidificou sua economia agrada, dinamizou sua produção in-
dustrial, conquistou novos mercado- para seus produtos, estendeu
por iodos os quadranlés sua rede de telecomunicações, reduziu seus
Índices de analfabetismo, superou os de escolaridade em todos os
níveis de educação, ampliou e diversificou seu mercado de trabalho,
deu passos decisivos para a solução do problema popular da casa
própria, equacionou planificadamente a solução do problema do im-
petuoso crescimento das populações urbanas, assegurou em escala
sempre crescente a assistência social a seus antigos párias, os tra-
balhadoi.es rurais sem terra e sem futuro, e tornou mais efetiva e
pronta a assistência a seus trabalhadores urbanos, em suma- em cin-
co anos registrou um índice de progresso maior que em todos o.'-
tempos de nossa história nacional, pois nesse curto espaço de tempo
íoi conscientizado seu povo cie que com suas próprias forças poderá o
Brasil em futuro próximo situar-se pacífica e firmemente entre as
mais poderosas nações do globo.

E isso devemos, é o consenso de todo o povo brasileiro, ao coman-
do do ilustre militar aue amanhã deixa a chefia da Nação, o general
J-inílin 0_rrí*st.__ii Mprh. '.

FÓRUM POLÍTICO

Prazo

Foi encaminhado à Câmara, 3.a-feira,
através do ainda atual líder do Governo, de-
putado Geraldo Freire, pela direção nacional
da ARENA, o projeto que altera a lei das ine-
iegibilidades, ampliando de 4 para 6 meses
o prazo de desincompatibilizaçâo para candi-
datos a postos eletivos nas urnas populares
de 15 de novembro deste ano. Assim, atuais
ocupantes de cargos executivos que preten-
derem concorrer às próximas eleições deve-
rão desincompatibiiizar-se no máximo até IS
de maio.

Já os pretendentes à sucessão governa-
mental, na eleição indireta de 3 de outubro,
que acaso estejam exercendo cargos e fun-
ções públicas atualmente, poderão permane-
cor em seu exercício até o dia 2 de julho, pois
projeto de lei complementar elaborado pela
ARbNA e apresentado ontem reduz de 4 pa-
ra 3 meses o prazo dc desincompatibilizaçâo.

Com a posse amanhã do novo presidén-
te Ernesto Geisel e também, ao que se sabe,
da maioria dos novos ministros de Estado,
eria-so a presunção de que não tardará mui-
tos dias a definição de nomes indicados pa-
ra governadores em algumas unidades, as ti-
das como as mais importantes dentro da preo.
cupação presidencial por boas administrações
estaduais, e que por isso, teriam tido a solu-
ção de seu probiema sucessório avocada pes-
soalmente pelo futuro chefe da Nação. Seriam
esses os Estados de São Paulo, Minas, Rio
irande do Sul, Paraná e Rio de Janeiro. Até

o momento não existem senão especulações
«obre os nomes já escolhidos ou tidos como
muito provavelmente a serem escolhidos pe-
lo presidente Geisel para essas governanças
estaduais, devendo assim, afirma-se, serem
caracterizados como fruto de especulações os
nomes de Paulo Egidio e de Thompson Flores
para as sucessões, respectivamente, dos go-
vornadores Laudo Natel (SP) e Euclides Tri-
chet (RSJ.

E' interessante registrar que, no único
Estado onde caberá à bancada estadual do
MDB formalizar o futuro governador, a Gua-
nabara, tem-se como possivel o retomo à
chefia do Executivo de um ex-governante e
que, por sinal, fez uma ótima administração,
o embaixador Negrão de Lima. Essa presun-
çáo cresceu ante a notícia de que Negrão, em
contato com a imprensa no Galeão, onde fora
receber uns amigos, negou a possibilidade
de vir a ser o candidato ao Senado este ano.
Afirmou, na oportunidade que «encerrei mi-
nha carreira política e resistirei aos apelos»,
mas logo pediu que essa declaração não fos-
se publicada ainda, deixando assim transpa-
recer que tal decisão não é definitiva. O ex-
governador, que é muito querido na Guana-
bara, teve, mais adiante, de responder per-
guntas sobre sua saúde e à possibilidade de
vir a ser o sucessor do atual governador Cha-
gas Freitas. Negrão fez questão de esclarecer
que a medida anunciada pelo Governo Fede-
ral de não admitir a participação de ex-ejover-
nadores nas sucessões estaduais não lhe diz
respeito, e sim aos ex-governadores imedia-
tos. Isso, evidentemente, aguçou a curiosida-
de dos jornalistas, que fizeram indagações di-
retas sobre se pretende ser o candidato ofi-
ciai do MDB. Negrão limitou-se a sorrir e des-
conversou, passando a falar sobre sua saúde.
Esclareceu que está muito bem de saúde o
que seu marca-passo continuará funcionando
perfeitamente enquanto existirem pilhas. E
desmentiu ter tido um enfarte, ameaça de
nnfarte ou crise cardíaca há meses atrás. O
que aconteceu é que seu coração parou e
ele teve que colocar um marca-passo, «minha
última condecoração».

Informe-se de Negrão de Lima, que
pesauisa feita há pouco tempo, no Rio, apon-
tou como • «referido pela população nara o
governo do Estado, teve seu nome realmente
coqitado pela ARENA çómo fator oara a con-
qutsta da única unidaeU da Federação na qual
o oarttdo oficial é minoritário. Negrão gover-
lou a Guanabara, embora eleito nelo MDB,

na condição de senrt-partido, e de fato o atual
oresídente reqional arenlsta guanabarino con-
vidou-o a filiar-se em seu nartido. Neçtrão
areferiu, todavia, filiar.se ao MDB, dentro do
orazo legai para noder concorrer a posto ele-
tivo este ano. Mas a ARENA carioca ainda
mantnm esoeraneas de conouistá-lo oara suas
fileiras e com seu prestígio vir a obter a
maioria no olenário da Assembléia ]á nas ur-
nas deste ano, preparando-se assim para con-
c-ulsínr o noder no. Estado em 1978 já que
na tiróvlma eleição indireta para governador
o MOR ó qye continuará mandando na As-
samWéia.

Diários Associado.., 50 anos

âssis Chatcaubriancl
Diz presente

"É necessário levantar tribunas em vários pontos e de cada uma delas derramar os
tesouros de nossa confiança no dia de amanhã. Com os nossos jornais c emissoras dos Diários
Associados adquirimos o dever de afirmar em todo o pais a nossa vontade de fazer sobreviver
a flania da nacionalidade coesa e indivisível".

É o sr. J< f o triste
herói cie ii-ma conspiração

dos elementos móis nocivos
à ordem socini e ao regime

Reproduzido do artigo publicado era O JORNAL, órgão li-
der dos D. A., no dia 28 de fevereiro de 1954, para evocar a
figura e a obra de Assis Chateaubriand por ocasião do 50.o
ano dos Diários Associados, que decorre em 1974.

RIO, 27 (MERIDIONAL) — O jr. Assis Chateau-
jriana liiiiiunuiou na tribuna do Senado Federal, no dia
i9 deste mes, o seguinte dlficuroo:

O SH. ASSIS CHATEAUBRIAND (Nao foi revisto
pelo orador) — O senador Mozart Lago, quando compre-
inde que uma parcela do seu tempo* poao ser útil a um
colega, .a Casa, é ele o primilro a saüsía_3-lo em ca-
rencia de espaço parlamentar, ém que ele se debate. Era
ooje o tuet caso: precisava discutir os dois problemas, o
da saídu dc ministro do traballio e da alta do cate. Fa-
ço-o, agora, por uma nimia cortesia do ilustre senador ca
rioca Kii gostaria de ter, como ele, o amor da éloytten.
cia. conseguiria ser um Cresus da palavra, para dar-llie
o privücgic também da mmlia inscrição; assim como laz
S. Excia. hoje comigo, com aquela largueza de coração
que tod-js lhe reconhecemos peios colegas angustiados, as
voltas cm a usura do tempo.

Tando receio de que chegasse a se estiolar a palpita-
ção do interesse nacional pelas manobras cívicas do ml-
nistro do Trabalho, no campo da sociedade brasileira,
bem coino pelo problema do preço do café nos Estados
Unidos recorri as sobras de temí-io do Mozart Lago. O mi.
iionario de tempo e de eloqüência, se revelaria em tudo
e por "ado, sensível penúria de manirroto em que me
i-ncoiun de um e de outro.

Devcfrrineço, sr. presidente, nos derradeiros meses,
e3peta:ulo de fraqueza igual ao que nos du todos os dias
ü ministro do trabalho. Que e um ministro do traoalho,
industria c comércio? Om juiz, equiuistante no meio dos
lntere.-ist!. das classes produtoras e trabalhadoras. Uma
alma reta e virtuosa, a se interpor entre esses interesses
para .'.jpensar justiça a todos e a cada uni. A produção
.e d-auipo. em tres partes: capitai, técnica e traoalho.
roínuOi- ce uma estranha fobia contra o capital e a tecni
-a, o nom ado ministro do tlauaiiio se lança, ha meses, a
«ma «tianha contradição: homem rico, abonado de so-
,ulos cautcais, proprietário de tres automóveis, assíduo,
aos mauros alegres da vida noturna da cidade, tomou-so
Ue ut-id alucinada psicose contra os, seus colegas de for-
tuna. Este rapaz, é o snob mais divertido e pitoresco do
_rasu. _s'á em guerra contra o capital. Declarou guer-
ra ab.ita ao dinheiro, aplicado na Industria, na laveura,
ua pivuaiia e no comercio, e como o Estado, através do
Banco dj Brasil e taiítas outras autarquias o organiza,
ções para-estatais, e um dos maiores capitalistas, senão
o maur capitalista nacional, o que, se concluiu dos lti-
nerários do jovem iiiçretario do Trabalho, 6 que do seu
desregramento espuituai e moral, uma-das grandes vi.
tlmas ê o próprio governo, que ele encarna. E com ei ei-
to; basta tomar a administração do Porto desta Capital:
um engenheiro probo, eaipaz, logrou em menos de meio
íUio, transformar a situação dos negócios do porto do Rio,
l.vanao a autarquia a produzir 11 milhões de cruzeiros
de sarno. quanoo deiicitarto era o estado anterior da com
panht» Sâo as mais nobres as virtudes de serenidade, e
de temperamento do sr. Zenith do Valle Aguiar a testa
da administração do Porto do Rio de Janeiro.

O cumulo do desatino no ministro Goulart é que elo
alimenta um abominável grupo de «pelego3», sorridos dovidos, que vão desde a chantagem ato a malandragem o_ extor.no, para sabotar as atividades dos estivadores eoutros operários que cumprem no cais e na agua o seu
dever honradamente. A verdade que se oferece a tod03nÓ3 e a de que a saúde mental do ministro do Trabalho
anda de fato comprometida. Pode-se esperar coisa dito.rente ae tm ministro cuja ação consiste em prejudicare por a honestidade ainda dos que trabalham para o go-verno?

Quem em Salustio, t, historia da Conspiração de Ca.t_llin<v, cepara nela algo de semelhante ao que o sr. Gou-lart tenta alcançar hojo nc Brasil. Como poderemos re-
presenfar Lucius Sergius Catalina a não ser como umaristocrata romano, dqse da grandeza da sua civltas e
pronto a por ela lutar? Entretanto, o mesmo Catilina,transi*>rri_>ndó o seu próprio destino e o destino do seuclan, se tortií- um dos perigosos elementos para a estoblli
dade de Roma. E'e reúne em (orno de si o que a civjtastem da inqtlietador, como forças de dissolução dos co»'umes d. indisciplina, de ilegalidade, para ameaçar-lhe asegurança e o prestigio.

CONSPIRAÇÃO CONTRA A PKMOCRACIA
Não . diferente a situação do ministro do Trabalho.

Ele c o triste herói de uma conspiração dos elementos
mais nocivos à ordem social e ao regime oara buscar nareallzaçõo de proletos criminosos a mina da democracia
e a o»»dlcão da pátria. Para os recursos de que dispõe•nais fac'' lhe fora ter trabalhado Deln "harmonia dos«eus t-enrldadSo-. Mas até hoje dividi-los, acirrar-lhes o

ódio civil, engolfá-los em fixas que constltueirt por certo
a m»'cria prima dos planos eclerados Que está urdindo
r.ontri u permanência oa República.

T?_ho noticias, bem fundadas, de que o cíbefe úa
Nação c-e propõe, dentro de poucos flias, a sentar o dr.
Goulart na guilhotina seca. K uma operação fecunda
cm bencfkos resultado» para a paz social da nossa terra,
Niíb e ('as mesas dos cabarets, cercado de gozadores da
vida, d: aprovelladoret de todas as situações, que se
odmíntsciu um ministério da importância desse que cou-
be ao ;ovejn politico do Rio Grande.

Se a virtude deverá estar na simples ordem do dia
de qualquer individio responsável pela coisa pública, o
puritanismo e a austeridade que o sr. Goulart exige dos
seus compatriotas era de sua obrigação impó-los a si mes-
mo e ao seu círculo de estotivados.

Não conheceu ate hoje o Brasil um ministro do Tra-
balho que tivesse tanto adulterado noções elementares e
universais do seu ministrtério. Ele não so atem a altas
nem baixas conveniências do Estado. A sua magistratura
é o seu capricho, é o arbítrio administrativo, para desço-
nhecer o direito que tem a sociedade à ordem o ao sossego
entregando como entrega s. excia., a guarda de interesses
respeitáveis a malfeitores da pior eatadura. Julgam os ami-
cos do ministro do Trabalho que a opinião pública não es-
tá vigilante em torno das suas atividades, Eles se cquivo-
cam. 0 viveiro de engodos, dc corrupção, de desbarato, dos
impostos pagos p'Jr patrões trabalhadores, a vários servi-
ços do Ministério do Trabalho, está longe de escapar ao
crivo de uma severa justiça popular. Não se confundam"pelegos" eom trabalhadores, nem com honrados servido-
res desse ministério.

Estou certo, sr. presidente, de que o ministro que o
chefe da Nação irá exonerar nâo é propriamente, o do Tra-
balho, mas o da Propaganda. Há equivoco quanto a atitu-
de neste momento do Minsitério do Trabalho, no Brasil.
Quem está na Esplanada do Castelo, a perpetrar estrepo-
lias de todo tamanho, é um auxiliar do presidente, que
se atribuiu a si o mister de fazer do governo a pior das
propagandas.

E por Isso mesmo ele é, antes, um ministro da Propa-
ganda — ainda que da pior propaganda — do que do
Trabalho. O cargo não tem validade legal. A circunstância
de ter sido usurpado não quer dizer que ele não exista,
de fato. O seu mesmo detentor o prova, deixando-se an-
tes absorver »a arte da publicidade do que no dever da
distribuição de Justiça entre patríes e operários.

Acha-se a administração do sr. João Goulart indisso-
luvolmonte ligada a uma revivescência de atividades do
marxismo totalitário por toda parte do Brasil. A reativa-
ção da efervescência do Partido Comunista, pelo acordo
com departamento do próprio governo, já seria lntolerá-
vel, se com ela não corresse paralelo o aproveitamento dos
valores da agitação russa no pais. Aqui, o chefe do Pessoal
do Ministério é um :Idadão que figura nos prontuários da
polícia como agente de propaganda soviética. Recorreu
em São Paulo o sr. Goulart A vanguarda de choque do
Partido Comunista, posto na ilegalidade para com ela for-
mar os pelotões do ataque 4 policia e às forças patronais
locais, nos dissídios, que entre elei se estabelecem.

Eu depositava alguma osperanca na ação do ministro
do Trabalho. Ele é um moço ambicioso, que se nos afigu-
rava dominado por um torta desejo de se projetar no
panorama nadonal, com qualidades construtivas.

Abrimos-lhe aqui o no Rio Grande do Sul um crédito
de confiança nos Diários e Rádios Associados. Queríamos
que ele acertasse: que ele fosse um ministro do Trabalho
que antes de tudo animasse os brasileiros a trabalhar.

Calcula-se este moço, criador nas fronteiras, diante da"disette" de bens de subsistência no Rio e em S. Paulo,
fundindo o paroximos das forças dinâmicas que o conso-
mem, com aquelas de um José Américo, de um Oswaldo
Aranha, de um João Cleonhas, de um Marcos de Souza
Dantas, tle um Loureiro da Silva, para varrer as dlflcul-
dades do abastecimento racional das nossas maiores me-
trópoles/

SHOWS P__ÔNISTAS
Que itinerário, porém tomou o ministro do Traba-lho? Em vez de organização e coordenação do labor nas

usinas e nos escritórios, ole se juntou á fina flor dos ma-sornuelrcs jomunlstas crlpto-comunlstas ,e a velhacos queexploram todos os governos do baís. Fortaleceu os Indl-vlduos repulsivos pela sua tradição de miland^gem hcusta dos cofres públicos, e com eles conviveu abertamen-te
O Brasil dolo esperava, graças a um estreito entendi-

mento com o ministro da Agricultura milho, feilão. arrozbatatas vorduras Em vez de alimentos e caloWas o sr.Goulart deu shows peronistas de neltndores nas ruas.íConcítH na 4a Pág, do 2,o Cad.).

(Seleção He. Glauco Carneiro)

Nirolielo

isao no ünenre Médio,

Estradas
RACHEL DE QUEIROZ

J!I0 — Não sei se foram o. moto
ris. as e os carros que se sofistica,
ram muito; não sei se foram as es-
tradas que pioraram O fato é que
os carros novos não estão mais so
dando com as estradas velhas e,
quanco comc.a a estação das chu-
vas, onde não houver asfalto, carro
não podo mais a'*dar.

Ue primeiro, rne lembro, não era
assim. Asfalto por aqui nâo havia
fcM algumas ruas de Fortaleza e,
aliás arho que riem eram de astal
to, oram de paralelopípedos. Só
existiam as carroçáveis de barro o
torra batida"? so atravesava por
elas de seca e de inverno, o pior
que podia acontecer ao motorista
cra ter quo «isrerar na beira de
um rio ou riacho qu» a cheia gran-de ba'xasse e desse vau. Ou ter
qut, estivar com ramos de marme.
leiro algum atolelro pior, nos var-
geados. Acontece creio, que n5 cs-
tnulas de antigamente não tinham
sido feitas a roder de maquinas,
mas aberta* através dos anos, e
até de séculos, polo pé dos animais
dos comboios, o Irato que as prefei.
turas davam às estradas ora ca pi.
nur o mato no aoeiro, remover si
ruma pedra maior, aterrar com rc
dra e areia os atnleiros. "isslm o
piso dc cliãn por 0nde os carros ro
davEm nio eram camadas vulnerã-
veis de barro oolcado procariamen
te pelos rolos dos tratores. O tem.
po e o n?o petrificavam o h-ito dos
caminhes, criando na superfici» de
les vma espécie de piçsrra bem so-
cadt que nem uma enxurrada for-
ti conseguia carregar.

Vordadç. que era grande o descon
forlo dessas estradas pura veículos
de rodas — nada de superfície Usa
onde os pneus pudessem desusar do
corrente nada de retas bem traçadas
quo r emitissem prar.cres vclodda-
des. Também um Fcrd de blgode3,
um Overland, corriam a velocidade
pouco maior que a de cm cavalo
a galope e, assim; as Irregularlda.
des das vias, já então chamadas do
«carroçaveisç, nSo se faziam tantt
sentir. Os carros tateatam os ca
minhos eomo uma mula carreguei
ra, subiam e desciam pndentemen
ta buracos e catrambis naqueles-
tempos pré-históricos, o importai!
te cra o chegar.

Hoje com asse bólldos de altas
velocidades, ou esses mastodonte?
íe dezenas de toneladas de capacl
dado e carga- eu se asfalta a roo-
vla, ou eles não andam Aquelas
estradas antigas de chão batido quf-
talvez pudessem suportar o grande
peso de caminhões o carretas, nS"
podem ser Improvisadas — eram
os. séculos que rapidamente por
grandes mâ^utrtas no ch8o fofo de
florestas e cerrado,- só tem valor
rresmo Po que dl: respeito a obra?de nrto — nontes, bueiros, viadutos.
Nm estradas *0 leito livre nos cor-
tes e nr.s aterros, a água carrega
tudo. o aquela camada do terra no.
va ou se derrete em lama formnn
do t-barcos iníransp-nfveis nu vai
se embora de barrolrn abaixo, ero-
dida pelas correntezas.

Aqu' no Coari, neste grande Inverno de 1074, é o que está aconte.cendn Nos caminhos velhos, aber
tos nlnda no t»ir.po dos Índios, cal-cadn. secularmente pelfis cascos dcallmária ou pelo pé dos ramlnhan-
tes, ainda se faz rodar um carro,
pr-cnrlnmente. P0rém, nas novasestradas feitas «om trator, ou mes.mo nas antigas que as prefeituras«conservam» contentando-ss com
a ISmlna das catrolas pssa sSo ago-ra tm atolelro só Por 0nde existea linha do asfalto multo bem —embora aqui e ali esleja o pavlmento bastante maltratado. Mas fora*> «falto nio h_ Mlvado..

À redação
PREJUDICIAL

cErrôr-ea interrxetação do Departamento Estadual do Ser
viço Público de dispositivos constitucionais e do Estatuto dos Fun
cionários Civis, está prej.dicaudo o funcionário do Poder E. e.
cutivo, de perceber os adicionais de 5% a que faz jus, ao
completar 30 anos de serviços. Tal interpretação, porém be-
ncllcia os servidores do Legislativo e do Judiciário', concedendo
lucontimentl, aqueles adlcionfli. fato que mais uma vez com.
ptova a disparidade existente entre o funcionalismo dos 3 po-
deres no Paraná, que há muito vem sendo tratado com 2 peso3
e 2 medidas.

A Emenda Constitucional n.o 3 estatui em seu art. 70:
•i.0 funcionário terá acréscimo aos vencimentos: I — de cinco
ero cinco anos de exercido, cinco por cento até completar vin-
te o cinco por cento: II — ao completar trinta anos de exerci-
cio, cinco por cento, p0r ene excedente, até o máximo de vinte
e cinco por cento. «Idêntica redação está Inserida nos arts.
170 e 171 do Estatuto dos Funcionários Civis do Eslado (Lei
6174/70).

No entender do DESP o funcionário Interrompe a p«rc-p.
;ão dos 5% ao completar 30 anos de efetivo exercício, o <iue
vem a se constituir em gritante aberração. A interpretaçSo cor
rela é a seguinte: 5% a cada cinco anos de exercício; aos 25
anos 25%. Aos 30 anos Completados 5%, 5~0 por ano excedente
até o? 34 pois aos 35 anos o funcionário não pode mai_ perce-
ber estes adicionais, mas adquire o direitc de aposentadoria,
ievando ainda, os vantagens de chefia ou de cargo em comissão
de:-de que os exerça, neste último periodo, por um mínimo de
1 ano E o DESV para manter essa incoerência determinou ex
pressamente aos chefes de pessoal dos diversos órgãos do
Poder Executivo, para que não encaminhem qualquer pedido
de adicionais por 30 anos de o.erdcio. porque somente dos 31
anos em diante é que o funcionário voltará a porccbê.los.

Esta interpretação do Dií.SP, lesiva aos funcionários do
Executivo, está correta na interpretação do Poder Judiciário
que entende de direito a peraunião de adicionais de 5%, ao seu
funcionalismo, pelo tempo de 30 anos de efetivo exercício, sem
a ateurda interrupção que afronta a0 pes-oal d0 Executivo.
Uma claro demonstração do absurdo aqui denunciado, pode
ser elucidado pelo seguinte ato do chefe ãn Poder Judiciário
publicado no competente Diário Oficial da Justiça, era data
de 6 dc março último; Portaria n o 358 concedendo a deUrmi-
nado juiz do Direito daquela Corte, «o acréscimo-dos adido-
nais de 5?r. sobre os seus vencimentos», a partir da «-data em
que completou 30 anos de íirviço público, de acordo com o
disposto no crt. 70 inciso II, da Constituição Estadual (Ema**ia Constitucional n.o 3)>.

Antônio Carlos Fablanl
Curitiba — Pr.
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Polinotas

Emílio anuncia visita de
portela dentro de 20 dias

0 -senador Petronio Portela, presidente na-
eional arenista, deverá visitar o Paraná dentro
dos próximos vinte d"M. A decisão ocorreu du-
rante visita que o govprnador Emílio Ciomns rea-
lizou ontem, em Brasília ao pivs-dento úo Dire-
tório Nacional da Arena. O encontro teve caráter
reservado e durou cama do 30 minutos, ocasião
cm quo vários assuntos da poiiMca paranaense
foram passados em rewta. O chefe do Exccuti-
vo paranaense acertou com o coordenador das
candidaturas aos governos estaduais, a sua vm-
,1a j ""s.o Estado. -.mJa no Se.iado Federal, o
governador Emílio Gomes esteve com os senado-
res Accioly Filho, presidente do Diretório Itegio-
nal da Arena no Paraná Ney.Braga c João de
Mattos Leão. Na Câmara. Federal, o chefe do Exe-
cutivo esteve com vú'*ios deputados que integram
a bancada do Paraná e ainda dirigentes da agre-
miaçãq arenista. No final da tard<? o governa&or
Emílio Gomes visitou vários órgãos federais,
dentre os quais o Mini«ério do Interior, onde es-
teve com o ministro Costa Cavalcanti. Também
visitou a direção do Banco do Brasil, mantendo
contato com os diretores Camilo Calazans e Pe-
rachi Barcelos.

Arena expede circulares para
a reunião do próximo dia 25

A Secretaria Geral da Arena, expediu ontem
aa circulares convocando os membros do Direto-
rio Regional para a reunião do dia 25. Ao con-
trário do que se esperava, nada consta da pauta
sobre exame do prphlnrhà sucessório. A ordem
do dia será constituída pelos seguintes itens: 1)
Designação dos membros da Comissão de Disci-
plina; 2) Discussão e aprovação do orçamento
para este exercício; '¦') \provação :1o Balanço Fi-
nauceiro de 1973; 4) Aprovação io Plano de Ação
Partidária. A Comissão de Disciplina terá por
incumbência apreciar os casos de nfidelidade
partidária, ora nas mães da Comissão Executiva.
O Plano de Ação Partidária fixará as atividades
da agremiação no corrente ano, particularmente
no que so refere às pr&dirias eleições de novem-
bro.

Novos secretários recebem
cargos e Brandão despede-se

Foram realizadas ..ntem as solenidades de
transmissão de cargo nas Secretarias de Obras Pú
blicas e Transportes., respectivamente. 0 enge-
nheiro Osiris Stenghel Guimarães entregou o car
go de titular das Obras Públicas z. Léo * '.nzmeyer
recebendo em seguida, do professor Euro Bran-
dão, a Pasta dos Transportes. 0 novo secretário
de Obras disse da sua disposição em se empe-
nhar para a execução das grande., metas estabe-
tecidas durante a gestão do seu antecessor, des-
tacando o grando avanço alcançado pela Telepar
na expansão do prógràifia de telecomunicações, o
volume de obras do DEOE e as atividades da Sa-
népár. Na Secretaria do- Transnortes, o profes-
sor Euro Brandão, que assumirá na próxima se-
mana a Secretaria Geral do Ministério da Edu-
cação e Cultura, acentuou a capacidade técnica
das equipes que comandam os diverso3 órgãos a
ela subordinados e informou o programa de obras
ora em andamento, d?.rdo ênfase -,a essa extra-
ordinária Estrada de ferro Central do Paraná,
que haveremos de ver om tráfego no atual pe-
riodo de Governo" Prestigiaram ', solenidade, se-
«•etários de Estado, diretores de departamentos,
deputados estaduais, vereadores d grande número
dc funcionários.

Proposta extinção de correção
monetária para saldo devedor

Projeto de lei extinguindo a correção mone-
tá ria do saldo devedor nos contratas de financia-
mento através do sistema financ°iro de habita-
cão e estabelecendo a redução do prazo de amor-
tização das dívidas, foi apresenti-V» ontem à Cã-
mara Federal pelo deputado Fernando Gama, 2.o
vice-presidente da Casa e, do MDB paranaense.
0 autor do projeto ãxou. ainda, na iua propo-
sição, que os reajustamentos das prestações na
forma da legislação em vigor serão mantidos e,
periodicamente, na crasSãò em que for fixada a
correção monetária das prestações contratuais,
calcular-se-á o novo -orav.o de vencimento dos con
tratos. Após o pagamento da última prestação
contratual, o montante total da desvalorização
do capital financiado durante o oenodo de vigen-
cia do contrato, apurado em função da redução
do prazo de financiamento e dos reajustamentos
do valor das amortizações da dívida, será pago
ao crd-or pelo Fundo de Compensação de Varia-
ções Salariais. Este fundo será formado por con-
tribuição dos devedores medianto condição obri-
gatoriamente estabelecida em todos os contratos
da espécie.

Pedido imediato pagamento de
indenizações: Salto Capivara

0 imediato pagamento das indenizações re-
ferentes à desapropriação de vasta área no Norte
do Estado que será inundada eom a construção
da barragem de Salto Capivara, no rio Parana-
panema. é a única forma de ressarcir o prejuízode 20 mil agricultores também preocupados com
a impossil üidade ii com- ra de novas twras e o
deslocamento de mádumas e implementos agri-
colas, estas financiada» pelo Banco do Brasu,
tendo como garantia o penhor das atuais pro-
priedades. O pronunciamento é do deputaao /uT
varo Dias, na sessão de ontem do Legislativo es-
tadual, ao conseguir a aprovação de requenmen-
tos dirigidos ao ministro da Justiça- ^»»***8do Paraná e de São Paulo e à Assembléia Legis-
lativa paulista.

Projeto de Belinatti para
«so da tribuna pelo povo

, Projeto, também de representante emedewa-
tej foi apresentado ontcaa à Assembléia, propon-
do a participação do povo na t^* ^ffijCasa. 0 seu autor é o deputado Antônio Bdinatn
que mdica as sessões das sextas-feiras, quando
serão reservados 10 nráutos aos oradoresrnao
deputados. O projeto estabelece que p>«sao de 3 deputados receberá aa i»^nÇoe*?3a
constar o tema a ser abordado. A «W2?g3
baixará - segundo a proposição — as instrua
"""'¦do a fiel observância da lei.

üeisel jó em -' t I H 49 B B Ri BnH
'sird u posse

BRABTUA, 14 IMERTOIONAL — DP — Via To-
lex) —O embarque do general Ernesto Gclscl, on-
te-ii pela manh&, para Brasília, íoi assistido por
centenas de pessoas. O presidente da Republica elei
to viajou no «cBoo Ono Eloven> du Prosídoncia da
Republica, cm companhia do sua esposa o lllliu, sua
iruni, dona Amalla, além do general Qolbcry do Cou-
to o SUv», íuturo cheio da Casa Civil o general Hu-
go Andrade Abreu, íuturo cheio da Casa Militar, e
aajessores diretos, pror. Heitor do Aquino e o coro-
n«U Gustavo Moraes Rogo. No mesmo avião, que lo-
vou uma comitiva de 32 pessoas, viajou tambem o
módico particular do general Ernesto (jclsel, sr.
Américo Mourão, que exerceu a iunçúo no goverap
do Marechal Castelo Branco.

O embarquo ocorreu ia OliUOmiu no Aeroporto
Militar do Galeão, o o general Ernesto Oclscl chu.
30U a Perloga por volta das DMOmin, sendo reoebl.
do pele comandapte da Base Aérea, coronel Antônio
Mota o pelo goverílaaor Chagas Freitas. AH o pro
•«dente da República eleito iloou durante ou 10 mi-

autos «ndo cumprimentado por todo» oe jutoeg da
Justiça Federal que íoram levar suas despedidos, e
ainda pelo alto comando da brigada de pára-qued'ls.toa quo íoi despedir-se do seu antigo comandante ge«i-jril Hugo do Andrade Abreu.

Cmco minutos depois do o avião haver decola-
do, um outro aparelho, tambem da Presidência da
Rí-oubllca, seguiu para Brasília levando outros mem
oros o familiares da comitiva do presidente eleito, o
novo prealdcnto chegou àa HhaOmin, em Brasília •
iniciou os preparativos finais para a posse.

DELEGAÇÕES
Para participar daa solenidades de posse doe ge-

neruis Ernesto Geisel e Adalberto Pereira dos Ban-
to3 na presidência e vico-preaidencla da República,
chega hoje a Brasília o ministro dá Economia da
Republica Federal da Alemanha, srs. Hans Fride.
richi, que so íurâ acompanhar da dra. Helga Steeg,
diretoria geral do seu Ministério, e dos conselheiros
Kleinc Limberg o Wohllebcn. Ele chefia a delega
eáo aJwnii ua posse, integrada, além dele, pelo cm-

balxador alemão Horst Rocdlgn « pela dra. Helga
Steeg.

Além de participar dos solenidados, o Ministro
pretet.de manter contatos com seus colegas brasilei-
roí da i.ri.-a econômica devendo avlstar-so com os
ministros do Planejamento, Jo&o Paulo dos Reis Vu-
loso, da Fazenda, Mano Henrique Simonsen; dus
Minas e Energia, Shlgeakl Ueld, e da Industria o
Comeiclo, Severo Gomes. Depois de passar o íim
de semana no Rio do Janeiro, o Ministro o sua comi-
Uva serio homenageados, negundu-íelra, com um ai
moto pela Câmara Tcuto Brasileira de Industria o
Comercio do São Paulo, devendo visitar, tambem, us
instalações das industrias Volkswagen, cm Suo n-r-
aardo do Campo. O seu regresso para Alemanha de-
vora ccorror scguntlo-fetra à uoltc.

GOVERNADOR DO DF
No Centro Industrial dc Aratú, nn Bahia, onde

é superintendente, o novo governador do Distrito
F.-ccisi, engenheiro Elmo Scréjo Eartasi trabalhou
normalmente, oruem o apesar dos iniimcros tolclo.
nemas de amigos e dc jornalistas, todos procurando

sabí-r da cowllrmasao oficial da notiatey que itlnds
nio chegou as suas m&os.

Maa uma coisa é certa; Elo conhece (o admira)
BrnMlia, ondo Jã. esteve por diversa» vezes, A pas-
selo o paia detender interesses da Bahia junto aos
ôvgíios íederais. Dlsorclo, aparecendo multo pouco,
mnis do quo nunca ele evita comentários, principal-mente porquo so soube da noUcla através da Im-
prema, até agora.

SUBSTITUTO
No momento, sua principal f>rcócupação é a apre«jematao de um nome paru substitui-lo na superln-

tendência do CIA, que conta com 117 empresas op-
tan.es- oi em profluçiio, e 24 em íaso íinal do lmplan
lação, as quais «seriio lnauguraflas ainda este anos-,
jegueco declaração do cnu. Elmo Screjo. Há alndá
doze projetos Ja aprovados pela Sudcne, que no mo-
m.mto examina mais onze, e 69 que Cstfio em íase
de elaboração, representando um Investimento gio-oal i-upcrtor a 3,8 bilhões do cruzeiros. cHoJe — In-
turma o Superintendente — trabalham cm Aratu
mais de quinze mil pessoas».

Simonsen: luta contra a Paulo Cabral agradece
inflação vai continuar

IUO, 14 (Meridional — DP) — Ao embarcar
para Brasília a íim de tomar posse no Ministério
da'Fazenda, o professor Mário Henrique Simonsen
declarou, no Galeão, que o controle da inflação
aparece como o maior problema econômico du pró-
ximo governo, que tudo fará para baixar a taxa
inflacionária visando a que o pais possa acelerar
ainda mais o seu ritmo de crescimento.

O novo ministro disw que jã tem cm mente
a percentagein máxima de inflação que a economia
brasileira poderá suportar no corrente ano, mas
que preferia não trazé-la a público no momento,
conformo explicou: — Infelizmente não posso en-
Irar em pormenores. 3õ posso dizer que o índice
máximo ficará muito abaixo do que alguns jornais
têm noticiado. Muitos têm falado em 25 a 30 por
cento, cifra absurda no meu modo de entender.

CONTINUIDADE

Dizendo que continuidade não significa imobl-
.listno, Simonsen realçou a importância de se man-
ter a linha básica adotada pelo governo Mediei no
processo econômico do próximo exercício.

— A continuidade administrativa é uma questão
de bom senso dentro da política global do governo;
as diferenças ficarão por conta da linha de ação que
cada um adota :ia resolução de certos problemas, por
outro lado, devemos mencionar que as circunstâncias
mudam a cada momento, íazendo com que as medi-
das igualmente sejam diferentes.

Dizendo-so perfeitamente entrosado, com todos os
assuntos que dizem respeito ao seu âmbito de ação
dentro do gabinete ministerial, Mário Súitonsen se-
guiu para a Capital Federal, dc onde regressará no
final da próxima semana. Viajou acompanhado da cs-
posa c du dois assessores, chefe do Gabinete Carlos
Alberto Almeida Neto e o chefe da Assessoria Econó-
raica, Augusto Jeferson de Oliveira Lemos.

Durante o mes do fevereiro o Índice geral de
ptcçrs, calculado pelo Instituto Brasileiro de Econo.
uiii da Fundação Getulio Vargas e regularmente
puoi.cado em Conjuntura Econômica, apresentou
cievaião de 2,7 por cento no conceito de oferta gio.
bai <; de 2,6 por cento no de disponibilidade interna.
Jfinjmraíivamcnte a fevereiro do ano anterior, a ai-
ta agora registrada é de maior intensidade.

En' fevereiro, o índice de custo <ie vida nu- Gua-
nauara espelha aumento de 3,3 por cento e conse.
queut; aceleração de ritmo de acréscimo em relação
a iutensidade de alta observada no mesmo ines do
ano passado.

AUMENTO

O aumento de ritmo de evolução dos preços nos
dois primeiros meses deste ano, em confronto com o
mesmo periodo dentro do ano anterior, resulta num
valor acumulado de 4,3 por cento. Este valor com-
para-se com 2,5 por cento verificados cumulativa»
mente em janeiro/fevereiro de 1973.

Os grupos que apresentaram aumento mais ln«
tenso foram «serviços pessoais-;, «assistência à sati-
de e higiene* e «artigos de residência».

A elevação verificada em «-serviços pessoais», re-

llete, em grando parte, aumentos de preços concedi-
dos no correr do mes de janeiro; cabe destacar, In-
drvldualmente, os seguintes itens: cigarros, gasolina
e lubrificantes, barbeiro e material escolar. Na ias-
srsienria à, saúde» sobressaíram os aumentos de pre-
ços de assistência medico-hospltalar c dos artigos de
higiene. Finalmente, grande parte da elevação dc
probos de -.artigos 'lo residência., e explicada pelos
rjajuslamentos verificados no gas engarrafado, pro-
dutos elelro-domé.sP.tios e artigos de limpeza.

ALIMENTARÃO 
'

Os gastos com «alimentação», embora tenham
erosCdo na mesma proporção que o indico geral, sáo
responsáveis, face a sua alta importância relativa,
por cerca de 50 JWÍ cento da influencia de alta Os
produtos que, Individualmente, maior influenciai u-
veram foram as hortaliças e legumes, leite e deriva-
dos, carnes industrializadas, gorduras c alimentação
tora do domicilio. Em parte, esses acréscimos <3o
cunif. cnsados por decréscimos doa preços do algumas'rutas.

É Interessante assinalar o deslocamento havido
nos preços relativos, a partir do papel de preço dire.
to do petróleo e derivados, cujos aumentos estão na
classificaão do Índice e do custo de vida embutidos,
e momento, nos grupos ^serviços pessoais» e «arli-
gos dn residência;, devendo rapidamente extravasar
para o grupo de «serviços públicos».

PitEÇOS PCR ATACADO

No conceito de disr.lonibilid.Me interna este Indi-
ce reflete uma alta de 2,7 por cento e no conceito de
oferta global de 2,fl por cento. Os resultados acumula
dos para os dois primeiros meses do ano não permi-
tem comparação favorável, pois denotam recruder.l.
mer.to das tensões inflacionlstas. Com efeito, o indl-
ce de disponibilidade interna registra a alta dc 5,4
por cento contra 30 por cento em janeiro/fevereiro
de 1973 e o de oferra global 5,6 por cento contrastan
do tom 3;2 por cento dos dois primeiros meses dc
ano passado.

Dn lado da oferta global, as produtos agrícolas
apresentaram ritmo de alta mais intenso embora ur»
dutos industriais de ponderação elevada no indico
tenham influenciado mais fortemente a alta Em oi-
dem decrescente do influência sobre o índice ps"
grupos de produtos agrícolas e por em evidência
são: «animais e derivados; ílaypuro para exporta-
ção», «fibras vegetais,» e «legume? e frutas? dentro
dos grupos e seguindo sua seqüência pode-se isolar
como os produtos de mais forte aumento o leito (17
por cento), ovos (6 por centol café cm coco (7
pr,r cento) algodão em caroço (10 jor cento), niaçava
(9 por cento) sisal (6 por cento), tomate (23 por
cento), e laranja (12 por cento). No tocante aos Pr0-
dutos Industriais «ferro aço e dnrivad0s* 'combus-
tivels e lubrificantes». e «fertilizantes» • são os gru-
rios que mais Influência tiveram sobre n alta do in-
dice em fevereiro. Fm termos do Índice de disponl-
billdade Interna, a polarização de alta não é tão
evidente, cabendo destacar na influência de alta os
crupos «produtos alimentares» « «matérias-primas»
como os que provocaram as maiores altas.

Mediei despede-se da Arena
e dos líderes no Congresso

BltASfLIA, 14 (Meridional — DP) — No seu úl-
timo encontro com a Comissão Executiva da Arena
nacional, o presidente Mediei declarou aos político;-
que sai engrandecido do governo pela presença de.
les em seu gabinete e formulou votos para que a
Arena «no próximo pleito continue a crescer como
tem crescido até agora».

Em três audiências sucessivas na larde de ontem
o presidente recebeu a direção da Arena, a lideran
ça do governo no Senado o a liderança do governo
na Câmara dos Deputados.

SAUDAÇÃO
No primeiro encontro, o senador Petronio Por-

tela, presidente da Arena fez ao presidente, uma
saudação que ele chamou de «conversa informal>.
Em nome doa membros da executiva nacional do par
tido, disse que vinham «testemunhar a felicidade
que' tivemos em servir o governo de V. Exa< bene-
mérito sobre todos os pontos». «O momento mais
feliz de um governante — prosseguiu Portela — é
aquele em que ele declina em termos de mandato,
mais se alteia no espeito o na consideração dos seus
concidadãos agradecidos exatamento é o que hoje
acontece eom V. Exa».

O senador Petronio Portela rememorou a época
em que o presidente Médicl assumiu o governo há
quatro anos e cinco meses «em condições as mais
amargas e dramáticas, corri seqüestro, terrorismo,
desalento e perplexidade e o Congresso em recesso
compulsório». «Diante dn figura de um amigo que caia
no leito de morte lembra o presidente da Arena —

V. Excia; íoi chamado para uma missão que não fora
o seu patriotismo teria recusado, permanecendo na
vida do quartel para o regalo e feUcidado dos seus».

ENGRANDECIDO
«Hoje quatro ano após — disse Portela — na

Iminência do termino de seu mandato, tenho a irn-
pressão de que todos os sentimentos negativos foram
substituldd*s condlgnamente por uma coroa de reali-

,zações e V. Exa. sai engradccldo perante a nação e
querido dos seus compatriotas». O senador referiu-
se à Arena «partido de V. Exa. e que tenho a hc,n-
ra de presidir», partidppu da luta pelo desenvolvi,
mentn e da tarefa na criação dc nm Brasil novo, de
um Pr.-mii ootenria, tonho ldoal dop nossos antepas-
sados e rfãlidade dos nossas jiijijíempdrâneos».¦"or fira disse es> come dos doUUcos alio «esta-.

mos certos de que ao longo do tempo, outros desig
nlos nos estarão reservados. Queira aceitar o teste-
munho da nossa admiração, do nosso respeito e se
V. Exa. me permita de nossa amizade».

AGRADECIMENTO
«Saio engrandecido do governo com a presença

dos senhores e faço Votos para que meu partido no
próximo pleito continue a crescer como tem crescido
até hoje» — declarou o presidente Médicl, agrade-
ceado as palavras do Petronio Portella.

Ao anunciar ao general Médicl_ o presente oferc-
cido pela comissão executiva da Arena nacional, Pe-
tronio Portela disse que «os gaúchos também, tem
vocaçSo vara as artes». Em seguida entregou.lhe
um quadro de autoria do pintor gaúcho Carlos Scliar
retratando uma paisagem de Cabo Frio. Ao ver a
«marinha», o presidente humoradamente, comentou:
«haja FBrede. para tanto,quadro».

LIDERANÇAS
Em seguida o presidente recebeu 03 lideres e

vices.lideres do governo no Senado Federal <|Ue o
presentearam com um quadro de outro pintor gaúcho
Glenlo Bianchettl, filho de um nmigo pessoal do pre
sidente Médicl ó natural de Bagé, Bianchettl reside
era Brasília e reu trabalho escolhido para homena-
gear o presidente foi um quadro intitulado «costu-
reira».

Na terceira audiíncla 0 presidente Médicl rece.
fceu a liderança do governo na CSmara dos Deputados
tendo à frente, o deputado Geraldo Freire?) para
quem «as palavras eram pobres para exprimir a ri«
queza de sentimentos que os envolvia».

LEALDADE
O líder na' Câmara acrescentou que serviram ao

governo, com o máximo de lealdade dando tudo de
si, da mesma maneira como o presidente Se entre-
gará de corpo e alma ao Braslt». Flnallsou, dizendo
que iedos os ptresentes se sentiam privilegiados pe-
!a providência divina pelo fato de serem contempo.
ràneos do Mediei.

Como lembrança de seus líderes, Médicl recebeu
ura relógio em moldura barroca, para «usar em sua
mesa de trabalho», como disseram.

De multo bom humor, 0 presidente atalheti, dt-
zendo: «De trabalho nã0, porque não pretendo mais
trabalnar, nem ter mesa para isso. Voa usá-lo pnra
marear es minhas horas d* lazer».

colaboração do Paraná
O cliretor-superintenclente dç5 «piarios Associados»

no Paraná, sr. Waller Mazella, recebeu, ontem, do sr. Paulo
Cabral, diretor-geral da Rede Tupi de Televisão, telex co-
municando que deixa essa função para assumir a Secreta-
ria Geral do Ministério da Justiça.

A íntegra do telex é a seguinfe:

«Tendo-me licenciado das minhas funções nas empre-
sas do grupo dos «Diários Associados» para assumir a Se-
eretaria Geral do Ministério da Justiça e Negócios Inte-
riores, a partir da posse do ministro Armando Falcão, ve-
nho manifesfar aos companheiros «Associados» do Paraná
e ao amigo, em particular, os meus calorosos agradecimen-
tos pela colaboração que me foi prestada desde que assu,-
mi a direção-geral da Rede Tupi de Televisão. Grande abra-
ço. Paulo Ca,bral».

"'"ar''*''• ' y
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O sr. Paulo Cabral assumirá a S*>
eretaria Geral do Ministério da Jus-
tiça, escolhido que foi pelo nova

ministro Armando Falcão.

Ney Braga pede licença no
Senado para assumir MEC
Ao encaminhar seu pedido de licença para as-

sumir o Müdstêrio da Hducação, o senador Ney Bra-
£a destacou, na sessão de ontem do Senado Fede-ral, que não era um hora de despedidas, porque "a
despedida presume o afastamento, a ausência, a rup-
tura de elos", acentuando quo não so despedia do
Senado o que apenas fica cm licença "para trocar
de casa, para mudar da instrumenos, para substituir
tarefas, no exercício dos mesmos misteres o na
busca dos mesmos objetivos: lutar polo país, servir
a causa pública, fazer do trabalho a arma de cada
dia, seja no Legislativo, seja no Executivo, para arealização da grando obra de consolidação revolu-
eionária e preparação do futuro".

Depois de dber que pela vivência própria, pude
sentir todo o peso-histórico do Senado da Repúbii-
ca na evolução do país, desde o remoto Império até
o lançamento dos alicerces do Brasil de hojo", o sr.
Ney Braga acentuou que pretende 4 frente do MEC,"como político, estabelecer um diálogo franco e per-
manente com os técnicos, não receando ouvir, todas
as vezes que se fizer necessário, sem me furtar n
assumir a responsabilidade das decisões, aqueles
que por seu saber o experiência em matéria de
execução possam proporcionar valiosos ensinamen-
tos. "Vindo do Paraná — prosseguiu — meu Estado-
berço, minha quèrêncla mais íntima, que com tanta
confiança me tem honrado pela vontade o pela ge-
nerosidade de seu povo, vindo do Paraná para o
cenário alto da política nacional, desde logo me
foi Dossível constatar no encontro com os repre-
sentantes dos demais Estados, as mais variadas for-

• mas de bem servir à Pátria". Lembrou também o
fenador Ney Braga quo "muitas honras me têm si-
do conieridas. Pertencer a esta casa, ser um dos
seus pares, ocupar esta tribuna, é, entretanto, das
honras maiores que guardo no meu patrimônio de
homem público. E quero dizer que esta honra vem
ícompanhada de um profundo sentimento de luunil-
dade. Se nos dispomos a servir ao País, ao Estado,
ao povo, havemos que ter a exata consciência disso,
ou não servimos nem ao país nem ao Eslado, nem
ao povo".

Sobre suas novas funções o senador Ney Braga
observou quo assumiu um novo setor da adminis*
tração pública que "contudo não à totalmente es-
tranho: o fascinante o crucialmente importante mun-
do da Educação". E lembrou que na época atual a
ninguém é dado alhear-se dos problemas educacio-
nais e, muito menos, ao homem público, na obra (Ia
Educação do homem moderno devem tomar parte
todas as instâncias sociais, todos os elementos res-
ponsáveis, poderes públicos o inicativas privadas.
em grau diverso e com distinta responsabilidade,
porque toda a ação já desperta criticamente para
a Educação como fator decisivo de desenvolvimento.

V

1-OLiTICO E TÍCNÍCO
Considerando que o impacto da tecnologia no

processo educativo em nada reduz sua dimensão política, (direi mesmo que a educação ó essencialmente
politica, c que todo projeto educativo em última aná
Use, é uni projeto político». E mais adiante o se
nador Ney Braga alirmou que «pretendo, à frente
do Ministério da Kducação e Cultura, como politi.co que sou estabelecer um diálogo franco e permanentu com 03 técnicos, não receando ouvir todas
as vezes qué so firer necessário, sem me furtar a
assumir a responsabilidade das decisões, aqueles
que por seu saber e experiência em .matéria de
educação possam proporcionar valiosos ensinamen'tos».

O senador Néy Braga destacou que vai encon-
irar o Ministério da Educação o Cultura aparelha-
do de órgãos técnicos que facilitarão grandemente
a tarefa do ministro dc Estado. E o que é mais ira
portanto, «recebo o Ministério das mãos de um no
lâvel homem público, o ministro Jarbas Passarinho
senador como nós, que com sua clarividência e enér
,'ica decisão realizou extraordinária obra educatl-
«a, equacionando os problemas o promovendo refor
mas>.

Definiu ainda o senador Ney Braga que «ao
longo de minha vida- sem ser um professor ou um
técnico os assuntos de educação e da cultura ca.
minham lado a lado com as preocupações do admi
nistrador c do legislador. Trugo do Paraná uma
e-íperiência em esca.'a menor, mas isto não signlfi-
ca que a amplitude do setor, que ora me ó entre-
guo pela honrosa decisão do presidente Ernesto
Cieisel, seja estranha à minha atividade o o meu
interesse de homem público A vida política só se-
rã bem exercida com rermaneute atualização.

«Isto exige capacidade do diálogo. Diálogo en.
Ire os homens da mesm-j geração. Diálogo entre oS
mais velhos e os jovens. Diálogo que não implica
Hl-, renúncia ao princípio de autoridade, sobre o
qual repousa a ordem institucional necessária à
realização do interesse nacional. Estamos enfren-
tando desafios e não falo apenas por mim, falo
por nossa geração c até pelas geraçõe-s mais jovens
que nem por serem novas tem menor participação
ou menor tarefa :io mutirão do liem comum. Esta-
mos enfrentando desafios E os sceitamos, pedindo
a Deus que nos ajude a vencê-los».

Ao concluir o senador Ney Praga Solicitou a
colaboração de seus companheiros do Senado, poli
«precisarei da? críticas construtivos 0 da experiên.
cia;> c dirigiu agradecimento especial ao funciona-
llsmo da casa e â «imptrensa aqui credenciada, com
posta de profissionais brilhantes que ajudam a trarm
mitlr à nação a imagem exata de nost.a atuação e
o relevante papel que vem sendo exercido pelo
parlamentar no coujunto do poder nacional».

Wilker na Sunab e Servidores do

Tavares no INCRA DF têm 20%
BRASÍLIA, 14 (Meridional — DP) — O novo superinten-

dento da Sunab será o sr. Rubens Wilker, atual diretor-geral
do Ministério da Agricultura, que irá substituir o general
Glauco de Carvalho. O sr. Alysson Paulinelli revelou os
nomes que irão compor o seu Ministério após longa reu-
nião com assessores imediatos, entre os quais figura o no-
me do sr. José Pires de Almeida, atual secretário particular
do ministro Moura Cavalcanti e que foi confirmado como
secretário particular do novo ministro do Governo Geisel.

A chefia do gabinefe do sr. Paulinelli ficará com o
sr. Miguel Afonso, a Secretaria Geral do Ministério com o

• sr. Paulo Romano e a Secretaria de Imprensa com o jorna-
lista Paulo Cotia. Para a presidência do Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária — INCRA, foi escolhido
o sr. Lourenço José Tavares Vieira, afual secretário de Agri-
cultura do Estado do Maranhão.

O novo ministro da Agricultura, que receberá o cargo
do ministro Moura Cavalcanti, amanhã, às 15 horas, confir-
mou a permanência do sr. Rui Neves Ribas à frente da
CIBRAZEM e indicou para o IBDF, o sr. Paulo de Azevedo
Berute e para a Comissão de Financiamenfo da Produção,
o sr. Paulo Viana, que vinha ocupando o cargo de diretor
da Comercialização do CFP. Para a Cobal, será designado
o sr. Mário Ramos Vilela, atual diretor do CEASA de Mi-
nas Gerais.

BRASÍLIA, 14 (Meridional —
DP — Via Telex) — O presidente
da República assinou Decreto Lei
reajustando os vencimentos dos
servidores do Distrito Federal.

Estabelece o ato presidencial:
São majorados em vinte por cento
os atuais valores de vencimento,
provento o pensão do pessoal ati-
vo o inativo do Distrito Federal.
Governador, Secretários de Esta-
do, Chefes do Gabinete Civil e
Militar, dos membros do Tribunal
de Contas do Distrito Federal e
dos pensionistas.

Os proventos do servidor apo.
sentado antes da vigência da Lei
n.o 4863 de 20 de novembro de
1955, ou do Decreto Lei n.o 81, de
21 de dezembro de 13KB, passam
a ter valor idêntico aos dos apo.
sentados em cargos do mesmo nl-
vel e com igual tempo de serviço.

Os valores dos vencimentos dos
ocupantes dos cargos e toaçõei
em comissão de correntes da apll-
cação do Decreto Lei n.o 1258. *•
13 de fevereiro de 1973, sâo raa-
justados am vinte Dor oento..

m

my
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Perfil

Soja: Privilégio
é para o gaúcho

Se for confirmada a noliciu dc que somente o
Rio Grande do Sul terá permissão para o embarque
de Boja antes do dia l.o. os exportadores, especial-
mente do Paraná, deverão dar novamente sen "grito'-
de protesto contra esta medida. Acontece que sbgun-
do estabelece o Comunicado 470 da Cacex, "os etubar-
ques somente serão liberados a partir dc 01/05/74".
Agora, os jornais do Estado gaúcho divulgam queuma reivindicação da Fecotrigo cm termos dc comei-
cialização dc soja, foi atendida. Solicitou que os em-barquesdo produto pudessem ser feitos ainda no pró-xinio mês. Em conseqüência, esses embarques seriam
iniciados ,ja em abril, caindo por terra a proibiçãodestes antes de l.o de maio. Aliás essas medidas quebeneficiam "em caso especial" somente o Rio Grandedo Sul já uão são novidades. No ano passado, aqueleEstado não possnia soja para retenção, c então umacordo foi firmado, permitindo que ele exportasse o
produto (que deveria ficar retido) com o compromls-so "de ser reposto na próxima safra". Não é precisodizer, que exportadores dc outros Estados puserama "boca no trombone"...

Bolsa de Valores do Rio de Janeiro FUNDOS DE INVESTIMENTOS
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So'ia & Comercialização,

Ainda sobre exportação: Na segunda-feira, estáprevista uma reunião em Paranaguá; errí exportado-ras. O objetivo e debater a programação de embar-ques para este :jie A «união é convoc-vta pela Adnii-mstraçao do Porto de Paranaguá, * contará com apresença de vários órgãos ligados às vendas de pro-duto5 no exterior. v

t ¦ .A!'^Pnd S'KA-". empresa paraestàtal da Itália,foi incluída na "lista negra" da Cacex, wr ter des-cumprido contraio de compra e vendi de duas mil equinhentas toneladas de farelo de soja de uma em-presa de Sao Paulo, ao proço de 540 dólares a tone-lada e no valor total de USS 1.350 mil. As autoridadesdiplomáticas brasileiras protestaram junto h embai-xada italiana, em defesa da "S.A. Indústrias Zilio" de.Sao Paulo, que negociou com a empvcsa paraestàtalitaliana quando o farelo de suia chegou ao máximo nacotação internacional. Depois com -\ b^ixa, a "Agind
S.P.A." desconheceu, pura e rimplesmente,' o acordo
que havia negociado.

Através da Resolução n.o 867/74 i Instituto Bra-sileíro do Café (BBC) deciiit; -.oncedir financiamentoàs empresas de torrefação e moagem de café que pre-tendam modernizar e reorganizar seu equipamento in-dustrial. O crédito poderá cobrir até 60% do montantedo investimento planejado e será feito através de fi-nanciamento de café cru, a ser fornecido pelo IBC,condicionado porém a aprovação por parte da autar-
quia do projeto do investimento e' de sua viabilidadetécnico-econòmica.-

As autoridades monetárias não Implantaram um<"-ctu-mn para minimizar o* afeitos d;t inflação sobreos rendimentos auferidos pelos tomadores de letras decâmbio, deixando a tarefa para o novo Governo a serempossado no dia 15 próximo. Segu-ido técnicos doBanco Central, as autoridades vêm fazendo "vista
grossa" para as sociedades de créditi investimento efinanciamento que estão oferecendo rendimentos aostomactors acima dos estipulados pelo Conselho Mone-
ário Nacional, em face da previsão inflacionária

aquém do índice registrado Com ume. inflação pre-vista de 12% para 73, as autordiades monetárias fixa--im em 21 % c rendimento máximo para as letras de
cambio, permitindo ligeira variação, de acordo com oiorte da instituição financ-pira.

As de menor porte podiam oferecer alguma coi-
!«a a mais, por questões dc- custos de "aptação, etc.
Quer dizer: eram 12% -Je correção monetária i> J%
de iuros reais. Como o índice inflaclonário oficial-
mente, atingiu 13,7%, os tomadores de letras passa-
ram a receber menos, permitindo o Banco Central o
oferecimento de uma taxa maior para minimizar o
problema. Na outra ponta, consequentemente, o custo
do dinheiro também Bubiu. evitando-np os efeitos in-
flacionários na "performanc-s" das instituições finan-
ceiras. Este assunto deverá ser um dos nrimeiros a ser
atacado pelo futuro presidente do Banco Central, sr.
Panl» Pereira Lyra. O mercado de aceites cambiais
vem se comportando de maneira estável. O problema
de colocação registrado há algumas nemanas já foi em
uart? superado, principalmente depois das medidas to-
madas pelo Conselho Monetário para aliviar a pressão
sobre o crédito.

A Companhia do Vale de Rio Doce aprovou em
assembléia geral extraordinária, o pagamento de 8%
de dividendos para seus acionistas. Na mesma ocasião
o presidente da empresa, sr. Raimundo Pereira M3sca-
renhas, anunciou que, em 1974, está orevistn a expor-
tação de 50 milhões de tonesdas de minério de ferro.
Na assembléia ordinária •£«•! aprovado o balanço rela-
tivo ao ano passado.

Ações quo compõem
Empre»»» auüli.

Aço Norl 17.702
Alpargatas 
Antarctlca !-.
Banco do Brasil 121.293
B, E. 32.105
Donco do Nordesto 49.000
Banespa 2.000
Bolgo Mlnolra 1.275.336
Brahma Prol 283.300
Brahma Ord 37.000
Brasil do Energia 15.037
Cacique Prel
Docas de Santos 830.000
D. Isabel Prol 8.166
D. Isabel Ord
Cimento Itaú 
Clmonlo Aratu 
Forro Brasileiro ——
Gomei Ord »
Kolson'3 14.000
Lojas Americanas 234.42.-1
Louras
Mesbla Prol 39.000
Mesbla Ord 36.293
Mannesmann Prel 4.000
Mannesmunn Ord 72.800
Nova America Ord 291.915
Paulista Força e Luz 8.924
Potroleo Ipiranga Prel. ... 45.000
Petrobrás Prel 650.000
Petrobrás Ord
Refinaria União P. 66 000
Sld. Riograndense 104.908
Sid. Nacional 28.110
Snmltre 58.000
Souza Cruz 88.300
Vale do Rio Doce 509.457
Aceslla 118.050

o IBV
Máx.
1,65

5,10
1,15
1,6í
1,40
4,10
2,00
1,77
0,81

3,00
0,28

Cotai do dia 12/W/74 roferanl«« à Bolia da Valorei do dia
Funtfo*

Min.
1,80

Média
1,83

4,00 4,90
1,12 1,13
1,55 1,65
1,40 1,40
3,90 3,88
1,05 l,üü
1,75 1,76
0,77 0,80

3,05 3,10
0,27 0,28

1,20 1,19 1,20
3,29 3,25 3.27

1,12 1,11 1,12
1,05 0,99 1,02
1,86 1,86 1,86
2,31 2,25 2,27
0.97 0,93 0,95
1,12 1,08 1,10
1,01 0,99 1,00
4.46 4,30 4,36

1.47 1,40 1,42
3.20 3,12 3,16
1,03 1,73 1,77
5.00 4,85 4,88
3,91 3.81 3,91
5.01 4,85 4,93
1,42 1,38 1,41

Bolsa de Valores de São Ps.íilo
(NDICE BOVESPA

Aymoró
Anlum-s Maciel
Bttndeirontos !i,;c
riaiiiciliniliih
llrant Ribeiro
BCN
Boston
Banorlo
BBl Bradesco
Brasil
Caravello
Cotlbra
Cltybnnk
Cepclajo
CCA
Crefisul
Dale
Denasa Mim
Denasa
Delfim AraA|o
Flb
Finasa
Flney
Flpnr
Fundocst*
FNA
FNO
Fiman
Garantia
Halles
Hemisul
Invcsbol.ia
Ipiranga
Lnr Brasileiro
Nacional
Pebb
Paulo Willemscnti
Safra
Souza Barros
Uni Univest
Unlstar
Vila Rica

Vaiar da
Cata
(Cr»)
8.032
1.0411
0.821
3.04
0,85
2.240
0.1)24
0.4H7
1.686
1.050
1.28

• 1.340
0.880
0.5624
1.861
68.404
0.S03
2.011
0.850
1.111
1.76
1.817
1.6117
0.792
0.74
0.171
0.107
1.118
0.8183
0.738
0.820
1.274
0.457
0.715
1.088
0.838
1;194

1.18
1.104
1.61

40.33
0.622

Part. Lfq.

(Cr» 1.000)
.'•l.l.:';>

742
12.073
•17.268
2.081

24,234
15.181
15.722

102,023
28.880
28.241

1.708
78.348
4.187
4.977

320
1.782

12.592
2.83t

B0.441
50.701
20.177
2.407

11.866
3.618
2.SS3
2.053

714
150 378

670
342

20.233
25.666
3.617
1.780
5.719

21.153
mn

348 613
1.101
S.G01

Cr»
0.19(1
0.1U05

0.05
0.04
0.08
0.0275
0.072
0.05
0.006
0.06
0.030
0.04
0.1037

13/03/74
Olitrlb.

Data
31/12/71
31/12/71

31/03/70
30/06/72
31/12/72
31/12/71
20/12/72
29/12/73
28/02/74
31/10/73
31/10/72
31/12/73
31'10/72

0.703 31/12/72

0.265
0.051
0.12
0.10
1.102
O.ua
0.036
0.05
0.004
0 001
0.102

0.81
0.0052

0.10
0.0252

0.02
0.232
0.1000

0 10
3.080

28/09/73
01/12/71
30/06/72
29/06/73
31/12/72
28/04/72' 
15/10/73
31/12/71
28/02 /7«1
28/02/74
30/06/71

31/12/73
31/12/72

29/12/72
31/12/72

30/09/72
17/01/72

12/73

29/06/73
30/06/71

Empre*» U' Preço

Const. A Llndonberg 8.300
Cimento Cauo PP —
Cobrasma PP 5.SOO
Const. Beter OP 39.000
tefrlgeraçfio Cônsul PPB —
Cimento Itaú PP 96.900
Consursan PP 372.300
FNV PPA 80.000
Heleno Fonseca OP —
Inds. Villares PPB 145.400

3onst. Mendes Jr. PP —
Rossi Servlx OP 1.680.200
Ecel PF 31.000
«xesila OP 709.700
«.çonort» PPA —
Aparecida OP —
Aparecida ffp
Aços Villares PPB 50.000

Belgo Mineira OP 2.658.100
Sld Nacional PPB 146.200
Fundição Tupy PP 67.000
Metal Leve PP .15.400
Sid. Riograndense PP 20.500
Alpargatas OP 55.800

Alpargatas PP —
Antarctlca OP 25.400
Açúcar União PF 43.500
Benzenex PP 72.200
Cacique PP 38.000
Copas PP —
Ciirobrasll PP —
Fertlplan OP 8.100
LTB OP B1.000
Bergamo OP —
Arthur Lange OI'
Souza Cruz OP
Confrio PPB
Cemlg PP
CESP PP. 132.200
Docas Santos OPV 173.000
Duratex PP 13.500
Ericsson OP 65.900
Ford Brasil OP 130.200
Light OP 42.000
Moinho Santlsta OP 60.000
Paulista F. Luiz OP 52.400
Transparaná. pp 35.000
Vang PP 194.400
Magnesita OP 5.600
Petrobrás PP 1.331.800
Petrobrás ON 592.800
Phebo OP 18.000
Pirâmides Brasília PP —
Plrelll OP 10.800
Petróleo União PP 130.600
Vale Rio Doce PP 496.100
Sanco Brasil PP 363.400
Banco Brasil ">>! 81.100
Bradesco PN 143.600
Brade Investimentos PM —
Banespa ON —
Casa Anglo OP 813.500
Casa Anglo PP 140.000
MesWa PP —

Qu-mt P. Médio Evoluçio
(em mili—

1,20 1,15 1,16—
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3,31
0,99

0,88
10,45
2,08

1,40

1,15
0,57
1,47

2,15
4,10
1,85
1,65
4,45
3,17
2,03

1,10
1,18
1,26
1,06

1,50
1.50

3,30
0,99

0,86
10,37

2,04

1,35

1,13
0,57
1,40

2,10
3,91
1,70
1,62
'-,80
3,05
1,96

1,05
V
1,18
1,06

1.45
1,37

3.30 +
0,99—

0,87-
10,42—

2,074-

1,38—

1.14
0,57
1,42—

2,13—
3,99—
1,74—
1,64—
4,91 —
3,07—
2,00-

1X18+
1,17
1,23
1,06—

149+
1,47—

27.000 3,90 3,85 3.88 +

0,68
3,10
1,38
3,86
3,25
1,17
1,28
1,07
2,71
1,85
2.10
4.50
1,90
2,00

1,47
1,46
5,07

10,65
5,00
1,45

5,00
4,91

0.67
3,03
1,38
3,75
3,15
1/.4
1,24
1,05
2,67
1,76
2,10
4,30
1,70
1,97

1,46
1,40
4,8?

10,45
4,95
1,45

4,85
4,88

0.68
3,06—
1,38
3,80-
3,20-
1.16+
1.26—
1.07+
2,69—
1,81—
2,10
4,36—
1,74—
1,98—

1,46—
1,45—
4,91—

10.52—
4.97—
1,45

4,86-
4,90- -

Bolsa de Valores do Paraná
Movimento do pregão

NEGÓCIOS REALIZADOS
TÍTULOS V. Nem. Quan*. MAx. Min. Mídia Cr»
PARTICULARES
BANCOS
Do Brasil — PP o/div. 1,00 551 10,60 10,40 10,55 5.817,80
Do Estado do Pr. — ON 1,00 1.400 1,00 1,00 1,00 1.400,00
Idem — PN 1,00 15.450 1,00 1,00 1,00 15.450,00
COMPANHIAS
Adubos Paraná — PP 1,00 2.000 0,76 0,76 0,76 1.520,00
Atma — PP 1,00 2.000 0,82 0,82 0,82 1.640,00
Belgo Mineira — OP 1,00 1.000 3,93 3,93 3,93 3.930,00
Docas de Samos . op ant. 1,00 1.000 3,05 3,05 3,05 3.050,00
Fertlplan — PP 1,00 600 1,67 1,67 1,67 835,00
Lojas Americanas - OP 1,00 2.600 3,30 3,20 3,26 8.480 00
L. T. B. — OP 1,00 1.616 1,45 1,45 145 2.343Í20
Maq. Piratininga — PP 1,00 202 1,00 1,00 1,00 202,00
Petróleo Ipiranga — PP 1,00 5.000 1,0o 1,00 1,00 5.000,00
Prosdocimo — PP c-6 1,00 6.000 2,50 2,50 2,50 15.000,00
Rossi — OP 1,00 19.000 1,17 1,15 1,15 21.890,00
Sld. Hime — PP 1,00 53 0,95 0,95 0,95 50 35
Sid. Nacional — PPB 1,00 4.000 1,79 1,78 1,78 7.140,00
Sld. Riograndense - PP 1,00 1.000 3,15 3,15 3,15 3.150,00
/ale do Rio Doce - PP 1,0o 608 4,95 4,88 4,93 3.002 04

RESUMO DAS OPERAÇÕES
Ouantldadt» Cruzei.o»

Bancos 17.401 22.667,80
Companhias 46.579 77.232,59

Total 99.900,3963.9S0
I. B. V. P. 215,7
Oscilação -«- 0,51%

Das ações que compBem o I.B.V.P.: Quatro baixaram, duas
permaneceram estáveis e dez não foram negociadas.

Aqui, chances dos negócios
Eis is diversis oportunidades comerciais de firmas do exterior

que desejam comprar produtos brasileiros, segundo dados fornecidos
pela Cacex em Curitiba.

BRINQUEDOS - Universal Toya & Gifts Company — 4U6
Cunarl Street — Mcutreal H4P 1P2 Algy Gale Md. 75 Vitre St.
West — Montreal 128 — Canada.

ARTIGOS DOMÉSTICOS E PARA PRESENTES — Cardinal
China Zo P.O. Eix D. Higa Street — Carteret — New Jersey 07008

BRINQUEDOS — S. Cascudo — Jr. 2731 S. W. 30th Ave —
Miaml. Fia. 2313:* — U.S.A.

MOVEIS PARA ESCRITÓRIO — Sierra Services toe,
Virgínia — Reno Nevada 89501 — U.S.A.

MOVEIS DE MADEIRA PARA BSCRITÔRIO — Hampshire
Entreprises. 27.a High Street — Andover — Hamipshlre — Inglaterra.

TOALHAS FELPUDAS — Afetra International Corporation ~
1270 Broadway - New York, N. Y. 10061 — USA.

BICICLETAS — Wilcox International Corp. 1044)1 Pbster Ave
— Brooclia, N.. X- 11336 ~ U.SjA.

740 So-

«ymoré
Bradesco
Banorte
3. C N.
Brant Ribeiro
Bamerindus
Bio Univest
Bandeirante BBC
Brafisa
Caravello
Cotlbra
Grecil
Crefisul
Delapleva
Dale
Donasa
Fipar
Finasa
Flney
Halles
Hemisu.
I. B.
1. C. I.
Ipiranga
Lar Brasileiro
M. Brasil
Nacional
Paulo Willensem
Safra
Souza Barroa
Vila Rica
Vistacredi

1.143
2.944
O.610
2.41
0.66
2.51
0.630
1.072
3.495
1.08
0.990
0.370
1.673
1.039
0.545
1.505

0.943
2.273

0.991
1.042
0.6429
0.85
3.69
2.36
0.709
0.708
5.133
1.329

12.328
5.938
2.279
0.89i

6.873
311.0B4
15.387
20.753

387
35.404
13.890
9.130
4.703
3.116
1.073
1.027

26.826
902
410

6.081
309

78.726
2.643

29.603
535

93.183
36.361
28.236
13.127
1.887

55.644
2.030
1.47219
2.215

365
20.240

0.072

0.045

0.006
0.148
0.05
0.350

0.146
0.023
0.385

0.0136
1.23

0.502

31.12.73

29.12.72

31.03.72
31.12.71
31.12.70
28.04.72

01.06.72
15.10.72
31.12.71

31.12.72
31.12.71

29.06.72

12.71

Mercado & cotações
O mercado de câmbio iivre abriu, ontem, com o Ban-

co do Brasil vendendo o dólar americano a CrS 0,445 e
comprando a Cr§ 6,415, o canadense nornünal e o con-
vênio a CrS 6,445 e a CrÇ 6,415, a libra nominal o marco
nominal, o ílorim nominal o franco suiço, o belga e o
francês nominal, a libra nominal, a coroa sueca, a dina-
marquesa e a norueguesa nominal, o xelim nominal, o
escudo nominal, a peseta nominal, o peso argentino e o
uruguaio nominal e o iene nominal.

NO RIO DE JANEIRO
CAFÉ
O mercado de café disponível funcionou firme e

Inalterado com o tipo 7/8 safra 1973/74 cotado ao preço
de 390,00 por 60 quilos. Não houve vendas nem movi-
mento estatístico. Fechou inalterado. Coteções por 60
quilos — safra 1973/74 — tipo 2 — 415,00; tipo 3 —
410,00; tipo 4 — 405,00; tipo 5 — 400,00; tipo 6 —
395,00; tipo 7 — 390.00; tipo 8 — 380,00. Pauta — e de
Minas e do Rio — Café comum safra 1973/74 — 39,00.

AÇÚCAR
O mercado de açúcar funcionou firme e inalterado.

Entradas 21.155 sacos sendo 11.965 do Estado do Rio e
9.190 de São Paulo. Saidas 20.000. Existência 70.380 sa-
cos. Cotações por 60 quilos — branco cristal de acordo
com a .resolução n.o 2.066 do ato 22/73, de 15-5-73 —
PVU — Centro-Sul e Norte-Nordeste — 46,42.

ALGODÃO
O mercado de algodão em rama regulou calmo e

inalterado. Entradas 206 fardos sendo 75 de Minas e
131 de São Paulo. Saídas 200. Existência 1.014 fardos.
Cotações por 15 quilos — entrega em 120 dias — fibra
longa — Seridó tipo 3 — 37-00 a 37,50; tipo 4 — 36,50 a
37,00. Fibra média — Sertões tipo 3 — 33,00 a 33,50;
tipo 4 — 32,50 a 33,00. Ceará tipo 3 — 31.00 a 31,50;
tipo 4 30-50 a 31,00. Fibra curta — Paulista tipo 3 —
nominal e tipo 5 — 30,50 a 31,00.

CACAU
O cacau para entrega futura fechou com baixa de

cinco pontos a 37 pontos de alta na Bolsa de Nova York.
Foram vendidos 1.651 contratos.
AÇÚCAR
O açúcar para entrega futura do contrato mundial

número 11 fechou com baixa de 100 pontos ua Bolsa de
Nova York.

Foram vendidos 3.338 contratos.
COBRE
O cobre para entrega futura fechou com ba'jca de

50 pontos a 20 pontos de alta na Bolsa de Nova York.
Foram vendidos 2,352 contratos.
PRATA
A prata para entrega futura fechou com alta de

130 a 860 pontos na Bolsa de Nova York.
Foram vendidos 3.284 contratos.
ALGODÃO
O algodão para entrega futura fechou com baixa

de 60 a 200 pontos na Bolsa de Nova York.
Foram vendidas 1.800 contratos.
CAFÉ
O café para entrega futura fechou com baixa dè

25 pontos a 50 pontos de alta na Bolsa de Nova York.
As cotações dos principais cafés para entrega.Ime-

diata foram as seguintes:
As cotações dos principais cafés para entrega ime

diata foram as seguintes:
Santos Três  76,00
Santos Quatro  75.00
Colombianos Manizales .,  78^50
Mexicanos Lavados Coatepec ....... 7010
Ambriz Número 2 BB ...,......,.,.,^,JL,Ji 62.50

MERCADO AGRÍCOLA
Sáo estes os preço» do mercicloa atacadistas íim praças do Curi-

tiba, Sào Paulo u llolo Horizonte, segundo dados fornecidos pela Sc-
cretarla Un Agricultura - Pcpnrtamcnlo do (íconomln Rural — Sor.
viço do Informação da Mercado Agrícola — (Slma Al.A.)

AKIIOZ - (8C./00 kg) ..
Amarelão (&) 
Agulha 
FEIJÃO — («c/00 kg) ..
Enxofre Jalo 
freto Comum 
MILHO - (sc/60 kg) ..
Amarelo Híbrido 
Amarelo Mesclado 
BATATA — (sc/00 kg)
Comum Especial 
Comum Primeira 
CEBOLA — (ac/«15 kg)
Pera 
Canária 
TOMATE: (cx/25/27 kg)
Extra "A" 
Extra 
Especial 
OVOS - (cx/dz) 
Grande 
Médio 

Curitiba
M. Eatav,

120,00

M. Estúv.
100/110,00
118/123,00

M. Eatav..
00,0/70,00
15,0/25,00

AI. Estâv.
25,0/30,00

Al STstílv.
30,0/40,00
20.0/30.00
10,0/20,00

AI. Estáv.
08,00
95,00

COTAÇÃO DO
Sío Paulo
AI. l«'irino
115/M5,(I0
108/110,00
AI. EslOV.
120'125,00

M. Ehl/iv.
,M,iV,')5 00
:t;s,o/.i.i,oo

Al. Eatáv.
-10,0/70,00
3(S,0/«10,00

AI. Ertáv.
33,0/84,00

AI. ^stúv.
500/5500
40,'l/50,00
30 0/35,00

AL Estáv.
105,00
09,00

DIA U/Oa/74
B, lloriionl,.

M. Firmo' 140/160,00
120/150,00

. M. Fraco
123/130,00

180,00
. M. Firmo

38,0/40,00
88,0/40,00
M. Estáv
05,0/75,00
45,0/60,00

M. Estáv.

M. Estáv.
50,0/70,00
40,0/60,00
20,0/30,00
M. Estáv

105,00
110,00

OBS.: Arroz Amarelão em Curitiba e Sâo Ptm.o c do flpo Espe
ciai, Tipo Extra cm Belo Hori/.oíite.

HORTALIÇAS
ABÓBORA — (kü)

Proc. SP.
Seca kg — Alcrcodo Estável
Aloganga sc/40/50 kg — «terçado Estável
Hokaldo cx'í5/20 kg — Mercado Estável

ABOBIUNUA — (CX/22/2S kg)
Proc. PR

Branca — Alercado Estável
Verde — JUtrcado Estável

ALFACE — (cx 3 a 3.5 dz)
Proc. -PR,

Alercado Estivei
AIPIM — (ac/38/40 kg)

Proc. SC.
Alercado Estável

BETERRABA - (Alaço)
Proc. PR.

Alaço 3/4 cabeças — Mercado Estável
BERINJELA — (cx, 12/15 kg)

Proc. PK/SP.
Alercado Estável

CENOURA — (cx/25 kg)
Proc. PR.

cx/25 kg — Alercado Es-tá*cl
Amarrado — Alercado bstável

CHUCHU — (c.^25 kg) •
Proc. PV.

Alercado Estável
COUVE FLOK — (dz)

Proc. PR.
Graúda — Mercado Fstávcl
Média — Mercado Estável
Aluída — Alercado Estável

ERVILHA — (kg)
Proc. PR/SP.

Torta — Mercado Estável
PEPINO — (cx.25 kg)

Proc. PR/SP.
Graúdo — Alercado Estável
Conserva — Alercado Estava]

PIA1ENTAO — (cx/12/13 kg)
Proc. PK/SP.

Mercado Eatárel
RABANETE — (dz de Maço c/6/7 ua'da<Swy

Proc. PR.
Mercado Estável

REPOLHO — (dí/sc)
Proc PR.

Dúzia - «Mercado Estável
sc/40/45 «.t _ Mercado Firmo '

TOMATE — icx/26/27 fcg)
Proc. PR/SP.

Extra "A" — Mercado Estável
Etxtra — Alercado Estável
Es-pccial — Alercado Estável

VAGEM — (Ve)
Proc. PR/SP.

Alacarrão — Alercado Estável
Campineira — Mercado Estável

AVES OVOS RAÇÕES
AVES — (Abatidas) (kg)

Proc. PR/SC.
Frango — Mercado Bstável
Galinha — Alercado Estável

AVES VIVAS — (kg)
Proc. PR.

Frango — Alercado Estável
Galinha Pesada — Alercado Estável
Galinha Leve — Alercado EstávelOVOh) - (cx/30 dz)

Proc. PK/SP.
Extra — Alercado "Estável
Grande — Mercado Estável
Alédio — Mercado Estável
Pequeno - Mercado Estável
Industriai - Mercado Estával

OVOS UE COUORNA (cx. 2 dz)
Proc. PR.

Mercado TCstável
PINTOS DE UM lha - (Unidade)

Proc. PR.
Para Corte Merc Estável
Para Po*tura ..- Mercado Estável

RAÇÕES P/COlILHOs ~ (sc/40 kg)
T-roc. PR/SP

Crescinieni- - Alercado Estável
RAÇÕES P/EQUtMJS _ (5C-4fj kg)

Proe. PR/SP
„. JEsl,ccial Granulada — Mercado Estável.RAÇÕES P/AVES - (se/25 kg, 

c,-",v'"'

Proc. PH.
LINHA DB POSTURA
P/Pintos — Mercado Estável
P/Frangos — Mercado Estável
P/Poedelraa — Mercado Estável
P^Reprodutoras — Mercado EstávelLINHA DE CORTF.
P/Corte Inicial — Marcado EstávelP/Corto Final — Alercado EstávelCONCENTRADOS
P/Postura — Alercado Estável
P/Corte Inicial — Mercado Estável

DAn«VÜ.0-rte Final - Mercado EstávelRAÇÕES P/SUINOS - < se/25 kg)
Proc. PR.

P/Lelt8es — Alercado EstávelCONCENTRADOS
P/Bngorda — Mercado EstávelFRUTAS NACIONAIS

ABACATE — (cx/queresene)
Proc. SP.

Mercado Estávol
ABACAXI — (dz/c-O

Proc. SP/Mç
cx/10/12 Ffjs — Alercado EstávelDúzia da PBA - Alercado
AUneiro Dúzia — Alercado

AAIEDCA — (cx)
„. Proc, PR.t>ta. Rosa cx/queros. _ Mercado pCfá.,iSta. Rosa cx/7 kg _ MeSSrPESCADOS «ercaoo EstávpJ

CRUSTÁCEOS — (kg)

. „ , Proc. PR/RS/SC
cZlTr. ?,?üd° 

- Meread<> EstávelCamarão Médio - Mercado BstáveíCamarão Pistola — Alercado p< ;PEIXES D-AGUA SALGAoü[ 1° ,^WI
c .,, ,. proc- 'R/RS/sc.
bardinha — Mercado Estável
Tainha — Mercado Estável
Corvina - Mercado Estável
Pescada Branca - Mercado EstávelPescada Amarela - Mercado EstávelPescadinha _ Alercado Estável

Bagre — Mercado Estável
Parati _ Mercado Estável
Aachova — Mercado Estável

0,80/0,80
t5,0/20,00
L5,0/22,0O

SO'35,00
15/2500

8,00/12,00

15,00

1,50/2,00

15/20,00

40/60.00
0,30/1,00

10/12,00

35,00/50,00
20,00/30,00

6,00/8,00

S,00/5,00

¦iO/40,00
25,00/45,00

10,00/18,00

8,00/6,00

12,0/18,00
20,00/30,00

30/40,00
20/30,00
10/20,00

3,00/4,00
2,00/3,00

5,40/5,85
5,00

'1,50
4,50
4,00

toi,oo
93.00
95,00
84 00
06,00

2,50

1,00
Ausente

40,50

32,50

26,2i
20,92
21.43
21,86

27,99
25,93

28,09
36,33
86,34

25,31

35,06

25,0/30,00

20,0/24,00
Ausente
Ausente

40/50.00
20,00

34.00
25.00
60,00

s.co
9,00
450
16.00

Ausente
8,00
5,00
6,00
7,00
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a Gerencia de Oi>craçõca de Cambio do Banco
trtil. tendo em vista dccisSo do Conselho Mo-

uilo' Nacional, expediu, ontem o comunicado
r «am 233' ntravés d0 ^unl roduz do us* EU0 Para
ííss *'50 Por tm,ol<*da F°B* o» quota de contribulgUo
jnddente íiobro un exportações -te carno bovina
irescii ou rcsMada, ou ainda, congelada sem osso
uu jesossadn.

I

Esclarece o comunicado quo essa redução so
«nlica às exportações cujos embarques tenham si.
,i0 nrocessndos após o dia 10 do fevereiro do cor.
.•dito mio, ao amparo de contrato de cambio ceie*
brado posteriormente àquela data.

po acordo com a docisSo do Conselho Moneté-
rio Nacional, as exportações de carnes bovinas con-
ecladaa resfriados ou frescas, porém com osso,
continiiarfto sujeitas à quota do contribuição do

US$ 800 por tonelada FOB, do conformidade cora
o disposto no comunicado Gocum 227.

ÍNTEGRA
Diz o documento, oxpcdldo ontem:
«Levamos ao conhecimento dos interessados

que, na forma do dollberaçSo do Concelho MonctA-
rio Nacional, do 10/02/74, a quota do contrlbuiçào
indicada na alínea «a», do Item 1, do comunicado
Gccam 11.0 277, do 20/11/73. quando lncldonto bo.
bre carnes bovinas da posição 02-01, subposlçüo 01,
itens 02 u 01, a que se refere a resolução n.ó ....
CBN-12, de 16/01/74, do Comitô Brasileiro do Mo-
monclatura, passa a ser do USS 250 00 ou seu equi-
valente em outras moedas, por tonelada FOB.

As presentes normnB se aplicam ú exportações
com embarque processado após 10/02/74, ao ampa.
ro de contrato de cambio celebrado posteriormente
àquela dutn».

da carno
Classes produtoras vão

iniciar "rush" em 1974
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O presidente da Associação Comercial de Londrina, participou da última reunião da Federação das
entidades de classe, em Curitiba, onde foram formuladas as principais bases de um grande pro-

feto de trabalho em comum das duas entidades.

Dentro de um programa
de fortalecimento das li-
deranças empresariais que
está sendo desenvolvido
pela Federação das Asso-
ciações Comerciais, lide-
res de Curitiba e Londri-
na começaram a acertar
os ponteiros. O sr. Olavo
Ferreira, deputado, presi-
dente da Associação Co-
mercial de Londrina, ai-
moçou com a diretoria da
Associação Comercial do
Paraná, em sua última
reunião, no Grande Hotel,
onde foram formuladas
as principais bases de um
grande projeto de traba-
lho em comum das duas
entidades, sob a égide da
Federação classista que
tem em vista, ainda este
ano, um grande "rush"
das classes produtoras em
favor de medidas ia alto
interesse da economia pa-
ranaense.

O primeiro passo desse
esforço de contar com a
presença empresarial nas
decisões fundamentais, pa

ra o Estado, foi iniciado
com a campanha de todas
as Federações (Associa-,
ções Comerciais, Indús-
tria, Comércio, Comércio
Varejista, etc.) junto ao
presidente Geisel para que
em seu governo fossem
incluído* representantes
paranaenses, numa reivin
dicaçâo considerada das
mais justas pela própria
posição estratégica da
economia paranaense fren
te à realidade nacional

RESPONSABILIDADE
Reconhece o sr. João

Chalbaud Biscaia, presi-
dente da ACP, para con-
cretização do projeto em
apreço, que os empresa-
rios do Norte e do Sul não
podem mais ficar divot-
ciados, como vinha acon-
tecendo até então. Curiti-
ba e Londrin-r. (a primeira
com a responsabilidade de
liderança das Associações
Comerciais) viveram es-
tes últimos anos separa-
das, apesar de constitui-

1

com o

economia
sua viagem
aérea
e um
invesíimento
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"ÍNSTÍTUIÇÕES FINANCEIRAS ITAÜ EA VARIG ACABAM DE FIRMAR UM CONVÊNIO QUE

PERMITE A AQUISIÇÃO DO VALOR DA PASSAGEM AÉREA EM 20 MESES,
DANDO APENAS DOIS PASSOS: mWW" """¦"--

..;.;-. y.-:.'.:...... >.y,;.; ;Vs^Sw

PRIMEIRO PASSO
Você paga no Banco 10 prestações mensais,
antecipadas e consecutivas, as quais lhe darão um
rendimento certo.

SEGUNDO PASSO
O saldo devedor será financiado em outros 10 meses
e a- renda do seu-investimento cobrirá
as despesas financeiras.

Sua viagem poderá ser feita, nas linhas nacionais
e internacionais da VARIG, antes mesmo de ter
completado o primeiro passo.
Neste caso, o financiamento será feito à parte,
imediatamente e sem prejuízo dos rendimentos
auferidos até então - com a vantagem de não haver
nenhuma taxa de inscrição ou de expediente, nem
mesmo de cancelamento.

\

Itaúj

~>

Instituições
Financeiras Itaú

CONSULTE SEU AGÊNTÍ DE VIAGENS OU A 
"V^igi 
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rem o binômio mais ex-
pressivo em termos de con
centraçâo econômica do
Paraná.

O convite formulado ao
sr. Olavo Ferreira, presi-
dente da Associação Co-
mercial de Londrina obje-
tivou exatamente discutir
esses aspectos. O líder em
presarial do Norte tinha
também os mesmos pon-
tos de vista, de modo que
a reunião serviu para ma-
terializar o inicio de ope-
rações conjuntas nas
quais o nosso empresaria-
do, unido, possa postular
por causas transcenden-
tais para o Estado. Como
resultado disso, Curitiba e
Londrina deverão subscre-
ver um extenso memorial-
estudo que já está sendo
elaborado, sugerindo solu-
ções definitivas para o
problema da cafeicultura
paranaense a partir de
uma fórmula prática e
global de combate à ferru-
gem.

Normas para
exportações

Para aperfeiçoar as normas
administrativas que regem as
exportações, a CACEX baixou
comunicado agrupando os pro-
dutos destinados ao Exterior e"i
três categorias: mercadorias de
exportação proibida; mercado
rias dispensadas da exigência
de Guia de Exportação; e mer-
cadorias sujeitas a emissão de
Guias de Exportação.

Entre as mercadorias cujas
exportações estão proibidas, es-
tão aves e animais silvestres, a
lagosta com dimensão inferior
a 120 mm, o mel de abelha, ca-
rapaças de tartaruga, palmito
fresco, castanha do caju, com
casca, pimenta do reino, caro-
ços de algodão e babaçu, ms-
mona em bagas, sementes de
oiticica, cana de açúcar, menta,
óleo de menta em bruto, peles
de animais silvestres, sísal con-
siderado como refugo, sangue
humano e obras de arte produ-
zidas no Brasil até o fim do pe-
ríodo monárquico.

As mercadorias que, para
efeito administrativo, estão su-
jeitas as Guias de Exportado
foram divididas em 4 catego-
rias;

1) — As que dependem do
prévia autorização de outros ór-
gãos governamentais, como as
armas que dependem de autori-
zação do Ministério do Exército;
as que dependem da aprovação
prévia de preços, pela CACEX,
sendo livre a quantidade a ser
exportada, como a castanha do
caju sem casca, a piaçava, o
mentol, o sisal, a cera de car-
nauba, o óleo de mamona, ba-
nanas e abacaxi.

2) — Sujeitas a controle pré-
vio da CACEX, para aprovação
de preços e quantidades, que
será exercido através de regis-
tro prévio obrigatório, que po-
dera ser aceito totalmente, ou
ter sua quantidade limitada, po-
dendo ainda a CACEX estabele-
cer o preço mínimo do produto.
Neste esso, está a maioria dos
produtos relacionados pela
CACEX, entre eles a carne bo-
vina, batata, feijão, sementes
de amendoim, farinhas de soja
e algodão, massa e suco de to-
mate, tortas e farelos de amen-
doim, babaçu, caroço de algo-
dão e soja, misturas de legumi-
nosas, matérias plásticas artifi-
ciais, matérias-primas utilizadas
para exportação de papel e ai-
godão.

3) — Os registros deverão ser
feitos mediante apresentação de
documentação comprobatória,
inclusive, quando for o caso, o
de natureza cambial, no prazo
de 10 dias corridos, contados a
partir da data da negociação
com o Exterior, e quando se fra-
tar de produtos sujeitos a con-
trole de preços e quantidades,
as operações de compra e veii-
da não serão reconhecidas nerr
aceitas sem o registro prévio
obrigatório, mesmo se ampara-
das por cartas de crédito ou
contratos de câmbio.

4) — As mercadorias isentas
de requisites prévios, como
curiosidades e bens de consumo
adquiridos por turistas, sem li-
mitacão de valor e auantidade.

Bancos e Financeiras
i L , N Ir

Grupo Ipiranga:
Convença® dia 22
Parece mesmo que todos os caminhos financeiros

estão desaguando no Paraná. Esses bohs ventos trarão
agora a Curitiba a partir do óia 22, todos os "higs" do
Grupo Financeiro Ipiranga para uma Convenção Es-
tadunl de Vendas do Grupo. Aliás, a agencia do Gru-
po Ipiranga no Paraná é considprada uma das melho-
res do país tendo ganho, no ano passado, e pela se-
gunda vez consecutiva, o troféu "Júlio Miranda", em
função do excepcional índice de produtividade obtido.
José Ferreira Soares, gerente **eral do Grupo Ipiranga,
revela que a Convenção do dia 22 reunirá todos os
agentes que operam em território paranaense para
debate sobre os principai** pro-etos mercadológicos do
ano e formulação da política de ação para 1974, ano
que, sv.gundo c!e, se apresema como de excelentes
perspectivas para o sistema financeiro e para a eco-
'lomia de modo geral. Seguiuir, suas informações, es-
tarão em Curitiba dia 22 os st s. Lúcio Flávio Baioneta,
diretor gerai de Produção; Eduardo Ramos, diretor na-
cional de Renda Fixa e Soigic* Alfredo Hortmann, di-
retor nacional tíe Incentivo:: Fiscais e Vendas Exter-

Soares S Convenção.

Ainda do Grupo Ipiranga: Informa José PerrWia 8oa
res que a Coordenação Nacional de Treinamento do GF.
resolveu criar no ParanA em caráter permanente», \»ma O'
rência Regional de Treinamento destinada a treinar seus
agentes dentro dos modernos processos de «marlietTig
Sua instalação deverá ocorrer nos próximos dls.s.

E as previsões quanto ao comportamento da Infla-
ção Já começam a trazer suas conseqüências: ontem, err.
Brasilia, o quase ex-presidente do Banco Central, Ernane
Galveas. anunciou que o novo Governo terá que fixar no-
vas taxas de juros, pois as que estão em vipor não corre*,
pondem em nada à realidade atual, nem mesmo à do ano
passado. Esclareceu que as atuais taxas foram - ílxadar
em 1973 a partir da suposição de um teto Inflacionário dc
12%, o que não aconteceu. Como r-ara este uno o nivel de-
verá ser superior a 30%, as atuais taxas estão completa-
mente obsoletas. % ,

Segue hoje para Mato Grosso o diretor regional dc
Banco Lar Brasileiro sr. Burgahrd Klmz juntamente com
a equipe de técnicos assessores da Carteira de Credito
Rural da agência A comitiva irá fazer contatos de g:an
de envergadura com empresários paranaense-3 que possuam
ramificações de empreendimentos agropecuários na regíã«i
Centro-Sul de Mato Gresso. Eites empreendimentos cem
preendem principalmente pecuária de corte, soja, arroz t
trigo. Segundo informação do gerente adjunto do Bancc
sr. Jacob Cristiáiio a impot tância a longo prazo dessp-:
contatos, decorre de previsãc dos administradores õo Ban-
co Lar Brasileiro, de aue, er.i menos de dez anos a regia',
centro-sul. de Mato Grosso poderá vir a ser um polo de
desenvolvimento agrícola.
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Babot fica no BASA.

Jorge Babot Miranda, ex-retídente do BRDE, ex-diretor do
Banco do BrasU e que todo o mundo supunha que aasiColria u
presidência do BB, deddlu íícar mesmo na Amazônia. Aceitou c
(Xinvite que lhe íol formulado para permuuecer a frente do Ban
co da Amazônia, posto que vinha ocupando liâ dois anos. Ness
período em que ntímlnistam o BASA Babot teve um desempenhe
considerado multo bom marcando seu trabalho com uma séri» dr
projetos que vtsa-»a basicamente a atraçSo do interess-e naciona'
para a Amazônia, especialmente do empresariado. Foi ele o idet»
lizador das promoções. <0 Sul vai ao Norte» e «Seminário di
Amazônia-», enje outras.

O Banco Itaú América S/A, fez esta semana em Curltibf». .¦
lançamento do seu plano especial de financiamento de viagiíns
«O Plano de Economia ItaúVarig», que está em vigor desde c
ultimo dia 4 O plano permite basicamente a aquisição de pau-
sagens aéreas am 20 meses, através de uma operação compreen-
dida em duas etapas: a primeira (Plano de Economia), consistira

» pagamento de 10 prestações mensais antecipadas e consecutl-
vas, ao Itaú, qur> investirá a quantia recebida eai renda fixa; r
segunda (Plano dt- Financiamento), consistirá no pagamento d.
saldo devedor, em n.als 10 meses, após a viagem. O plano destina-
se 4S mais diví^-f a» fnivas do mercado, como estudantes, profls
siona.fl liberais professores, casais em viagens de mlpcJas, pat-sa-
gelros ipdlvlduiir, tornando as viagens bem mais acessíveis, pois o
financiamento é feito pelo valor da passagem * vUt»,
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Enfoque

A cidade está vazia e
HS HOÍICiü _J

mW

Desde citem já sc podia observar o
grande vazio provocado nus meios politi-
cos da cidade, com o deslocamento de
suas estrelas mais cinlila.ij.e_ rumo ao
Planalto Centrai. Govermdor, secretária,
de Estado, parlamentares e um par sem
conta do áulicos e membros do segundo
escalão, ficara? pelo menos ité domingo
em Brasília. Embora a povse srja na sex-
la-feira, a prtsença de mtÜ-ares de con-
vidados e políticos de 'odas as regiões*
do país contribuirá para uma permanôn-

Estudantes & reitor
Novos ventos sopram nu

Reitoria da UFP: quando foi
a Brasília convidar ¦> pro
fessor Ne.vlon Sucupira para
proferir a aula inaugura! da
Universidade, o reitor Theo-
doclo Atherlno fez-se acom-
panliar de um universitário,
este representando u corpo
disojnte.

O resultado riesre anitrosa-
nento mostrou-se num fato
surpreendente: o auditório dai
Roi toria c-steve tomado, por
uma platéia atenta r com
nitida predominância de ur.l
versltarlos. Aconteceu o con
trãrlo do q'ie nirmulmenle
ocorre com aulas inaugurais,
das quais os estudantes pare
cem fugir c que tilo prcstl
yirtdas, quase sempre, só por
professores.

cia mais alotifjjda, em btisa.-n de conta-
tos, por parte daqueles nue ,'oram pre-
•senciar o acontecimento do ano.

No Palácio Iguaçu e Assgfnbloia Le-
gislativa, "quahf- todas as norícias estão
viajando", comentava ontem um jorna-
lista desolado cm as Inúmeras incursões
que empreender?, nas árejs do Executivo
c Legislativo _m busca d? 'hformações.
E outro pròpasicnal da rr.prensa com-
pletava: "E quem não está viajando esti
na muda.."

.-'fe B^^ajiK1 "' *%S/.i;. ' , : ífijL
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Thcodccio: diálogo é garantia dc público na aula Inaugural

da UFP.

Convidado especial
Afora oi convidados Institucionais — governa-•for, presidente da Assembléia e presidentes, de tri-

bunais —, o engenheiro Ivo Arzu.i Pereira t'oi
certamente um dos únicos paranaenses c mercer
convite do general Emérito Geisel pari a recepção
no Palácio dos Arcos, sexta-feira. Ivo, ho|e fran-
camente voltado para a Iniciativa privada, preside
o grupo GTA, que «aulda de planejamento tmpraa-
sarlai e promove contatos com organismos e cor-
corações de alto nivel, em todo o mundo.

'¦¦¦¦ :¦¦'•;¦ /yyy.0-/y0y '.Ay/l

'«¦H_HH_l_?ii¦¦•-¦
- - WESE^EÊr-

^ „^^_^-_f_ffll^-_^__^_^_r^7 ^^%9%&%SmWmm\

'^ffl-^-i-al^fli^^F'' " IBS
WBmBFyty^ M

mwBkWk, "^ ¦ h-y'-y
9_E8S ^BBBÊfa*. ¦ '^¦¦'¦'''- '¦-'."¦¦¦; ¦..{

I fefe'__H_Bs:* /' fe?J_"'¦'' :'•¦•¦¦ ~M
fy^ywjm 4_1ÍÉI____
¦.'/*?;.. ¦*/:-&;. -. "è'i/'". X^Ii^MBé-_BBL -

Álvarot o confessor

A Igreja não aboliu nem cogita de abo-
lir a confissão aurieular, substituindo-a pela
comunitária. O que está havendo i maaita con-
fusão em tomo do assunto, já que a Santa
•S_ — em situações especiais — permite ao
católico receber a absolvição comunitária

—oOo—

Ao contrário do que tem sido abordado
rela Imprensa local, a Assembléia do Eplsco-
pado do Paraná não vaf decidir sobre a per-
manència ou não da confissão, matéria qus
não lhe compete. Mas — podem anotar os
leitores — ao final do encontro os bispos d».
verão dar a conhecer um documento, que cn-
rm outros temas, procurará revigorar o sen-
tido da confisfSo. E' ocioso lembrar o valor
até tt*r*ipêutÍco da confissão, sob o ponto q-,
vista psicológico, já que funciona como uttit
espécie de catarst.

—oOo—

E se ainda resUr al>,-um_ dúvida, repor-
temo-nos ao último número do semanário"Voz do Paraná,", que dá conta do retorno *Curitiba do famoso confessor Frei Álvarofranci?cano. Ele — lembra o Jornal — é ura'apóstolo do confessionário. Está _ disposição
aos padres, seminaristas .freiras religiosos efiéis em geral na Igreja do Bom Jesns, parastendê-los om confissão.

Ivo Arzua: a honrosa deferêneia do general
Ernesto Geisel.

Para o que sai
Funcionários da Secretaria de Fazenda,de todos cs níveis, vão hemenasear o wMaurício Schtilman. com jantar no ClubeCuiltibana. Às 20h30m!n rie hoje

Com a provável designação do sr. Af-fonso Alves de Camargo Neto para a S-3-cretária da Fazenda, em substituição aScí-.ulman, as indagações concentram-se emtorno de quem ocupará a presidência doBanco do Estado do Paraná. O nome do sr.Celso Saboia — ao que consta, também iaãic.açao para uma diretoria do Banco Centrai — é um dos mais insistentemente ci-s»dofi.

Quem disse que a confissão está morrendo?no nom Jesus há um confessor famoso.

1NOCOOP muda
Presidido pelo engenheiro Eu-

ro Brandão, o Conselho Adminis-
trativo do INOCOOP-PJl indicou
o engenheiro Otto Hildebrando
Doetzer para ocupar o cargo do
diretor-técnieo do Instituto de
Orientação ás Cooperativas Ha-
bitaoionais no Estado do Pam-
ná. O indicado aguarda, ago-
ra, a homologação de scaa nome
pelo Banco Nacional de Habita-
ção para assumir o cargo.

Televisão & debates
Viria» instituições etilturais —

ataaaio os Departamentos de Co-
anunicação das Universidades
Federal do Paraná e Católica do
Paraná — apoiam a Semana tle
Televisão da Baviera, que «e in!-
cia dia 18 próximo, om Curitiba,
eom um amplo programa a ser
desenvolvido pelo Dr. Flemire".« local da realização será o au-
dilório tia Reitoria cia UFP. -Vléan
de palestras c exibição dc fil-
mes, haverá debates com pro-fissionais da TV e alunos de
Comunicação.

I I I I

."eré, nma oportunidade rar»— oferecida particularmente aos
iosbof meios universitários —
para o conhecimento de uma
das televisões mais avançadas do
mundo. A criação e produção
dos programas serão focaliradoe
em todos os seus detalhais.

Ainda de viaturas
O general Mario Portes Tm-

tende adquirir, este ano. uma
(Vota de mais 120 novas viatu-
ras para a Polícia Civil, o que
completará um total de 413 no-
vos veículos entregues em tratas
anos. aSsta meta é irreversível,
traasmo porque, nos próximo»
dias, esta aquisição a^rá ohleto
de reunião do conselho do Fun-
do ISspeciat de Rcequipamento
Policial, ór^ão financiador da

política dc compras na área da
Policia Civil. Ao encerrar sua
gesatão, o general Portes preten-de deixar, aos órgãos de segu-
rança, uma frota nova de apro-
xlmndamentc 500 viaturas, in-
cluintlo Polícia Militar e Detran.

Além da oferta
O jatão fretado pelas enti-

dades empresariais do Estado
especialmente paa-a levar repre-
set-.tantes das classes produtoras
ã pesse, amanhã, acabou se lor-
nondo pequeno — embora seus
Ía2 lugares. Tal foi o volume de
solicitações de autoridades cs-
taduais interessadas em Integrar
a caravana que a ACP, poroxomplo, viu-se obrigada a dei-
xar de {ora duis de seus direto-
res, dando lugar a representan-
tes do Executivo,

Três grandes grupos
Ainda neste mes, tres gruposindustriais de porte internacio

nal, estarão assinando compro-
misso ete localização na Cida-
de Industrial de Curitiba, am-
pliando assim a relação das 14
empresas já em fase de im-
plantação na CIC — a maior
obra do prefeito Jaime Lerner.

Para que se tenha idéia da
importância das tres indústrias,
basta que se cite a área cons.
truida que ocuparão: 200 mil
metros quadrados.

Ainda da Cidade Industrial:
em duas semanas a URBS da.
rá. inicio a implantação do sis-
tema viário da Cidade, com
prioridade pnra as vias direto-
ras.

das diretorias da Empresa Bra-sileira de Turismo — EMBRA-
TUR. O atual superintendente
da PARANATUR, sempre queindagado sobre o assunto, cx-cusa-se de abordá-lo. Prefere
o silêncio quo no entender deobservadores, pode ser sintomatambém de sinal verde.

Papel de cada um

Oraci Gemba começou a distribuir, ontem à noite, n^Guaíra os papéis para a peça«Marat-SadeatV próxima reali-zaçao do Grupo Momento, liderado pur ele e Iara SarmentoDepois da distribuição, houveensaio público presente muita
gente de teatro, o espetáculoestreia dia 12 de maio e depoisde temporada aqui deverá ex-cursionar para fora do Paranáas transas necessárias à <atour'neea» já tiveram inicio.

Com exclusividade

Um dos bons decoradores-
projetistas de Curitiba, De An-drade é o encarregado da de-coração do apartamento de cobc-rtura do Edificio Geminipertencente ao Sr. Nelson Tor-res Galvão, diretor.prcsidente
da Comissária Galvão S/A. Oapartamento _ que mede 300m2 — terá objetos de arte edecoração exclusivos as pare-des revestidas com tecido dedesenho único e móveis emcerejeira, com alunas toquesde mox.

Na EMBRATUR
Há quem garanta que GH-

berto do Abreu Pires está pra.ticamsnte convidado para uma

A propósito de cobertura: o
decorador De Andrade adquiria.
o apartamento de cobertura do
Edifício Villas Boas, outro em.
preendimento da Galvão.

Asfalto na Marechal já em maio
Ate o mõa de maio ae obras de pavimentação asfulUca da pnmeu-fi etaim __ ,__ Marecnal Floriano Peixoto deverão estarconclmutus c, ju tm seguida scrào iniciados os serviços de exe.cuçko uu sesur-du ttapa que compreende o trecho que vai tía Pra-ça Jouqulm ilcratleu Oe Almeida Tornas atía primeira paralela Sulda rua Paator Canos franlc. Enquanto isso, n Companhia deUrbanização d.- Curitiba anunciou paru o final deste mes a con*clusao dita obras quo estão sendo realizadas nas traiuvenais davia rápida Estruturai Sul, entre a Guararapes e a Bororós.importante uctsso a Curitiba e Uguçao com o Aeroporto Aíoneo Pena, a Maretlial Floriano, aloni dc ter repavlmentada suapista atual efita ganhando duas pistas laterais dc nove metros delargura cada u.nk> destinadas ao trafego exclusivo do veículos Apista central, com-sete metros, será exclusiva ao transporte pc.sado c ônibus. O segundo trecho da via. Incluído dentro da terceira pnorldado dr Plano Ordmurio de Pavimentação uaá tuaconcorrência assinada nos próximos dias

CKM Qülf OMETROS
O Flano Ordinário du Pavimentação que, rm apenas 18 mc-ses pretende entregar asfaltados cerca de 100 quilômetros aeruas, tem por oUjetlvo a comnicnicmaròo do Sistema Viário Ba-Uco Ua Cidaae, configurado ao longo das vias estruturais ruasde ligriçao entre ajuirros, coletoras e vias de fechamento de ma-Bia. Os 24 quilômetros que compreendem a primeira etapa deve.ruo estar concluidos até o final do mes. As ruas Aevr Gutna-riifs o Estevio Eailão, as primeiras que foram iniciada.-- po'excm-ilo, Ja estão em condições de utilização pelo trafego d-' r«l-culos restando dperaa as obras finais relativas ao paisagismo.O POP apresenta uma característica importante: os traba-lhas sao executado* em convênio eom a SSanepar que realiza asobras oe galeria dc águas pluviais. O morador beneticiaao re-cebe a rua ja apresentando calçamento, paisagismo, arborizaçíoe demais melhoriaa;. *
A segunda ttapa do POP, que abrange cerca de 30 quiloaaie-tros na região Norte da cidaae, também está sendo tocada cmritmo acclera-to pela Companhia de Urbanização de Curitiba -URBo, empresa que recebeu da Municipalidade a incumbênciaainda para a un>.nntação da Cidade Industrial de Curitiba e Terminais de Trar.syirte de Massa.

Curitiba inaugura
3 núcleos sociais

O setor de Educação da Prefeitura de Curitiba, viuentregar três novos natcleos comunitários nai próximas se-manas dentro da programação geral comemorativa ao aomverfârio da cidade. Aqueles estabelecimentos funcionarãoainda no atual ano letivo, a;endendo a diversas -eglfjes qutlem como esntro a Vila Aurora, Vila Tapajós e Vila doSitio Cercado.
Dois núcleos deverão ser entregues no próximo dia28, na véspera do aniversário da cidade, oue fa_ agor>.31 anos de sua lundação. O Núcleo Comun.tário de VUaAurora terá quatro salas de aula e o do Tapajós seu sa-las de aula O contrato de empreitada vence dia 28 d"corrente, e as obras indicam que serão concluídas dentrodo prazo, pelo seu estágio atual. .Tá o Centro Comunitárirde Sitio Cercado, com duas íalas de aula estará pronto antes desse prazo o qual aierá Inaugurado p posto a funcio-nar em seguida, também cemo parte das festividades ah:sivas ao aniversário da cidade
OS NOVOS NÚCLEOS
Com 720 metros quadrados, o Núcleo Comunitário V1Ia Aurora terá capacidade para 1-30 alunos por turno. 0estabelecimento de easino está localizado entre aa rua1;Luiz Leopoldo Landal, Fior.ivante Slaviero e FranciscoFuaet, no Novo Mundo, atendendo à população qua rt»id-jnaquele bairro e mais os moradores da Fazeradi-ilta, CupãrR.i^o. Vila No.-asa Senhora da Luz, Vila Ipiranga e osrtf:tio bairro dc Por/ío.

O Núcleo Comunitário Tapajós, com capacidade para210 alunos por turno, runclonará com s=is salas 3e aulanuma área de 1.422 metros quadrados. Custa ao.s cofres
municipais CrS 442.480,09. Localizado na Vila Hauer, onúcleo está no quarteirão íormado pela rua Flávia 3or-let. rua nc 11, rua n.o 13, :ua n.o 4 e rua Humbeito Cicarino. Alõm de attnder ã população de Vila Hauer aten-rit-rá ainda os moradores dj Boqueirão. Xaxim. Vila Lir.dóia e Vila Fanny.

SITIO CERCADO
O Núcleo Comunitário de Emergência Sitio Cerzzár

localizairio lão bairro do mermo nome, atenderá parte do
Pinheirinho e m?ls os bairros Tatuquara e Umbará. Co~.
duas salas de aula, terá capacidade para vo alunos porturno. O custo teta", é de CrS 173.737,70 Está localizado
nas proximidades ria subestação da Copei rio Pinheirinho.

Os núcleos que serão entregues no firal deste mês,
dentro das comemorações de aniversário da cidade, ccr.itriúdos nos mesmos moldes de outros já em funcknamen
tó em Curitiba, atenderão não só aos alunos, mas tam
bém à comunidade, possuirão atendimento sanitário, der.-íárlo e assistência médica preventiva.

ânuário gráfico é
iniciativa loca

Duas empiesai curitibanas, unia editora e uma impressora,
são as responsaik\s pela primeira pub/ícaçáo de um Anuario Bra-'"
slleiru de Ar;?j Graiicas, constituindo uma fuçaniia inédita no
editorial ismo tiacional pela qualidade grafica apresentada e peloconteúdo redacional com ampla e eclética comunicação.

O anuario jà et-tá sendo distribuído em todo o Pais pela edi-
tora. Comércio de Livros, Representações e Publicidade Face
Ltda , publicação que inclui «Guia do Impressora-, e «índice de
Prudutos», elementos preciosos para a industria gráfica brasa-leira. A tniciai<vo de publicar um anuario brasileiro de aru=s
gráficas íoi da Editora Face.

Além das rrportagens ttjcrucas, o Anuario contem artigos quedeverão orlen"ir pesquisas de estudantes de escolas de Comunl.cação e Jornalismo, como eOrigem da Impressão--, «Evolução daArte de Imprimira. cNossas Maquinas Já Trabalham no Exterior>,<A Crise da Noticia» e outras. A impressão é da Impressora Gra-fo, também áe Curitiba.
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O Anuario Brasileiro de Artes Gráficas, iniciativa curitibana,
ja está sendo distribuído para o Brasil inteiro.

Loteria Federai
Foram os seguintes os resultados da extraçãode ontem da Loteria Federal:
l.o — 06.054 — São Paulo — 550.000,00Z.o — 11.729 — São Paulo — 60.000,003.0 — 45.514 — Paraná — 30.000,004.0 — 14.754 — São Paulo — 20.000,00S.o — 25.156 — São Paulo -- 10.000,00

FUNDAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DO INDIGENTE
Balanço Geral realizado em 31 de dezembro de 1973

ATIVO

IMOBILIZADO
Móveis e Utensílios para Escritório 17.249,00
Outtoai Materiais Permanentes 0.529,09
Imóvelb 298.680,30
Construção de Edifícios Públicos 171.697,31
Viaturas 52.517,60
Ferramentas o Utensílios p/Olidna 16.753,04
Fcnamentas e Utensílios p/Obras '... G.487,88
Material de Alojamento 24.528,85
Utensílios de Cosinha 7.273,03
Coelheitas 3.860,96
Moinho '.'.'.'..'. 19-228,68
Utensílios Diversos 7.330,87
Equipamentos Industriais 43.866,20 678.002,61

REALIZÁVEL
Eslcque 7.360X10 /
C C Diversas 569,36
Tílulos a Receber 40.000,00 47-929,36

DISPONÍVEL
Caixa  I 25.373,2i.
Bür.co do Estado do Paraná S/A 134,20
Banco Macional S/A 25.004,52
Banco Sul Brasileiro S-A 71 00
Banco do Brasil S'A 5.177,76
Caiixai Econômica Federal d0 Paraná 70,00 55.830.7Í

PROJETO "EZE"
Banco 8amerindus do Brasil S/A 415.207,2a
Preparação do Tc-rteno 8.000,00
Construção das Casas, Centro o Oficinas .' .... 57.252,79
Máo de Obras das Construções 6.910,00
Ia f-2e?!rutura 16.344,8o
Mão do Obra 5.865,00
Gastos Adicionais de Construção 45.800,53
Equip. das Casas, Centro e Oficinas 155.718,62
Impaevistos ./ 855,00
Despesas Bancárics 1.703,22 713.657,25

TOTAL DO ATIVO " 1.495.419,95

PASSIVO
NAO EXIGIVEL

Fatrimonio Soclai _,,- Q7QQ_
EXIGIVEL  ai&.a/s^e

Imposto de Renda Retido na Fonte 697 78'• 
r- 

P- 
|- 2.919,77

h' ü' '' 1.562,76 5.180,31

PROJETO "EZE"
Receita d0 Projeto ._.,. ..„  574.259,66

TOTAL DO PASSIVO  1,495.419,95

Reconhecemos a exatidão do presente BAUNÇO GERAL, realizado e^ 31 rtr, 7B
l^-^oVaf3' 

S°rnd° ,an'° "° ATIV0 Como no PASSIVO, a^portânefa de OS1.495419,95 (hum milnao. quatrocentos o noventa e cinco mil, quatrocentos o dezenovecruzeiros e noventa o cinco centavos). -("««tucemos o dezenove
Curitiba, 31 de dezembro de 1973

ai BERMAIR SÀVIO COSTA -. ,._„, .;.
Presidento ' LABf" S/Cf6SI en'e SRC 1622-Pr-

Demonstração da Conta Lucros & Perdas em 31.12*73
DEBITO """~"™"¦"""¦"

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Honorários Crr~™
Gratificações .... .Z" ——-•-«- 6*560."
Matéria,^ E^dW..ZiiZ^ZS^ZZ^ ".S
Seguros Contra Incêndio ., ^ZZj^Z S 59.185,24

OESPESAS TRIBUTARIAS "
Imposto de Renda <nn„„„„
Impostos Municipais"Z^V^^T^^- ??o« ,_•*•'-• •¦"".•••">•¦¦ rj....i'....... 119,52 10.328,62

DESPESAS COM PESSOAL
Ordenados «...."«_
| N p s 

..-...;...:.!.........>..>..„ 111.039,60

F G j ¦ .;...:.»;^.;..... 23.459,29
?'. as. £ P. 

".'.'.'.'.'.'.'. ^ "•" 10-378,17
Seguro de Acidentes' do Trabalho' 

'.'.'.'.'.".'.*.".''"'" "' í'n^'_7

Décimo Terceiro Salário ... *-.¦......*.*....-.. ^-°°4'67
Salário Família "" 9-424,50

•- 449,70 157,490,92
0ESPESAS COM A PRODUÇÃO

Sfanies8 
^Z^ *° ".896.58 '

Despesas Diversas  
"••'• 2-316,25

Forragens p/Animais Diversos 
' '" 179'80

••-• 17-415,00 95.607,63
0ESPESAS COM INTERNOS

Artigos para Alimentação em Geral .......... i«„,„_Medicamentos  
138.321^)6

t/estajáiios e Calçados' 
'¦','. " 2.308,34

Auxilio a Indigentes 30.128,01
Despesas Diversas 210.397,88

3.035,36 384.190,65
DESPESAS DIVERSAS ¦

Material dG Limpeza e Conservação
Despesas com Veículos .... 3.684,47
Comunicações  

•••¦• 47.327,34
Agua e Luz ..!..!;! 3.010,86
Passagens e Estradas 2.701,18
Recepções e Homenagens 1-334,93
Consertos e Reparos ... 

10.165,99

Serviços Diversos .'.'.',' 2-157,80
Despesas Diversas 24.360,53

19-666,85 114 40qqarENTRADA DE MERCADORIAS 114-409,95
Estoque Anterior 
Matéria Prima para o Moinho 5-191,20
Animais e Aves  

"' 9.500,00

Sementes e Mudas ....'. ¦' 28.366,00
Matéria Prima para a' Padaria 2-243,75

Ralrt„ „ , 
11-768,23 57.069,18

Baldo d0 exercício
total do débito ;;;:*.:'.::;;;;;;•.;  494.553,50

 1-373.035,59

. CRÉDITO
RECEITAS DIVEM5AS

Descontos Obtidos
Contribuição do Município 103,49
Contribuições Diversas 650.000 00Receitas Eventuais 93.77766
Receita s/a Venda de Bens'Ativos 1--6-312,81

SAÍDA DE MERCADORIAS __^MOfi0 1.141.993,9.
Veada de Produtos do Moinho .Venda de Produtos de Horticultura 4-9°1 -85

f„a „e fTo-lutos do Fruticultura 
'. 27.142,45

t/enda de Frangos. Galinhas o Ovos ¦•609,14
l/enda do Patos o Gansos 149.850.25
Verdade Coelhos . 

44760
Venda de Produtos da Padaria 3-433,57Estoque final 36-296,77

TOTAL DO CREDITO ....!...;.'. ¦X-!^°'__„ 
231.041,63

"*  1-373.035,59

ft

b'

Reconhecemos a exatld/s-. a„ , J «_^__

quente e nove centavos) 
' Zem°S e setenta e «re's mil, trinta . cinco ^It.* dnl

a' BERMAIR SAVIO COSTA
Ptesidente

Curitiba, 31 de dezembro de 1973

a» UBRI s/C
CRC 1622.Pr.
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Árabes adiais decisão do boicoto
«•POU 1* <l,PI "~ DIABI0 DO PARANA) — O* ministros
lAiaò de nove pulses firabes reimlram.so ontem para analisai-

ia r ._o do petróleo contra os Estados Unidos o a Ho!.nda, sendo
o cmM^l,itü e a Arábia Saudita pressionam cm íavor de um abrun-
«utl ° rn do boicote.
dl*mCYonícrciicia cerrst-çou aa 17h (121i de Brasília) no Hotel Wad-A conr

ministros do Petróleo de novo poises ãrabes suspenderam
u tua conforcnclB de analiso do embargo petrolífero contra os

u n°r* unidos «i a Holanda, decidindo rcunir-so novamente domln.

Nfto 
""! 

anun(:la(iu a.unl1uer decisão sobro o boicoto.

dan-

í°

Pontos egípcia» toíonnaram quo os governos do Cairo o Blad,
com o apoio do Kuivelt o dos emlratos do Golfo Pérsico do Katnr
Abu Dobl e BaluvJn, pretendem Insistir na atenuação do embargo
do petróleo quo *ft dura cinco metos.

Entretanto, segundo a imprensa, a Libla, ArgéUa o Slrla opõem-
bo a isso. Os m'ulsi;o;i mais Importantes nfto quiseram so compro-
meter com declttraç£es aos Jornalistas, sob o pior tempestade do
chuva o granizo da Llbla no» últimos 60 anos.

O ministro do Petróleo da ArftDla Saudita, Alimed Zakl Yumanl,
quo chegou proodento do Cairo a bordo do um Jato particular, ao
ser Indagado sob.-j sua opinião a respeito da atenuação ou n&o do
boicote na c.onle.-.:m::u, respondeu:

«Os ministros vieram aqui para discutir os temas incluídos na
agenda tia reunUo a chegarão a suas conclusões, A opinião do go-
verno da Arábia Saudita será apresentada na conferência.

Na semana passada, Yamani declarou ao «The Wall Utreet Jour»
nal» que na sua opinião o boicoto «Ja nüo era adequado*.

Jabc-r El-Kafv, ministro do Petróleo da Síria, também n&o quisfazer deelaraçõcs, lunservondo assim a íalta absoluta de comenta-
rios oficiais sobre a posição de.seu pais em relação ao embargo.

Nas últimas serranas a Siria manifestou sua oposição ao ílm
do boicoto, propondo que sejam aguardados maiores progressos nas
conversações sob.-o a separação do suas tropas com Israel nas Cvü»
nos de Qolan.

PERDEU-SE
Carteira de Mer.tldado n.o 829.(MG pertencente ao Sr. JOROE

TOSHIAKI FtTlt/BA. Pica ti mesma sem efeito por ter sido
requerida a 2.a via.

PERDEU-SE
Carteira do Id.ntidade n.o 942.678. Pertencente ao sr. Vtau-

demir Nlioqul fica a mesma sem efeito por ter sido requerida a
2a via. i

Pentágono prevê reinicio
da luta no Oriente Médio

rei AVIV, 14 (UPI — DIÁRIO DO PARANA*)
J noverno informou quo, pelo segundo dia con-

*"** 
,|va0 a artilharia slila disparou contra seis po-

'ns israelenses na linha de cessação do fogo nas

fainas do Golan. !
Acrescentou que o ação sina deu origem a um

in Intermitente com a artilharia Israelense, que
nrolongou por mais de duas horas.

68 
Por sua vez, o comando militar disse quo os

lalels sírios caíram sobre os setores Norto e cen
'i das H*11183 Israelenses, mas sem causar bnlxas.

osconlou que os sírios dispararam maior nume.
de pro)elels do quo om soub três bombardeios do

í-iia antorior.
Não obstante, peritos militares asseguraram que

bombardeio não parece ser o prelúdio do um ala-
Ãuo maciço das forças sírias.

Os israelenses que residem nas Colinas de Go-
procuraram seus reluglos subterrâneos, onde

muitos deles passaram a noite. Porém, o comando

disso quo nenhuma das 17 colônias da região foi
«linqlda polo fogo.

A renovada hostilidade reglslrou.se enquanto o
correspondente em Washington do jornal "Má Ariv"
Informava que o Pentágono prevê que é inevitável
lm reinicio das hostilidades entre Israel e a Síria,
•rasar dos esforços dos Estados Unidos para con-
eenulr um acordo de separação de forças militares
nas Colinas de Golan.

Por sua voz, o |omal "Yedioth Ahronolh" afir-

Comissão du OMU
tondenu Portugal

NAÇÕES UNIDAS, 14 (UPI — DIÁRIO DO PARANA) — A co-
missão de descolonizsção da Organização das Nações Unidas (ONU)
formada por 24 países, concluiu ontem pela manhã, cinco dias de
debates sobre os teirilórios portugueses na África. Na reunião, 20
delgados solicitaram a independência Imediata para Angola e Mo-
çambique.

A maior parte dos partlciPaintes exortou os aliados ocidentais de
Portuyal, a suspenderem toda a ajuda a esse pais.

A comissão espera receber um projeto de resolução sobre os ter-
ritórlos portugueses.

Escola de Saúde Pública do Paraná
CURSOS INTENSIVOS DE 1974

1»° - CÂNCER GENITAL FEMININO
Intensivo — Sábado — Domingo

16 e 1*1 de março das 8 as 20 horas
Clinica — Pt( venção e Tratamento do: —

1) Câncer da vnlva; 2) Câncer do colo uterino; 3) Câncer do
corpo uterino; 4) Câncer dos ovãrios; 5) Câncer das mamas; 6)
colposcopia; 7) Termografia; 8) Mastografia; 9) Laparosco-pia;
10) Hisleroscopia

Os interessados poderão freqüentar os departamentos especia-
lisidos do Centro Paranaense de Pesquisas Médicas após o curso,
M, rua Lourenço Pinto, 94.

INSCRIÇÕES: — Centro Paranaense de Pesquisas Médicas cr
(Dna. flaydee) Rua Lourenço Pinto, 94.

2.o Manobras e operações obstétrieas. Dias 20 e 21 Sábado e
Di mingo

3.0 Evolução Sexual o seus problemas. 6 a 11 de maio. Se-
yunda a Sábado.

ma quo o Iraque insisto om que Damasco reinicio a
guerra com Israel e quo poderá proxlmamento enviar
tropas à Slrla.

Damasco nunca reconheceu formalmente o açor
do de cessação do fogo assinado no dia 24 de ou-
lubro, que pós termino ao último conflllo armado no
Oilento Médio. Os Iraquianos lutaram então Juntoaos sinos."E* possível que as forças militares regressam
à Slrla em (uluro Imodiato. Isto pode aumentar a
tensão na fronteira de Israel no Norlo, devido a quo
os iraquianos são contrários a uma separação do
(çrças e exigem que Damasco continue a guerra con
Ira Israel", deslaca "Yedioth Ahronoth".

Nfio obstante, observadores diplomáticos mon-
clonaram que a máquina militar do Iraque encon-
tra-se multo ocupada com o. tensão que prevalece
na Ironielra com o Irã e com uma possível confron-
lação com sua minoria kurda.

Por sua parte, "Ma'Ariv" diz qué a separação
de forças Israelenses e sírias pode ser que não
resolva o perigo de guerra, apesar dos esforços do
secretário de Estado norte-americano, Henry Klns-
slnger, para aliviar a tensão no Levante."Enqualo Kissinger continua seus esforços pa-ra conseguir um diálogo significativo entre Israel o
o Slrla sobre separação de forças nas Colinas do
Golan, as (ontes vinculadas ao Pentágono estão ca-
da vez mai3 conscientes sobre a possibilidade de
culro choque militar entre Israel e Slrla", conclui.

Navarro
renuncia

CORDOBA, ARGENTINA, 14
(UPI - DIÁRIO DO PARANA) -
O chefe da Polícia da Província
de Cordoba, fenente-coronel An-
tônio Domingo Navarro, cabeça
da rebelião que há 14 dias der-
rubou o governador Ricardo
Obregón Cano, peronista de es-
querda, apresentou ontem a sua
renúncia irrevogável, segundo
se informou oficialmente.

A decisão de Navarro foi fei-
ta um dia depois que o Gover-
no Federal nomeou o político e
jornalista de direita Duílio Bru-
nello como Interventor Federal
em Cordoba.

Anteontem, pouco depois de
saber de sua designação, Bru-
nello disse em Buenos Aires aos
jornalistas que Navarro não era
um dos homens escolhidos pa-
ra acompanhá-lo em seu futuro
Governo.

DIÁRIOS E
EMISSORAS

ASSOCIADOS
A MAIOR FORÇA
PUBLICITÁRIA E

INFORMATIVA DA
AMÉRICA LATINA.

S3f^WOSS!i>

ansta

FALECIMENTO
Faleceu na cidade de Mafra, o

SR FROTÓGENES VIEIRA,
cujo sepultanicnto dar-se-á amanhã dia 14, era hora a ser designada.

Deixa o extinto, ex-presidente da Assembléia Legislativa de San-
ta Catarina e ex-govemador do mesmo Estado, viuva dona Flavia da
Cunha Vieira, filhos, netos e bisnetos.

MISSA DE 30-o DIA
Sainl.Cyr de Oliveira Rocha, Altaír Vieira, Cinara Vieira Mendes Gonçalves,

Marli Vieira e dr. Franclsao Mendes Gonçalves, convidam parentes e amigos para a
missa de 30.o dia de falecimento de sua pranteada esposa, irmã e tia

CEIJ VIEIRA ROCHA
no próximo dia 15, sexta-feira, às 7h30mln, na Igreja Nossa Senhora de Guada.
lupe.

Por este ato de fé, antecipadamente agradecem-*•"**»»¦*=

ENGENHEIRO ELETRICISTA
ENGENHEIRO MECÂNICO

Grande empresa de mineração nas imediações de Belo

Horizonte — MG, em fase de ampliação das suas instalações,

necessita de Engenheiros com experiência mfnima de 3 anos e

conhecimentos da língua alemã» Oferece-se bom ordenado,

moradia e amplas possibilidades futuras. Cartas para Av» João

Pinheiro, 146 - 6.° andar - BELO HORIZONTE - Minas Gerais»

isso pagu OS$ 14 milhões
puru libertar seu gerente

PERDEU-SE
Carteiras do Identidade e de Motorista; Examos Psicotécnico

e de Vista e Carteira de Pesca, e outros' documentos pertencei.-
te» ao Sr. JOS6 SZACOWSKI. Gratlfica-so com Cr» 200,00 a quem
encontrar e entregar na portaria deste Jornal, ou na lladlo Edu»
cadora do Lnranlelras do Sul.

BUENOS AIHES, 14 (UPI — DIÁRIO DO
PARANA') — A Companhia Esso de Polroleo da
Argentina pagou onlem a soma recorde 14 ml-
Ihõss de dólares (CrS 84 milhões) a guerrilhei»
ros esquerdistas, como resgate do seu gerente
Victor £. Samuelson, segundo um comunicado en-
Vlado pela firma aos Jornais de Buenos AlrtB.

Samuelson, de 36 anos, esteve cativo desdo
o dia seis de dezembro, quando foi seqüestrado
por membros do Exército Revolucionário do Po-
vo (ERP), no restaurante da refinaria da Empresa
em Campana, 80 quilômetros ao Norte ds Bue-»
nos Aires.

Fontes ligadas à Indústria do petróleo dls-
saram que os dólares para o resgate chegaram à
Argentina em caixas de madeira devidamente de-
curadas na Alfândega.

Acrescentaram aue provavelmente Samuel-
son não será libertado antes que o comunicado
da Esso seja publicado nos jornais locais, uma
das condições dos seqüestradores para a sua
libertação. A noite, dois vespertinos publicaram
o comunicado em segunda edição.

Anteriormente o ERP exigira 10 milhões do
dólares em alimentos, roupas o outras mercado-
rias para serem distribuídos entre moradores do
bairros pobres, de acordo com 03 comunicados
clandestinos expedidos pelo ERP.

Uma exigência adicional de 4,2 milhões de
dólares em auxilio às áreas atingidas pelas Inun-
dações foi feita evidentemente depois da pri-
meira.

A declaração da companhia diz que devido
a certos problemas não especificados que tornam
Impossível a distribuição de mercadorias, a Es.
so comunica que entregou a soma total de ,4,2
milhões de dólares ao grupo que mantém Victor
E, Samuelson em seu poder, para que esse se
encarregue de devolver ao povo... uma peque-
na parte dos lucros que a Esso S. A., obtém no
pais, graças à exploração.

A declaração destacava que a companhia
publicava o anúncio como uma das condições
impostas pelo ERP para a libertação de Samuel
son.

MISSA DE 10o ANO
MERCHED ALLE e Família convidam parentes e amigos para as-
si jí Irem k mltsa que será celebrada em intenção da alma de seu
filho

JAMILALLE
no altar da Igreia Bom Jesus no dia 16 do corrente mês às de-
zenove horas >•¦ trinta minutos.

Por este ato de fe desde iá agradecem.

Cuefuno mudu Ministério
puru combufer a inflação
LISBOA, 14. (UPI — DIÁRIO DO PARANA')

— Em um esforço aparente para combater a In-
ilação, o Governo de Lisboa anunciou a reestru-
turação dos seus Ministérios do setor econômico.

Fontes políticas disseram que os prooiJmas
inflacionários do pais levaram multas pessoas a
questionarem a sabedoria econemlea de Portugal
em combater as forças de libertação que lutam
em seus Ires territórios africanos: Angola, Mo»
çambique e Guiné.

O governo português anunciou, ao final do
uma reunião do Conselho de Ministros presidida
pelo primeiro ministro Marcello Caetano, a cria-
ção de um Ministério da Indústria e Energia, com
responsabilidade extensiva' aos Estados África,
nos. O professor Daniel Vteira Barbosa, ex-mlnls-
tro da Economia entre 1947 e 1949, se encarre.
gará da nova pasta.

Um outro Ministério criado, o da Agricultura
o Comercio, será dirigido por João Pereira Mota
de Campos, que exerce até agora o cargo da ml-
nistro de Estado adjunto para o Planejamento Eco
nômico.

Portugal tem combatido os Exércitos de LI-
bertação em seus territórios durante os últimos
12 anos.

O general Antônio de Splnola, ex-comandan-
te governador da Guiné, foi o mlclador de uma
controvérsia dentro do governo com a publica-
ç5o no dia 22 de fevereiro de seu livro "Portugal
e o Futuro".

Na obra, Splnola afirma que o pais deveria
resolver seus problemas na África por meio de
soluções políticas, abandonando as ações millta.
res.

ATENÇÃO

CURITIBA
ESTA OPERANDO MAIS UMA

OFICINA AUTORIZADA

PM
REFRIGERAM!! - Refrigeração e Máquinas de Lavar Ltda.

RUA PIQUIRI, 531 - FONE 23-7535

exclusivamente atenderá nossos
CONDICIONADORES DE AR

e
continuará atendendo nossos

RÁDIOS - TV BRONCO e PRETO e em CORES
a firma

LEHIR CITT1NI 0. PINTO
RUA BENJAMIN CONSTÀNT, 50 - FONE: 34-6523

S.A. CORRETAGEM DE IMÔVEfS

76522127/00.
31 DE DEZEMBRO DE 1973
DIRETORIA

C. G. C. n.o
BALANÇO GERAL ENCERRADO EM

RELATÓRIO DA
Senhores Acionistas

Cumprindo disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de submeter à apreciação de V. Sas. o movimento relativo ao nosso exercício social encerrado em 31
de dezembro de 1973, acompanhado do demonstrativo da conta "Lucros e Perdas" e do Parecer do-Conselho Fiscal.

Os elementos quo acompanham o oalanço constiluem-sa em peças elucidativas das atividades no exercício correspondente, mesmo assim, estaremos prontos para
prestar os esclarecimentos que (orem julgados necessários.

Curitiba, 16 da Janeiro do 1974.
aa) Nelson Torres Galvão — D!r. Presidente, Antenor Visira Bartadas — Dir. Administrativo, Benediclo Domingues Silva — Diretor.

ATIVO

IMOBILIZADO
Bens Imóveis .....
Bens Móveis ....
Marcas e Patentes
Bens Reavaliados

206.248,84
166.739,99

2.100,00
137.212,90

DISPONIBILIDADES
Caixa e Bancos >•». ..-.:».

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO
Contas Correntes 1.276.076,24
Titulos a Receber .. 9.976.013,10
Imóveis para Venda 2.060.217,15
Almoxarifado ... .» 20.598,01

512.301,73

172.979,89

13.332.904,50

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Promitentes Compradores de Fração de Solo
Suprimentos à Construção
Depósitos e Cauções 
Créditos Compulsórios
Partlc. em Empresas de Terc. [......,...;.........

RESULTADO PENDENTE
Construções em Andamento .
Corretagem Pendente .....

118.323,96
88.371,82
42.378,92
20.096,96

973.961,04

41.811.742,15
168.455,80

1.243.132,70

41.980.197,95

COMPENSAÇÃO
Caução da Diretoria [...;..-...-.•..'.,-..V............ 1.2o0,0C
Seguros Contratados ;..... 500.000,00
Títulos em Cobrança 655.983,98
Títulos Cauclonados 5.108.143,26

TOTAL

6.263.377,24

63.504.894,01

PASSIVO

NAO EXIGIVEL
Capital: Autorizado ..

a Subscrever
2.000.000,00

—900.000,00 1.100.000,00

Reservas
Provisões .:»,«
Lucro a Dlsp. da A.G.O.
Dividendos à distribuir
Gratificação à Diretoria

EXIGIVEL A CURTO PRAZO
Contas Correntes
Gratificação a Pagar
Credores Diversos
Títulos Descontados
Títulos a Pagar
Contribuições a Recolh

EXIGIVEL A LONGO PRAZO
Contas Correntes ....
Financiamentos •
Débitos Imobiliários

508.369,51
40.581,82

249.563,21
66.000,00
44.040,00

1.788.857,62
43.500,00

246.640,75
275.000,00

1.095.376,56
26.133.91

908.554,54

3.475.508,86

7.968,59
5.256.143,27

88.371,82 5.352.483,68

RESULTADO PENDENTE
Fr. de Solo Compromissad. 92.302,86
Unidades Compromissadas  46.312.666,83 46.404.969,69

COMPENSAÇÃO¦ Ações Cauclonadas 1.250,00
Riscos Segurados 500.000,00
Endossos para Cobrança 655.983,98
Endossos para Caução 5.106.143,26

TOTAL

6.263.377,24

63.504.894,01

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "LUCROS E PERDAS"
ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 1973.

DÉBITO

Corretagens Dispendidas 
Despesas de Administração  1
Despesas Tributárias  -
Despesas com Pessoal -..-.

DISTRIBUIÇÃO
Gratificação à Diretoria
Gratllicação ao Pessoal ............
Fundo de Reserva Legal
Fundo p/Devedores Duvidosos 
Fundo p/Dopreciação M. e Utensílios

SALDO A DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA
Dividendo Proposto 
Saldo ã Distribuir 

SOMA

407.231,72
.711.449,72
108.847,73
320.778,94

44.040,00
43.500,00
23-970,00
39.822,00
12.509,00

66.000,00
249.563,21

3.027.712,32

CRÉDITO

Corretagens Auferidas 
Resultados Imobiliários ... .,
Vendas de Imóveis Próprios ...........
Receitas Financeiras
Reversão Saldo Fundo p/Dev. Duvidoso
Rendas Diversas .....-,

786.656,50
1.307.103,82

552.957,48
76.972,86
23.214,42

280.607,24

SOMA 3.027.712,32

aa) Nelson T. Galvão — Dlr. Presidente, Antenor Vieira Barradas Dir. Adminislr., Alceu de Campos — Contador . CRC.PR. n.o 3084

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Comissária Galvão S/A. — Corretagem de Imóveis, no uso de suas atribuições procoderam ao exame do Balarv

ço e Conta Lucros e Perdas do ox-erercio encerrado em 31 de dezembro de 1973, concluindo pela exatidão e perfeita ordem dos mesmos, motivo pelo qual, são da pa-
xecer, que tanto as contas, como os atos praticados pola Diretoria, merecem a apro vaçâo da Assembléia Geral.

Curitiba, 19 de janeiro do 1974.
aa) Dr. Augusto Prolik Paulo José da Carvalho Aluizio Nlcolau dos Santos



CHEIAS PREOCUPAM DOSS ESTADOS
Blumenau e o Piau®Oito pontes i-ntoditorwi o tráfego nas estradas vicinais do município de Morretes, cuja população teme a invasão das águas em proporções da

catástrofe de 1969, enquanto no Sudoeste paranaense é precaríssimo o estado de trafegabilidade das rodovias em virtude das últimas chuvas que de-
sabaram sobre a região. E a BR-277, entre Curitiba e Paranaguá, voltou a registrar novos desabamentos de terra e pedra, colocando mais um capitule
na história da oriação do Parque Nacional do Marumbi, que virá impedir a continua desmatação que sofre a Serra do Mar- Também em Santa Catarina Iff ¦o problema das cheias voltou a preocupar, principalmente Blumenau e cidades vizinhas que ocupam o sofrido Vale do Itajaí. há ano? aguardando a con- A«0\ COflf ©ItÇISO HO W Olficretização do Plano de Contenção das Cheias do Itajaí-Açu. **^ m- *
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No arto das encosta», o perigo continua: uma nov* borrasca podo causar o «fesüsansnf.t? de
outras rochedos.

Ra_XÍrira* a Mefreífis, es JsjttftS baixas do município, caracterizadas pela quantidade de hortali-
ças, foram «s mais atingidas.

Rodovias do Sudoeste
níestruifão de 8 pentes núa permitem passagemoviarlos oa» estradas vicinais ra passou todo o dia de ontem na Capital, onde pr*- *» B ^7.- -^9 ^ immm

Chuvas paralisam estradas

Os transpores rodoviários oa» estradas vicinais
ao município de Morretes estão quase paralisados
com a queda dc oito pontes na terça-feira e madru-
gad3 de ontem, devido às fortes chuvas que vêm cas-
tigando a região da Serra do Mar desde o inicio da
semana;

Os principais rios que banham o município —
Nhundiaquara, Marumbi e Rio do Pinto — apres-er.-
tavam ontem seus leitos a vários metros acima do
nivel normal. Um ponte dc concreto sobre o Rio do
Pinto, distante cerca de 2'quilômetros do perímetro-
urbano, chegou a ser coberta pelas água?.'Av',chuvas
e a conseqüente elevação dos leitos fluviais já causa-
ram sérios prejuízos às lavouras, afetando principal-
mente culturas hortigranjeiras.

IMPOSSIBILITADA

0 secretário da Prefeitura Municipal, Or'.ando
Conforto, disse que os prejuízos ¦ para a mumVipaüda-
de estão na ordem de 80 mil cruzeiros mas.subirão a
cerca de 200 mil se forem computados os trabalhos,
«ie reconstrução das pontes -dc madeira- que -'.-íiirnm.

Informou, por outro lado. que um dos sclores fiuc
mais sofreu é o do transporte de verduras para Curi-
tiba. para onde se deslocam diariamente 5 ou 6 ca-
«mr.hfics carregados de produto*. licrtLgrani ;iros. dec-
toados em sua maior parto ao Mercado Municipal.

As perspectivas de normalização da situação cm
Morretes nãc sáo alentadoras: ainda na tarde de on-
tem, cairsm vários aguaceiros esporádicos que conii-
nuaram da mesma forma pelas primeiras horas da

noite, causando uma elevação continua dos leitos dos
rios.

Para maior preocupação tias autoridades munici-
t»ais e produtores agrícolas, acredita-se que os traba-
Ihos nos locais onde pontes deverão ser reconstruídas
bó possam ser L-iicIados daqui a alguns dias, devido à
precária situação financeira por que passa atualmen-
te a Prefeitura. O prefeito Sidnei Antunes de Olivei-

ra passou todo o dia de ontem na Capital, onde prn-
vaveünente entrou em contato com autorida;:-: ,-over-
Lamentais para solunionar os problemas de seu mu-

nicípio.

VALETA

Com a enchente que aumentou de intensidade na
noite de terça-feira — choveu ininterruptamente das
18 às 24 horas — a ponte sobre o Rio do Pinto teve
seus alicerce? ameaçados. A água chegou a cobrir a
estrutura de concreto e causou erosão nas duas mar-
gens, provocando como conseqüência a formação de
uma vala através da qual se podia ver, do asfalto, o
leito do rio.

Equipes da Prefeitura e do Departamento de Es-
tratlas de Rodagem efetuaram na manhã de ontem os
reparos na ponte, cohiindo o buraco com terra e pe-
dregujhòb. Uma nova elevação das águas poderá, no
entanto, carregar o material depositado no local e cau-
sar os mesmos — talvez piores — problema- sentidos
pelo tráfego, que vem sendo controlado no local por
elementos da Policia Rodoviária Federal, que cola-
bora rios serviços: apenas é permitida a pas-ai-em ,:t
-in veiculo por vez,

A perspectiva de uma nova enchente torna
sombria a previsão dos horticultores qu* ie t:' as
imediações da ;.onte. Grande volume de eip^ci-s ve-
gelais carregadas pelas águas está acumulado nos pi-lares de concreto e poderá transformar em barreira,
facilitando a represagem do rio no locai e provocar
consequentemente, a inundação das margens, em maior
escala.

...fi: .O horticultor Alcendino Pereira da Silva ob-
servou que os maiores prejuízos foram sentidos nas
plantações de pepino, que existem em quantidade nas
áreas ribeirinhas. A parte mais baixa das cercanias da
cidade de Morretes está desde segunda-feira umede-

cida ou encharcada: os lamaçais existem por toda
parte.

E* precarisslmo o estado de trafegabilidade nas
estradas do Sudoeste paranaense, em virtude das
últimas chuvas que desabaram sobre a-região. Os
agricultores estão apreensivos porque já foi inicia-
da a colheita do soja e se não houver reparos ur-
gentes nas rodovias e as chuvas continuarem caln-
do, a região toda poderá ficar isolada do Estado,
causando grandes prejuízos para o escoamento da
sairá, com previsão muito superior à colheita do
ano passado:  

Um dos- trechos mai3 -difíceis <Je tráfego é o queliga Pato Branco a Francisco Beltrão, em obras de
asfallamenlo- Cs desvi'03 são perigosos e estreitos,
em terra movacilça, bastando poucos minutos de
chuva para interditar o tráfego. O mesmo ocorre
com as estradas municipais e estaduais que inter-
ligam os 32 municípios que constituem a Associa,
ção dos-Municípios do Sudoeste.

As Prefeituras d0 Sudoeste estão dando aten-
ção especial ns suas estradas,' deslocando todo o
teu parque de máquinas para o Interior e mesmo
abrindo e melhorando as estradas que dão acesso
às lavouras de soja, milho e feijão. Mas enquanto
atendam a sua parte, as rodovias estaduais se apre-
sentam em precaríssimo estado dé tráfego e se os
distritos rodoviários não tomarem de imediato pro-vldencias para_a conservação das mesmas, a pro-dução agrieolci dificilmente 

' 
poderá' sair da região«m virtude oa falta de conservação dos leitos das

.estradas, que recebem uma máquina de tempo em
tempo, quando, sobretudo, há uma grita geral e otransporte para.

Uma outra estrada de vital Importância para

escoamento da produção agrícola é a que liga Mai.
melelro a Barracão, há muitos anos em obras da
terraplanagem. Seu leito também se apresenta em
dificil situação tíe tráfego o quando chove tudo pá-ra. Esta rodovia liga uma importante área agrícola
e madeireira, mas com as chuvas ludo paralisa. Osagricultores só conseguem sobreviver, nesta região,
graças à tenocldade que os caracteriza, empora
muitas vezes tenham perdido grande parle da pro-dução por falte de transporte, causado única e ex-clusivamente por falta de melhores estradas.

O ARMAZENAMENTO

Outro problema que se agrava para os lavra-
dores do Sudoeste é a falia de armazém para obri-
gar a colheita. Segundo a Freitiiuia Municipal de
Pato Branco, este ano o problsr.at be vresenla mais
lério, porque a produção ígricola u^verá ser su.
perlor à do ano passado em cem por cento Na safra
anterior os agricultores já enfrentaram a carerreia dearmazenamento, não tendo local para depositar oscereais. A produção agrícola em 1973 (oi superior
a 20 milhões de sacas, destacando-se o soja com
mais de 6 milhões de sacas e o milho com cerca
de 10 milhões de sacas. Este ano tudo deve dobrar
conforme adiantou a Preieitura de Pato Branco.

Mas enquanto os agricultores vivem entuslas-mados com a grande produção agrícola também so-Irem com a-falta de recursos. Sem boas estradas
para o transporte da produção e sem armazéns pa--a o esiocagom dos produtos. As autoridades munlclpals estão preocupadas e estão desenvolvendo
6Sforços para que o Sudoeste não venha fic?r iso.íado dos centros consumidores como ocorreu nasafra anterior.

Novos deslizamentos nu BR-277
Medo em Morretes com

trazem insegurança ao tráfego
as águas gue subiram

No trecho da Serra do Mar e ir/fedia-
ções, novos deslizamentos de terra s pedraocorreram. As barreiras que cairam.no tn
tanto não chegaram a afetar o tráfego na
BR-277 por consistirem em pequeno volu
me de detritos.

A queda das três barreiras entre os
quilômetros 43 e 44 (Ja rodovia que aconte-
ceu na noite dé segunda-feira, não está
mais prejudicando o trânsito. Os locais es-
tão sendo limpos — ás rochas maiores fo
ram atiradas no despenhãdeiro — s apre
sentam, de anormalidade, apenas uma. pia-

ca do DNER, que aconselha redução de ve
locidade, e os detritos menores que aind-
estão.sobre o asfalto. A pista não sofreu
qualquer dano.

A preocuparão, no entanto, peirmane-
ce. Técnicos* do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem estão atentos ao pp-
rigo que representam blocos de pedra no
alto das escarpas da Serra do Mar no local
onde os deslizamentos ocorreram. O temor é'"«tificado 

pela possibilidade de haveren
novas quedas caso haja outra chuva inten
sa.

A população de Morretes. que temsua economia baseada na agricultura, já-omeça a manifestar temor, diante da possibilidade de se tornar vítima de uma no-va tragédia, nas proporções'da que ocorreuno município no ano de 1969, qando a za-na urbana — localizada numa depressão foiinvadida pelas águas.
"Naquele ano tínhamos que colocar

cordas nas ruas, de calçada a calçada, pa-ra que os transeuntes não fossem levados
pela forte correnteza que tornou as vias
centrais num verdadeiro rio", disse o secre-'tário da Prefeitura. "Residências -e estabfr

lecimentos comerciais fora.m inundados esó o pensamento de Uma riova enchente nosenche de temor".

Orlando Conforto disse que por en-
quanto não existe a necessidade de se decretar estado de emergência no município, embora admita que as dificuldades que estãosendo sentidas no escoamento da produçãoagrícola afetará a economia de Morretes.Na cidade, ontem, a temperatura estavaacima do normal e o termômetro não re-
gistrou baixa mesmo com as pancadas es-üorádicaa aue Acorreram duranta q djat

A preocupação do« habitante* do Blumenau é mais afUtlvê a.
quo a dOô moradores do Morrote». Emnrra . iltuarto Já esi,lJa m
controle pulas autoridadcf calnrinonse», os efeitos da tromba d'áBU,
quo il«-_bou Mira a cidade na noite de «•gunda-felia ainda n»,^
w-rlon transtornos, piiuclpalineiK* á cerca do mil pessoas que «car*,
desabrigadas o rem os seus pertence».

Ontem foi confirmada oflcialmcnto a morte do duas pjBs0>,
vitimadas por descarga elétrica quando .fetuavani wrylco dc i-cpi.
ração em postes de iluminação. No entanto, segundo alguna mVi.
dores, uma outra pessoa teria sido carregada pelas águas, perecer,,,,)
por afogainenlo.

ALERTA

Desdo ás 12 lioras de terça-feira o município está sob Mudo
de emergência decretado pelo prefeito Kelix Theiss que solicitou ,
auxilio do Governo cnlarincnsc para providenciar abrlçu aos f|6w.
lados e normalizar o trafego de veíc-.ilos nos locais onde várias bar.
rclras cairam.

0 23 o flogimento de Infantaria Corpo de Bombeiro? da p0ij.
cia Militar e a Guarda Urban» mobilizaram 'odos os seus efetivos im
alivio às conseqüências dn trombad'ágpn, t.ara o que colabora a noim.
laçáo. Os trabaVio? consistem principalmente na rccolocaçáo de M.
ralclcpipcdos c na desobstrução dc ruas e avenidas.

A extensão da tragédia, no entante, nào se reUringj aos limites
ile Blumenau. Os rios. que formam a bacia do Itajai-Açu, solicrau,

águas e chegaram a mun.
Blumenau c- Itajaí.

uma sensível elevação nu ni.cl de
dar parles das cidades situada» enlre

BARRAGENS

A cada inundação que, nos altlrr.ns anos, vem acontecendo coij
freqüência quase bimestral, a população de todo o Vale rio li»ji|
volta a ermer «s au oridades pela morosidade com que está senda
conduzido o piano de conterisâo das ulii-las do Itajaí-Açu.

0 plano, oue prevê a construção de três barragens para con-
trolar a vasão das águas nas cabeceiras dc três importantes afluen.
les do rio, alé agora, somente conseguiu colocar cm funcionamento
uma dessas obras — a Barragem Oeste localizada no município da
Taió, cidade situadr. no Alto Vale que, a considerar sua ntuação
nas últimas duas cheias, coloca Jm securança, pelo menos psicológica,
os moradores ribeirinhos.

As outras fluas barragens devem localizar-se nos municípios de
[tüporanga — já cm construção •— e cm Iblrama, além de uma quar-
ta — bem menor que as anterioreè, na Serra da Subida.

Essas obras, a cargo do Departamento Nacional de Obra» t
Saneamento, têm como finalidade armazenar, nas cabeceiras doa
princloais afluentes do üajai-Açu as primeiras enxurradas provoca-
das pelas chuvas que. devido às condições topográficas preclpitam-sa

—com bastante velocidade para o leito rios rios.

DETALHES

Para que =-e tonis:-^ realidade 5 Barragem Oeste foram «j
cavados f=m terra 210.O0d m;iros cúbicos e em rocha, 40.000. aíéa
de 94.000 metros cúbico; de concreto A obra, realizada em concreto
tipo gravidade, tem altura máxima de 2~> metros e comprimento de
122, no coroarnnnto E' constituída dc "1 monólitcs insubnursi-eis. !
vertedouros o 2 cortinas (le ombreira. fo"ul 7 orifícios de 1.50m de
diâmetro. t;uc constituem o.- descarregadores de fundo, obturada
por registros de comando elétrico e manual.

Observa-se a água vertendo «obre o mònolito 16, que se en-
contrava na rota M05.50. Na enchente ocorrida em agosto de 1972,
mesmo com este monólito incompleto, houve um represamento de fO
milhões de metros cúbicos.

A Barragem Oeste reterá a onda de cheia alé um volume de
acumulação de 110 milhões de metros cúbicos, formando um lagoartificial de 5,5 iiíliüués üe uieliús f[üâu.a-.lôs, «eni de controlar umabacia hidrográfica de 1.042 quilômetros quadrados.

A sua construção possibilitará que se atenue o processo de en-chentes em 10CT» no Vale do Itajaí Osste; 50-7„ na cidade de Rio doSul e 25 por cento em Blumenau, contribuindo para o processo itdesenvolvimento econômico de toda a região.
Essa importante realização custou, na fase de dosaproprlaçôe,,entre os anos do 1965 e 1969, Cr$ 2.000.000 CO. Nos serviços própria-mente ditos, o DNOS investiu a importância de Cr$ 17.000 000,00, querepresentaria hoje, atualizada, Cl| 28.000.00000.
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O imilliulo do Coloulzngão o Rof0riiia Agraria dc
ratati intervenção fedorul na cooperativa do lblporá,
oindú iio manefru inédita no Paraná. Os dirigentes daf 
onorailva estavam Etnd0 acusudos de lc<*>r os associa

i ¦ o incluwvo ds fechar çontralos de venda de soja ao
Mlerlof son'' entroli"r '' P^uto, mesmo recebendo o
.ynhclr.;» antecipado.

A informações asseguram ainda quo empresas ita.
lianas estariam instaurando llrocesso contra a diretoria

a cooperativa, por nüa ter cumprido os contratos esta-
hfllecidos na saíra passada de soja A entidade esta
incalizado numn das princlilals zonas produtoras do Nor-
to do Estado, responsável pela exploração de importou-

tes produtos agrlcolai, quo substituem paulatinamente
a cultura do cali.

DEU POSSE
Na tarde da ontem o Instituto do Colonização o Re-

forma Agrária, em companhia do Departamento de As-
blsléncla ao Cooperativismo e outros órgáos ligados ao
cooporalivismo deram poíbo à nova diretoria, constitui,
ila p0r indicação das autoridades federais, em caráter
dn emergência.

A cooperativa de- lblporá 6 uma das mais antigos
do Estade, sendo constituída por produtores rurais que
há 28 anos passadas foram atraídos pelas riquezas ofe-
recidas uo cultivo da terra do Norto,. A movimentação de

capital cm grande escala também lovava a enüdado a sor
considerada uma das mala progressistas d0 Estado,

No entanto» como a dirotorla vinha agindo de mu-
le, peia primeira vez nn história do cooperativismo para-
iinonse fui necessária a intervenção federal destituindo
on diretores c Instaurando inquérito sobro o seu proce.
dlmonto. Of. órgãos controladores do cooperativismo no
Paraná há maie de dois anos vem tomando várias me
djdos para impedir a continuidade das cooperativas doficl
tárlaa ou possível lesadoras do produtores e cm 1071 dc
zonas delas íoram fechados. Mas medida enérgica como
a tomada em relação à cooperativa do Iblporã, que vi.
nha atuando como forto associação ainda náo havia acon
tecido.

,,
Psra os reprcsauUmteg do Instituto de Colonização e

Reforma Agrária, Departamento de Assistência do
Ccor-Bruilvlsmo dn Serrularlí. dn Agricultura o OrganI-
znçiio das Coopornllvus do laranú a medida patece ser
vir como morallzndora, principalmente agora quo so tra-
ballia na Implantação do projetas integrados visando
unir as afsocluçfies tornando-a3 in..l honestas c fortes,
para enfrentar até mesma o atravetsodor ou Intermedia,
rio. O primeiro projeto de integração elaborado pelosórgãos dirigentes — Incra, Lia..», Ocppnr ,. Acarpa — foi
implantado no Sudoeste passando a ser denominado
«Projeto Iguaçu dc Cooperativismo».

O êxllo do projelo atingiu os Interesses de todas aa
cooperativas brasileiras * no ano ipjfado o Paraná re-

cebeu visita dc delegoçCos do Nordeste, procurando co-rhecer a dinâmica do pluiio para ser implantado lá. HAmenos do 15 dins. todas an coe punitivas do Norte parana-enso ae reuniram em Maringá para discutir a Implanta-
çáo do Norcoop, ciunso nos mesmos molues do trabalho
icnllz.ido no Sudoeste

Embora toda a preocupação de moralizar 0 coopera-
tlvlsmi.» o Inclusive tornil-l0 empresa, pela primeira vezn0 historia do aiuoclativlsmo paranaense foi necessário
Intervir na liberdade do açS0 da cooperativa, destituirdiretoria e nomear oulrn cm sentido dc emergência, es-
perando que em outra oportunidade os próprios agricul.
tora, venham a votar livremente naqueles que trio diri
gir seus negócios.

Professor critica

omissão io aumento
Membros da Associação dc s Professores do Paraná, revê •

ia ram que se encontram «-surpresos dlarite da indiferença
com que o governo paranaense vero se mantendo em faca das
reivindicações de aumento salnrlal», visto que o governador
paulista, Laudo Natel, concedeu um leajuste de 20% ao fun-
rionallsroo, a partir do dia l.o dn corrente.

por outro lado, a APP vem recebendo reclamações de pro
fessores, que desde ugor.to do nno passado não recebom seiu
honorários relativos ás nulas suplementares, Juntamente com
os vencimentos efetivos, o que provoca des-.ontroàr om seus-
orçamentos. Um'dos professores perguntou: «Será que o go
verno só vai pensar em aumentar e pagar as aulas suplente"!
tares, apenas quando pagar todas as outras dividas, e se so
brar 

'algum 
dinheiro?»

Creche em abandono

vive de promessas
Crianças da Escola e Creole Anete ivtacnao escrevem er»,

banaitinhos de madeira irregular, sentadas ao chão, por fai
ta de carteiras. As queixas feitas pela diretora da escula, que
é entidade partleulat, referem-se principalmente às promes-
cas" feitas pela Secretaria da Educação a professoras e snbrs
Ò material escolar. Das 25 professoras cedidas-pelo Estado
trabalham na escola apenas 17, sendo que cinco aguardas',
licença ou transferencia, inexistlndo substitutas. A escolt,
ilémJ'do quadre de 25 professoras mantidas pelo Estaco, pos-
sul aproximadamente mais trinta funcionários (um medlc;
com. salário de CrS 250,00 e um contador, todos mantidos cor-:,
recursos da escola).

RECURSOS
A escola recebe do Instituto d»; Assistência ,ic Menor umi

media mensal de CrS 33.00 por criança, mas a despesa min,
mi é de C-S bO.OO mensais. No momento nac ha qualquer es
Décle de material escolar, como lápis e papel. As professoras
trazem de casa restos de caderno para manterem ocupadas as
crianças do curso primário. A Secretaria da Educação ja pro
ti eteií o material necessário, mas ate o momento, deide qu»,
üs aulas começaram, no dia 33 de fevereiro a escola passa
nor privações e" o material nâo chega,

Outro meio de arrecadação financeira para a escola, é a
contribuição das madrinhas que pagam geralmente de Um^
dez cruzeiros mensá-s. Do legirtiento da escola consta que a.
mães das crianças deveriam pagar a taxa de um oia de sei
vIçl p.»f môs maas a maioria não tem condições financeira,
liara fa2ê-lo.

ATENDIMENTO

A escola atendi» todos os tetores de 7 até 16 ar.os. A.
crianças sãi geralmente Hinos de domésticas que trabalhai-
no centro etíão tem onde deixar os filhos Existem no oer
cario crianças com dois a três meses ne idade- que fiei a».
na escola até cursarem o quarto ano primário, passando an
tes relo jardim de infância, também mantido pela entidad ¦

As meninas cursam juntamente com o quarto ano. u esco-
MoSnài que segue por mais d»jis anos. Os rapazes, depoi,
ílSíem' o tfuarS, ano. seguem para »> Casa do Mem,!

Trabalhador, isto quando já atingem em media 14 a 15 ato,.

As crianças chegam de manhã à «^^^Sr-k
jum. Recebem, durante o dia, cerca de cinco ei^s «
da manhã, merenda às dez noras, almoço, café da tateie .

sopa às 16-30 horas.

ASSISTÊNCIA MÉDIÓ4

Apenas utr médico, trabalhando aproximadamente duas
horas 

PpoT 
ala .Xo consegue atender todos «í^jS^j

dos ern relação ao 'jem-estar Cas crianças. O beiçailo por si

^jáTbsmvf quase totalmente o 
^Ü^SáS*^A diretoria da escola íaz apelo ao Hos, lla.l 

pd*si(°U"'Sdo^5-niiP civíp füstniriáilos para co aborarem Idêntico pecuao ai

?igu7à^Swàção Física. Es-la de En^-magem
Faculdade de Psicologia. O estagio de psu.0 ogbs .^ ¦**

grande valia para a terapia das c.rlan,^s',m" cmtlir regis-
problemas, devido ao padrão de vida dosi pais. Ontem, rtg^s

trou-se na creche um caso dc Ijepatit^u? fo) logo encam.
nhado para não haver o contagio de eutjas crianças.

DISCRIMINAÇÃO
A acolá Materna! exist* deste 13 de agosto *^.«**£.

cionava apenas como creche, depois como ^/^^VlOtor do primário as crianças eram encaminhadas ao Grupe.Escola19
de Dezembro, situado a alguns passos da 

^*«g^
grupo era freqüentado por crianças da ?*™J^JWúaTfr
crianças da creche muito pobre,, HiMs'/^SásVcriaÍiças>
zembro fizeram abaixo assinado pedindo a t***WJfifê$fa
creche. O abaiyo assinado foi deferido peto ^f 

* 
^™ m"As crianças pobres e sujas, geralmente nao «og*g«g. -

gestos Uo finos quanto às crianças aqui do centro iam y
mente Jogadas na 

'rua, não seriam ma.s aceitas no.grupo, aevla
abaixo-assinado feito pelos pais das crianças que moravam
da cidade".

Sob os constantes pedidos da diretora da ftcota «
D. Maria Luiza Mangue, a Secretaria de BdnjW» penniUu a
ra da escola primária para as crianças afastadas do grupo.

A vantagem de manter a escola maternal e que^eíendid.
Pelo corpo docente é principalmente a assistência complete.

A diretora Maria Luiza diz que o atendimento que os grup*Mios
bairros poderiam dar seria mínimo. I*^J5 S£0* "ã^s
alunos durante quatro horas e não servem "feições. ~, 

„ fica.trabalhando fora no período da manhã e da tarde as 
gggg" 

™

[iam jogadas na rua o resto do tempo. F"^..*^^
blemas de origem no padrão de vida .oca. a d «or d.^escola e
refere a eles como criaturas normais, que sao usias •
™ com roupas andrajosas, mas sim com carinho e proteção.

PROBLEMA DE ESPAÇO
Um dos principais motivos de recusa 

^^fe^a^Sfeitos para matricula é a falta de 8^a«°'A.e!.Co1!,. Creche na Co-duas casas residenciais na rua Vicente MachadoJ***' ™ 
^°mendador Araújo. Uma das casas da Vicente Machado está para ser

f regue, e o pronrietario David Feder não «»J"™J

JSpel A diretoria estará em problemas se perder o1 cal q»^om
""to o primeiro e segundo anos primários, alim das Instalações aa
""zinha.

I, « foram encaminhados inúmeros pedidos tmj Jf^gg^
^ncaçSo no sentido de ser destinado novo local pata «» «n*iCaçoes

'"? S63a entregue à creche o local "Paulinos,, "° imnaro 
ao

MetiV6 pretende instalar o Programa de Prewtei" àa Amparo ao

Pecuarista denuncia sobra
de carne à espera de preço

PTr<''°"

A carne eítá sobrando, disse um pecua.
rista do Norte do Estado. «Acontece qufc
ninguém quer manter grande comercializa-
çao com os atuais nivela de preço». Ele as.
segura que a venda do boi em pé diminuiu
bastante nas últimas semanas, quando os
frigorfficoa supermercados e açougues aguar
dam a decisão do novo Governo, com reõ-
peito ao problema da carne.

Enquanto aguardam nova politica de
comercialização <-de preferencia com a libe-
ração dos preços», os empresários não mais

adquirem o produto evitando,- segundo
eles, o crescimento dos prejuízos». A escas.
sez de carne nos supermercados e açougues
não pode mais ser responsabilizada pela
íalta do animal, mas pela falta de rendi'
mento econômico que a exploração vem
fornecendo, salienta o pecuarista, procuran.
do defender o retralmento das compras.

ESPERANDO
Há maia de um mes as entidades de

claBSe ligadas à produção e comércio de car-
ne preferem se atister das manifestações

sobre a atual política, preterindo esperar e
«acreditar que o novo Governo venha tra-
zer as soluçõeo almejadas para regularizar
o abastecimento».

A espera proporciona o surgimento de
um comércio letárglco e pouco intcrCBsante,
obrigando ao consumidor reduzir de manei,
ra mais acentuada as refeições confeccio.
nadas a base de carne bovina. Na maioria
doa supermercados de Curitiba o produtolnexiste completamente sendo oterecido
como substituto a carne de porco, galinha,lingüiças e peixes congelados.

Indústrias de
pressionam e

As indústrias do óleo comestível continuam
pressionando a liberação do preço do produto, e
no Rio Grande do Sul o sindicato de classe che.
gou a afirmar que as empresas lrã.o paralisar
suas atividades, criando conseqüente colapso no
abastecimento e desemprego em massa. Até a
tarde de ontem não era conhecida nenhuma ma-
niíestação dos paranaenses neste sentido, embora
estivessem até agora unidos aos empresários gaú-
chos e paulistas para conseguir o intento.

O problema parece ter preooupado o próprio
governador do Rio Grande do Sul que também
reivindicou ao Ministério da Fazenda a elevação
do preço do óleo de soja e seus derivados, «a ni-
vel que permita a 'indústria pagar ao produtor
de soja os mesmos preços pagos aos exportado-
ress.

óleo também
até ameaçam

PROMESSA
A promessa de fechamento das portas das in-

dústrias poderá ser um bom argumento para con-
seguir a alta ou melhor ainda, a liberação dos
preços, segundo análise de alguns produtores de
soja. No entanto, nenhuma medida possivelmente
será tomada nesta semana, quando assumem no-
vos ministros, quu Irão decidir futuramente o as-
sunto.

Enquanto isto as donas-de.caüa continuam
ressentindo a falta do óleo comestível à base de
soja, sendo obrigadas a utilizar banhas vegetais
ou outros recursos. Na verdade o óleo do soja
não agradava muito na confecção dos pratos de-
vido ao cheiro e absorção maior que os outros
nas írituras. Os óleos mais procurados pelas
donas-de.casa são os elaborados com amendoim,
girassol e milho, Estes, no entanto, já desapare.
ceram do mercado há muito mais tempo.

Trinta mil produtores em
reivindicação pelo soja

Mais de trinta mil produtores de soja dr'
Oeste e Sudoeste do Paraná estão se manlfes-
tando inteiramente favoráveis às três reivindi
cações básicas, elaboradas pela Fecotrigo do
Rio G'rande do Sul e entregues nesta semana
:io ministro De'fim Neto, da Fazenda. Os três
pontos essenciais do trabalho feito pela »nti-
dado gaúcha atende também aos interesses
paranaenses, e os plantadores de soja prome-
tem se unir para chegar a um objetivo co-
mum.

O 3dendo do trabalho entregue pelo pre-
.idente da Fecotrigo. Ari Dionísio Dalmolin.
osclarece que mesmo sem iniciar o periodo de
comercialização ou fechamento de contratos da
vendas ao exterior, os produtores de soja do
Brasil estão sofrendo prejuízos acima de um

bilhão-de cruzeiros, em conseqüência do eon-
tlngenciamento ou retenção de parte do soja
e farelo, já decretados pela Cacex.

TRES PONTOS
Os três pontos básicos também defendi-

dos pelos produtores do Paraná, segundo José
Rafael Azambuja, gerente da Ojoperativa de
Cascavel, abrangem toda a problemática de co
merclallzação do soja e, se atendidos poderãi
criar maiores estímulos aos produtoies na
cionals.

A Fecotrigo solicitou ao ministro da Fa
zenda que reconsidere algumas decisões e li-
ber» o preço do soja e farelo no meresdo in-
terno como também as exportações o aind.i
suspenda a pnibição de embarques do soja
ao exterior antes do dia primeiro de maio.
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Pouca raiva sob
a fiscalização

A falta de eficiente controle ;>»¦ra a raiva, que chegou a cauair
mait de 15 óbitos só em 1970 eslá
atualmente, suprida por método*
«emivclmente mais eficazes eom
reduzida margem de casos fatais.
Entretanto, recente dispositivo pu-bllcado no Diário Oficial da União
demonstra a preocupação das autorldades federais em relação ao as-
sunto principalmente no que tange
ao fabrico de vacinas, nem sempre
elalioradag com satisfatório feor
imunizante.

Recentemente, 0 Ministério da
Agricultura publicou documento oli
ciai ensejando maiores posslbilldades de se exercer controle direto
na comercialização e produção da
vacina contra a raiva, como tam-
Mm dos loros que Flrotegem o ca-
che-rro e homem da incubaçâo da
doença. O regulamento, publicado
em Diário Ofkial traz uma série
de obrigações a serem obedecidas
pelos laboratórios e indústrias, pro
curando desta forma resguardar o
consumidor dos antídotos lneflcien-
tes, muitas vezes causadores da
raiva porque deixam o paciente
desprotegido, ao tempo em que ele
acreditava estar imune.

O QUE DIZ
O dopument:) publicado no Diário

Oficia! da União obriga os labora-
tórlos à, fabricação do produto, es.
peciilca tipos do vacina, estabelece
conlrolr de produção, além de *nn
ceituação de responsabilidades téc
nicas c oulras determinações.

K:»claroee também que os labora
tórlos, para efeito dc fabricação
das vacinas ou soros contra a raiva
de uso veterinário, são obrigados
a dispor de Infeclórlos ou blotério
capaz de supri-lo com animais ne-
cessários ao controle do qualidade
dc» rlrociulo qu;; elaboram." A fabricav;5o de vacinas anti-rálil-
cas, com vírus inativado. e modifl-
cada, é permitida — segundo o re-
gulamento — desde qne atenda às
características de esterilidade, ino-
culdade e eficiência. Os laborató
rios produtores da vacina são ohrl
pados, pelai disposições do Ministé
rio ca Àgrleulliira a fornecer os
animais necessários aos testes de
inòcoidade e eficiência do produto,
quando programados pelo órgão ofi
rial de fiscall»açlSo.

Se as partidss de vacina JVào fo-
rem aprovadas *o3 testes exigidos-
clvi será inutilizada sob a supervi
são federal. Os laboratórios que
fabricam vacina ou soro contra a
raiva da animais estão também obrl
gados a contratar médicos veterl
nírios especializados, como respon-
saveis pela preiaracão e controle
dèstfM produtos.

Outra lmpor;ante exigência feita
relo Ministério da Agricultura tra
ta do veterinário: ele deve residir
próximo ao local em que funciona
o laberatório ptrlicipando de to-
das as elapas de elaborarão do pr^
duto. Por sua vez, o setor oficrral
encarregado do assunto prestará
dentro da medida do poSKÍvel, orien
lac.ão aer técnicos fabricantes.

Feira finda
inscrições

A pose o o sorriso destas crianças, da Creche Anete Macedo, não significam, necessariamente,
que as csndíjSss ali te\»m das melhores. Pro mossas de bons tempos existem há muito, mas

«Se MS-«imBridj»

Encerram-se amanhl as inseri-
ções para a 5.a Exposiçáo-Feira
Agropecuária e Industrial de Gua.
rapuava, nos setores de bovinos
ovinos, caprinos, suínos equídeos
produtos agrícolas, produtos de
origem animal, «stands* e aves.
Para a 11 Exposição.Feira de
Suínos do Paraná (II Exfesuipar),
o prazo findou dia 8, e só foram
aceitas inscrições daqueles desti-
nados à venda, obedecendo as nor-
mas estabelecidas pela Associação
Paranaense de Suinocultores 
(APS). Ambas as mostras aconte-
cerão de 21 a 28 de abril no Par.
que Municipal de Exposições «La-
cerda Werneck:» e nos cinco pri-
meiros dias o II Encontro Esta-
dual de Pastagens.

O presidente Oswaldo Aranha,
da APS, esclareceu que este ano
as exposições de suínos no Esta-
do, estão passando por remodela-
ções. Tanto a primeira realizada
em Ponta Grossa como a próxima
em Guarapuava, terão o propósl.
to de oferecer aos criadores de
raças puras do Paraná, uma opor-
tunidade de comercialização) de
sua produção, num intercâmbio
entre criadores e técnicos de todo
o Estado. A estrutura modificada¦implicou para que haja uma en-
tidaxie cuidando da comercializa-
ção acelerada que a Companhia
de Alimentos do Brasil inicia com
granjas de suínos em vários pon.
toa do pais»
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Os bispos do Paraná estão preocupados com as polêmicas sur-
gidas quanto a forma de se perdoar pecados.

Como perdoar pecados
de forma coletiva?

As polêmicas que estão surgindo em torno da absolvição sao»-
mental coletiva, oizem respeito ás modalidades e circunstancias, «m
que esta, e utillzoalu, a não em função cie sua utilização em si' queloi autorizada por documento distribuído pela Santa Sé, em 1A72.
Foi com o objetivo de discutir as «graves necessidades» de que fala
o documento para permissão da absolvição coletiva, ovitando, desta
forma, atitudes controvertidas entre as dioceses, que se reiíniram
ontem, às 91i, na Casa de Retiros Mossunguã, diversos bispos, coor-
denadores diocesanos e assessores especializados.

A assembléia s«á prolongada até amanhã, ao meio-dia, s dn.rante o dia de hoje os participantes manilestarão opiniões e orga^nizarão debates, cujas conclusões definirão, por parte da Igreja doParaná, uma atitude mais unanime, frente ás modalidades de coa-fissão. A reunião realizada ontem foi mais a titulo do informação,
para que os participantes tomassem conhecimento das posições quévem adotando as diversas dioceses de todo o pais. As assembléias debispos surgiram em 1965, idealizadas pelo então subsecretário daRegional Sul 2, 3 atuai bispo de Palmas, dom Agostinho José Sartori.

CIRCUNSTANCIAS
Dentre as «graves necessidades» que estabelece a Santa Sé pa-ra utilização da absolvição coletiva estão «os casos de morte, grandenumero do fiéis, pequeno numero de coníessores e falta de tempo

yara ouvir convenientemente as confissões». A absolvição coletiva
consisto numa preparação espiritual do grupo que quer recebê-laaom a celebração de penitencias e depois de induzi-lo às penlteirjcias, é concedida a absolvição, sem que para isso, os fiéis tenhamrevelado seus pecados ao confessor.

Dom Agostinlio viosé Sartori revelou que este tipo de absolvição
já esta ^endo adotado em Palmas, onde existe apenas um sacerdote
para r»t.a oito mil habitantes. Em Curitiba, ainda não íoi autori-zada pelo arcebisoo dom Pedro Fedalto, embora em diversas cida.
des do interior, o costume venha sendo adoíado. O bispo dom Ago»-Unho, adverte todavia, que a absolvição coletiva ó perigosa, porque•^multas pessoas passam a acreditar que a confissão auriouiar estádesaparecendo, quando não é uma realidades.

Manifestando sua opinião sobre o assunto, o bispo diz ainda: <Aconfissão auricuiar e o único meio ordinário de se receber a absolvi-
ção dos pecados, mas na medida em que os fiéis compreenderem osignificado profundo da penitencia como conversão interior, *. absolvição coletiva pederá ser utilizada sem maiores problemas. Nomomento porém, por íalta de esclarecimento suficiente, a absolvição
coletiva vem gerando tuna sério de confusões por parte dos fiéis e
algumas intenciouaimente, alguns se aproveitam para afirmar quea confissão auricuiar cairá em desuso, o que é sumamente prejudi.ciai ao cristão. Outras pessoas, contudo, que por sua condição devida náo poderiam receber a comunhão, aproximam-se desta*.

EM COMUNIDADE

Outro costume que vem sendo adotado é a confissão comunita-ria, que na verdaae não chega a dispensar a auricuiar. Depois dsfazer preparação cem o grupo sobre a importância da panitencla,o sacerdote realiza a confissão auricuiar e concede a absolvição tó-munitária.

Mesmo no caso da absolvição coletiva, a auricuiar não pode «erdispensada. Segundo o bispo dom Agostinho, «os fiéis ficam cora-
prometidos de realizá-la em outra ocasião, principalmente se duran-te a absolvição coletiva forem perdoadas as faltas mortais».

Quaresma sem carne,
penitência natural

Embora tradicionalmente, para os cristãos, a Quaresmarepresente uma época em que festas e outras comemorações
são proibidas, atualmente á Igreja vem adotando uma posi-
çao totaimente diversa. A única exigência mantida, é a «oroi-
bicão de comer carne de gado na Sexta-feira aynta», lembra
Frei Pio Boscheco, acrescentando que «sob este aspecto, osfieis estão em permanente penitencia, visto a falta de cara*no mercado».

O sentido da Quaresma transformou-se hoje em dia. nn
participação dos eris'.ãos na Campanha da Fraternidade, queeste ano tem por lema a pergunta, «Onde está teu irmão?>,
retirada do Gênesis A verdadeira penitencia ria Qugresma,lembra Frei Pio, «deve ser a contínua conversão do homem
a Deus, adotando uma atitude mais ;ér!a diante dn vida, co-
mo. por exemplo o motorista que se conscientiza da neces-
sidade de dirigir com maior cuidado, para preservar a vida
do próximo»,

CASA DA DOMÉSTICA
A Campanha da Fraternldr.de caracteriza-se por palêsi»trás feitas por leigos, am igrejas, escolas e outros estabeleci-»

mentos, trazendo sempre uma mensagem de preocupação"*Onde está teu irmão?-> Os temas escolhidos para estas palesiras são os mesmos, em todos os pontos do Eitado Na primeira semana dit campanha, o tsma foi «As Tentações do Ho.
mem Moderno».

Frei Pio surere, como pentfencla, que cada pessoa «defaes
de tomar uma cerveja», oferecc-ndo a quantia em prol da Ca-
sa da Domestica Trata-se de um cos'ume amplamente tHÍUn-»
dido na Europa e principalmente na Alemanha, onde as criaft
ças oferecem a quantia de um doce que deixam do cometa

Em Curitiba, os resultados da campanha reverterão era
prol da Casa da Toméstlca, cue deverá ser inaugurada a*
dia 25. Construída com auxilio dos fundos arrecadado» ewsj
a campanha do ano passado, será o dinheiro desta esmps*
§1» HSJlütóa m.&Sm/fa.te.jati8ste. * Trnmimten.'
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SOU LUA:
Uo Sul do Brasil: Cheia

Nasce — ãlilMinln
Ocaso — lBh47mln

Santos do dia: Matilde e Ia lo

Os massacres dos judeus
Atualmente na Espanha ha poucos judeu», mas na Ida-

dc MXUa -i Península Ibérica toda era um dos lugares da
Europa onde lies, xormando uma coletividade operante, cria-
rara um mil-»* lonto centro de cultura medieval. Poi na Es-
punha qua u célebre rabino Malmonldes rclormulou us cren-
ças judaicoa em lace das mudanças ideológicas produzidos po
Ia lHoHOl-a fciega revivida pelos filósofos escolasticos, e pos-
terlormente pc'os humanistas da Rennsuensa,

Sendo u Eipanha um pais profundamente cristão, os Ju-
deus que nao tccltaviim a divindade dc Jesus, íoram objeto
de porsegJiiiiri-, tendo que escolher entru a conversão, o exílio
ou a morto. Mus muitas vetos nem mesmo convertidos ao
cristianismo ficaram livris das perseguições. Foi o caso dos
judeus de Cordcba, que loram completamente exterminados
a 14 de março de 1473. Eles eram conversos, e por isso os cha-
mavun pej nativamente de imarranos.) (aerdos), mas continua
vam praticando alguns rituais mosaicos. A conversão em mui-
tos casos tinha conseguido assimilar os judeus, mas seus lnl-
niigos eram intransigentes. Aliás os massacres Ja eram cos-
tumelros e '..adicionais. No ano de 1382, em Navarra, bem lon
ge de Córdoo:*, cm cinco de março houve outra chacina de
judius na qual morreram dez mil pessoas. O problema era
là-o grave que os judeus que sobreviveram optaram por ir eni-
Dora para outros paises, entre eles a Turquia, onde íoramaram
uni núcleo de judeus seíardls, cujos descendentes nlnda ino-
ram 1». E::i plena Turquia eles íalam um espanhol clássico,
«io século XVI.

OU1KOS PATOS
Em 18*30 para defender a sua Pátria, viajam para o Para-

gu.-ti mais 13 volutarios, oriundos da cidade de Ostro e sob o
comando do Ci-pitão da Guarda Nacional, Antônio Pereira Bue
no Stockler.

Em iai4 a Colônia Militar do Iguaçu c elevada à Vila,
recebendo eniso o nome de Foz de Iguasu.

oooo
A SABEiTORIA DE CADA DIA: O conhecimento não nos

v<?m aos pori-icr.ores, mas em lampejos de luz celeste. (Henry
Thoreau).

Palavras cruzadas

mjmm 1
HAMILTON ROCHA

HORIZONTAIS
1 — raíu-bola. 5 — Cachaça de mau gosto, s — nome

comum de quwquer lacertilio, mais geralmente aplicado ao
lejuaçu (pi ). 10 — Abrev.: Antigo Testamento. 11 — Toada
de cantiga Kusio; boato; lama; rumor indistinto. 12 — At*
mo.-íera. 13 — Passar ou transitar de um lugar para outro.
14 — Abre-/.: centigrama. 16 — «Antes de Cristo». 17 —
Brinquedo. Vestido de criança. 20 — Simbolo químico do ill-
nio. 22 — A meiior porção de uma substancia capaz de exis*
tencia independente conservando suas propriedades químicas.
24 — Expansão membranosa o córtea do tórax dos insatos.
25 — O qua representa em teatros ou estúdios de cinema.

VERUCAIS
1 — Parte oo edilicio que se prolonga de um ou de outro

lado do corp-j principal. 2 — taewbrana que serve de asa ao
meu cego (pi.). 3 — Símbolo quimico da prata. 4 — Cheíe
etíope. 5 — G'.nero de formigas a que pertt-nce a saúva. 6 —
AU) escrito de ultima vontade, pelo qual alguém faz dlsposi-
çóes especiiU sobre seu enterro, da pequenas esmolas, lega
novéis, roupas ou Jóias de uso pessoal, nao multo valiosas,
nomeia ou substitui testamenteiros. Antigamente era a alte*
ração ou r.nulaçao de um testamento, por disposições adieio-
nais a ele. 7 — Guarne-cer de asas. 9 — Relação; lista. 14

Leito, í-indc de rio. 15 — Nome comum a diversos pássaros
da íamilia dns Tráupidas. Sangue-dt-boi. 18 — Resguardo ia
teral de ponte. 19 — Mau cheiro. 21 — A casa de habitação.
23 — Dó (nota musical — ant.).

SOLUÇÕES DO PROBLEMA ANTERIOR
HORIZOSTAIS: 1 — Amor. 5 — ITT. 8 — Corlicea. 10

AL. 11 — Acon. 12 — Io. 13 — Ao. 14 — On. 16 — Al.
17 — Vogai 2(1 — IV. 22 — Atinente. 24 — Ler. 25 *- Icor.

VERTICAIS: 1 — Aca. 2 — Molinote. 3 — Or. 4 — Ria.
5 — Icó. 6 — Teraüto. 7 — Talo. 8 — Aca. 14 — Oval. 15San. 13 — Gir. 19 — Lei. 21 — Ver. 23 —• NC. (N.o ..
22222/11).

GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁJj-sanepar «^5*******

COMUNICADO
A SANEPAR comunica aos senho-

res usuários que, em virtude de obras
de. visando o aperfeiçoamento do
de remanejamento e ampliação da re-
abastecimento de água em Curitiba,
o fornecimento será interrompido
amanha, dia 15, no período das
08:00 às 18:00 horas, nos seguintes
bairros-

BOM RETIRO
VILA HAUER
JARDIM SOCIAL
VILA MARUMBI

Dando o serviço

Feiras e mercados
JUVEVE — Rua Colombo, entre Moisés Marcondes e Fran-

cisco de Paula Guunaiúes.
BaTEL — Rua Dom Pedro II, entre Presidente Trmnay p.

Ângelo Sampuio
BOQUEIRÃO — Rua Doutor Napoleão Laureano, entre Te-

nente francis^c* Ferreira de Souza e Frederico Maurcr.
SUP-UIMEUCADO VOLANTE

«Atalaia», <. supermercoao voiante da COBAL estará atendeu-
do hoje ao baliro dc SANTA FELICIDADE, instalado das 8 as
17h ox AvenivJf Manoel Ricas, aclronte aos Vmlios Dallarhu.

MERCADO IviUNICIPAL — Localizado defronte à estação
rodofenoviaria - entre as avenidas Afonso Cam*». 50 e Sete de
Setembro — - Meirado Municipal permanecerá aberto ao publico
hoje das 5 as líli. Transporte coletivo para o local, em ônibus
da unha Círcutur-Mercaoo, com pontos nas praças Rui Barbosa
Generoso Marquei* e 19 de Dezembro.

CENTRO COMERCIAL — A seção de varejo do Centro Co*
mercial Ataeaáis'a do Portão — Avenida Presidente Kennedy —
estará aberta aos consumidores das 7 às 19h dc hoje. Defronte
ao Centro Comei'ial funciona um mercado sobre caminhões dia-
rlamentc, das ¦¦ às 22h, vendendo frutas, legumes e cereais.

NA BOA VISTA — No Centro Comercial da Boa Vista, loca-
Uza/io na avenida Paraná, tambem está ir.stalado um mercado
sobra caminhoe**,. Naquele local, consumidores t- varejistas podem
adquirir produtos bortlgranjeiros diversos, todos os dias.

Juiz de plantão
"HABEAS-CORPUS"

Escala stn-nnal do plantão para os pedidos urgentes de
chab*!.is-corpus» e requisitórias de prisão preventiva entre as 7
(sete) e as ii (vinte e quatro) horas do dia, observada, para
tanto a portaria n.o f/70 do Excelentíssimo Senhor Deaemba»
giulcr Corregedor Geral da Justiça:

Semana de 5 n 15 de março
7-a Vara Criminal
4.0 Juiz d? Direito Substituto de l.a Instância
Dr. Adolph'* Krueger Pereira
Endereço: Kua XV de Novembro 80! — 9.o andar — apto 92
Escrivão: Sva. Wilma dos Santos Nogueira
titíereço: Rua Ludovico Geronasso. 385 — Bairro Boa Vista.

Horários de aviões
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Destino Horário Freqüência Companhia

Brasília — 15,30 — á.a-feira — Varig
11,40 — 6.a-feira — Varig
8,45 — Diário — Transbrasil
9.50 — Sábado — TransDrasil
15,30 e 18,15 — 2.a á sábado — Transbrasil
17,05 — Domingo — Transbrasil

Foz do Iguaçu — 11,00 — 3.a 5.a sábado e domingo — Varig
14,55 — Diário — Varig
9,3') — Sábado — Tiansbrasi!
14,10 e 15,45 — Domingo — Transbrasil

Florianópolis — 15,45 — Diário — Varig
14,0.) e 14.30 — Traiisbrasil

Londrina —8.20 e 9,40 — Diário — Transbrasil
11,05 e 15,45 — 2.a a sábado — Transbrasil
12,30 c 16,50 — Domingo — Transbiasil

Maringá — 7,40, 9,40, *3,25 e 15,45 - 2.a à sábado — Transbrasil
Porto Alegr* — 15,45 — Diário — Varig

10,05 — 3a-feira — Varig
18,50 — 6.a-feira — Varig
13,31) e 14,05 — 2,a á sábado — Transbrasil

Rio de Janeiro — 9,40 — Diário — Varig
1530 — 3,a, S.a, sábado e domingo — Varig
9,30 (direto) — 2.a, 4,a e 6a — Cruzeiro
18,00 (Ponte aérea) — Diário — Cruzeiro
9.55 — 11,40 e 15,30 — Diário — Transbrasil
17,05 — Domingo — Transbrasil

São Paulo — 9,40 — Diário — Varig
15,30 — 3.a, 5.a, sábado e domingo — Varig
18 00 — Diário — Cruzeiro
8.45 c 9.55 — Diário — Transbrasil
13,00 e 15,30 — 2 a à sábado *— Transbrasil
10.50 — Sábado — Transbrasil
13.00 e 17,05 — Domingo — Transbrasil

Umuarama — 9,40 o 12,45 — 2.a á sábado -- Transbrasil
Horários fornecidos pelas empresas — VARIG  tel 22 6170 -

VASP — tel. 23-3033 - CPUZEIRO — teL 22-7427 -
TRANSBRASIL — tel. 24*8331.

Farmácias
Horário: das 7 às 24 horas
Farmácia Matriz — Praça Tiradentes. 55-»
Farmácia Colombo — Rua XV de Novembro 123
Farmácia Brasil — Praça Tiradentes, 92
Farmácia Popular — Praça Zacarias. 588
Farmácia Principnl — Praça í-r^ari^s 253
Farmácia Dcndorr. — Rua Marechal Dccdoro 267
Farmácia Central — Rua XV rle Nnyr-mbro, 476Farmácia Osónc — Praça Osório. 399
Farmácia Paulista — Rua Dr. Murici, 460
Farmácia Normal — Rua Emiliano Perneta. 130
Farmácia Brasília — Praça Cario;- Gomes ?35
Farmácia Bom Jesus — Ãv Tteníibüca Aiger.tina, 8038
Farmácia Bacacheri — Av Erasto iliertr.er 387
Farmácia Barão — Rua Barão do Rio Branco 221
Farmácia Novo Mundo — Av República Argentina, 4080

Farmácia Galeria — Rua XV de Novembro 5so
Farmácia SupordrcRa — R-ia ">s We<-t.Pbalen 122
Farmácia Real — Av. 7 de Siíttmbrn, 45*50
Farmácia Rorlof.trma Estaçro Rodoferroviána. loja 6
Farmácia Passarela — Rua Marechal Fioriano Peixoto. 6400
Farmácia Soclfarma — Rua XV de Novemh-o. 2871
Farmácia Drog-aceiitrn — Rua Marechal Floriano Peixoto 2t"•"armácia Tiradentes — Praça Tirafertos. 337
Farmácia Cabral — Ru-*. B-.m Jes-is. 15íl

SERVIÇO NOTURNO P EU VTA NENTE
Farmácia Colombo — Rua i.S de N-r-pmbrc 123
Farmácia Rodofarma — Eóíacâo R/idn<*i4ria

Horários

de ônibus
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LOCALIDADES HORÁRIOS EMPRESA

Alto Amparo 06:00 — 07:30 — 12:00 — 13:00 — 1S:U0 GARCIA
Alto Amparo 20;00 — 21:30 — 22:00 — 24:00 GARCIA
Alto Amparo 19:30 ¦— 20:20 GARCIA
Andlri 19.00 GARCIA
Aparecida do Nou» 21:50 CENTAURO
Apucarana 06:00 — 07:30 — 12:00 — 13:00 — 15:00 GARCIA
Apucarana 20:00 — 21:00 — 21:30 — 21:45 — 22:00 GARCIA
Apucarana 24:00 GARCIA
Apucarana 22:15 — leito GARCIA
Araguari 07:30 — 15:45 PENHA
Arapongas 06:00 — 12:00 — 20:00 — 21:30 — 22:00 GARCIA
Assunção 04:30 — 4a I. — 21:00 — sábado S. AMERICANA

Bandeirante* 19:00 GARCIA
Biguâçu 05:ÜO — 07:15 — 13:00 — 15:00 — 17:00 CATARINENSE
Biguaçu 19:00 CATARINENSE
Blumenau 06:00 — 06:30 -- 09:00 — 12:00 (via Jag.) PENHA
Blumenau 15:15 — 18:00 (vln LU.) PENHA
Blumonau 04:15 — leito PENHA
Brusque 17:30 PENHA

Caiobá 07:00 — 10:00 — 14:00 — 19:00 S. AMERICANA
Camoará 19-W) GARCIA
Cambe 06:00 — 12:00 — 20:00 — 21:30 — 22:00 GARCIA
Camboriú 05:00 — 07:15 — 13:00 — 15:00 — 17:00 CATARINENSE
Camborlú 19:00 CATARINENSE
Campo Mourí» 2o:C0 — 3.a, 5,a e sáb. GARCIA
Campo Mourão 22:00 — 2.a, 4*a e S.a deito' GARCIA
Carazinho 06:30 — 20:30 PLUMA
Carazinho 2°:30 (leito) PLUMA
Cascavel 06:45 — 13:00 — 18:00 — 19:30 — 20:30 S. AMERICANA
Cascavel 21:30 — 22:00 — 23:00 s. AMERICANA
Cascavel 21:35 — leito S. AMERICANA
Castelo Branco 19:30 — 20:20 GARCIA
Caxias do Sul 07:00 — 17:00 — 19:30 — 22:00 PLUMA
Caxias do Sul 19:00 — 19:30 (leito) PLUMA
Cianorte 21:15 GARCIA
Cianorto 20:15 — 3,a, 5,a e sáb. (leito) GARCIA
Cirol 06:00 — 07:30 — 12:00 — 13:00 — 15:00 GARCIA
Clrol 20:00 — 21:00 — 2. :30 — 24:00 GARCIA
Cruz Alta 06:30 — 20:30 PLUMA
Cruz Alia 20:30 — 5,a I. (leito) PLUMA
Cruzeiro do Oeste 19:15 — 2-a, 4,a e 6.a t. 3ARCIA ,
Cruzeiro do Oeste 20:15 — 3.a, 5.a e sáb. (leito) GARCIA
Dr. Camargo 19:15 — 21:15 — 2.a, 4.a e 6,a f. GARCIA
Enseada 07:30 — 15:45 PENHA

Faxinai 0ô:00 — 09:00 — 13:00 — 18:0C PENHA
Florianópolis 06:00 — 12:30 — 18:30 PENHA
Florianópolii 05:00 — 07:15 — 13:00 — 15:00 — 17:00 PENHA
Florianópolis 19:00 CATARINENSE
Foz do Iguaçu 06:45 — 13:00 — 18:00 — 19:30 — 20:30 CATARINENSE
Foz do Iguaçu 21:30 — 23:00 S. AMERICANA
Foz do Iguaçu 21:30 — leito S. AMERICANA

Guaramirim 06:15 — 12:00 — 16:30 S. AMERICANA
Guaraniacu 06:45 — 13:00 — 19:30 — 20:30 — 21:30 PENHA

Indaial 06:15 (via JGS) S. AMERICANA
tndaial 06:00 — 15:15 — (via Lit) PENHA
Ipanema 07:15 (dom.) — 15:3C (2.a a sáb.) PENHA
Itajai 05:00 — 07:15 — 13:00 — 15:00 — 17:00 S. AMERICANA
Itajai 19:00 CATARINENSE
Itajai 06:45 — 13:15 — 18:30 CATARINENSE
Itararé 14:00 PENHA

Jandaia do Sul 07:30 — 13:00 — 15:00 — 21:45 PENHA
Janda* do Sul 20:30 (leito) GARCIA
Jaraguá do Sul 06:15 — 12:00 — 16:30 GARCIA
Joinville 05:00 - 07:15 - 13:00 . 15:00 - 17:00 - 19:00 PENHA
Joinville 08:30 — 10:00 — 14:30 — 15:30 — 20:30 CATARINENSE
Júlio Castilho 06:30 — 20:30 PENHA
Júlio Castilho 19:00 'leito) PLUMA
Jussara 19:15 — 21:15 — 2*a, 4,a c 6.a f. PLUMA

Lages 06:00 — 09:30 — 13:00 — 18:00 GARCIA
Lagoa Seca 06:45 — 13:00 — 19:30 — 20:30 — 21:30 PENHA
Lagoa Vermelha 06:30 — 20:30 S. AMERICANA
Lagoa Vermelha 20:30 — 5.a f. (lello) PLUMA
Laranjeiras do Sul 06:45-13:00-13:00-19:30.21:30-23:00 PLUMA
Londrina 06:00 - 12:00 - 20:00 . 21:30 - 22:00 - 22:45 S. AMERICANA
Londrina 23:30 GARCIA
Londrina 22:15 — 2J:00 — 23:15 (leito) GARCIA

Mandaguarl 07:30 — 13:00 — 15:00 — 21:00 GARCIA
Mandaguarl 20:30 (leito) GARCIA
Mandaguaçu 19:30 — 20:20 GARCIA
Marlalva 07:30 — 13:00 — 21:00 GARCIA
Maringá 07:30 - 13:00 - 15:00 - 21:00 . 22:30 . 23:50 GARCIA
Maringá 23:45 (leito) GARCIA
Marllândla do Sul 06:00 - 07:30 - 12:00 - 13:00 - 15:00 . 20:00 GARCIA
Marilândia do Sul 24:00 GARCIA
Matinhos 07:00 — 10:00 — 14:00 — 19:0o GARCIA
Matelãnriia 06:45 - 13:00 . 19:30 - 20:30 . 21:30 - 23:00 S. AMERICANA
Morretes 07:60 -- 12:00 — 15:50 — 19:15 S. AMERICANA
Mauá 06:00-12:00-13:00.15:00-20:00.21:00 S. AMERICANA
Mauá 21:30 — 22:00 — 24:00 GARCIA
Medianeira 06:45 — 13:00 — 1S.30 — 2o:30 — 21:30 GARCIA

Nova Esperança 19:30 — 20:20 S. AMERICANA
Ortlguelra 06.00 - 07:30 - Í2:00 . 13:00 . 15:00 - 20:00 GARCIA
Ortlgueira 21:00 — 21:30 — 22:30 — 24:00 GARCIA
Paranaguá 07:00 - 07:30 - 09.00 . 10:00 - 12:00 - 13:00 GARCIA
Paranaguá 14:00 - 15:00 . 15:30 - 16:30 . 17:00 - 18:00 S. AMERICANA
Paranaguá 19:00 — direto S. AMERICANA
Paranaguá 06:00 - 07:00.- 08 00 - 11:00 - 13:45 - 16:00 S. AMERICANA
Paranaguá 17:30 . 18:30 - 20:00 . 21:00 - 22:00 (int.) S. AMERICANA
Paranaguá 10:15 — 18:45 (via Morretes) S. AMERICANA
Paranavai 19:30 — 20:20 S. AMERICANA
Paranavai 20:30 (leito) GARCIA
Passo Fundo 06:30 — 20:30 

GARCIA

Passo Fund» 20:30 — 5.a I. (leito) PLUMA
Piçarras 06:0o — 09:00 — 15:15 PLUMA
Pomerode 06:15 — 12:00 — 18.30 PENHA
Pontal do Sul 07:15 (dom.) 15:3o (2-a a sábado) PENHA
Porto Alegre 07:30 — 17:00 — 19:30 — 22:00 S. AMERICANA
Porto Alegre 19:00 — 19:30 (leito) PLUMA
Porto Passagem 07:00 — 10:00 — 14:00 — 19:00 PLUMA
Praia d* Leste 07:00 — 10:00 — 14:00 — 19:00 s. AMERICANA
Pontal do Sul .07:30 — 15:30 — (2,a a sábado) S. AMERICANA
Pontal do Sul 07:15 (domingo) S. AMERICANA

Resende' 21:30 S. AMERICANA
Rio de Janelr» 17:00 -- 20:00 CENTAURO
Rio de Janeiro 18:30 — 19:30 (leito) PENHA
Rio de Janeira 21:30 PENHA
Rio do Sul 06:15 — via JGS. CENTAURO
Rio do Sul 06:00 — 15:15 — LIL PENHA
Rolandia 06:00 — 12:00 — 20:00 — 21:30 — 22:00 PENHA
Rolandia 22:15 — 23:00 --* 23:15 — leito GARCIA

Santa Maria 06:30 — 20:30 GARCIA
Santa Maria I 20:30 — leito PLUMA
Santa Marlana 19:00 PLUMA
Santos 22:15 — 23:13 GARCIA
São Miguel do Iguaçu 06:45 . 13:00 - 18:00 - 19:30 - 20:30 . 21:30 PENHA
São Miguel do Iguaçu 23:00 S. AMERICANA
São Francisco 07:30 — 15:45 s. AMERICANA
São Paulo 07:40 . 09:40 . 11:40 - 13:40 . 17:40 - 21:40 PENHA
São Paulo 22:40 — 23:40 COMETA
São Paulo 22:45 — 23:45 — (leito) COMETA
São Paulo 01:00 - 06:00 - 07:00 - 09:00 . 11:00 - 13:00 COMETA
São Paulo 15:0o - 17:00 . 21:00 . 22:00 . 23:00 . 24:00 PENHA
São Paulo 23:00 — 24:00 (leito) PENHA
São Paulo 00:20 - 06:20 - 08:20 . 10:20 -12:20 - 16:20 PENHA
São Paulo 21:20 — 22:20 — 23:20 PLUMA
São Paulo 22:20 — 23:20 - 00-20 (leito) PLUMA

Tapejara 19:15 — 21:15 GARCIA
Tijucas 05:00-07:15-13:00. 15:C0. 17:00 .19:00 CATARINENSE
Timbó 06:15 — via JGS PENHA

Ubatuba 07:30 — 15:15 PENHA
Umuarama 19:15 — 2.a, 4,a, 6a e dom. GARCIA
Umuarama 20:15 — 3.a, 5 a e sáb. 'leito) GARCIA
Vacada 06:30 - 07:30 . 17:00 - 13:30 . 20:30 - 22:00 PLUMA
Vacaria 19:00 — 20:30 — B.a f. (leltoi . PLUMA

Museus
AHTfc. (JU.STEMt-OIlAJMKA —

KUil li du Mino, -MB tol* Ü3/273. Ex
putlçOot puriiMiienti-s « grande ater
vo om ti-iua « objetou de aruj. Abtr
to do 2,u a li*u *'•••-•-*¦ lla-) •*•*» *»
llIli.iOmlil.

CASA ÁWHKDO AjNDEIISEN -
lliin Mntvua liOmtfc 880. Acervo UU.
t*,rlcii o arlljtluu. Escola dc ort«
cum oxpo.ili.oen patiÔdloás. Aberta
tlli-riiimcntu diw 7b l>it 18b3ümin,
Ao» «Abado» cin» 14li Os 18.

CASA DO EXPEDICIONÁRIO -
Uuii du Paz, 187 — teL 23-7059.
Eü.liclo erigido um memória dos
i.raclnliu** paiunoeiiBes que tomua*
rum durante u il (luerra Mundial.
Al»ria du -í.o «¦ <l*A-I<-*ra. da»
14h án IBIi.

DAVID CAIINEIIIO — Rua Brt*
gudeiro Eranco 1828 - teL 22*0338.
urbanizado o mantido pelo e<-u pro
prutürio o historiador paranaense
David Carneiro. Dispõe dc valiosa
docurnonliu;ão histórica, arqueológi
ca ¦ artlallcà, aiím do importantes
segòcs dc nuinismátlca. Aborto «o»
sabddos das 14h às 16h.

L 0 AUTOMÓVEL — Rua Caató,
149 (transv. da Rua Mal. Floriano).
Propriedade particular. Reun« uma
derena de carroc antigos entr» oe

qual." vcrdadu.raa roliquios como
o Ford.19 o o Marmora 28. Aberta
aos sábados e domingos, a partir
das 13h.

DA IMAGEM E DO SOM — Rua
Rbaúo Pereira. 240, 2. o andar. Ar-
t-ulvo musical. Depoimentos sono-
r^s e raridades da música e íoleto-
ir nacionais. Exposiçóes artísticas.
Nesta semana apresentando as uL
limas criações do pintor Feraanw
Veloso.

Dicas
BOLSA DE ESXUDOS

A seção cultural do Consulado
Geral dos Paises Baixos esta oíe-
íecvíiiao bolsas de estudos na Ho-
lanaa para os portadores de certi-
licaao de Escola Técnica de Agri-
cultura, com amplos conhecimea-
los proiissionais e prática na lin-
gua. inglesa. Os interessados po-
derão diriair-se ao CIE. E/FR rua
cunuiao ae Abreu, ax) — 6.0 an-
dar.

1AMAHA & ORGAO

Hoje as 21 hoi as o organista
Joao Luis Alves Temeira «sta
dando um concerto no auditório
da Reitoria da UFP. O artista é
um cuniraudo exclusivo da Ya-
maha e está se apresentando em
varias cidades brasiltiras. Conví-
tes na Casa Sartori e Diretoria de
Assuntos Culturais da UFP.

FESTIVAL

A ala jovem da Sociedade Tha-
lia marcou para os dias 29, 30 e
31 de março o 1 Festival do Som
Livre, uma promoção Inédita en
Curitiba e quo visa reunir todos
os jovens aíiccionados da múíica
pop.

ESCOTEIROS

O Grupo de Escoteiros do Ar
iSantos Dumonto reunirá todos os
pais e seus integrantee, «abatf.oa
dia 16, às 14 horas para debater
assuntos de interesse do movimen-
to escoteiro. Será um bate-papo
que contará, inclusive com a pre-
sença dos garotos, para uma con.
versa Iranca.

CARTAZES

Esta marcada para amanná, dia
15, a inauguração ua Exposição de
Cartazes culturais da polônia, no
pavilhão do 2.0 andar da Biblio-
teca Pública do Paraná. A pro-
moção é da diretoria de assuntos
culturais e couta com a coiaoora-
Çâo do Consulado da Polônia.
Aberta das 8 as 20 horas.

EXPOSIÇÃO

A agencia feminina do Banco
Nacional Deodoro, 480, continua
expondo as mais recentes criações
de Fernando Vellozo, Suzana Lo-
bo, Álvaro Borges Wilson Andra.
de e Silva e Amarilis Puppi, no.
mes de exprelsao no cenários di»
artes plásticas do Paraná. Em
abril será realizada uma mostra
individual de Wilson Andrade e
Silva e em maio de Curt Bover eDomênico Lazarine.

TV DA BAVIEIRA

Entre os dias 18 e 21 de marçoteremos uma promoção culturaldo Rádio Emissora da Bavielra
que dá destaque à educação •
formação. A «Semana da Televl-sao da Bavieiras» apresentará 25trabalhos divididos em 4 itens:
programas de recreação — pro-gramas familiares e infantis —
educação e formação I e II. Aereuniões terão lugar na Reitoriada UFP.

PILOTAGEM

O Aero Clube do Paran* estírealizando cursos de pilotagempara ambos os sexos. Os interes-sados terão aulas práticas de 40
horas de vrtos c terão licença paruo exercício da profissão de pilotoprivado. Os candidatos deveríoter mnis dfl i8 anos inscrlc6es n»
Aero Clube.Bacache«t

'71^/7
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Televisão

ífcjcTé dict ife humor
Mtiss BrasU & Mlss Paraná Sírgio Káthár, coordenador
níicureo Miss BrasU, cm ;>lena atividade. Requisitou o

do «joii Carlos Alberto Arruca para dar asslstencln total a*.
lovll à jornais o tvs- mandandr, notícias sobre o concurso, o

Cinemas foluninha

ré.dlo8_ jv¦ 
g^ mals uma VTO Rm Btasjjia> AqU* em f^rí

M vddv Franeiost Já em plena atividade para o Mlss Pa
tiba* ^j A Mn)s Boia Dom-sstlca. Chacrlnha começou do*
raP _„ nito horas da noite o concurso «A Mais Bela Do-
' & do 1974» (.111 «itinárla» deste ano Também começou o «Calouro Ex
J01'fl."CUl --«»'- *** **««1%K« « «/.rtn^/la uniu.!.. r<n1i\i<IHi

f™ oito horas da noite o concurso «A Mais Bela Do-
" a itc-i do 1974» qt.e vat dar um carráo a mnls bela «asses
mosuc* . . las (juste ano Também começou o «Calouro Ex
sorííõpan de 1074>*. — O Macháo, a segunda novela rolorlda
'" nrlriM de segunda a sábado, às oito e quinze da nott',
nn oni« NÓ eli-nco Antônio Fagundes (Petruchlo), Maria Ba
n0, rf„ Tizandni (Catarina». Ltza Vieira (Blanca). Rogério

• M?*n (Pai Batistai, EUy Praser (Ana Mimosa), Ruthlnéla
¥ Mnmei (Josepha). Edgard Franco (Celso). João José Pon-
(l0 Moraes lrcne 

jy-y,-,^ (oinorah), Jacques Lagoa
P«ii-fr.rt- P.ávlo Galvão OSdmunrio) Riva Nlmltz iMae) «.
J, .,*., -RÍith (Cidinhu). O Machão (um exagero de homem)
*? wmnda a sábado no Seis, ar. oito e quinze da noite total-
ll ,af,? colorido.  Hoje o dia de humor no Seis. Balança
íl c Nao Cai, o rlsc das ruas, sátira, gozaçtio e as melhoro.-.
Mas «.iu' d alé V0(,,5y pP|0S melhores comediantes da ta-

" . . «, ..«. _ prepara-lo pa" o Inferno e S») MARIA ALC1NA u»a do artlfl*

da M Pwírinurduplo com -<»»6e» a partir do melodia. Censura cio da maquiagem excwílvà paraaa xiTtnio. rrat,'""'» «"» dohvlnr a utençao para us pouco»"'Àví-raimA 
tel 22-IÍM — A .'Im de Sheila. Quem malou destaque*» de belezu do seu rosto,

Sheila? - rtiebol Welch • Jamea MsVK.ii. t>ewi6M *> 2-4-4-5--10. ma3 pr0vou quo o o patinho feio.
r!. 10 !„„, Nu» recente» fotos om que ela

CONDOR — toi 22-W59 O Mand» .4 d«g Mulheres. Com Catht- ,,0S(,U completamente nua. o foto-

rint Soaak • Jenn-LouH Trlntlcnant. SMSoe» hs 3-4-8-8-10. Cen- srato classificou o seu corpo co-
«ur» 18 ano» luo 'ÍUm doB lnIlls bon*t0s (lu0 Ja

EXCELSIOR — tel. 22-8554 — Manto Sngnido. Uma reprise. Com vi> Allll8 0 ^u sentimento de
llicbord Burton o Victor Maturo. Sessões A» 2—4—6—8—10. Censura p[ltin1io feio vinha desde a época

22-D554 — Gregérlo Volta rart Matar. Uma pro-
Tto&an* Mondlnl. Sessões As

Pwirftort''P.ávlo Galvão OSdmunrio) Riva'"fX Ruth (Cidinhu). O Machão <lClcyde «V„l„ sab!ui0 no Seis, às. oito e quinze da noite total-"eis. Balança
ruas, sátira, gozação e as melhore-i

.„,,  melhores comedir
, ,„ ,0 brasileira. Balança Mai Não Cal carl az colorido das
lcvlsao ma»jn vinHr iw)n Hfila ___ Nes,a quinta; às dez e

om o filmo
Kurt Kreu*

vindas
nif horas ria noltr pelo Seis.1 nX da noite o Seis apresenta Clns Martlni. com o filmo

í?r. Paris e Depois Morrer, com Louls Jourdan o Kurt Kreu-
lr Na França dominada pelos nazistas um herói da liberta
SSn" é sumariamente caçado por um espião ria SS. Ver Paris
C ner-ois Morrer, espetáculo totalmente colorido e o cartaz de
,c K Cine Marüni, logo após Balança Mas Nao Cal nn
hoje ^_^fta»ulnta lobK0 a;.ós clne Martlni, o Canal Sei-.

í^pnta tó 24 horas nara encerrar a nossa programação,
S^lrral com o episódio Romance de Prlmuveia, com Carne
^PM tehell Lelt Krlcsori e L-.nda Cristal. Romance do Pr.*-
X totalmente colorido hoje às 24 horas no Seis. 
Aguardem vem ai. Sessão Patota.

¦a ,;¦¦*¦ a-, ., *-V. ' '¦ -M!;"-;V/?;"-:,

14 anos.
GLÓRIA — tel,

ducio nacional, com Alox Prado o
2—4—8—10. Censura 18 «no».

LIDO — toi. 24-8873 — Vai Trabalhar Vaiíabundo. FrodllÇSo na-

cional com música» de Chico Buarque. Scssõos i» 2-4- 6 8—10.
Cenaura 18 an-j». . „ , . -

MARABÁ — tel. 22-5554 — Virgem na Praça o A Monja e as 7
Pecadoras. Sessões às 1*1 e 20 horaB. Censura 18 anos.

ÓPERA — td 22-5554 — O Anjo Negro. ProduçSo nacional com
Mário Gusmão. Sessões às 2—4-C—8-10. Censura 18 anos.

PLAZA — tel. 22-0308. Fotos Proibidas. Foi uma chantagem ou
unia trama? Sessões às 2—4—C—0—10. fensurn 18 anos.

RIVOLI — tel. 22-5554 — Lotiisc. Umi mulher sem medo de amar.
Com .leanne Moreau. Scsfõos as 2—4—<!—8—10. Censura 18 anos.

SAO JOÃO — toi. 22-5854 — Trindade é Meu Nome. Produção
nacional com Marleno França e David Cardoso. Scssõos is 2—4-C—8
e 10 horas. Cmisura 18 anos. «

SCALA — tiA. 22-5554 — Missão Matar. FJ<* era obrigado a par-
ticipar do um crimo. Sessões às 2—1—0—8—10. Censura 18 anos.

VITORIA - tel. 2Z-5554 — Os Dose Condenados — Com Lee
Marwln e Ernest Borgnint. S«ssõe» as 2—4—8—8—10. Censura 18
anos.

CINEMAS DE BAIRROS
FLÓRIDA — R. Marechal Floriano. Procura Amante para Minha

Mulher. Sessão única. As 20 horas. Censura 18 anos.
MORGENAU — Av. Souza Naves — Tunco Maclovio o Pistoleiro do

Inferno. Com Júlio Aleman. Sessão única às 20 horas. Censura 18 anos.
MERCÊS — Av. Manoel Ribas. Condenadas Pelo Sexo. Produção

nacional. Sessão única às 20 lioras^ Censura 18 anos.

y m I • f^f^-^\::+Ji.''"ys f' 7"- y '^y-';: : f
0 bom teatro

Não Cal. A partir d«J nove da noite, vo-
uni» i dia dc Balança Mas
í* tom encontro marcado com o riso, a sátira, a aotaçio , as me
ce tom encom 

BaIan„ Mas Não Cal em cores. Na foto Ari Leito,

Balança.

Programação para hoje

ü 1S&ÍB«m\vSm. âSffi . Paulo Chave., 15h45mta

nlGl 80°dlSnoV-Uc^Ia^'lto?ámtó^ As Sogras _ co-

Sfe » -^int, E^ã^hosa, - *-e:
ia. Com- Nathália Thimbeig — «ícewe n.a ve*a. cont-
nes e Sadi Cabral; W^à^'*C$*£- U°sck Maria
Cleyde Yaconis -Cláudio Co. itae _ novela _
e Carminha Brandão: 20M5m» ^ 

fl L,,/all.
colorido -*™\^™£^^^2^mm - A W;
dra - Jl%« f 

° ,;Í _ rido: 20h45-nin - Pacto-
lera Cor de Rosa — cicseruio . - r.iVio Carneiro —
ralll,._ Jornal _ colorido - aiWj *f^ 

DÜcbo de São
Ws Letterl - Fausto Rodapé WBam^.Jo 22Wmln -

Paulo; 21» --Balan-ja Mos N^^L,.*^ Depois Morren -
Cine Martlni - pttaUo,- ^Jeí. 2ín - Cinema Classe-
cem: Lowis Jourdan e >ur- ^reufe^omanC9 rie Primavera*

^P^^^tS 
»n e Linda Crista,.

Canal 4

GUAIRA — Continua em cartaz a peça de Roberto Ciambroni
«TRÊS DIAS PARA DONANA», encenada pelo grupo RC-Pro
duções que tem no elenco Lisele Negreiros, Roberto Francisco,
Irene Portela e o próprio autor. As apresentações irão somente
até dia 17, no horário das 21 horas. Este é o primeiro Iraba-
lho de Ciambroni para o público adulto e destaca a vida de
uma mulher que depois de velha chega a conclusão de que nun-

ca fez uma opção como ser humano. O texto evidencia uma aber
iura do autor que só se dedicava ao público infanfil. O mesmo

grupo RC-Produções irá apresentar às 10 horas de domingo a
peça «O TRATADO DAS TORTAZINHAS», um musical dedicado
ao pessoal miúdo.

—X—X—
DE BOLSO - A parür dos 21 horas o trabalho de Manoel Car-
los Karam «O CAVALEIRO NEGRO CONTRA GUMERCINDO TA-
VARES*, estar.S sendo encenado pelo grupo Margem que desta-
ca Alberto Ceiturião e Ricardo Mello. A cenografia é de Dante
e a iluminação de Luiz Roberto Bruel. Todos os sábados e do-
mingos, às 15 horas, do mesmo autor, continuam as apresen-
tações de -BANHO DE LUA», destacando o trabalho de peque-Francisco nos atores de 9 g ]4 anos_

cm tpie trabalhou de doméstica e
seu patrão resmungava o,uc ela
era toda torta. Ao suber-da opl-
nlüo do fotógrafo Maria Aleinda
dcsabalou — anuída bcm>.

PLAYBOY E LUI, duas rovia-
tas que estão com inin circulação
proibidas no Brasil, deixaram um
vaíio para os leitores brasileiros,
do gC-neio. Agora a censura fede-
ral deverá reexaminar o ásnülitO
e comeuta-se que- até poderá, libn-
rar u publicação du ejlçSo riduio-
nal da revista cPlayboy», uma,
velha aspiração que está engavC-
lada há 3 anos.

BURT BAÇIIARACH virá ao Bra-
sil para apresentjições no Hotel
Nacional, que, decididamente está
oferecendo bons espetáculos inttr-
nacionais aos brasileiros. Burt é
um dos melhores músicos ameri.
canos da atualidade e destacou-sc
na trilha sonora ik; Burtch Cassl-
dy e PaiaÍEo Perdido, li casado
com Angie Dickinsons uma das
mais sensuais atri-ies do cinema.

JACKSON TIVE Shirley Bassey e
Billy Paul são outros nomea inler-
nacionais que visitarão o Brasil,
ainda este ano. Desses tres o pú-
blico curltlbano verá, ao vivo, so-
mente ao Billy Paul com apre.
sentação confirmada para o dia
29, no Clube Curitibano. Os de-
mais poderão ser apreciados atra-
vés de gravação vldco-tape.

AMBULANTE - O Grupo Ribslla liderado pelo Dudu Barreto
Leite e Oraci Gemba está desenvolvendo um trabalho de po-pulanzação do teatro, encenando peças infantis e para adul-
los, tios bairros de Curitiba, num patrocínio da Fundação Cul-tural. Regressando de Toledo, onde apresentaram as peças¦sBOM-BOM NO MUNDO DO TEATRO» e «LIBERDADE PARA
AS BORBOLETAS», o grupo voltará a levar os seus espetáculos
aos bairros da cidade.

WILSON S1MONAL está enreda,
do com a policia. Testemunhas
acreditam ter sido o cantor o au-
tor do disparos de revolver em
frente à boate «Porta do Carmoi-.
S= isto ior comprovado o Simona
poderá vir a ser processado por
tentativa de homicídio. Os 1'iros
aconteceram depois do desenten-
dimento do canlor com um tran-
seunte.

MARIA BETHAN1A, com a músi-
ca Drama e Gal Costa, com Índia
estSo fazendo um sucesso enorme
na Argentina. Esses são mais dois
nomes que foram incluídos nas
paradas de sucesso daquele pais,
jiintando.se a Roberto Carlos que
já é bastante considerado há vá-
rios anos. Todos estão entro os
dez primeiros colocados.

CIDINHA CAMPOS que decidiu
rencer na vida a qualquer preço
já deu algumas entradas e saldas
fugazes de várias emissoras de
TV. Agora volta para o programa
de Flávio Cavalcanti o talvez se
decida a fazer somente reporta-
gens nacionais! Cidlnha lem bas-PAIOL - Para reformas em seu palco, o Paiol está de portas tante faro para conseguir um <-(,-fechado-; para apresentações leatrais mas a sua galeria circular

continua aberta para exposição. A Fundação Cultural de Curiti-
ba está apresentando uma exposição de fotografias do artisraBrancusi.

ro» mas ainda não estA desenvol.
vendo o seu trabalho jornalístico
com todo o talento. Dizem que é
falta de bons diretores à sua vol-
ta.

uh „ vila Sésamo: ^^«1^8^^
^^^^ri«l ^^noav- do

Horóscopo

G
Timmy

Ki - iSfS^p^^ágScT m40min - .Torna;
_ Jornal da Cidade;-19b..- Canrino* _ A Gr£nd(J
Nacional - Cor; 20hl0nain - O Sem deu 

_
Família; 22h -r Os ?ss°s .do^Biv.ao MM0mUi

O Maneco - Cor, O 
^t^inVio:O Papa ^^\fJy%(neTmo{^- Cor, iRM-im.n

1911

_ Oor; 181a CARNEIRO 21 d* março
a 20 sl» abril LIBRA

j-aimiiii, ^.a-j. -- T-srtflárrin e a Moe.a — >^a" • ".**
Jornal; 231.10mln - A 

%*»££ 
'cavalheiro - c/George

— Sessão Nostalgia — O uiw.t.o v,*
lissi OlhlOmln -. Encerramento.
Canal 12 :¦.¦'.,:, ,n,, jnrrtal do Melo-Dia; 13h

imomin - TV EducatWa Ub.- Joraa^ _ Patrulheiro:
^:mm%25$n%& Sil Ws»?» - *£%%

Dia favorável ¦— Bum para tratar dos astuutos li-
gados a eletricidade. Favorável para os assuntos
da família c os de sua intimidade. Propício para
a roalizai-àu de experiências psíquicas. Bom para
você tratar da parte afetiva podendo contar com
a tolal compreensão da pessoa amada. Noite fa-
vorável ao romance com grandes alegrias e sur-
presas cm sociedades.

22 da ta-tombro ¦
22 alt «irtwbro

Favorável — Bom para conhecimentos novos com
novas amizades. Dia importante para o seu trata-
mento com o sexo oposto. Favoreci mentos para
tratar da saúde e para fazer tratamento dentário.
Favorável ao trato de assuntos domésticos e no
comércio de artigos de primeira necessidade. Bom
dia para contatos com autoridades e para a parte
afetiva.

do Oeste; HhlOmin^mm^^^mi i^niaU ssRoy Rogers TOURO
16hÒ5min - Uool tle: «hSSnüR.--. w-- .n circUs .
Lupe Lebô; ^^%~véfJioviÍ 8h45min - Vlap.em vj
IBhiqmih - PoPeye e ^ngtóiw . 21h05m,n ¦ Silvio

Fundo do Mar:.20U -- Nanny g_
Santos; 23n20nmi — O Agente ua,

21 st o .itm!
2(t d« maio cSCORPIAO 23 d* ••tubro a

31 da navambr»

Restaurantes
M.„ „dar (contro). telrfotl. 23-3650.

d0 Guarapuava, 4069 (Batei). Tel.

M-sm^iúslca. Aceita cartões ^^ 7g __ (Alt0 a, GWria).

Dia um pouco negativo — Não tome decisões pro-
cipiladas. Evite especulações e nâo se envolva
com pessoas de mau caráter. Dia negativo tain-
bém para solicitações de empréstimos. Cuidado pa-
ra não complicar sua saúde. Verifique bem a sua
alimentação e evite bebidas alcoólicas. Dia de in-
certezas nos setoreii rjrofi»»ional « wentiraeutal.
Procuro compreender a pessoa amada. A noite fi-
que na rotina.

Um tanto desfavorável — Para solicitações de em-
pregos o empréstimos. Desfavorável também para
tratamento com autoridades jurídicas. Ha/.oável pa-
ra tratamento de saúde c para resolver questões
de família. Procuro ter cuidado com a pussibilida-
de de sofrer acidentes no início da noite. Evite
bebidas alcoólicas para preservar sua saúde quo

já está em declínio.

COZINHA INTERNACIONAL
Nino — Uua Pedro Wo,_«o,

T.,.sd; is3S^'íi«;.;t;r™. ».»*..

22-343B. ;...- c,iarü.0 grão de bico kaH»
' ' 

rrrmvo^b=,-Ac,i..a carl,,.

GÊMEOS II do mais m
29 da junho

SAGITÁRIO 12 da navambr* <
11 da daambra

Tel,
COZINHA ÁRABE

Sírio Libanês — Ru».MmOÇn ,o ao,. ^m.J^;££Xf^:>&%SÍ"V.

Favorável — ólunas condições para renovar seu
guarda-roupa. Dia de muita inspiração na parte
afetiva c emocional. Tarde agradável para passeios
com a família e com a pessoa amada. No ílm do
dia procure juntar-se aos seus amigou- mais ínti-
mos a aproveite a noite que promete ser social
o muito romântica. Porém não se exceda om be-
bidas alcoólicas.

Dia favorável — indicado para u trato de ne%'y
cios relacionados com terras, casas, minas e cons-
truções. Pouco indicado para a solicitação de fa-
vores, aumento de vencimentos e para novos em*

preendlmentos. Razoável para o seu tratamento
com a pessoa amada. Use o seu perfumo Astrológi-
co Simor.ia para ter mais sorte nessa parti*. Noite
própria para o descanso.

COZINHA CHINESA - «-"*)«¦ -Alto d* GU""")-
Teklng — Avenida João Guam»" ,

24-2630. Música. Aceita <-*rt0".„ .asal,ha, ravloll, canelone.
COZINHA ITALIANA - -*Pa9ue"''r 'J™ 

H (centro J. Olrtru espe-
Bologna - Kua a*!**^, . capell?ttL Nao «celta

clilidade« carbonara, tort.llenl, »a«r«ar»

cartSoi  .«,.. «7! (Santa ^'í01^^™'

TeL

CÂNCER íl ds |anh« •
U •!• iwlk»

CAPRICÓRNIO 22 da daiambro a
2t da ianalra

, mu*,» na7ip 'Santa
Madalone - Ru» Manoel »"' n 

iaUdades típicas:
22-7864. Música o vinho d« e»»«. ,u cartêes.
d. frango, polenta, frango » P»8"1™"); „ (Santa Felicidade)

Rua Vereaior T. iuu«, "
Trastever» aceita cirtóH. Tel.24-9223. Música ao vivo. Nao eceiU 

^"'Tstnt» FelleMtde)
Ven«a - Rua Manoel Ribao, ""A, 

ctrtael.
22-8232. Música e vinho da c»««. N" V. ,,„ i.rktoba, »»«*.
COZINHA JAPONESA - SukleU.jfWgS\21_ Aten.e d.s 11 »•

Suklakl - Aveniía Sete «U SeU«e .,

23 horas. Não aceita carteies. de brifi| franje.
COZINHA PORTUGUESA - ¦"•"l"^» 

(TaboSo). Mésíc». "Sho-íf-

A Mourarle - Rua M»teui Le».e. W»
ao vivo c chopp. Aceita carto»«. , „ defumide
COZINHA SUÍÇA - Foudue, vlteU-P'»»".i (CaDral). Tel. 22-1584.

Materhorn - Ave«ld. Anta Glribtíffl, ^^
Fecha as sorauidts-fclras. Bar • »a"c*- s ,,d, rnlste.
CHURRASCARIAS — «14. e5Vt8.' " »l.... S354 (Iguaçu). Feeh»

Tel. M-15T7. Al-

Quinta-feira — Dia desfavorável. Prejudicial ã sua
saúde. Inconveniente para seu tratamento com o
sexo oposto. Logo no início do dia procure sair
com o seu Talismã de Magnético Poder, para evi-
tar maiores aborrecimentos uma vez que as in-
fluências não são nada favoráveis. Evite rixas com
vizinhos o não so envolva nos assuntos que não
lhe dbem respeito. À noite fique ein casa o repou-
se.

Dia favorável — Pela manhã para empreender via-
gens o para assinar documentos importantes. In-
certo para tratamento com autoridades civis e pa-
ra assumir compromissos com dinheiro para o fim
da tarde... Siga a rotina o não se envolva nos
assuntos que não lhe dizem respeito Poderá con*
tar cora favorecimentos na parta afetiva no perío-
do da noite.

LEÃO ti 4, iutho •
22 da agotto

AQUÁRIO 21 da farvalra *
19 ds favaralra

Boi n. Brás. - Ru» *****«" 
JS»s secundas-feiras, no almoço, iceiw ,„**¦).

Agu. Verd. - Awnida 1(MI«, ¦»" clrtoes.
«oco só aoa sábados e domlnsoti. r«o » 

ãsilspi). Feehi à» »e*
Cavalo Branco - Avenid» Il«»t», «« tls

Bundas-felras. Aceita cartões.
ESPECIALIDADES „ ..:,. Vsreag Slll (-W»v«). Tel-

O Carretelro — Avenida Getúlio vars • 
,al!dtde: barreado,

a-2458 Música ao -vivo, "shovi" e CHOPP* ,- <^_ An ,I(oT.a] Aeelt,

Hoje não è muito favorável — Não assuma com-
promissos quo envolvam dinheiro. Este dia vai ser
caprichoso para você tratar cora pessoas de nível
elevado, para tratar cora causídicos o para tratar
cora entidades religiosas. Cuidado para não «ofrer
acidentes no inicio da noite. Fique no ambiente
doméstico em companhia dos seus familiares. No
fim da noito relaxe os nervos e repouse.

Dia favorável — Nas primeiras horas da manhã
você terá multas alegrias ao tratar com seus su

periores, sócios ou colaboradores. No decorrer do
dia haverá chance de renovar contratos de trabalho
assim como para assuntos com amigos ou pesson3
Importantes. Noite própria para o descanso. Mas
antes dedique-se um pouco à pessoa amada.

VIRGEM
'22 da «uotit ¦
22 4» tatambr*

PEIXES, 20 da favarair* a

do litoral. Aceltt

Mrtões. „ , quinta-feira, é dia do
S.nac - Rua André de Barros, 7b0. Hoje,^q

tj-adlcional barreado. Pratos da semana.
• Lapln à I»a prpvinosi.

Bacalhau » Trasmontana

Este dia é favorável — Bom para viagens longas.
Hoje você terá grandes oportunidades para me-
lhorar suas condições tanto no trabalho quanto
ua vida sodaL Favorecimentos para solicitar ou

„conceder empréstimos. Dia ótimo para você tratar
com o público. Assuma compromissos de passaios
para este fim-de-semana. Dedique-se à pessoa ama
da co fim da tarde. Noite tranqüila.

Dia favorável — Importante para os que necessi-
tani viajar para realizar negócios. Bom para^ os

quo precisam de dinheiro emprestado. Favorável

para o tratamento cora o sexo oposto. Excelente

para fazer mudanças temporárias No rim ria tarae
você vai receber notícias importantes de pes-oas ds
família A noite será romântica a cheia de atrati-
vos. Saiba aproveitá-la.

Agenda-3

Sociedade
Eddy Frantiosí

Todas as atenções volta-
da» para a Capital Federal.

Já se encontram em Brasi-
lia todos as delegações es-
trangeíras. A chegada da

primeira dama dos Eslados
Unidos, Pat Nixon, esfá

marcada para logo após o
almoço. Afora o governa-
dor Emílio Gomes que es-
1í desde o início da sema-
na na «New-Cap», os con-
vidados especiais do Para-
ná rumaram hoje de ma-
nhã a Brasília. Para a pos-

to do senador Ney Braga
fio Ministério de r-ducaçSo
seguirá uma caravana do
Paraná. Suas filhas, Nius-
séia e Denise, já estão na
Capital Federal desde on-
tem.

vff^Wffi&^t&tôff

Ediluz Godoy. Beleza e elegância que tempro são notícia.

Na seara delas
Mulheres do «grand-monde> inscritas no

judô do Clube Curitibano. Elas tem se revê-
lado 

'ótimas 
judocas. -||- As Voluntárias da

Cruz Vermelha se encontram hoje para sua
reunião semanal. —1|- As alunas do Sion
acharam cafonas os novos uniformes do co-
légio. Tanto que o protesto das moças é com-

parecer ao educandário com trajes esportes
e bem avançadinhos. —\\— Regina Lúcta_Ri-
beiro dos Santos em transas sentimentais. O
rapaz é paulista e vem nos fins de semana a
Curitiba.

Assunto

A recepçâf* oficial do Ita-
niarali é o grar.de assunto <>n-
tro i .'as. Os vestidos já esl3o
escolhidos há mais do trinta
dias. O do dona Nice Braga,
por exemplo, snrá bra.;co bor
dart-j com ouro a prata bor-
bolfta.

Elas

Também Santina Mercer e
Madalena Mansur iêm tcale-
tes pspeciais para a granda
imitida. 0 r?itor Theodócio
Jorçi- Atherino vai acompa*
nhario da filha. Maria do Ro-
cio. Para a voUa o professor
Thçodócio está programando
um j-asseio por Minas Gerais.

Convite

Z*rce Grein me contou quts
na s^óxima cerçà-feirà che-
gim a Curitiba atua filha e
genro, o casal Agilio Leão de
Macedo Filho Ele que íkc
curse de pós-graduação em
Finanças nos Estados Unidos
vem para proferir palestra
no il'o de Jaaeiro, a convite
do Banco Internacional de
Desenvolvimento.
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Senador Mattos Leão. Presença confirmada na

oosse do general Geisel.

Umas e outras

Eleonora Pereira de Oli-
veira c lücardo Cerqueira Lei-
to marcando para trinta e um
de maio a passagem de alianças
para a mão esquerda. Será era
Florianópolis eom recepção no
Doze. Muita «ente da Cap vai
dizer presente.

I I I I
Logo após o retorno dos

políticos paranaenses de Brasi-
lia muitas novidades aparecerão.
Confirmar-se-ão as especulaffeei
ou outras surgirão.

Na área do esporte muita
gente comenta que o presidente
Evangelino Neves jogou uma
cartada decisiva ao contratai
Yustrich: ou perde inteiramente
seu prestigio ou consegue eus-
tentá-lo.

/ / / /
Está ficando uma beleza a

restauração du antiga sedo da
Secretaria du Trabalho, na pra-
ça Zacarias. No udificio que ga-

nhou agora um novo aspecto
funcionará doravante o Museu
de Arte Contemporânea.

111/
Sabia que os produtos pa-

ra us cabelos masculinos forair.
aqueles que nos últimos anos
tiveram um dos mais baixos in-
dicas de venda? Afinal brilhanti-
na, óleos e outros banados ren!-
mente .iá eram.

/¦'V 
'•/¦•/

Náo se compreende que nu-
ma cidade em que se fala tanto
em trânsito fundamentado em
modernas técnicas aconteçam
tamanhos disparates como é o
.-ato da Praça Tiradentes, onde 3
ruas desembocam apenas em
•»má,

Bodas
Vai soar marcha nupclal amanliã para Lenlta e Barclmlo.

Ela filha do casa! Eurico-Berla Rocha. Ele, de Barctrnlo-Anna Sr
cupira. As cerimonias religiosas ac-ontecerão na igreja Evangé-
Íica Luterana. A massa atleUcana estará presente, por certo,
no casamento de seu Ídolo maior-.

No Seis
Dois bons filmes voce pode assistir hoje pelo Canal 6. «Ver

Paria c Depois Morrer», eom Louis Joudan e Kurt Kreuger. No
cinema classe especial, a-Romanoe de Primaveras, com Carne-
rom Mltòhei', Ltil Erlcson e Linda Cristal, Ambos a cores.

Atração
Wilson Miranda será a atração amanliã do jantar musica

do do Clube CuilUbano. E no dia 29 a presença do internado,
nal B'lly Pam, considerado a maior revelação dos Estados Uni-
dos, no ano passado, sendo agraciado com o Prêmio Grammy
da Academia Musical de Hollywood.
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Viviane Tourinho Brilez. Beleza e charme da nova geração.

Importância
Roborto Veloso, diretor do

Departamento da Turismo de
Brasília, falando sobre o "Miss
Brasil" (Jísse qne 

"o concurso
provou que é uma das mais
Importantes promoções do ca-
lendário turístico nacional. O
espetáculo do ano passado
reuniu quase trinta.mil pessoas
no Ginásio de Esportes da Ca
pilai Federal.

Privilégio
O diretor do DETUR dis-

so ainda qua o quo antes
era privilégio da Guanaba-
ra, translormou-se numa
data assinalante no calen-
dário turístico do DF, trans.
formando a Capital Federal
no centro de todas as aten-
nfies.

Palestra

A promoçío é do Clube do8
Exportaaotes o Importadores do
Paraná. Uma palestra com o
diretor-presidento da Copei,
Arturo Andreolll, que falará
sobre os "Problemas Energétl-
cos Brasileiros" e "Perspectt-
vas de Itaipú". Roselias Ku-
brusly está cuidando do todoo
os detalhes.

Síntese
Gc-iúlio Luis Pimentel foi o único para-

naense a ganhar a medalha de Honra do Mé-
rito Previdenciário do INPS —1|— Murilo Bi-
tencourt Camargo Sobrinho que está esfudan-
dc Medicina, em Córdoba, manda dizer cue
a situação política por lá não está das me-
lho.-es. Confusões diárias. —II— Maria Luisa

Mainguê com muitos planos para dotar 9
Creche Aneft» Macedo com melhores condi»

ções para atender seus assistidos. —1|— Na

Maravilhosa os Ternos de linho estão acerte-
cendo. As cores claras ganham a preferência.
O brim aparece também cor» deslaauet, mai
com alguns votos a menos.

j
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Araucária aumenta
parque maquinaria
ARAUCÁRIA (Correspondento - DP) - Dois novos Ira*

tores do esteiras foram adquiridos pela Prefeitura Municipal
de Araucária para atender satisfatoriamente as solicitações do
município em relação è abertura de novas estradas e aos ser-
viços de ferraplenagem. As novas máquinas foram entreguoí
em solenidade que so realçou na praça Vicente Machado na
presença das autoridades do município.

Na ocasião o prefeito José Tadeu Saliba falou sobre asnovas necessidades do município face o progresso que vemocorrendo após a Implantação da Refinaria da Petrobras comotambém, o desenvolvimento atual da aariculfura com o In*cremento a novos ramos como a fruticultura e a aviculturaEsnveram presentes è solenidade de entrega oficial das má-

C_L?' 
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de 0»velr.. o represente da
Xíf-_ 

8rdvf°?(ad0 
^bfs,ião 

Tavares da Silva, o sr. José Saade ô vice-prefeito sr. Júlio Grabowski.
Entre at novas estradas municipais que estão sendo fei*tas em Araucária dostaca-se

CEDEC distribui
para prevenir

normas
incêndio

BLUMENAU (Sucursal) — A
Coorden-uiuna Estadual do Delcsa Cl-
vil, piossi.gui.fi'- cm sua campanha de
segurança jotvira incêndios, está re-
metendo aos síndicos de 'cdos us i _i-
ficios públicos e particulares 'le Fio-
rianópoüs e Interior vários exempla-
res de um folheto intitulado "Decaio-
go aos Sindicai e Zeladores'*.

As recomendações da CEDEC sSo

as seguintes- 1) Aprenda a manejar to-
Jo o equipamento contra incêndio. 2)
Evite a Incineração do lixo. Utilize os
carros coletores da Prefeitura Munici-
pai. 3) O equipamento contra incêndio
devi' esta- em ordem e revisado. 4)
Não guarde trapos, panos ou estopí
impregnados _e líquidos inflamávels
5) Evite armazenar materiais e.olosi-
vos ou inflamávels. 6) Mantenha as es-
cadas e saídas sempre desimpedidas.

7) O m.terial de combate ao fogo, aaí-
das e chaves de energia ílétrlca de-
vem ser Dem .sinalizados n os extinto-
res colocados em loca'? visíveis de
fácil acesso. 8) Mantenha os números
3313 e 3314 (Corpo de -ombeuos)
sempro à vista 9) A propagação do
fogo é rápida. A pr.veiKão deve ser
feita do subsolo ao fcei.raço. 10) Man-
tenha os poço. dos elevadores limpos
de lixo, papel e óleo.

a que dará acesso à adutora queo par*
...jada (

beneficiará inúmeros agricultores

e Petrobras está construindo para fornecer água à rofinariCom uma extensão aproximada de 20 quilômetros
dutr»?.

a estrada
no escoamento de seus pro

en-
coisas,

E OSB. JOÃO GOULART.
(ConclUíão da _.a Pag. do l.o Cad.i.

Contou-tne um .Jla o sr. Ricardo Jalelt

ca 
~."°f homens d<- mar lho formularam um d___i„

m=-.fn^B,0S v*?rios clubs da asltadores qUe se tem formado nesla pais, o do sr. Goulart poda se? _-_si._ad_
mmado _**___. í 

RobesPierf* dos pampas' Esta*m,naüo da Idéia do governo pessoal, d0 governo fora dapraças do regime. Com o sutil instinto de conservação
3___, (f-andona, em horas como esta o er GefuiloVargas sentiu a necessidade de executar o tirano Mana', O sr. João Goulnrt acabo de encontrar comn Rnbeplerre o seu Termidor. ante, que a peçonha pèrónlstó
ZtLm°drXaTe5Sa 

COminüar '"-loÇnandoPo cor,!.

„.SC„* 
VBf. mais se aprofunda no meu espirito a con.

_.S° 
dVa,,i? 

Se um mlnislro d° Trabalho que hojo en-
I- nmLde 

a|udar a bara,ear ° cusl° aa vil'a entre nbs.
Iháment. ri°nS,UP°r qUe ° Pais nà0 dlsPõe "• um aPare-lhamsnto de transportes mais que sofrível para deslocar,
¦mérioT ™J_U'nB Paí'° da ProdufSo' li» "8 estadela nonterlor para o. maiores dislrllos consumidores. O queIntima os do governo é a mesma incapacidade do Esta.
._»£_ Pí0Veíya coordwaçã0 desse serviço. Temos nadireçflo o Minis.ério da Viação um grande leader. um ad-minjstrador exemplar, urrr homem que tem a exal ação do
atÍ,Í"CC',0; 

adlan,a P°'ém a boa vontade deum ministro, s_ todos os serviços de transporte do Esta!do se acham contaminados por esse climads aridez de.
™SHrre.;a d0 Mln|s'«''0 do Trabalho? Comum m,n,stro do Trabalho, qua organiza tecnicamente a In-disciplina, que fomenta a desordem e que mobiliza oscomunistas para depredarem os bens do governo -com
que elementos se poderá contar para suscitar no goveíno o seu dever de administração? y

duzJrVriPrp£SaPei!°' .P!,Ç0 ,iCen?a ao Senad° P3'a ira.
1-r- 

d??pçâ° d3 ,od°s nós por encontrar uma aqre-mlação cívica da .mporlâncla da União J,emóCrátL wt
mudo 2rwa po- ,â° ™^™So.st iNa0- •
_. Í2_ 

rraba'^s,a- 1"e 4 um dos instrumentos dos quais
nL, / 2 

m,r"stro Gou,arI Para e'aborar o seu mov
^^T?°^™sdemocráti™da Stút
çSo. E' visível,

«tem e dsslntegrar as forças"produtivas"^na-
dontro da anal «rí-.r_ 

os,ensiva- 3 campanha f.abalhisla,oantro da qual se prega o extermínio do homem __'_-_
Todrl di5' 

pa,ra,substl«"-'° Petos "pelegos" do aT Gol.
_f_úí*. 

en,re,a"10- chegam notícias de entendimentos
N__£_fò_ 

n°5 Esla?°E Unldos da UM° ttemôcré. cá
I.-V T 

° Par"do "ue constllul a maior ameacl
ne°sn_ terSradip^Sa 

ndLVÍdUa'S 
1 

a3 herdades púbHc^
nnVi , que essa P-eferencia dos homens riaUDN para se fundir no campo eleitoral, |us_m_n?. comartido onde militam correntes «.._«-_>,_.¦_._.-"*_o p;
da Constituição?

Illâfn correntes poderosas de Inimigo

O PAPEL DA UDN

p™B,.dp siSíiftss? in,rinia-ndo* &. '°d°3 os 
"do"1:;6

na destruição
substituto. Qual"

PTB) Indo colaborar" de maneira abertadohomem político no Brasil, dando-lhe o'"peleao" comopartido, da pureza das Intenções daUDN, que haja incorrido em um labéu___i____@
seu mane
fronteirasH^iHÜ
be.eceremnatráaP^sa._UiSdmos%PnaecSr_r

ta modo se revelam Indiferentes com a sorte dai i-_h

«d^l.üW.cW.nS.Í. nS° " PWÍ9r* <»0á™ "«»•» "a

daoâ^, ? pal8 Pfetende" P*-e fosse a Uniüo Democrá-decla do iulgamentu e pela aptidão para pugnar m as* «"-.andais da nação, não se compadece"com oscontatos esputios dessas alianças. Elas envolvem f Ytineenivele na Unhe da direção 
"do 

pa. do.ITauwZl
glu para sanear o methismo do meio político brasileiro napoio que ela condescenda em oferecer aotrabalhismo
dla^S^T i10^' 

aP6naS P"«nt«f «"Sen.
..°-a^?_rdan"snto dos 3aus a dos nossos

a Intensida-

SlS. 
Ser€8 hUman°S" ^e" se ã.e"r.am 

"dts0^ 
vizi-

t^^L^W..« <»>«?* venenososTfor-

.iHnnf-t0 
or9anismo Político brasileiro ainda espera do

eu_s p.?. ra reahçâ0„sadia dos males W emanam da°suas chagas conhecidas, que ele sa desencante des^nMperenge O. acordos eleitorais já feitos em vállos Estados contrabandeiam uma carga, que jamais a Unia.Democrática Nacional poderia .presentaí eopoto^com
KSSi!!-:!.- «-?? sendo .em°eaCd°a.no marnal das praxes viciosas do regime, para rnai- ,¦„
na^^VnM"!?18 

abfstardá-'°- e %êm <a?S rot
_2__2í__?S&â? re,ormas po"t,cas- °^ «««.Ma. do

CBJ 
™a responsabilidade perfeitamente estéril a o.-

ir,,mf,(,L';hama 
um Par,,d0' d»a procurando encarnar ãsinstituições em sua pureza e em sua decência ... St

aS"* malandro.°P,n'ã0 PÜ?',Ca' de «mbumâd^om
5- 5 

°e malandros, que assaltaram o PTB. à autoridade de leaders como os srs. Pasqualml, Marcondes Rttfõ
_.Í _» «mew 

dS ° IV6lra Para e'-"Palniar.lhes as posi-ções de mando a rasgar-nos o panorama de uma subs-Mufçflo divertida na vida pública brasileira: oT=leno"
verno POl"''C0' 

° malandro' Pel° h°mem de go.'

O entendimento com elementos de suburra íessa na
«r«££ara„no? div!d'í'na e,e!çfi0 dos car9°s ie ™pY-sentaçao popular, tradur o que so pode fazei do maislamentável contra o prestígio e a consciência dos colaalos eleitor-, da UDN.

Campismo, uma
fonte de rendei

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - (Sucursal de Blumenau) - O
campismo, que nos últimos anos começou a dar a sua pre-
sença em Camboriú, teve grande incremento nesla têmpora-
da, poi parte do prefeito Gilberto Américo Meirinho que de-
terminou o inicio de um estudo, ainda superficial, sobre o
problema, recomendando que a sua Assessoria de Imprensa
fizesse as primeiras observações. Nc resultado dos estudos
constatou-se: no maior acampamento existente havia na úl-
tima segunda-feira 145 famílias, a maioria de poder aquisi-
tivo muito acima do normal. Nesse «camping», 130 famílias
se abrigavam em barracas e 15 em «trailers». Em média, as
famílias acampadas se compunham de 5 pessoas, dando ao
acampamento naquele dia, mais de 700 pessoas. As barra-
cas variam desde modestas lonas que abrigam apenas um
veranista até confortáveis trailers de 12m2, com acomodações
para alé 8 pessoas. Uma barraca grande se divide num es-
paço abetc que seria a «sala de estar» e uma parte «reser-
vada» com «portas» de fazenda fechada por iiipers, dividida
em 2 quartos de casal. <:Os trailers deste campo» - informa
a senhora Maria Luiza. Igreja Alves, de Ipauçu, SP - «são de
três tipos: Os pequenos, efe 6m2, de Cr$ 19.000,00 os mé-
dios de 9m2, de Cr$ 25.000,00, e os maiores de 12m2 quecustam Cr$ 48.000,00». E acrescenta um detalhe: «Mas estesdaqui sao quase todos alugados». O «camping» visitado pos-sui 60.000 m2, tem instalações provisórias, compostas deum restaurante .anlina e sanitários. Cobra Cr$ 6,00 por pes-soa/dias». Por mais moderno que seja um trailer» - informa

Ross.no Rossi, de Caxias, RS - «tem um preço per metro quadrado quatro vezes superior a um apartamento de acaba-mento médio, sem contar os maiores que só podem ser rebo-cados por um cadilaque». «E* a maior fonte de renda que umaPrefeitura pode ter», diz André Lopes, comerciante de SPesperando que já no próximo ano possa acampar com maiorconforto

Ponta Grossa atende
bairros e zona rurai
PONTA GROSSA (Sucursal - DP) _ A PrefeituraMunicipal de Ponta Grossa dando continuidade ao atendimento aos bairros e zona rural, está intensificando aexecução de obras de melhoria no setor viário, conformeprograma estabelecido pelo prefeito Lui_ Gonzaga So?___ -p°S ° de-deixar em psrfeitas condicões * Srego de diversas vias.

« iSj^SS?. Passada> através da Secretaria de Obrase Serviços Públicos a Municipalidade encascaíhou diver-
_££-Sf 

n-° ",airr0 de Sã0 José efetuando tamblmserviços de nivelamento no Pitangui e no Taquari nomesmo tempo em que deu início à reconstrução da pontesobre o no Moinho, ligação com Guaragi e ffialGrande. A seção de galerias pluviais está construindogalenais e bueiros nas ruas Tiradentes, PeS Pa 
"oí

Silvio Homero e Barão de Capanema enquanto que aSSa_SS53_g__*recompondo' *$rF4
Por outro lado a administração pública está arPlr-

vés" d°o°ÍAS paáh0,Sade ^mm^Aà Sgotos atrtves üo SAS-PG, galerias pluviais, tneio-fios e outroscom vistas ao asfaltamento das ruas: Brasil PinheiroRio de Janeiro, Princesa Isabel, Bento Ribeiro S2Degraf Coronel Solano, Pedro Zardo, S da _5lvà
mSLÍeT^se^35 ^raÍS- totaíiÍ_ndoruma pSmentaçao _e lj.436,07 metros quadrados de vias.

Compatfhia
para Urbanização

forma desta lei". A "Comuur" terá um S_ P rv«

?„£?* õl/°-A Diretoria da "Compur" será constl-
SL 

e Um djret°r-Presit!-;nie- um diretoSdmS..
SS.l T dlrefcor-téc»ico, bem como de um™.selho Fiscal composto de tr**_ membroes *tYh,r, Y °
suplantes. O tóivpre_ídeuySfevSSS
prefeito e os demais diretore. serão pio y YY" -

cP_|,i^evotí_t-^iCiPa, S Pei°S ad0nisías «55??3S

execução e financiamento 4. obras""bamzação, paisagismo e ii.'
nas etc . O gesto da Cft»n_ra de Ve—adore-: ,nmvando por unanimidaue, _ lei que dá õodfrf rad Exe'cutivr. para criar essa Companhia» - diz o pretato -

m S ITY y acrescenta- "Nào há atualmente formamais eficiente de executar c.rtos sr-.*c„ como calca!mento, saneamento e outros senão através £Scompanhia urbanizadora que pode .xecutar obrasobter financiamentos para ... mesmas ,miiir 
° 
£contar títulos, enfim, agir exatamente como uma fir-ma particular, enquanto .. Prefeitun fica de miosamarradas, sem poder fatór nada além do qu.« estárigorosamente orçado ou fazendo emoréstimos em ór-gaos financeiros em condições que quase nunca po-dem ser aplicados nesses tipos de obra_ rotineiras, co-mo sao os melhoramentos urbanos".

Lar Fabiano de Cristo
funda setfe provisória

BLUMENAU — (Sucursal) — Foi fundada provisoriamente á
rua Tupinambá, 629, no Estreito em Blumenau, a Casa de Ar-
naldo S. Thiago, unidade assistencial do Lar Fabiano de Cristo,
mantida pela CAPEMI - Caixa de Pecúlio Militar. A constru-
ção da sede definitiva da entidade será iniciada brevemente em
um terrono situado no Pasto do Gado, que foi doado pelo Go-
verno Estadual, conforme informou representante da diretoria-'aquela Casa.

Em cumprimento ao programa de inauguraçSo foram reali-
zadas palestras, vacinação de crianças e funcionários e distribui-
ção de gêneros alimentícios a vinte e uma famílias assistidas
pela Casa.

Segundo fonte da entidade, a assistência se estenderá a 50
famílias, as quais serão fornecidos todos ,>s recursos minimos
de sobrevivência.

REINTEGRAÇÃO

Acentuou a mesma fonte que além da assistência material
dispensada pelo Lar Fabiano de Cristo, será dado início a um
processo de recuperação das famílias, reintegrando-as no proces
so produtivo, mediante cursos de alfabeiização e aprendizado
profissional. Os filhos menores dessas famílias - acrescentou —,
serão beneficiados com uma adequada assistência médica, far-
macêutica e alimentícia e serão matriculados em cursos pré-es-
colares (maternal e jardim de infância).

Ao ato estiveram presentes o coordenador da Casa, José
Antônio S. Thiago,- o secretário da Comissão de Obras, Guido
Locks,- o representante do presidente do Lar Fabiano de Cristo,
coronel Antônio Delmas Filho e o diretor superintende'ite, Ade-
lito Sacramente.

Sociedade columbéfila
é utilidade pública

JOINVILLE (Sucursal de Blumenau) — O vereador
Edmundo Carlos Macedo apresentou na Câmara projeto delei declarando de utilidade pública municipal a Sociedade
Columbófila Joinfillense.

Ao justificar sua proposição, a firmou o edü que aentidade, além de praticar o esporte columbófilo com basenos melhoramentos e seleção de raças de pombo-correio,
promove outros esportes permitidos por lei.

Edmundo Carlos Macedo afirmou que a Sociedade tem
participado ativamente de quase todas as comemorações,
entre as quais citou os festejos de aniversário da Revolução!
provas de motocicletas, Festa das Flores, exposição de ca-nários e centenário de nascimento de Santos Dumont.

O projeto de lei já baixou às Comissões Técnicas daCâmara, devendo a parecer ser apreciado na próxima reu-•tião.
Por sua vez, da Tribuna da Câmara, em longo pronun-ciamento, o vereador Naglb Zattar sugeriu que fosse alte-rada a lei qus criou os feriados municipais para atenderaos interesses do comércio, indústria e outros órgãos dsclasse.

Acentuou que haveria necessidade de proceder alterações
para extinguir alguns e criar outros feriados, ao mesmotempo em que solicitou dos demais vereadores subsídios
para que sugestões sejam feitas ao Executivo. Na oportu-nidade, por sugestão de Ivan Arino Kwitschal, foi consti-tuida uma Comissão Especial integrada pelos vereadoresNagib Zattar, Ivan Arino Kwitschal. Miraci Deretti, Ader-bai Tavares Lopes e Osni Álvaro de Oliveira, que se encar-regará de estudar o assunto.

Casa do Artista
criaiicu

BLUMENAU - (SUCURSAL - DP) _ A Casa do Artista de Bliimeaau vai realiza, em julho, a Exposição dos Buenos ArUstas 1colaboração com a Scc._ta.la de Educação.» Trato* __ SíS___fçao que alem de ap-.e:„_r trabalhos de arte das crLça. d.s SasPublicas Municipal-, íei_ tambem caráter didático. Os trab_mofs.rã_selecionados duram* o primeiro -semestre, inicialmente p__é^ft___
£-.e.hdeP^.por 

arMta° PlasllCOS- A ldèla é «uni? uma _^ £___S_
SS-Sf* 

*!„0\como ,aleIa- Pe"» crianças que ___o_rtre_le_tocl__artísticas. Depois da t-r.igén* inicial, s«_ íeiía a seleção dos deSose pinturas que participarão da exposição. aesennos
O secretario In_o Fischer j_ aprovou a idéia encan-ppn-,.,- „ „„essor Emiliano Sto„, diretor do Departamento de unidos *3S
-;.™Dretr. da CasB J10 Artlst* P*™ -«ten-rnentos -nals.

que a
planej.men.o,

.>--viços de ur-" -.ut7-os.de natureza -ública

Outra sugestão apioiada pelo secretario Ingo Fischer foi -, ro»n
__*. H6 WS&T rT eIementos * Casa do ArMsta praía os ass"'

Poetas o Uteratura em gera,, realizadas \o Tt^dcTaS?Sr"

Diretor do USU acha
solução para o lixo

Urbanos da Mu_i_-p..dad_ de Jo__ iUe esu£?%^SSL d°-tV?**»
(SUCURSAL - DP _ BLUMENAU)~ partamento

do do «.o Congresso Bia^e'io'drapeia PttmjY11^ PRItici^:

O diretor do DS. permaneceu no Distrito w«ri»,oi .,¦mento do Congresso üEzendo novo ^ co_h-.me_-f» ?nhr ,,° 
CnCerr*

bana em cidades üe m-ulação mé^a^TZ^LbflnJ^^ "?'

^o __riMlellte «^ ^tf 3^ "jgsagí j-

Síntese dos municípios
Música clássico

hoje em Joi-ivií_®
Dando cüntlnuidade ao Programa de Açüo Cul

lural do Ministério da Educação e Cultura, hoje à_
20h30mln, na Sociedade Ilarmonia-Lyra de Jolnvine
Se apresentará a cantora lírica Enny Camargo, a _0
prano será acompanhada pelo maestro Frederico
Egger, pianista oficial do Teatro Municipal do Rj0
de Janeiro, Enny Camargo estará cantando peça» de
Handel, Beethoven, Brhams, Strauss. Rachmaninov
Dvorak, Villa Lobos, Francisco Mignoni e José Anto!
nio Almeida Prado, com com explicação das obras de-
pois das apresentações. Já como aconteceu nos espe-
táctilos passados, a entrada é gratuita, uma vez qUe
a promoção é da Prefeitura Municipal de Joinville e
Ministério da Educação e Cultura, com a colaboração
da Sociedade Harmonia-Lyra.

SANTA CATARINA
Quando de sua participação no l.o Congresso de

Prefeitos do Estado de Santa Catarina, o prefeito de
Joinville, Pedro Ivo Figueiredo de Campos, apresen-
tou «inco sugestões de grande interesse ao seu muni.
cípios com população èuperior a 200 mil habitantes e
Municipal; 2 — Modificar a redação da Lei Orgânica
artigo 68; 3 — remuneiut-ão aos vereadores dos muni-
cípios co mpopulação superior a 200 mil habitantes e
4 — restabelecimento da quota de 20% da participa-
ção do município no ICM, que em virtude do Ato Com-
piementar n.o 40. foi reduzida para 10%.

Obras ,
O Departamento de Obras e Viação da Prefeitura

Municipal de Joinville, executou durante o mês de
fevereiro o calçamento das ruas Padre Antônio Vieira
entre a rua Dr. João Colin e D. Pedro I e rua Paraíba
entre a ponte e a rua Concórdia. No total, foram cal-
çados 4.054 metros quadrados de ruas, elevando paracerca de 10.500 metros lineares o calçamento já exe-
cutado pela atual administração.- Este número final
significa que a Prefeitura calçou cerca de 10% de to-da a área pavimentada existente no município desde
que foram iniciados os serviços de calçamento emtodas as administrações anteriores.
Comissão

O prefeito Felix Theiss através de decreto do dia6, nomeou a Comissão Municipal de Esportes, que di-rigirá a entidade até 17 de marco de 1976. O quadroadministrativo da CME de Blumenau ficou assim dis-tribuido: presidente — Horst Roessel; vice — Silviodo Vale Ribeiro; 2,o vice — Romeu Max Jaehrih- 1 osecretario — Werner Archibald Siebert; 2.o secreta-nci — José Augusto Nóbrega; l.o tesoureiro — WilsonKibeiro; assistente técnico esportivo — Vilberto deOliveira Schuermann; assistente jurídico - WaldirRighetto; assistente, médico esportivo - Adolfo G
__ YaeJ ~ *S " constr«Ções - Leonid Daniluk ediretor do Departamento de Material - Ramiro Rue!

INTERIOR DO ESTADO
Máquinas Agroeste Ltda.. de Cascavel em convenio com a fábrica IMAM, de Maringá vendeu __comércio paraguaio 200 trilhádeira. de s!,a flblacãoAlem das Irilhadeiras Maringá, Famol e Mirim »

nSIfaS3^ T 
a IÍnha ^ -"dores^ __.qui

Assessoria

MunfcIpTÜe cÍazuTo t P^ da ^ura
Por oufro lado^nSam SpSÍS_ IBP?município, para a etitm- ^. IyePaiatlv°s dentro do
a com^idade VnSSnte com fS ^ benefici^ão
décimo aniversário dr^voluSo comemoraÇões do
Benefícios " '

ranáAf.ÓSSSpaià 2^í&? fe^nto do Pa-
PJanaltma do Paraná M J5 ¦ Ç . de agua e «gotos
-ficios da -ft^fit^'»go município será da S f í° Slstema de águaPrefeitura terá uma par Sn ,-' ,Cl'S 592-428,22 f a
que corresponde ã^K g,£f m®* ?
TELEPAR

Par £ Si_.affS.ãia01SUÍd0 ° prédio ** Tele-Ja foram colocados à venda ?/Pfrelhos teleíôJicoadeverão ter inicio as oSe £í^° * poucos dias

Multas

wm?6« «kíSBK _ a_*„™-ffft__Abandono ™5.uias Municipais
Inúmeros são osaco Borba que se <>„„,,„,,. ——^ut-s vm tp-«eus proprietários. ItèSte? abandonados peSsque os donns rie. XT„_pIoblen*a está nmr.l1??

. «iiuiieros sao os lote-! ,,«,íf-f?_ Borba 9^ se SmSL^Mm em Te-
que os donos das áreas _.r.,a e5tá «correndo Dor-
^ciade. A falta de í__2rSSS!__?*5 ««o resid^na

trazen-
wuaue. a taita de conspr. ,„- ,l,e nac
°° perigo às familarveSfl°Knos lotes v«* trazenquantidade de mato qUe li^S:Ym face daevitar a.fn *-:„_ 1U5.
de Carvalho pioFôs; em ,n.n'° prefeito t«« RibasMunicipal, a c„Lül£ $gj^?m& à éânSdades Urbanas, qüe consistr,, Llmpeza de pStura da limpeza lita nS 

' 
r ^^^nto à PrS

Aniversário Ci*enos urbanos.

da £^Z^Í^SànÜ° ° 10*° aniversáriocolar de Ensino do iTgZTZTT' * «.
f-ff í,dade.nesco,ar- sit"ad_ nda|adlopatrulha local.
Jea de 1.300 metros quadrado, a °Perária numa
Ja, foi construída pela slcreuY T' U saias deTu-tura do Estado. Por ou.i-.Ldn Ül Educa^o e Cul-
_T, 

5^e PTOVisória o ?nüío,™-^dÍoptr"lha teráa sua 5ede própria, ainda Ml"1?0 do SOS, pois«r croata dentro de seis uS^^^ão, deverá fi!
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pp nos bairros'"Escola 
do "Valetao

|á tem sua professora
Segundo Informações recebidas on*

tom do vereador João B?.ttsta Gnoüto, a
Prefeitura M\ü"-'cipal da Curitiba desig-
nou uma profcsora prirrtária. à disposl-
cão do Contro Kocial Feudo Vieira. Se-
gundo o vereadni, este centro, situado na
Vila Guaírn, começou a atender a popu-
lação da "Favola do Valitão" no início
deste ano. Como é uma instituição filan-
trópica da Congregação Marlana do Jo-
vfíis dn Catedral, não dispunham de maio-
res recuraos Para ° atendimento das
crianças matriculadas no grupo escolar,
que deverá funcionar anexo ao Centro So-
ciai do bairro.

Foram pedidos auxílios aos vereado-
res Jo*-0 Batista Gnoato -3 João Derosso,
filie encaminharam o exo<-dlento ao pre-
fr-ito Jaime Lerner, solicitando providên-
cías para aquela escola, carente de oro-
íessoras. O pedi d*, foi concedido e na tarde
de ontem os vereadores iá tinham a con-
firmação de qiu* dentro de poucos dias a
nova professora já estará trabalhando
entro as outras três religiosas que man-
têm o Centro Sodal Felicio Vieira.

FALTA DE CONDIÇÕES
O quadro apresentado pela p?quena

escola do "VaVião" é muito triste. De-
7enas de mães procuram vagas para seus
filhos. Algumas querem colocar seus fi-

lhos menores de seis ano; como se íos-
se um jardim1 de infância. Mas as irmãs
que dirigem o estabelecimento são ourl-
gadas a não aceitar a criança, dizendo:"Por enquanto nos só temos condições de
manter uma única turma de alfabetiza-
ção. Nem o primário completo comporta
a escola, quanto mais a criação de um
curso pré-priméiio ou ja*'d-'m da infân-
cia. Só aceitamos crianças com idade ml-
alma de seis anrf".

Outros prob-emas são enfrentados
pela escola. Da3 crianças, poucas tem o
mínimo do moterlal necessário para
acompanhar o nprendlzado, e por essa
razão foi feito ;im pedido ao Mobral, para
suprir, pelo menos, o abastecimento de
giz. Até agoru porém, ninguém atendeu
ao apelo.

Existem ainda os entraves burocrá-
ticos. A maioria das m?e-.. que procura
a escolinha, são iolteiras. Outras não tra-
¦¦em nenhum document.* dos filhos que
querem matricular, não se lembrando
nem da data de seus nascimentos. Apa-
recém crianças com determinado sobre-
tome, o pai tem outro *? a mã<* um ter-

ceiro. Com alguns recurso-; aí» irmãs e a
professora distribuem bolachas, como
lanche às crianças. Para muitas, este é
o seu único alimento durante todo o dia.

Moradores apelam
Moradores do Conjunto

Aquarius, no bairro do Bo-

queirão, estão desesperado»

em virtude do pó levantado

pelos veículos que trafegam

pela rua Frederico Maurer.

Alegam que o tráfego inten-

so de veículos foi por ali

desviado por causa das obras

da Marechal Floriano Peixo-
to. Os carros trafegam agora

pela Frederico Maurer, uma

rua sem calçamento. Nos dias

de sol, ninguém suporta o

pó e, nos dias de chuva,
aquela via pública vira um
mar de lama.

Os moradores já apelaram
diversas vezes às autoridades
municipais, no sentido de ser
resolvido o problema, mas
nenhuma providência fei ain-
da tomada. Os prejudicados
são os moradores daquele
conjunto e os demais mora-
dores da rua Frederico Mau-
rer.
Coleta de lixo

A ineficiência da coleta do

lixo no bairro da Vila Guaira,
tem causado grande descon-
tentamento entre a popula-
ção, que reclama às autori-
dades municipais e pede pro
vidéncias. Dizem que pelas
ruas daquele bairro, os ca-
minhões coletores passavam
três vezes por semana, sem*

pre no período da manhã.
Atualmente, os caminhões su-
miram. Latas e pacotes de li-
xo, colocados desde cedo nas
calçadas defronte às residen-
cias, ali permanecem duran-
te o dia e a noite, sendo en-
tão revirados por catadores
de papéis, por desocupados
e maloqueiros e por cães,
ainda.

Assim sendo, as calçadas
fronteiriças às moradias fi-
cam sempre cheias de detri-
tos. Muitos moradores aca-
bam jogando os detritos em
terrenos baldios, o que vem

causando um problema sério,

pois nos dias de caior, nm-

guém suporta a mau cheiro.
Os reclamantes apelam às au-
toridades municipais para
que solucionem o problema
da coleta de lixo nos bairros,
e não só nas ruas centrais.

Rua abandonada
Jorge Souza, residente na

rua Domingos Nascimento,
em carta enviada a DP NOS
BAIRROS, pede providências
da Prefeitura Municipal, no
sentido de ser conservada
aquela via pública, que se
encontra em péssimas condi-

ções de tráfego, toda esbu-
racada, com valetas entupi-
das e exalando mau cheiro.

Esta rua fica no bairro do
Bom Retiro, bairro relativa-
mente central, que tem a
maioria de suas ruas asfalta-
das, inclusive trecho da Do-
mingos Nascimento, que já
conta com esse benefício.
Nesta quadra, entretanto, ci

problemas são grandes. Num

ponto a rua se estreita tanto,

que torna quase impossível a

passagem de veículos.

Reensaibramento
Novas obras de aplicação

de saibro em ruas de bairros
foram realizadas pelas equi-

pes do Departamento Rodo-
viário Municipal. Foram bs-
neficiadas desta vez, as vias
dos seguintes bairros: Vila
Guaira, Cristo Rei, Vila
Hauer, Portão, Água Verde,
Vila Isabel, Capanema e Ca-

pão da Imbuía.

Novo horário
A direção do Mercado Mu-

nicipal de Curitiba está co-

municando qué a partir de

sábado, o Mercado Munici-

pai estará funcionando em

novo horário, como o faz

anualmente nesta época do

ano. Diariamente, estará aber-

to das seis às dezoito horas,

quando antes a hora de aber.

fura de suas portas era às

cinco horas. Nos domingos,
atenderá somente na parte
da manhã, no horário das

seis às doze horas, mesmo
horário anterior.

Pavimentação
Moradores da rua Itiberê,

entre a Nilo Peçanha e Do-
mingos Nascimento, no bair-
ro do Pilarzinho, reclamam

que aquele trecho não está

pavimentado, o que vem
causando problemas à popu-
idção local. Exatamente na-

quele trecho há uma ponte,
que está muito mal construí-
da e ameaça a segurança dos
transeuntes e também dos
veículos, que dificilmente
conseguem transpô-la. O pro-
blema são as valetas de ero-
são causada pelas chuvas.
São bastante profundas e di-
rígidas para o rio. E' outro
perigo constante na vida dos
moradores, que apelam às
autoridades competentes no
sentido de estudar uma má-
neira de pavimentar aquela
rua.

Melhoramentos
Moradores da Vila Paraíso,

no bairro Alto do Tarumã, en-
viaram carta a DP NOS BAIR-
ROS, contando oue, cenquan-
to o volume de críticas a res-

peito do péssimo estado de
conservação da rua Jaguari-
be, aquela via pública en-
contra-se ainda com inúme-
ras valetas causadas pela ação
das águas. E' que o plano d-5
rua Jaguaribe foi bastante in-
clinado. Depois de um decli- .
ve acentuado, no desenvolvi-
mento da rua é encontrado
um ribeirão, que dificulta
ainda mais a passagem de
veículos.

Depois de inúmeras recla-
macões, dizem os moradores

que finalmente a Prefeitura
está tomando providências e
melhor pavimentando aquela
rua, que é uma das de princi-
pa! acesso à Vila Paraíso.

Local - 5

Roteiro dos Clubes MIECISLAU SUREK

Juntar no Concórdia
pnra 

"Melhor Vendedor

PERDEU SE
Carteira do Identidade .lortoncente a Rrta ANA CA-

RIME SAAD. Fica a mesma fi0m efeito por ter sido re-
iiuorklí* a sttrnnd:i vla. _^_____

Será hoje, às 20h, nas de- sr. Formlnlano Rogério de Al
•^ndôncias do Clube Concór- meida, da empresa «Savana

dia 
'o 

jantar da Associação Veículos S/A». Na ocasião,

dos Dirigentes do Vendas do serão entregues diplomas de*

.. ,, X...l. -An\/n-. ,„m Menção Honrosa para Alber-
Bras,l-Cuntiba (ADVB), com fo 

^ de ^^ S/A
finalldado principal de entre. prorT10çg0 e Assessoramento

gar o troféu «Melhor Vende- de Vendas, e Arnaldo Krau-

dor do Ano de 73» para se, de Olivetti do Brasil.

O - O CONCURSO de Me-

lhor Vendedor do Ano ó uma

tradicional e sugestiva pro-

moção da ADVB, que visa no-

tadamente promover e in-

centivar o homem de vendas

do Estado do Paraná.

PERDEU-SE
Carteira dc I utilidade pertencente ao Sr. auim ANTÔNIO

CAV\LC'A. PltM a ti.eama sem eleito por ter «Ido requerida a 2&
vla.

EXTRAVIADO
CnrtAo I.C.M 11.0 A-10U2221O da firma ARTHUR OAIvtBA,

estabelecida 4 Hw. Prot. Brandjo. 678 - Itupava.

Maria de Lourdes Alcântara. Mana Christina Palhares de Souza.
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, jp oavimontaçòo das ruas está bastante precário. Quando
No bairro do Boqueirão, o estaaoj.• •" 

wm as chuVa$ da taKje do onlgm, fransfor-

Na lateral

1. SERÁ hoje, às 21h, o con-
certo de órgão eletrônico de
marca «Yerhana», no auditório
^ia Reitoria da Universidade Pe-
deral do Paraná, numa promo-
ção especial de sua Diretoria de
Assuntos Cullurais. O organista

que dará o concerto será João
Luiz Alves Teixeira. E' uma boa

pedida.

2. EU BADALO é o nome do
sarau que a Sociedade do Por-
tão promoverá no próximo do-
mingo, às 19h30min, com som
e luz de Stereo-Kclcr. Trsjs pe-
dido pelos dirigentes é esporte.

3. NO SÁBADO, a diretoria
do Clube Literário do Porlão pro-
moverá mais um movimentado

jantar dançante, com início às
20h e música do conjunto Tro-

picai Band.

4. AMANHÃ, a atração do

jantar dançante do Clube Curi-
tibano será Wilson Miranda,
uma das mais respeitadas vozes
brasileiras, com recursos vocais
de entusiasmar. Música será do
conjunto Os Metralhas New Fa-
ce, a partir das 22h30min, no
saião de festas do pavilhão da

piscina da entidade.

5. SERÁ inaugurado emanhã
o Consulado japonês de Curiti-
ba. A solenidade deverá atrair
muita gente, especialmente con-
vidada.

6. RECEBEMOS: «O Governo
do Estado do Paraná, através da
Diretoria de Assuntos Culturai*:
da Secretaria de Educação e

Cultura, têm a honra de convi-
dar Vossa Senhoria e Exma. Fa-
viília para a inauguração da ex-

posição «Artes na Polônia e Car-

tazes Poloneses», que se reali-
zará no segundo andar da Bi-

blioteca Pública do Paraná, dia

19, às 20h».

7. TERMINA domingo o pra-
zo para as inscrições das candi-

datas ao título de Miss Nissei

de Curitiba, movimentada pro-
moção da Associação Cultural

Nipo-Brasileira que visa a con-
frafernização de todos os japo-
neses e seus descendentes. A

eleição ocorrerá no dia 6 de

abril, conforme cs esquemas dos

promotores,

Simone Rebello. Maria Luiza Christoffis.
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Escoteiros do a»
reúnem-se sábado

Os pais dos Integrantes do Grupo de Escoteiros do Ar
Santos üumont, da Sociedade Thalia, serão reunmos no pro-
ximo sábpdo pela diretoria da entidaoe, visando a debater di-
vorsos assuntos pertinentes ao conjunto. A reunião, marcada

para às 14h30min, acontecerá na sede do clube.
(Tj — PARA 0 próximo dia 25, está prevista uma reu-

nião cios membros do conselho deliberativo da Thalia, quando
será apreciado o relatório das atividades desenvolvidas pela sus
dir.-rlor-la no ano passado. Outros assuntos de interesse serão
debatidos na oportunidade. A reunião do conselho deliberativo
será presidida pelo sr. Eloy da Cunha Costa. ,

(9 — NO DIA 4 de abril, muitas pessoas — associadas
e convlaadas especiais -— estarão presentes na festa de ani.
versàrio da Soclsdade Thalia. De início, foi marcado o |antar
festivo mensal da Associação dos Presidentes de Clubes do
Paraná, congregando todos os presidentes, diretores e amigo-
das diretorias das entidades tilladas, acompanhados de suas
esposas.

i® _ E, POR FIM, uma Intormação sobre a cancha de
teiiis coberta da Sociedade Thalia: Seu presidente, sr. José Vltr
ra Sibut, informou que a cancha oeri localizada no ginásio de
esportes, porquanto a área é perfeitamente adequada e Idea.
Assim, a Thalia será o primeiro clube paranaense a contar con
-uadra de tenls coberta.

21 de Abril: Baile no próximo sábado
Socierrade Cultural Beneficente 21 de Abril está convidji-j-

do seus associados pars o grande baile que realizará no próxl-
mo fáb.ido. em suas dependências, à rua Cândido Hartmann coro
inicio previsto para as 22h.

* INFORMAM os dirigentes que a festividade .Io depois de
amanhã contará com música do conjunto Os PermlSr; New
Sound. 0 traje parn a promoção: esporte.

Baile do Calouro, amanhã,
no OP, com dois conjuntos

Amanhã, às 23h, o Cjaitro Israelita l.i Paràiiá
será palco de um grande F/iile do Catoüri. cora dois
conjuntos musicais (Os Incríveis e Ttopical Band),
promovido pelo Diretório Acadêmico de Ciências
Exatas, Geográficas e Geológicas, do Centro Politéc-
nico.¦0 — ESSE BAILE reunirá os caburos dos se
guintes cursos: Física, M^emática, Geologia, Geo-
grafia, Estatística, Engenharia Química e Licencia-
tura Química.

0 — 0 CONVITE * reito e assinado pelo presi-
dente do Diretório, estuc-ante Eliseu Calzavara.

Círculo estrutura as
¦festas até fins de abril

Departamento Social «^o Círcub Militar do fa-
aná informa que várias festividades s?rao reahzaüas
:té o próximo mês, em leua salões -Io Largo BiUen-
•ourt conforme expediente assinado <i enviado pelo
liretór social da entidadr- tenente Harlicio Dienst-
mann. No próximo dia 23 por exemplo, haverá no
CMP uma sugestiva boate com inicio ns 211i, musica
do Party Box e muitas atrp.ções esn cialmence pro-
gramadas. . „

0 — EM ABRIL, o Círculo estará promovendo o
seguinte: dia 13, grande BaJle de Aleluia, com mu-
sica do conjunto Os Megatons, traje passeio; dia 14.
domingo, matinê infantil ..-om distribuirão de guio-
seimas para os filhos dos açodados; « d*a 20, um sa-
bado, às 21h, novo jantar dançante, com surpresas e
atrações, além da música do conjuu.o denominado
Scorpius.

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO
III EX-CMDO DA 5.a RAA/DE

EDITAL
EstSo abortas as Inscrições para 2 iduas) licitações de trans-

porte de convocados em ônibus especiais
As empresas do transporte interessadas poderão obter dados

necessários na <t.a Seção do Estado Maior Regional, uo Quartel
do Comando da B.a RM o B.a DE, Rua Presidente Carlos Cavai-
canti. n.o 633. ,

A abertura das propostas será realizada no dia 28 de março
de 1.974. ás 15,00 horas, no mesmo local.

Curltlba-Pi. em 08 de março de 1.974.
CEL. AKGOS GOMES DE OUVEIRA

Chcle da 4a Seção d. Estado Molor Heclonal/8

CONSULTÓRIO PREVENTIVO
DO CÂNCER GINECOLÓGICO

APARELHAGEM AUXILIAR ESPECIALIZADA
MASTOGRaPIA — (SENOOEAFIA) — dlagnóstloo precoce
das doençus aas mamaa
LAPAROSCOWA — Exame e Mlcro-cirurgia, abdominal
HISrEROSCOPIA — Exame e mlcro-cirurgia lntra-uterina
COLPOSCOPtA — Diagnóstico precoce do câncer do colo uteri-
no.
TERMOGRAfl/ — Diagnóstico do câncer pelas diferença» tíe
temperatura.
MICROSCOPIA — Para o diagnóstico cltológlco do câncer.

CASA DE SAÜDE PACIORNIK
H L-juisr.. Pinto, ?3 - Fnnr; 22.22.22 - Curitiba

BANESTADO S.A.
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

CGC MF N-o 76550748/0001
Assembléia Geral Extraordinária

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam ob Senhores Acionistas convidados a so reunir em As-

sembléla Geral Extiaordlnâria a ter lugar na sede social da Em-
presa, sita a i-uu Monsenhor Celso, n.o 225 — 2.o andar, no dia
21 de' março corrtntc, às 10:00 horas, a fim de deliberarem so-
bre a seguinte Ordem do Dia:

1 — Aumento do Capital Social, de Cr$ 4.163.000,00 (quatro
t;iilh6eB, cento e sessenta e tres mil cruzeiros) para CrS
10.200.000,00 (dez milhões c duzentos mil cruzeiros), sen.
do parte, mediante incorporação da quantia de Cr$ ....
I 991.000.fr0 tum milhão, novecentos e noventa e um mU
cruzeiros*, tia conta de Reservas Especiais, e parte, me-
diante' i subscrição em dinheiro, de CrS 4.046.000,00
r.qualro milhões e quarenta e seis mil cruzeiro») entre os

... —-fíciünlstas-,  "" -""
— Reforma dor Estatutos Sociais, com alteração do artigo

O.o;
— Outros as-r-ntos dc interesse da Sociedade.

Curítl-iit; 11 de março de 1974
a) Eugeüio Leone Júnior
Dlretn Presidente

ULTRAMAR
Companhia Brasileira de Seguros

CGC - 33-055-161/001
Assembléia Gerai Ordinária

I -a CONVOCAÇÃO
São cnnvI-laJos os Rpnhores Acionistis Ja UliTRA-

MAR — COMPANHIA BRASILErRA DE SEGUROS, para
i Assembléia Geral Ordinária a reunir se no dia 25 de
março deste oi;n, às 15.00 horas, na sede social à rua
XV de Novembro n.o 270 — 5 o/7.o andares e qu« tem
por objeto:

a) Apreciação do Relatfrio da Diretoria. Balanço,
Conta de Lucros » Ferdis e Parecer do Conselho
Fiscal, relativos ar exercício de 1973-
Eleição dos Divetore*. por término des -landatos
dos atuai?:
Eleição drrr membros do Conselho Piscai, ppra o
corrente nve*cício e fixação da remuneração dos
memlircs efetivos:
Assuntos de interr-sse so*ial.

Ouri+iba. 08 de rn-irço de 1074.
Os DS.ietcfes:

Joãi. Mnn-ur
Nort.in Miccito Correia

b)

cl

d)

DO PARANÁ S/A-
CGC 76-492-172/001

Sociedade de -Capital Aberto
GEMEC/RCA 220-73/97

ASSEAABLÉIA GERAL ORDINÁRIA

2.a CONVOCAÇÃO
São convidados os senhores acionistas do BANCO DO

ESTADO DO PARANA S/A., a se reunirem em Assembléia
Geral Ordinária, a ser realizada em sua sede social à rua
Monsenhor Celso, 256, 3.o andar, nesta cidade de Curiti-
ba, Capital do Estado do Paraná, em segunda convocação,
às 11,30 horas do dia 21 de março de 1974, a fim de
tomarem conhecimento, discutirem e deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia:

a) Relatório da Diretoria, Balanços, Demonstrativos
de Contas de Lucros & Perdas e Pareceres do Con-
selho Fiscal, referentes ao exercício de 1973;

o) Eleição dos Membros Efetivos e Suplentes do Con-
selho Fiscal;

c) Fixação dos honorários da Diretoria e do Conse-
lho Fiscal;

d) Outros assuntos do interesse da Sociedade ou

previstos nos Estatutos Sociais.
Curitiba, 12 de março de 1974

a) Affonso Alves do Camargo Nelo
Diretor Presidente
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Esporte
por
esporte
Em quantos campeo-

natos brasileiros o Pa-
raná estará presente
este ano? Para cada
uma das Federações, a
resposta está na ponta
da língua de seus diri-
gentes: em todas. Mas,
na realidade, não sabe-,
mos ao certo como será
a nossa participação em
certames nacionais du-
rante 1974.

O calendário do des-
oorto nacional, em to-
ias as modalidades está
repleto de campeonatos
interessantes e lógica-
mente cada dirigente de
Federação pensa em
participar do maior nú
mero possível deles. Os
certames nacionais são
uma verdadeira festa
de confraternização da
Juventude brasileira e é

óbvio que todas quei-
ram estar nresentar.

Quando, há algum
tempo atrás, focaliza-
rr.os o aspecto da par-
ticipação das equipes
paranaenses nos cam-
peonatos brasileiros,
ceTita.no* mostrar o
quanto é importante
tal participação, daí a
necessidade de encará-la
com muito cuidado.
Agora, o_assunto_ volta."àrbáíIãTporque a partir
do próximo mês, deve-
rão começar, efetiva-
mente, os calendários
nacionais de várias mo-
dali dades.

Nesta semana, já hou
ve uma movimentação
neste sentido, por parte
da Federação Paranaen
se de Basquete e da Fe
deração Paranaense de
Desportos Universitá-
rios. O pessoal do bas-
quete jà convocou uma
seleção permanente, que
vai começar a treinar

para os campeonatos
brasileiros. Contudo,
ninguém, nem na Fede-
ração e nem no CRD.
sabe se o Paraná toma-
rá parte em algum tor-
neio nacional de bas-
quete. Por isso, acha-
mos multo perigosa es-
ta convocação, antes

que se saiba realmente
se iremos ou não par-
cipar dos campeonatos.

Na Federação Para-
naense de Desportos Un:
versitários, a movimen
tação é para os Jog03
Universitários Brasilei-
ros, que este ano serão
disputados em Vitória.

A FPDU sempre teve
muito cuidado em orga-
nizar as suas delega-
ções. embora sejam ine
vitáveis os problemas
de última hora, princi-
palmente de caráter fi-
naneeiro. Nos últimos
anos, o CND tem finan-
ciado as viagens das de-
legações universitárias,
o que deve ocorrer
também este ano. Mas
há outras despesas pa-
ra a formação das equi
pes e tudo isso precisa
ser previsto com antece
dência.

No momento, em que
começa a movimenta-
ção de nosso esporte em
torno dos campeonatos
brasileiro, é muito im-
portante que se organi-
ze um calendário de
participação do nosso
Estado nos torneios na-
cionais. Devemos plane-
jar tudo, para que os
vexames sejam evitados
e, principalmente, cui-
dar para que somente
equipes bem preparadas
saiam para as competi-
ções. Afinal de contas, é
o nome do Paraná que
estará em jogo.

(Léo Kriger)

Boa renovação é a garantia
tt tt

O» Jogos, entre as equipes juvenis do Clube
Curitibano e do Canadá Country Club, de Londri-
na, em nossa Capital e no Norte, mostraram que
a reno/at-ao no futebol de salío paranaense é ex-
eelente e que nossas equipes juvenis lem condições
de se igualar às n\elhores do país.

A oreocucsaçâo dos dirigentes dos clubes sa-

ionistas, principaímenre do Clube Curitibano e do
Canadá, em revelar novos atletas, mestra que esra-
mos no caminho cerro o que o futebol de salão do
Paraná continuará em ascensão, a exemplo do que
vem ocorrendo nos últimos três anos.

Murro apoio
Cs clubes estão dando um grande apoio aos

seus departamentos de futebcl de salio, oferaeeti-
do condições para treinamentos e realizando jogos
•amistosos, 

para o aprimoramento técnico dos atle-
tas. Agora, a Federação Paranaense de Futebol de
Salão está pensando em incentivar, ainda mais, o
campeonato juvenil da cidade, bem como realiza/
o campeonato esfadual da categoria.

O índice técnico dos jogos e-.tre os juvenis da Capital e de londrina foi excelen
te e mostrou que o nosso futebol de sal_t<- atravessai excelente f__e técnica

Os jogos cofre os juvenis do Clube Curitibano o do Canadá Country Club, mov
Iraram que há uma grande preocupação dos clubes em renovar seus planteis,

oferecendo um bom apoio aos quadros menores.
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Crônica já tem
seus preferidos

Executor não corre e primeiro pareô da reunião noturna de hoje
e o chileno Hardamo ttm sua presença incerta, Alceu Benza., seu trei-
nador declarou ao Dr3 que somente a noite «era decidida a retirada ou
náo do cavalo. Dominçr Hardamo correu com u_n pouco <le lebre e
perdeu para Splendore. Mesmo assim, a crônica ce turle votou em
massa do liiho de Hixlej II. elegendo-o favorito por unanimidade. Os
palpites da crônica 3?ra hoje são estes:

3.0
¦l.o
S.o
6.0

l.o Páreo — Hardaitc (8)
2.o Pareô — Camji tá) — Lonorven '_) — King Lagsr (JjPareô — Peix_ t_) — Pamplijão <3)

Páreo — Royai sun iS) — Olímpia t3)
Páreo — Charlsjsa (4) — Catocgo (3) — MUcrtünha ti)
Pareô — IliraW) (3) — Xlquense .2) — Ccrbv GIen (2) — Ta-

cito ti.
T.o Pareô — Açu-Guayuruvú 17) — Zecavitle U).

QUATRO DE POSSIBILrDADES
A tnaíor barcada da reunião — Açú-Gu__pí_rj--t
O melhor azar tectm chance i — Ouroparda
Acumulada de .enct.or e placês — Rcval Sun, Cha_-__B_ Aço-Qi-a-
purtivü.
Acumulada de dupiaô — 2_o (24) — i.a t23) T_3 f!8.
O banho ds reunião — Peixe
A poule da salvação — Dupla 57 '6,o pareô >.

Lista neg>a: El ittttaoor, Camargo, Cropo. Peiuispe, -Jamelão Tierf,Zacum, Guayraca, Happy Chlef, Setembro, Caolran charuto e DicfceryDoe...

Roval Sun Banho- com autoridade e poderá repetir, embora de_*_que «gora 60 quilos, luis
Rosa está confiante.

Hardamo,: Presença Incerto

João Víalle
atração da noturna

Logo mais às 20 horas, lera Inicio flttll "ma reunião no.

ruma no Jockey Club do Paraná, em r.nntplnmjntacio a 12.a

reunião. São sete páreo» do bom •flülllbrlo técnico • ainda

com dois bons destaques na noito. O bolo Tarumã que tem

garantia de Cr$ 2 mil e o primlo «Joio Vlillo destinado a ani»

mais de 3 anos, sem vitória,

Nesta prova estroiarn três pfOclulOI, Oitongo, Chansma •

Mosulenha, e são juslamontft «*.«« ou ma.fi falados na Vila Hí»

pica, já que os mais conhecida., n&o Uo do inteira confiança.

INCERTA

Antes de fa.er suas acumuladas, procure inteirar-»» »_,

Hardamo corre ou não o primeiro páreo. Executor já tez forfé e

se o faixa for retirado, sua acumulada começa com um forfé.

Somente à noife é que a retirada sorá oficial. Se não correr,

ó bom começar estudar a possibilidade dos demais inscritos.

Caparuc ganhou bem e poderá repetir, principalmente porque

Gyulay saiu sentido da raia domingo. Potim volta muito bem

e serve como indicação para a dupla.

FRACO

Todos os animais inscritos na segunda prova nio sio d_

inteira confiança. Cardín ganhou disparando domingo, mas se

a raia estiver molhada, sua chanco diminuirá. Lonorven, por
outro lado melhora de produção em raia anormal, e Zíngaro,

caso largue ern condições, poderá surpreender os menos avi-

sado..

ESTRÉIA

Pamplijão estréia em turma muito fraca. Traz 6 vitorias

do Cristal e por isro sua apresentação está sendo olhada com
bons olhos. Bronx Piller baixou bastante de turma e também
ie distância e é a melhor poule da noite.

PESADO

Roy.l Sun ganhou bem de 56 quilos de Olímpia e poderá
•epetir. Todavia é bem considerar que seu peso aumentou pa-
ra 60 quilos e a distancia diminuiu 100 metros, o que poderá
dificultar sua vitória. Olímpia e Torvelinho são ainda os dois
melhores para a dupla.

FORMA

Miraldo, embora nas ultimas apresentações tenha cense-

guido só boas colocações, enconfra agora excelentes oportuni-
cades para ver-cer. Sua forma é das melhores e seus rivais não
inspiram muita confiança. Xiquense venceu fácil domingo e
surge como seu maior rival. Tácito é uma poule para ser es-
tudada.

FAVORITO

O gaúcho Açu-Guapuruvu encerra a programação de ho-
je como o favorito dos apostadores. Não se pensa em derrota.
Mas Zecaville vem melhorando de carreira para carreira e não
será impossível derrotar o mais apostado. Dos demais inscritos,
insistimos em Mug.

— 200 —
1—1
a—2

100

3—3

6—6

A. 20 horta —
Caparuc — _,_. Moraes 3k

x.1 Matador — J. C. Pereira
Gyulay — E. Reggiani
Petim — l_. Toledo 2k
Risco Branco — V. Matos
Executor — L. J. Lima
Hardamo — A. Zanin

(P*v>* E_p___iau. l.o Pá.-.* — 1.300 metros — Cri 2.0CC — 500 -
1—5.1

6—53
2—54
3—54

$—33

Pegou pareô a jeito. Uma das forças.
Suas últimas foram fracas. Melhor agora.
Sentiu no domingo. Sua presença é incerta.
Tem categoria para figurar entre erfes.
Ligeiro c manhoso. Querendo correr...'
Náo será apresentado.
Sua presença é incerta. Correndo ganha.P..-umo: Hardamo — Cap-sruc — Pe.irn

2_o Páreo - 1..C0 metro. - Cr? 2.000 - 500 - 300- 200 - 100 - A. 20,30 hora, -
>—l Camargo — E. Reggiani
-—2 Cardín — M. Santos li
3—3 Cropoi .- y. Mau»
¦í—l Lonorven — J. C. Pereira
5—ó Pe'__io.pe — F. Cozzoliio 2V
6—6 King Lagar — M_ Mora.* 3JcZingaro — W. Lopes 3k

4—54
2—56
3—55
7—õS
1—56

6—5J

Volta sem o devido alarde. Aguardamos.
Ganhou em turma idêntica. Pode repetir.
Pegou páreo mais a jeito, placéí.
Regula com os melhoras. Bem apostado.
Não tem agradado aos mais exigentes.
Ligeiro mas com problemas locomotore
Costuma náo largar. Largando...
Resumo: Cardin — Lonorven — Cropol

3.0 Páreo - 1.100 metro, - Cr} 2,000 - ?C0 - 300- 200 — 100. As 21,05 hon,
1—1 Aston — v/. Lopes 3k
2—2 Broru Piller — L Nogueira
3—3 Jaboti — L. P.o2a
*—i Pamplijão — J. C. Pereira
.".—í Peixe — V. «atos
6—6 Jamelão -- .'. Cozzolino 2kTi efe — 'J, Pereira

7—D-!
5—53
6—53
4—56
1—55
2—52
.i—56

4_o pár»o — 1.200 metro, — CrS 2.000 — SOO
Bolo Tarumã — l.a Indicação

I—1 El Maulito — M. Santos 11- 5—56
2—2 Olímpia — O. Loezer 3—54

-3—3 Rojra! Sun — L. Rosa 7—60
4—i Sylvie — J. C. Pereira s—54
5—5 Torvelinho — i?. Cozzolino 2V 3—56
6—6 Zacum — P. Ilheo 33
7—7 Voltcrra — P. L. Pereira _k 4^—54

Valejo — J. Cardoio 2k 2—56

Correu bem na última. Pode surpreender.
Ligeiro e a turma ficou mais fraca.
As úitimas foram fracas. Não gostamos.Sua campanha no Sul é excelente. Torça
Tem chegado perto. Provável agora.
Não é dos mais visados. Nada feito.
Estréia sem multo alarde. Aguardamos.
Resumo: Pamplijão — Bronx Piller — Peixe

— 300- 200 — 10-3 - A» 21.40 horas — (Ch,

5.0 Páreo — 1,100 metro, — CrJ 2.500 — 425
Bolo Tarumí — 2.» Indicação

1—1 Catongo — V. Matos
2—1 Charisma — J. Borges
3—3 El Cumi - L. Toledo
4—? Guayraca — S. Barbosa
5—5 Mtisulenha — X X X
6—6 Milordinha — J. Cardozo
7—7 Ouroparda — O. Loezer

Tem boa velocidade e ostenta forma .Olho
Foi bom segundo e pode repetir. Dupla.
Mesmo com mais peso é a força: Berri.
Fraca a primeira. Dizem que melhorou.
Corre-u menos do esperado. Reabilita-se.
O mais fraco do lote. Nada feito.
Não conseguiu ganhar em SP. Bom azar.
Tem categoria para figurar. Cuidado
Resumo: Royal Sun — Olimpla — Vêl«|o

— 375 — 250 — 125. A, 22,15 hora, —

a—5S
J—54
1—56
4—S4
5—54
5—54
7—54

6.0 Páreo — 1.200 metros — CrJ 2.000 — 500

Bolo Tarumí — 3 a Indicação

1—1 Happy Chlef — W. Lopes 3k 1—52
2—2 Orvieto — J. Borges 2—53
3—3 Setembro — S. Barbosa 21c .1 5.3
4—4 Tácito — F. Cozzolino 2k 7—53

.5—5 Xiquerse — E. Reggiani 3—59
6—6 Corby Glenn — M. Moraes 31c 4—53

Queime — rt. Carvalho 9—54
7—7 Miraldo — L. Toledo 2k 8—55" Monterrsy — L. Rosa 6—53

7.a Páreo — 7.400 meiroi — Cri Í.000 — 500 ¦

1—1 Açu-Guapuruvu — A. Zanin S—50
Z—2 Capolavoro — J. Cardozo 2c 1—51
3—3 Capivari — L. Veríssimo 7Sr. 5—53
4—4 Charing — X X 4—59
5—5 Chardin — O. Loezer 5^ 56
6—6 Dtckeiy Doclc — L. Toleáo 2k 3—53
7—7 Mug— J. C. Pereira 7—50

6—8 Zecavüle — XXX 3-53

Trabalhou 45' mas está gordo aiuda.
& muito ligeira e o páreo está fraco
Outro ligeirão e vai dar torcida agora.
Reapareceu correndo regularmente. Plac*s
Estreante falada na Vila. Cuidado.
Melhorou de forma e c ligeira. Placês.
Na estréia foi muito falada. Chance
Resumo: Mosulenha — Milordinha —'. Ouroparda

- 300 _ 200 _ 100. A, 2240 horas _ <Ch. E*,,

Nem ligeiro tem mais. Podem riscar.
Esperavam mais na última Tomem boU.Agradeceria uma pista anormal.
Vem de .vitória em turma idêntica. Olho.Subiram os quilos. A turma 6 a mesmaVolta em turma a gosto. Tem adeptos.
Sua presença ê incerta.
Correndo multo. Vai dar torcida.
Reforça muito a manta. Placês
Resumo: Miraldo — Xtquense — Tácito

— 300 ¦ 200 — 100. A, 23.2J hora, — (Turma 23)
Vai ganhar de galope este páreo.Tem chegado na turma. Dirtância longa.

Tem sido horríveis as últimas.
Força turma. Sua forma é excelente.
Correu rr.al na última. Nada feito.
Deu boa Impressão na última Chano».
Falado aos quatro ventos. Tem lenha.
Maior diferença de Aço. Na dupla.
Resumoi Afv-Guapuruvu •=¦ Zacívíüa ¦>_. Mud
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i derrota quo o A^-láclco sofreu on-
m Porto Alegre fronta aò Grêmio

te"1 „°' o, foi ama prova de que ainda
V°l muita confiança e, pvincipalmente,
i on do reservas para i equipe de Vai-
b ax Carabina Nos primeiros minutos
àe-LQ o Atlético chego i mesmo a ser
d" -1 Lúine esonntada, com medo de jo-umBo seu futebol.
ÍiV \ ..ent!rt no Estádio Olímpico, em
™*to Alegre, somou Cr$ 74.524,00. O

i foi o carioca Carlos Custa, qua teve
Wl trabalho regular. O Atlético formou
UI" Altevir; Cláudio Deodato, Almeida,
c°leà0 e Lartuho; Toquinho e Caio; Nil-
.Batata, Sicupira (Nilson), Liminha
Xiuito) o Didi Pedalada. O Grtmio

ceu com Picasso; Evoraldo, Ancheta,
ífL e Jorge Tsbajara; Carlos Alberto,
S?,mberto Ramos e Torino; Carlinhos,
Çarclso e Boliwr (Loivo).

A SURPRESA
Esperando um Grêmio retrancado e
roso do futebol que o Atlético jogou

ntra o Internacional, os rubro-negros
toram surpreenridos por um futeool ve-
,oz eficiente e sempre muito ofer ivo. As

oisas ainda ficavam maU fáceis para o

Grêmio, porque toda a naga do Atléüco

inclusive Deod-ita, estava nervoso o ln-
declaa.

E foi pela wsquerda quo 3urglu o gol
do Grêmio, aos 9 minutos do primeirotempo. Tarciso passou eomo qulB por,
Deodato, quo sem recuperação deixou
ainda que BoÜvm progrod'sse om direção
ao gol de Altevir, chutando cru.ado de
esquerda. A bola ainda bateu no poste
do outro lado, para depois entrar,

O gol deu tm impulso ainda maior
à equipe do Grêmio, que tinha em Carlos
Alberto e Huntfierto Ramos a força pro-
pulsora e, que ebasfcecia todas ts ponta-
das fulminantes de Tardso. Carlinhos e
Bolivar. Aos li minutera o Grêmio per-
deu seu soçundo gol. Dep<j s de uma jo-
gada espetacular de Cirlos Alberto e
Torino na intermediária, Tarciso chutou
forte no traves--:; o com Altevir totalmen-
te batido. Mas, í.os poucos o Grênlo foi
se fechando e voltando ao seu velho es-
tilo: chamar o üme adve-.sárlo para seu
campo e contrn-atacar "om velocidade.

A entrada de Loivo em lugar de Bolivar
também permitiu uma maior progressão pela
direita, embora Nilton, Slcupira e Liminha se
embolassem muito por aquele setor. Aos pou-
cos o Atlético chegou a equilibrar o jogo,
mas seu ataque ainda continuava muito inefi-

ciente. E, Isso determinava constantement*
os contra-ataques do Grêmio. Aos 29 minutos
Altevir fez uma defesa decisiva tirando da
cabeça de Tarciso, um cruzamento na medi-
da de Loivo.

Perdendo no meio do campo e sem ata-

que, a defesa ficava totalmente sobrecarrega-
da, fazendo com que Almeida fizesse muitas
faltas e Alfredo se tornasse cada vez mais in-
tranqüilo. Toquinho, sem comprometer, aban-
donava muitas vezes o setor e partia para o
ataque, mas suas investidas nSo passavam de
troca de passes com Caio e Sicupira.

FALTOU BANCO
O Grêmio entrou no segundo tempo

marcando seu gol logo no segundo minuto
desnorteando o Atlético por mais quinze, pe-
lo menos. Desta vez a jogada veio pela di-
reita. A defesa falhou coletivamente, inclu-
sive Altevir que saiu mal do gol. Da primei-
ra vez, Tarciso cabeceou na trave. No rebo-
te, Carlos Alberto tocou para o gcJ, onde
apenas Almeida tentava desesperadamenfe
uma defesa que não aconteceu.

Depois desse gol, o Grêmio definitiva-
mente caiu na defesa. Aparentemente o Atlé-
tico conseguiu impor um certo ritmo de jego,
mas sempre faltava continuidade às jogadas,
principalmente depois da salda de Sicupira,
para a entrada de Taquito. Nilton Batata na

direita não passava de um esforçado, pois
nfio chegou a vencer nenhuma vez ao Jorgo
Tabajara. Didi Pedalada, pelo meio cala no
mesmo erro do Caio e Toquinho quando iam
para o ataque. Nilson também nfio deu gran-
de contribuição à ofensiva.

E, no desespero, sem outra salda Cara-
bina tirou Liminha para colocar Taquito. Esse
foi o fim do Atlético. Os jogadores de meio
de campo |á queriam tocar a bola, conforma-
dos. Os lançamentos vinham apenas de Al-
meida, que mais uma vez demonstrou muita
garra. Antes da sua saida Liminha fora infeliz
ao perder um gol feito depois de Picasso ter
largado aos seus pés. Demonstrando que ain-
da não está na sua melhor forma ele tocou de
canela para fora, numa prova visível de via
falta de reflexos.

UM REFORÇO
Antes de ter uma prova real de que o

ataque do Atlético ainda está muilo fraco, a
diretoria tratou de contratar cm Porto Alegre,
o atacante Sérgio Gaiocha, que chega hoje
junto com a delegação. O jogador que per-
fence ao Internacional, vem emprestado, mas
com o passe estipulado em Cr$ 300 mil.
«Nosso interesse é comprar o jogador que já
esteve até numa lista de 22 em 1970», disse
o diretor de futebol, Arnaldo Garcez'de Bar-
ros.

Coritiba em busca
da primeira vitória

REMO X CORITIBA - Local: Belém do Pará - Horário: 21 horas - Juiz: José

Assis Aragão. Bandeiras: Fernando An drade e Darcy Lucas. - Remo: Dico,

Rosemiro, China, Rui e Cuca; Elias e Nena; Luisinho, Alcino, Russo e Amaral

(Caito). - Coritiba; Jairo; Oliveira, Di, Cláudio e Nilo; Dreyer e Hidalgo;

Sidney, Kruger, Zé Roberto e Aladim-  .- y: -..

Yustrich, que já saiu de Curiti-
ba com o seu time escalado, não tem
problemas para o jogo desta noite,
em Belém do Paraná, contra o Re-
mo. A única alteração, em relação à
equipe que foi derrotada peio Vasco
Ia Gama, no sábado passado é a en-
trada de Kruger em lugar de Hélio
Pires, que mesmo gripado, acompa-
nhou a delegação coritibana ao Pa-
rá.

Sidney e Di, mesmo sem nielho-
res condições físicas continuam no
time. No decorrer da partida, Yus-
trich poderá colocar em campo o pon
teiro-direito Lourival e Marcai, o za-
gueno.

TIME
G técnico coritibano não preten-

dia, a princípio, alterar a equipe que
havia sido derrotada pelo Vasco da
Gama, na estréia no Nacional. Mas,
Hélio Pires apareceu na terça-feira
fortemente gripado e Yustrich achou
por bem não escalá-lo, colocando o
jogador Kruger em seu lugar. Esta
a única alteração que o técnico fará
no time do Coritiba no jogo de hoje.

Jairo continua no gol, com La-
dei na reserva para qualquer even-
tualidade. Na zaga, Oliveira, Di, Clau
dio e Nilo. Dreyer e Hidalgo no meio
de campo, com Dito Cola no banco.
No ataque, Sidney continua na direi-
ta, Kruger será o companheiro de Zé

Roberto no miolo do ataque e Aladim
será o ponteiro esquerdo. Além de
Lourival, Hélio Pires também fica
na reserva.

O JOGO
Yustrich acredita que o time ren

dera mais, na segunda partida sob
a sua orientação. «Para o jogo con-
tra o Remo, creio que os jogadores
do Coritiba agüentarão correr mais.
Nosso trabalho de preparação física
foi iniciado, e dentro de poucos dias,
talvez umas duas semanas, os joga-
dores suportarão o ritmo dé jogo que
eu quero para a minha equipe. Con-
tra c Remo, os jogadores já terão
assimilado mais o sistema de jogo
que eu pretendo empregar. Não cor-
rerão afoitamente, como fizeram
contra o Vasco, sem saber, ao certo,
o que fazer».

Além do mais, não menosprezando
a equipe do Remo, devemos *idmitir

que ala não é o Vasco da Gama, o
que facilita as coisas para o nosso
lado", disse Yustrich.

PROGRAMA e
Ontem, à tarde, os jogadores

do Coritiba foram treinar no campo
do Tuna-Luso. Foi mais um treino
técnico. Depois dos exercícios físi-
cos. osb o comando de Yustrich, já
que Odivonsir Prega ficou em Curi-
tiba, cuidado dos que não viajaram,

os coritibanos treinaram chutes,
controle de bola, e tabelas.

Jairo e Ladel treinaram à par-
te. com Lanzoninho. Depois de dis-
pensar a maioria dos jogadores,
Yustrich chamou os atacantes e os
fez treinar Jairo e Ladel, com chutes
de fora da área e cobranças de faltas
e penalidades máximas.

Amanhã,, às 18 horas, aproxima-
damente, a delegação do Coritiba de
verá estar de volta a Curitiba. No
sábado; Yustrich deverá ministrar
treinamento leve e no domingo, o jo-
go contra o Grêmio.

CONTRATAÇÕES
Nelson Lopes e Zé Maria, um.

atacante do Corintians e o outro, la-
teral do Atlético Mineiro estão sen-
do pretendidos pelo Coritiba. Luis
Afonso, diretor de futebol do Coriti-
ba já está há dois dias na Capital
.paulista, tentando junto à direção
do Corintiarfc a liberação do avante
Nelson Lopes, Hoje ainda. Luis Afon
so deverá retornar com novidades.

Zé Maria, lateral do Atlético Mi-
neiro também poderá se transferir
para o Coritiba. Hélio Alves, o supor
visor do €Toritiba, irá tratar pessoal-
mente do assunto. A lateral é ur
problema de Yustrich que não gos-
tou muito do futebol de Oliveira e
de Nilo. "Não gosto de lateral que
recua, dando campo ao adversário".

ZasoüF promefea ro feiro para ho/e
Há muita expectativa entre os

jogadores do Colorado. Alguns sobre
o roteiro da excursão que deverá
chegar hoje, juntamente com as pas
aagens, outros para saber se estarão
entre os relacionados para viajar.
Mas, para o técnico Geraldino o tra-
balho prossegue normalmente. E, de-
pois de todos provarem os ternos que
isarão na excursão, o técnico co-
mandou um coletivo de 90 minutos.

Os novps jogadores como Derli,
Djalma Duarte, Armando, Luis Fer-
lando e outros já foram integrados

totalmente à equipe e, salvo alguns
problemas de ordem física, já estão
prontos para disputar a posição.
Mas, o problema continua sendo a
assinatura de contrato com vários
jogadores.

JAIRO, UMA PREOCUPADO
Entre vários jogadores que es-

tão sem contrato com o Colorado es-
tá o meia-armador Jairo, que jogou
pelo Pinheiros e praticamente entrou
em todas as partidas que o Colora-
do fez esse ano em Curitiba. Tendo
mostrado um futebol sério e eficien-
te, Jairo deverá acertar amanhã.

— Tem mais de oitenta por cen
to de chance de acertar. Falei com o
doutor Viana e' ele me garantiu que
sexta nós acertemos. Estou preocupa
do com minha situação. Mas, de qual
quer ferma impus minhas condições:
Assino dentro das bases do clube,
mas quero um contrato por dois anos.
Afinal, estou casado e preciso de ai-
guma garantia.

Jairo como alguns outros joga-
dores ainda não sabem se irão ou não
à Austrália. Eles não foram chama-
dos para providenciar os documentos
o que ainda poderá ser feito amanhã.

Campeonato National
TIRADENTES 1X0 AMÉRICA

(GB),
^-ocal: Teresina
Juiz: José Favilli Netto
Renda: CrS 48.627,00
Gol: Caio Cambalhota ,SAMPAIO CORREIA 2X2 BAHIA
Local São Luiz
Juiz: José Gilberto Faria Lima
Renda: Cr§ 142.635,00
Gols: Douglas, Picolé (BA) e Dio-

AM°, 2 (S.C.).*MfiRICA (RN) 0X2 FLAMENGOLocal: Natal
Juiz: Agomar MartinsRenda: CrÇ 119.750.00Gols: Dario e Vicentinho

^ESPORTIVA 0X0 VASCO DA GA>
, MA .-Local: Vitória
M$ Romualdo Arpi FilhoRenda: Cr$ 96.425,00^«JZEiro 1X0 NÁUTICO
ffoal: Belo HorizonteJuiz: DulcídiQ Vanderlei Boschilla

Renda: Cr§ 22.176,00
Gol: Procópio

SPORT RECIFE 1X0 ATLÉTICO
(MG)

Local: Recife
Juiz: Clinamute Frafiça
Renda: Cr? 71.625,00
Gol: Lula

RIO NEGRO 2X4 SAO PAULO
Local: Manaus
Juiz: Arnaldo César Coelho
Renda: Cr$ 78.762,00
Gols: Sérginho 3. Piau (S.P.)' —•
Arlindo, contra, e Jorge Demoli-
dor (R.N.)

CEUB 1X0 FORTALEZA
Local: Brasília
Juiz: Milton Jorge
Renda: Cr? 48.000,00
Gol: Xisté

FLUMINENSE 2 X 1ITABAIANA
Local: Maracanã
Juiz: Hélio Cosso
Renda: 42.337,00
Gols: Manfrini e Euls Alberto
(Flu). e Gaúcho .(Ita),

AVA! 1X2 INTERNACIONAL
Local: Florianópolis
Juiz: José Marcai Filho
Renda: Cr$ 87.300,00
Gols: Toninho (Avai), Falcão e
Valdomiro (Inter)

VITÓRIA 0X0 OLARIA
Local: Salvador ^
Juiz: Jefferson de Freitas
Renda: 86.000,00

PAISSANDU 3X1 BOTAFOGO
Local: Belém do Pará
Juiz: Sebastião Rufino
Renda: Cr§ ?9.350,00
Gols: Moreira- Osvaldo e Tuíca
(Pais), Roberto Carlos (Bota),

GOIÁS 0X0 CORINTIANS
Local: Goiânia
Juiz: José Luis Barreto
Renda: CrÇ 171.605,00

OPERÁRIO 1X0 PALMEIRAS
Local: Campo Grands
Juiz: Saul Mendes
Renda: CrÇ 114.085,00
Gol: Carlos Alberto.

Anular a derrota:
Molecagem do Inter

A noticia chegou ao hotel
Mabu como uma bomba mas
para ob dirigentes e jogadores
do Atlético a coisa não passou
do uma piada, sem ouviou ui.
muno mau goüio. O Inter quer
anular o jogo contra o Atléti-
co?, eram as manchetes das
páginas esportivas dos jornais
de Porto Aiegre, ontem. O mo-
tivo, segundo eles seria a ile-
galidade da situação do Xoqui-
nho, que entrou aos 40 minutos
do jogo, em lugar de .Didi
Duarte. O primeiro a lalar íoi
o próprio Carabina, até certo
ponto irritado.

— Isso é guerra dc nervos.
Não tem cabimento uma coisa
dessas. Que interesse teria o
Atlético em colocar um joga-
dor em condições ilegais em
campo, Essa história de que
elo íoi expulso em uma partida
no Torneio Osni Silveira é coi
sa do passado. No Atlético o
Toquinho já jogou muitas ve.
zes pelo menos uma vez nem
entrou, íoi contra o Palmeiras.
Essa então seria a suspensão
automática, que eles alegam
que Toquinho não cumpriu.
Olha para mim isso não passa
de uma gozação.

Nos meios colorados de Por.
to Alegre, o ambiente começa-
va a ficar agitado. O advogado
Godoy Bezerra recebeu uma
procuração do Internacional e
passou a tratar do assunto jun-
to ao Tribunal Especial da ..
CBD. Os dirigentes do Inter.
garantem que o pedido de im-
pugnação da partida vai a jui-
gamento. Os dirigentes do Atlé
tico acham um absurdo e pre.
ferem não dar ouvidos.

— So for o caso é claro te-
mos que preparar uma defesa,
mas eu duvido que eles levem
a sério uma coisa dessas. Não
tem qualquer fundamento. En-

DIÁRIOS E
EMISSORAS

ASSOCIADOS
A MAIOR FORÇA
PUBLICITÁRIA E

INFORMATIVA DA
AMÉRICA LATINA.

PERDEU-SE
Carteira de Identidade, Título de Eleitor e Cai teira

de Estudante, perlencent-j a sra. DIOMIRA MARQUES
SANTOS, quem as encontrar favor devolver à Rua 7 de
Abril, 830, no horário comei ciai ou rua Dr. Faivru 208,
apto. 5 ou Fones 24-6098 e 22-0068.

DECLARAÇÃO
Declaremos a quf.m possa interessar que nesta data

retiramos de cartório, independente de protesto, os títulos:
NUMERO VENCIMENTO VALOR

015443 25-01-74 Cr$ 1895,:IP
015463 25-01-74 CrS 917,94
015157 15-01-74 Cr$ 1.142,56, po*

terem sido os mesmos pagos diretamente, contta recibo,
à sacadorai através do seu representante conforme recibo
em poder da sacada, no dia 11 de fevereiro de 1974 sem
que tivéssemos conhecimento do fato

Curitiba, :3 de n>arço de 1974

B/1NCO SAFRA SA. — ass (ilegivri)

DECLARAÇÃO
Relativamente às duplicatas n.°s 015443 — venc.

25/01/74 de CrÇ 1.895,30 Olí-463 — venc. 25/01/74
de Cr§ 917,94 e 015157 — vf-nc, 25/01/74 de Cr$
1.142,56, de nosso saque, contra a firma Galperim
Bittencourt Ltda., declaramos que a mesma foi paga
diretamente à nossa firma pela sacada no seu ven-
cimento, ocasião em que comunicamos ao Banco Sa-
fra, portador dos títulos, paru a competente baixa
de cobrança, o que infelizmente não ocorreu em
tempo, motivando o apontamento indevido dos refe-
ridos títulos pelo 1.° Cartório de Protesto de títulos,
cujos títulos não chegaram a spr protestados. Decla-
ramos mais que a firma sacada é merteedora de toda
a nossa consideração e crédito por atender tradicio-
nalment© com pontualidade os seus compromissos.

Curitiba, 13 de março de 1974.

COMPANHIA PULLSPORT DE MALHARIA
a) RENÊE SZCZESNIAK

tão um clube como Inter rece-
be um telefonema de um tor.
cedor e começa a fazer uma

alarde desi*s sem qualquer ba-
fie legal.

O presidente Lauro Rego
Barros su mosuava, mesmo w-
dignado com a nuliuia que veio
úe Porto Alegre, tle su dizia
decepcionado com os dirigenieb
do Inter, com os quais usem-
pre mantivemos uma relação
de repeito e acho sinceramente

muito estranho o que esta acon.
tecendo*.

Numa entrevista ao vesper-
tino «Folha da Manhã», Cil.
berto Meirelles, do Inter con.
fessava que a intenção da con-
duta da diretoria era apenas
tumultuar. Falta de respon-
sabilidade do Inter.

— Nós sabemos que é muito
difícil conseguir os pontos de
uma partida, e nem podemos
afirmar que o jogador realmen
te não Unha condições. Mas
recebemos o telefonema de um
torcedor, e resolvemos mandar
um telex porque o prazo para
a impugnação terminava às
17h30mln. Se pegar, pegou,
fizemos o que era possível. O
pior seria não fazer nada, o
depois ter a confirmação que a
situação do jogador era irre-
guiar.

Carneiro Neto

Nem só de futebol vive o esporte pa*
ranaense. E' o que se pretende provar noa
próximos meses através de um trabalho de
profundidade a ser desenvolvido pela Se-
cretaria de Educação e Cultura e pelo De-
partamento de Educação Fisica do EBtado.
Envolvidos pelo futebol, todos esquecem
que necessitamos firmar prestígio nacional
nas raias da natação, se preparar para re-
viver vitórias alcançadas no basquete, no
vôlei, e até no atletismo — esporte ató ho-
je sofrendo a falta de uma infra-estrutura
que só pode ser dada na Universidade, co-
mo acontece nos países mais desenvolvidos.

Vivemos no esporte amador brasileiro
de feitos isolados e de superatletas que
surgem desvinculados de um trabalho de
base, como Maria Ester Bueno, Thomas
Koch, Biriba, Nelson Pessoa, Nelson Pm-
dêncio e outros poucos sem sucessores à
altura. Os saltos de Nelson Prudência
são um símbolo dos primeiros pas-
sos que o Brasil hoje tenta dar para de-
raonstrar que não vive apenas da improvi-
sação e do talento magníficos dos seus jo-
gadores de futebol.

Conversando com o major Lúcio de
Mattos Júnior, presidente do CRD e do*
DEFE, fomos informados que a meta é re-
cuperar, em tempo recorde, o esporte ama-
dor do Paraná. Sentimos que o momento
não poderia ser melhor para uma transfor-
mação radical nos esportes olímpicos, pois
o governo federal está interessado em criar
campeões para as Olimpíadas do Canadá.

Aqui no Paraná, a época é oportuna,
porque além da motivação normal de nossos
desportistas, temos um incentivo político
relevante, que é a presença do paranaense
Ney Braga no cargo de ministro de Educa-
ção e Cultura do governo que tomará pos-
se amanhã. Ora, se o Paraná não aprovei-
tar agora para recuperar o tempo perdi-
do no esporte amador, dificilmente ganha-
rá uma outra chance nos próximos anos. O
ministro Ney Braga é um desportista. Foi
jogador de basquete e ocupa até hoje o lu-
gar de conselheiro do Clube Atlético Para-
naense, seu clube de coração. Esta é a hora
do esporte amador do Paraná.

EDITAL DE INTIMACÃO
Acham-se em mou cartório, k Rua Marechal Floriano, 39 sobre.

loja, oara serem protestados os títulos aoaixo discriminados:—
JOÃO BRAGA DE NORONHA — sacado — duplicata de Xa-

tura poi i£tóica»ao., sacada por Editora 3 R Ltda., de Cr$ 188,00
vencida em 20.ri.',3., por falta de devolução.

JAIKO GA&itlEX Dí, OLIVEIRA — sacado — duplicata do
fatura, sacada por Olenar — Peças e Assessórios p/ Automóveis
Ltda. de Cr§ hllò.OU vencida em U5.12.73., por falta de aceite.

_ JACYKA RIBEIRO JORGE — sacada — tres duplicatas de fa-
tura sacadas joi Chapecó Distribuidora Paranaense de Produtos
Alimentícios L«Ja., de CrS 145,60 — Cr$ 184,19 — Cr? 236,3*2
vencidas em 13 1ÍÍ.73 — 07.12.73 — 28.11.73., por falta de aoeL
to.

COMERCIAL CAilXTO LTDA — sacada — duplicata de fa-
tura, sotada por Chapecó Distribuidora Paranaense de Produtos
Alimentícios úitía. de CrS 224,00 vencida em 22.09.73., por falta
de aceite.

MERC. TANOARA LTDA — sacada — duplicata de fatura,
sacadt por Chapecc Distribuidora Paranaense de Produtos Ali.
men Meios Ltda., d<- CrS 60,00 vencida em 30.10.73., por falta de
aceite.

JULiO COSTA — sacado — duplicata de fatura, sacada por
Chapeco DistiiouiQora Paranaense de Produtos Alimentícios
Ltda , de Cr$ 3i'8,5ü vencida em 09.09.73., por Ialta de aceite.

MERCEARIA BRASIL DE PRIMO JULIO — sacada — dupli-
cata de íatura, sacada por Distribuidora Paranaense de Produ-
tos Alimentícios Ltda., de Cr$ 59,94 vencida em 03.11.73., por
falta dc aceite.

Y. CAMPOS G1J5MARÃES — emitente — cheque n.o 717314
de Cr$ 200,00 emitido para pagamento a vista contra o Banco
Brasileiro de Oescontos S/A., e a íavor de Gregório Nodolnl.,
por falta de lUidos.

CHARUTAR1A SUL AMÉRICA LTDA — sacada — duplica-
ta de íatura por indicação., sacada por Artigos Para Fumantes
Bacheroc Ltda. Ce CrS 994,73 vencida em 07.02.74., por falta
de devolução.

MANOEL PORFIRIO MACHADO — (OGC-75.102.293/001) —
emitente — nota promissória emitida a favor de Ficrisa Axelrud
S/A. FicanciaTionto, Crédito e Investimentos., de Cr$ 882,76
vencida em '.5.OS.74., e avalizada por Panazzolo Mantesso E
Cia. Ltda. (Cac.£a.612.676)., por falta de pagamento.

NEY DOS S ANI OS MARQUES — (CIC-034.341.259) — eail-
tente — nota promissória emitida a favor de Banco NacionM
S/A., de CrÇ »'JJ,00 vencida em 17.12.73 e avalizada por OnivtU-
do Stvtnl (CIC-i0(i.fí62.589)., por falta de pagamento.

TRANSCON S'A. CONSULTORIA TÉCNICA — (CGC-...,
33.631-U24/009) — emitente — nota promissória emitida a favor
de Sinaj S/A. Cos Nacional de Credito, Financiamento e In
vestimentos., de Ci$ 5.423,00 vencida em 20.02.74., por falta
de pagamento.

MARLENE DO ROCIO LANÇONI 3ANTOS — compradora —
tres duplicatas dc íatura, sacadas por Retifica Motorama Ltda.,
de Cr« 477,00 - Cri 477,00 — Cr* 302,00 vencidas em 30.08.7i —
30.09.73 — 15.10.T»., por falta de pagamento.

MARIA IRENE BESS DE ALMEIDA — (CIC-007.084.299) —
sacada — letra de cambio emitida a lavor de Cartão Nacional
S/A. (CGC-34 163.683/002)., de Cr. 6.576,83 vencida em ....
14.02.74., por laiia de aceite.

ARTES GRÁFICAS ROCHA LTDA — sacada — duplicata ds
íatura por inoitaçáo., sacada por João Haupt & Cia. Ltda., de
Cr$ 4.71i,,80 veíieida em 31.12.73., por ialta de devolução.

ESPINDULA & CIA. LTDA — sacado — luas duplicatas d»
fatura, sacadas por Motores Elétricos Brasil S/A. de CrS 682,28
cada, úma vencidas em 15.12.73 — 15.11.73., por ialta de aceite.

JOSlS MARIA HEOFACKER — CCIC-004.978.519) — emitente
— n&ti promissória emitida a favor de Caixa Econômica Fede.
ral., du Cr? ó.000,00 vencida em 09.02.74., e avalizada por Rival
do P. de Carvalhc (CIC 017.686.1191., por falta de pagamento

OSCAR BORBA AMARO — O titulo referido em nosso edital
de 12.03.74., íol pago independentemente de protesto.

MILTON JOSS DA SILVA — O Utulo referido em nosso edl-
tal do 12 03.74., íol pago independentemente de protesto.

Por nâo ter sido, possivel encontrar os referidos responsáveis
pelo presente os intimo para fins de direito e ao mesmo tempo
no caso de náo ser atendida a Inumaçáo. es notifico do compe.
tente protesto.

Curitiba, 13 de março de 1.974.
a) WILSON MARAVALHAS — Oficial
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DESMORONAMENTO MATA OPERÁRIO
Alais dois operários da construção civil ío-

ram vítimas de acidentes na tarde de ontem.
Paulo Ferreira de Uma, de 21 anos, funciona-
rio braçal da Isbcru-, loi atingido por um tubo
dc concreto, às 18 horas de anteontem, .en-
quanto trabalhava. Houve um desmoronamen-
to e a seguir éle foi atingido pelo pesado tubo.
A obra, está locaüzata na rua Marechal Fio-
riano, 6.001, próx*rr>:.\ ao viaduto.

O rapaz, residente na rua -^àbio de Souza,
1.551, no bairro de Santa Quitéria, além do
esmagamento, teva a»ia morte provocada ainda
por asfixia, causada pela torra que caiu em
cima do seu còrp>x Foi solicitada a presença

do Corpo do Bombeiros, juntamente com ele-
mentos do Instituto Médico Lcçal o Doloqada
de Homicídios no !-cal do aiidfnte. Outro6
operários que trabaUirini no lonalj 'iciiram le-
vemento feridos. A-varino dos Santos, também
sofreu ferimentos staves, caindo do cimo de
uma casa, onde t.abílhava como si-rvente de
pedreiro.

ACIDENTES NO PARANA
No Estado, a média diária de acidentes

do trabalho no a>*.o passado foi de 200, con-
forma registros do INPS, representando uma
perda de 1.173.996 dias de trabalho, somando-
se todos os afastamentos dos acidentados pa-

gos em forma de díárm pelo INP;3. No ano pas-sado Curitiba liderou o número de operários
acidentados com 21.179 ocorrências. O nume-
ro de acidentados mortos foi de 108, lendo que
grande número delts ficou inválido, e sem con-
dições de trabalho. O número -ótal de acidén-
tes registrados foi ü* 73.538. No ano de 1968
foram 34 mil os acidentados.

Num acidente, todos arcam com as conse-
quências. O trabalhador acidentado, que além
de sofrer consequAnclas físicas é prejudicadomonetariamante, nois passa a receber só a
diária do INPS. Gratificações i outras rendas

extras elo deixa de receber. Com Isso acaba
envolvendo também ma família.

O empregador muitas vezes responsável
Indireto pelo acideote, por não dar as gnran-tias de segurança « réus empregados, também
arca com o ônus de perder, às vezes, um tra-
balhador altamente ç.uallflcado, empregando
outro que diminuirá a qualidade da -u-odução.
O Governo também tem prejuv.o através dos
encargos sociais do INPS.

FOME
Embora as principais caus-^s de acidentes

do trabalho sejam as desobediências às nor-

mas mínimas de segurança, tinto por parta
do trabalhador, que «cha desnecessário usar 6
capacete de motai ou a corda presa na cintu.
ra, ou uma luva, como por paít.5 do emprega,
dor que não implanta dispositivos necessários
Uma revelação de um sociolo-.ro porém, veio i
surpreender. Porouc. mesmo usando certej
dispositivos de segurança, um operário acaba
despencando de grandes alturas. Segundo ei,
é de fome. Sem habilitação, mal pago, e com
família numerosa wa sustentar ele não eome
o que seria necessário para equilibrar o dtg.
pêndlo físico de ene.*pla que faz, nas suas oito
horas de trabalho diário.

Roubados ontem

três automóveis
Ontem íoram -(.crpitrados ties furtos dc automóveis ca cidade,

uum dos ulas de maior tranqüilidade para o pessoal da Dclegucla
de Furtos de Aüüv*n6*»fciá, relativamente ao registro de queixas. Pa-
ra o policial Cuniia, é um bora sintoma: os malandros estão pro.
curando outras praç.a.*.. Segundo revela a media dc carros recupe-
rados tem sido multo boa, variando de 70 a 80 por cento dos casos
de desaparecimento:-.

Poucas vezes acontece e registro de saldo positivo, isto é, desa-
parece, um, recueiumse dois. O qfle parece incorrencia é expUcado
pelo policial, de rr-antira simples: o carro a mais c remanescente de
queixas anteriores, Assim ooorreu ontem, quando fot aresentada re.
tlamnção cffntra o roubo dc uma motocicleta «Honda*. Os agentes
recuperavam a motocicleta o mnis um carro que estava sendo pro-curado desde o du anterior.

APENAS TRE-*--

Dos 124 cnrr.ts í-jubados cm fevereiro passado, apenas tres não
fpram recuperado- a:.c agora. O mesmo aconteceu em janeiro, quan
do íoram roubadOi 1S4 veicuols e recuperados 122. Nesse trabalho
de recuperação de veículos todos^os disponíveis sao utilizados. O
mais importante talvez seja o períeíto entrosamento exlstente_entre__
todas as delegacias decapitai,jnterior-e- dc-outrorlEstadõs, princi--palinentrde^SBiVórc*** tarlna, para onde os ladrões geralmente fogem.

A entrega do carro ao proprietário legitimo é seguido de um
processo muito e-rpc-cial, com declarações em cartórios, peritagem,
etc. Pode £er meio nborrecido para o proprietário do veículo, mas e'
compensador.

CORCEL ...

Dia 8 passado compareceu àquela especiali-sada o sr. João Boel-
ra de Vargas, residente a rua Carlos Essenfeldcr, 22, no Boqueirão.
Contou a mesma estória que ilustram as queixas de roubos de auto-
móveis, o seu fora retirado do abrigo, no quintal da casa. Era um
Corcel, ano 69, a^U claro, equipado, placa AG-2849. Dois dias de-
pois o carro era localizado, com a cooperação da Delegacia de Po-
llõa de Canoinhas, Santa Catarina. O veiculo fora abandonado pe-
Ios ladròes naquela cidade. Depois das medidas legais de praxe,
precatória, etc. O i&rro foi conduzido à Delegacia de Furtos de Au-
automóveis em Cui-itiba.

Ontem, depois de realizada a peritogem, o carro íoi entregue ao••eu legitimo dono encerrando-se mais um caso, que a policia acre.
dita tenha sido .3'ulagonizado por assaltantes comuns • não por
adrôes de carro profissionais.

Preso o mulher que
lifdffrafavfi criança
Juvellna Stock do Nascimento, 53 anos presumivelmente, por

infligir maus tratos a uma criança de três anos, foi condenada a *2
anos e 8 meses de prisão. Ontem, ela foi detida por agentes da Dele-
gacia de Vigilância e Capturai, por força de mandado de prisão, sen-
do em seguida transferida para o presidio de mulheres.

Na delegacia Juvelina promoveu uma cena pungente, que, infeliz-
mente, para ela, não comoveu ninguém. Teve • um desmaio, eonvul-
soes e vertigens. Mas no auge do qu« ns agentes disseram ser uma
representação teatral, íoi posta num» inaca, numa ambulância e Ie-
vada para o con finamente.

PEHVEK&a

Quem a viu ontem na DVC ou mesmo quem a conhece, não ê"ji-
dossana tratar-se de uma mulher perversa, Há quatro anos Juvslina
foi denunciada por estar mantendo em cárcere privado uma criança
de 3 anos de idade! No local onde vivia, a polícia constatou um qua-
dro muito pior: uma menina acorrentada, sofria injúrias e
degradação da pérfida mulher. A criança apresentava sinais de vio-
lêncin, espancamento c r,e encontrava traumatizada. O processo de-
senrolou-se lentamente c quatro anos depois a condenação: quatro
anos e oito meses de prisão.

EM CASA

Juvelina Slock do Nascimento Io. detida om sua casa, k Tra-
vessa Campina do Siqueira, n.o 1H5. De inicio a mulher não acredl-
tou que estivesse com mandado de prisão decretado pela autoridade
judicial, mas depois concordou em acompanhar os agentes da DVC,
encarregados da sua captura. Mulher do boa aparência, saudável, não
conseguiu iludir os policiais quando «opentinamente perdeu os' sen-
tidos e rolou pnlo chão.

No momento cm que era atendida por inúmeros policiais, valeu-
se da oportunidade para abocanhar a perna de um agente. Aplicam
do mordidas,* desvcnci!hou-se de todos, caiu rta maça e rolou escada
abaixo. Do sopó da escada para o "tintureiro" foi apenas um balan-
ço, que os agentes deram com disfarçado prazer.

Dois mortos e 28 feridos
em ocidentes de trânsito

O tramito da cidade provo»
cou 1!8 acidentes ontem, entro
colisões abalroamentos e atro.
pelanientos. Duas pessoas mor-
reram vitimas de atropelamen-
to: Fortunato Gonçalves Padi.
lha, apanhado na Rodovia do
Xisto e outra pessoa não iden-
tiíicada, cujo corpo se encon.
tra na geladeira do IML.

A estatística de sinistros ocor
ridos neste primeiro trimestre
do ano, demonstra a cifra do
1.187. O balanço dos acidentes
de ontem é o seguinte: 18 co-
lisões e abalroamentos e 8 atro
pelamentos além de uma que.da, a da sra. Maria Camargo,
que, ao descer_9o-coletivo da—ViaçãirTíossi^Senhora da Luz.
foi atirada ao solo, com o avan
50 do ônibus. O fato ocorreu
na avenida Itupava, ten-Tó a.
vitima sido conduzida à Clfni-
ca Ortopédica, onde foi medi.
cada.

Dentre os atropelamentos re-
glstrados ontem, foram anota.

dos os seguintes: o de Celso
Rubens Lopes, residente à rua
1, Vila Tupi, Santa Cândida,
que íoi medicado no Pronto
Socorro Municipal. Celso ten-
tava transpor a BR-476, Curi-
tiba.Ribeira, altura do km 10,
quando foi apanhado peloVolks placa AE-9404, dirigido
por Adir Strapassom Kavas.
sim, residente em Colombo;

Miguel Vuesko, residente em
Campina Grande do SuL foi
apanhado e ferido pela cami.
nhonete Veraneio, Chevrolet
placa AJ-9311, dirigida porTeolindo Leal dos Santos, res'.
dente à rua Carvalho Chaves,~~46o, Parolim;

Na Praça Tiradentes, o Dod.
ge 1.800, placa AJ.5213 dirigi-
do por Luiz Carlos Zanoni, re-
sidente à rua Voluntários da
Pátria, 295, 4.o andar, atrope.
lou e feriu Silvio Marques da
Silva, residente à rua Fábio de
Souza, 482 Santa Quitéria;

Na avenida das Torres, An-

lonio de Oliveira, dirigindo o
caminhão Chevrolet, placa AF.
1547, próximo ao Ferro Velho,
atropelou e feriu Antônio Car-
los de Oliveira.

COLISÕES
. As colisõs íoram muita».
Dentre elas as seguintes: na
avenida Iguaçu esquina com
Alíeres Poli, o caminhão Che-
vrolet, placa CQ-9788, da fir-
ma Isa Isfer S/A, dirigido por
João Correia, residente à rua
Engenheiro Reboucas, chocou,
se com outro caminhão: o Ford
F-600, placa CQ-2890, da fir-
ma Cia. Ultragás S/A, dirigi,
do por Altemiro Pereira Pinto,
residente à rua Eugênio Poro.
llm, 228. Do acidente resultou
ferido João Correia, motorista
do primeiro caminhão.

Na rua dr. Pedro, o ônibus
placa DT-4708» da Empresa
Araucária, dirigido por Sebas-
tião de Oliveira, colidiu com a
Kombi, placa CR-0665. dirigida
por Orlando Pereira, residente

ã rua Bevcnuto Gusso, 49. Boa
Vista. Orlando ficou ferido e
íol medicado no Pronto Socor.
ro Municipal.

NAO IDENTIFICADO
Até ontem a tarde o Institu.

to Médico Legal, náo havia
identificado o corpo de um ao-
mem atropelado na noite de
anteontem na rua Eduardo
Carlos Pereira, no bairro do
Portão. Ele foi atingido pelo
caminhão EG-44-28 dirigido
por Antônio dc Oliveira. É do
sexo masculino, tendo entre 28
c 30 anos. Pele e cabelos cia.
ros, usava na ocasião calça
escura, paletó de tergal ca.
misa de jersey branca, sapatos
e cinto de couro prelo.

Outro não identificado foi um
homem com aproximadamente
40 anos, cabelos e olhos casta-
nhos, atropelado no quilômetro
zero da, BR-116 às 3 horas da
madrugada do dia 10. Seu cor-
po cncontra.se no Instituto
Médico Legal.

ado fugira de caso

ladras empregam-se

como domésticas
Multas ladrai, para nao passnr nem o susto nam o vejam»

de serem surpreendidas pola policia enquanto estáo agindo vem
adotando outra maneira de «trabalhar;.. Empregam-se como doai,
Ucas os vezes ate cem corta de referencia falsa. Ontem, nas queixai
registradas na Furto c Roubos, duas foram por senhoras lesadas po,
empregadas, que saíram, deixando a casa aberta e abandonada.

Ivani Pereira, foi a empregada que depois de gozar da confiança
na casa do Anua Moiel, na rua Atílio Borio, 400, acabou abadonando
o emprego, sem ov«ai nada. Levou 50 cruzeiros cm moeda, um r-,
lógio de ouro, anel de pérola, medalhas e corrente de ouro e airnj,
diversas roupas. Quando a patroa regressou, a noite, encontrou **,
casa aberta o abíinconada, faltando os objetos mencionados,

. LEVAM TODO

Rosa de Almada, residente na rua Engenheiro Rebòuças 212j,
tambem foi lesad.. pela empregada Rose, que saiu na noite de aa!
tcontem não mais regressando. A patroa notou a falta de dinheiro
110 valor de 65 cruzeiros, além de roupas, e um rádio, qua a ladra
na pressa dc fugir, chegou a arrancar ate os fios.

Varias donas do casa sem exigir multas referencias, ou movi.
das por extrema necessidade, acanam empregando desconhecia-»-
que batem a porta a procura de emprego. Com võz chorosa e cen.
tando situações tiistes sobre sua vida, acabam sensibilizando a pa.
troa que as emp*fga Na primeira oportunidade, elas somem, lt*.
vando tudo o que conseguem.

ARROMB AMEN TOS

As queixas dn airombamento ontem foram apenas na. resídua,
cia de Afonso Celso Koeler de Camargo, de onde levaram um gra.
vador o fitas. Ni. .eíldencia de Anadlr Nascimento, na rua Leocádio
Corrêa Quadros uma pessoa conhecida dos moradores, penetrou aa
casa levando 680 cruzeiros em dinheiro.

Poisos despachantes
para acompanhar hippies m mira «a poí.c.n

Sueli Vieira continua ainda, eslra-
nhameitc òopads, achando tudo "um
tremenda burater', mas agora os poli-ciais já sabem quem ela é. As investi-
gações iniciais feitas pela Delegacia
de Proteção ao Menor se confirmaram.
Ela é realmente Sueli Vieira, e reside
em Armação, de onde desaparecera há
mais de 15 dias, acompanhando alguns
hippies.

A identificação da garota, foi feita
por Antônio Roberto Costa, de 18 anos
residente na cidade dp Itajai e que
ontem peia manhã chegou a Curitiba
para tratar de assuntos pessoais. An-
tes de se dirigir para a firma onde ia
fazer a entrega de documentos, com-
prou um íoto-í! e acabou reconhecendo
Surti. Há três anos qus não a via. De-
pois de esr.i-.rar algumas horas na DPM
pois Sueli fo:*d encaminhada para exa-
vne médico, qrando ela chegou veco-
nheceu-a imediatamente.

"É ELA"

O pai de Sueli, Antônio Vieira, é
proprietário de um bar em Itajai de
quem Antônio Roberto é amigo há
muito tempo. •

Numa conversa que teve com"seu" Antônio no final da semana, ele
acabou confctndo que sua filha Sueli,
desaparecera de casa há mais de 15
dias e ele não conseguira localizá-la
na cidade. Antônio Roberto acabou es-
quecendo o rito, mas ontem pela ma-
nhâ, ao chegar e ver a foto da garota
nos jornais ;eve certe7s. que era ela*.
Telefonou diversas vezes à DPM, mas

.'*.'¦¦ i

a menor não se encontrava lá, pois fo-ra encami.nh.ida a exames. As 16 ho-ras, quando retornou, èle afirmou: "É
ela".

O rapa?, também não podo preci-sar a idade dela. Conversou com elahá uns trte .-.nos atrás e naquela épo-
ca, acha qup ela teria 13 ou li anos.
Acha também que na época, o único
vício que, ela tinha era fumar. Antônio
Roberto regressou ontem mesmo a
Itajai, para v/isar os pais de Sueli, pa-ra que venham buscá-la. Enquanto isso
o delegado Renato Souza lobo, enca-
minhou-a ã disposição do Juizado.

NÀO É FARSA

O resultado do exame toxicológi-
co a que foi submetida será entregue
pelo Instit*;tc Médico I^gal só na pró-'-ra semana. Quanto aos -feitos co--ihèctdos dc qualquer dro"a. é sabido
que mesmo as mais fo-tès como he-roína ou LSD. são eliminadas do corpo
dippjs de algum tempo quase nunca
superior a 48 horas. Se a dose é'muito
grande, surgem problemas físicos que
podem levar à morte, mas nunca o
efeito da droga permanece, por cinco
dias, como está acontecendo com
Sueli.

Os podniais da DPM que em princípio pensj.vam que ela estivesse en-
cenando tudo. agora pensam o contra-
rio. Ela foi observada sem ser notada,
sozinha numa sala. E continuou falan- O mistério de Sueli está parcialmentedo, com a torneira, com o pé da cama, feito. A Polida já sabe quem ela 6ou simplesmente olhando ou cortando não sabe ainda que tipo de drogaem tiras suas roupas. tomou.

Diretor complica-se no

inquérito fios cktfrkitães
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des-
mas

Os furtos de automóveis, quando em eseala profissional, desencadeiam uma série de outras atividades
ilícitas. Impressão de blocos de guias, notas fiscais, remarca-cão de motores o fabricação de placas, faU
sas. Na Delegacia de Furtos de Automóveis, milha res de placas falsas, atiradas a um canto denunciam
e presença de um mecanismo estranho, mas que, nem por ser alienado de processo, deixa de repre*.

t&ntsi uma tei-gs rs âmbjIts ú& fndijstriaüiscas.

Enquanto na Delegacia
de Costumes continuam
prestando depoimento* os
médicos e funcionários da
Clínica Santa Mônica, a
confirmação de que o re-
gistro número 1514 do
Conselho Regional <le Me
dicina pertence a. Oavaldo
Schmidt, diretor da Clíni-
ca, poderá vir a incnmi*.
ná-lo seriamente. Até en-
tão a culpabilidade esta-
va recaindo apenas conira
Clésio Rodrigues e Mari-
za Terezinha Valadão Al-
meida Carreira.

O médico Osvaldo
Schmidt afirmou repeti-
das vezes desconhecer as
atividades da enfermeira
Mariza Terezinha e do bio
químico e estudante de
Medicina Clésio Bodri-

gues. Ele permanecia apa-
nas meio período do dia
na Clínica; e o que aconte
cia durante o resto dò dia.
ele não estava a par. Afir
mou ainda que Mariza
Terezinha mostrara a ele
um diploma como médica,
fornecido pelo Estado de
São Paulo, o qual desapa-
receii.

CIRURGIA

Segundo fotocópia que
consta do inquérito, An-
tonio Rosa Neto teria sido
submetido, em dezembro
do ano passado, a uma
operação feita por Mari-
za. Houve complicações e
ela foi auxiliada por Clé-
sio Rodrigues. A conta fc!
paga. por uma irmã da
yítima» Cleu-ça* Arjarecida.

Coelho. A assinatura, ile-
gível, os policiais afirmam
sèr de Clésio, mas o nume-
ro do CRM, impresso no
recibo, em papel timbrado
da Clínica é o de número
1514, isto é o registro do
médico Osvaldo Schmidt.
A aquiescência para queseu número do CRM fos-
se utilizado é uma provade que ele conhecia asatividades dos dois impli-
cados. Em nenhum mo-mento foi aventada, ainda
desonestidade financeira
entre os diretores da Clínica, e assim, naturalmente
a quantia recebida foi contabilizada. Se eles usas-
sem seu CRM sem permis-.são, neste momento eleacabaria descobrindo en-tão. o fato..

Alvacii* í-abiaíi!, de 18 anos está detido na Delegada de Palsl.
flcações t Defraudações em Geral, mas seu pai, Álbari Fabiani con
seguiu evadir-se. Os aois estão sendo acusados, por inúmeras viti-
mas que registraram queixas naquela especializada, de estarem re.
cebendo dinheiro e documentos para confeccionar carteiras ít
habilitação, não íçjrerentando depois qualquer serviço.

Alvacir, residente na rua Marechal Floriano, 8.795, no Boquei-
vão, esclareceu que l:á tres meses estavam estabelecidos como des-
pachantes O proprietário da Auto Escola Curitiba, na rua Marechal
Floriano com José Loureiro, por ser amigo de Albari, cedeu as de*
pendência da escola, para que eles atendessem. A dupla porém, com
o tato de lesar inúmeros clientes que após procurar a auto-escóla jíentregavam a documentação e tambem dinheiro para a Carteira de
Habllitaçãf., acabou prejudicando Inclusive o amigo que r*era o local
para trabalhar

Mais delinqüentes
chegam ifo interior
Trinta delinqüentes deram entrada ontem na Delegacia de

Vigilância e Caoturas, enviados pelas delegacias de polícia do Nortedo Paraná, principalmente de Londrina. A maioria deles, elementos
lá condenados por homicídio, assalto à mão armada, tentativas deassassinatos o outros delitos configurados,

„ „ Fe}^, a triagem. íorai>i os mesmos encaminhados aos- destino»:Penitenciárias do Estado. Alguns deles forqm recambiados para outrosEstados, onde .hes pesam acusações graves peins quais eram pro*curados. E o caso, por exemplo de José Marcelino Neto da Silvaiensacador, preso dia 3 de janeiro em Londrina, e que está sendo
procurado pela policia de Araraquara, Estado de São Paulo, por ten-tatlva de assassinato e ferimentos contusos.

ASS-VLTANTE

Âa <zJ?n}l'í?u m^i,ant(f l-res°s e euviades para a DVC estava Elpídio
tn vi™ SJ YTÍS 

a em Londrina 1™> de "» hora P*™ oa-
«Li? 

assaltante à mao armada. Preso no dia 10 de maio do aM
vi ,,L!fSUa--" 

"aqUela cida,*e ° Pronunciamento da Justiça, <K«veio afinal: seis anos e quatro meses de prisão
dade NPm Í25£ f^: 

ElpIdl0' nao cneR°» 
'a 

conquistar notorl»
rado ?Tn,Hrt riba,conis<a n>!» <=omo ladrão e assaltante. Mal encl-
^a eonseZtf^n /ara 

3 P°Ucla: serâo ^cientes os seis anos
ZlZS1ToXf 

"W™*™™* *™ « delinqüência repre*

AGRBSSÂO

questão dêS°SomJnVrader^edrP M*'""* Dias, já é diferente. V<*
Mnfs Gwals Tr,Z.rtaP° 

âl'Cla 
íeBtou ma,ar ¦*-•» de--afeto* "

tarado 2,*?°°2 
rava;,se e™ londrina trabalhando e foi •'¦*

de ülhõs 2ÍStí *LS?TiI1,a' MinaB Gerais. 36 anos, é casado e P«l
tamd?™ n.r,0 seu Estad°natai- *™° arrt-pe*,d1'

Passageira ferida
ao ffescer do ônibus

vivido por ela não -TSW8 C°mo piada> m!* ™» co'sa «-**¦ {f
na Delegacia de TratsUo ctfra o^i ^ qUe n«WnW *SfiS*.vstir3'° ""£ s. -ss-r*"i
Pronto Socorro Munlciwd n fÍ!rin,Gnto11. teve de ser meu.-»--,-
• denota que taiST^^.^.«-"S" na manhã *:.£«*e denota que tambémilatZJ*}9 aconteceu na manhã de ont
gun-a -isa não e?CSdí£r Coletivo da ddade'

COMO FOI

parou^briu"! ?§£ TesS 
ancamP^a P*ra descer. O col^

sem ter ainda aSflc? rfSfí ' Quando a m<^" estava: desoet**-
do a mulher a sofrer -m***?,7Í°i ° «"terista arrancou.o carro, le»*'
do próprio coleUvo foTlPil 

' Socorrlda, inclusive por passageiro*
lhe foram medicada, as es^rLf 

Proato Socorro Municipal fi*i>

v uweia gexaj jaocesso upUclal


