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GP do Brasil
eve lotar

Interlagos
jean-Pièrre Jarrier foi novamente o

melhor tempo dos treinos em Interla-
gos e deverá largar na primeira posi-
ção, hoje, no GP Brasil. Emerson Fitti-
paldi ficou no segundo posto para a
largada, com o seu MacLaren. José
Carlos Pace, o Moco, larga na quinta
posição. Wilsinho com o Copersucar
mostrou melhoras e larga na 19' posi-

j ção. 0 último colocado nos treinos foi
Ronnie Peterson, com a Lotus que já
foi de Emerson. A largada será dada às
11 horas em São Paulo, para onde se
deslocaram brasileiros de todos os
cantos. Interlagos será uma festa.

Matadora
mestre

no
iiSj A Polícia acredita já ter elucidado ov crime que vitimou o professor de pai-sagismo Ariel Clóvis de Assunção

Miranda, afirmando que falta apenas
a prisão da mulher apontada como
assassina e o encontro de suas
impressões digitais no veículo anteon-
tem localizado. O Volkswagen do pro-fessor fora deixado onde havia sido
encontrado, na rua Engenheiro
Rebouças, a fim de servir de isca paraapanhar o elemento que o estava diri-
gindo. O estratagema aparentemente
deu resultado, pois ontem pelamanhã, quando procurava retirar rou-
pas que deixara numa lavanderia das
proximidades, foi preso um elemento
que afirma estar dirigindo o automó-
vei. Interrogado, contou que o profes-sor fora morto por uma sua irmã, de
nome Ana Maria, que fugiu para as
praias e possivelmente esteja agora
em Matinhos. Ela fora seduzida porMel e ficou revoltada quando ele lhe
disse que iria se casar com outra, deci-
dindo matá-lo, roubando-lhe depois
dinheiro e pertences para confundir a
Polícia. Vários agentes do Centro de
Operações Policiais Especiais segui.-
ram ontem para o litoral, a fim de ten-
tar prender Ana Maria. (Página 8).

Everaldo:
ou

Ml ético?
Amanhã o jogador Everaldo deverá

ganhar um destino: Coritiba ou Atlé-
tico. 0 Coritiba oferece Tião Abatia em
troca, mas quer o ponteiro direito
Gesum, do São Paulo. O Atlético nada
oferece mas o São Paulo tem inte-
'esse em contratar Liminha. Everaldo
Pode entrar na transação que deverá
ser concretizada amanhã. Hoje, o
Coritiba joga em Matelândia, contra
0 Aimoré e o Atlético em Cascavel,
contra o União.

Cimento não
vai faltar
com Itaipu

A construção de Itaipu não vai afe-
Tar o mercado interno do cimento,
Pois todo o produto virá do Paraguai,ae acordo com convênio já firmado
Pe os dois países. A afirmação foi feita
Pel° presidente da Câmara Brasileira°a Indústria da Construção Civil,
haroldo Graça Couto, presente ao
^contro dos presidentes de Sindica-'0s da Construção Civil, reunidos em
Curitiba. Foi nomeada também umacomissão 

que vai estudar a comercia-'zação e distribuição do cimento e
_ Propor ao governo o financiamento¦' p?ra estoques de clinquer e que as

Dias de grande envergadura sejam
nelhor estruturadas, para permitirHue o mercado normal não seja preju-'Sado- O maior problema atual-nefnte, segundo Haroldo Graça Couto,

que constatada a deficiência no

^astecimento, a solução só virá atra-=s da construção de novas fábricas,ernandando um tempo de mais ou"enos três anos. O maior déficit no
onsumo, está atualmente com o Rio

| jf 
ar>de do Sul, que é abastecido peloaraná. Cimento está na primeira pá-«'na do segundo caderno.
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Mundo ameaçado
de fome em geral
No mundo não há alimentos sufi-cientes para evitar a fome generall-zada ate que sejam feitas as colhei-tas de 1975, segundo afirmou emWashington o vice-secretário daAgricultura dos Estados Unidos,Clayton Yeutter. No entanto, osespecialistas concordam em queainda devem ser adotadas as difi-ceis decisões para evitar que no res-tante do século ocorram milhões de

mortes pela fome. Os técnicos disse-
ram que apenas foi iniciada a tarefa
de aplicar as resoluções adotadas
no ano passado na conferência mun-
dial da alimentação, realizada em
Roma. Yeutter afirmou durante
uma entrevista que as disponibilida-
des de alimentos nos Estados Uni-
dos e no resto do mundo parecemser suficientes para atender as
necessidades básicas até

/

setembro-outubro deste ano. Ovice-secretário afirmou que repre-sentantes dos Estados Unidos e deoutros paises exportadores, reuni-dos em Roma, em dezembro, fize-ram uma análise das reservas e"demonstraram claramente quehavia estoques suficientes e aueestavam dispostos a exportá-los, sefosse obtido o financiamento sufi-ciente".
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O novo plenário da Assembléia Legislativa doEstado do Paraná, no Centro Cívico, será inaugurado
no próximo dia 28. terça-feira.

Gromiko precederáKissinger no Cairo
O ministro das Relações Exterio-

res soviético Andrei Gromiko visita-
rá o Cairo no próximo dia 3 paramanter entendimentos com funcio-
nários egípcios, segundo anunciou
ontem, a Chancelaria egipcia. Em
declaração difundida pela agência
Mena, o ministro Ismail Fahmi, das
Relações Exteriores, disse que o
presidente Anuar Sadat recebeu
uma mensagem do secretário geral

HÉKSX9SP

do PC soviético, Leonid Brejnev, em
Sue 

este lhe disse que "com o obje-
vo de continuar as consultas entre

os dois paises decidiu-se que Andrei
Gromiko faça uma visita oficial de
amizade ao Cairo em 3 de feverei-
ro". Esta será a primeira visita ao
Egito de um alto funcionário sovié-
tico, desde que Brejnev adiou indef 1-
nidamente a que se propunha fazer
ao Egito, Siria e Irã em meados de

janeiro. Em fontes diplomáticas
deu-se importância especial à datada visita, já que precederá imedia-tamente a que o secretário HenrryKissinger se propõe a fazer aoOriente Médio, no começo de feve-reiro. Segundo a imprensa do Cairo,Kissinger iniciará sua viagem no
dia seis ou sete de fevereiro, paravisitar o Egito, Síria, Jordânia eIsrael.

I

Emerson Fittipaldi ficou com o segundo melhortempo para a largada enquanto que Wilsinho meihorousua posição e largará na 19» posição.

UCP inicia
vestibular
amanhã

A partir das 8h30min de amanhã,
4,129 vestibulandos estarão iniciando
a disputa pelas 1.650 vagas oferecidas
pela U.C.P. Todas as provas serão
realizadas no Centro Politécnico que
terá suas linhas de ônibus reforçadas.
Os candidatos deverão estar no local
com antecedência, munidos de car-
teira de identidade, cartão de inseri-
ção, lápis preto n' 1, apontador, borra-
cha e caneta esferográfica. A prova de
amanhã, Comunicação e Expressão,
constará de 50 questões, divididas
entre Português, Literatura Brasileira
e Francês ou Inglês. (1» pág./2' cad.).

Aumento
salarial
será menor

O índice de 43 por cento estabele-
cido pelo governo federal para os rea-
justes salariais em janeiro deverá
sofrer redução nos meses seguintes
em virtude da prevista diminuição da
inflação. O índice de reajuste de feve-
reiro será baixado entre os dias 10 e
15, ém função de três fatores: infla-
ção, custo de vida e produtividade
nacional. Tais fatos foram anunciados
ontem, em Natal, pelo secretário de
Relações do Trabalho, do Ministério
do TPabalho, sr. Carlos Alberto Gomes
Schiarelli, durante contato que man-
teve com as lideranças sindicais, no
auditório do Senac, a convite da Fede-
ração Interestadual e Trabalhadores
em Estabelecimentos de Ensino, que
na oportunidade encerrava o XVIII
Encontro do Conselho de Represen-
tantes do órgão. Segundo ele, o
problema de inspeção do trabalho é
hoje a principal meta do Ministério e
já na próxima terça-feira o Diário Ofi-
ciai da União publicará edital de con-
curso público para seleção de três mil
novos inspetores, a serem contrata-
dos em grupos de 600, a partir de
maio deste ano.

Ho/e é dia
de música
medieval

Um coro gregoriano de 70 pessoasdá prosseguimento ao Festival de Mú-
sica, com concerto às 11 horas na
Igreja do Cabral. A missa será oficiada
de acordo com os manuscritos da
época do papa Gregório I. As 21 horas
haverá o segundo concerto, na Igreja
do Bom Jesus, sendo apresentadas
músicas dos séculos XVI e XVIII peloConjunto "Collegium Musicum" e
pelo Conjunto de Música Antiga do
Festival.

OICdebate
as minutas
do Acordo

Os países produtores de café reuni-
ram-se, ontem, para discutir os pro-
gressos realizados na adoção de
um _ novo acordo internacional,
para o produto. Em fontes da Organi-
zação Internacional do Café - OIC -
afirmou-se que na reunião de ontem,
bem como na realizada pelos paísesconsumidores, haviam sido passadasem revista as discussões da primeirasemana visando formular o antepro-
jeto do acordo. O grupo de trabalho
dos 27 países que integram a OIC con-
tinuará em sessão até fins deste mês evoltará a reunir-se em fins de fevereiro
e em princípios de março para dar
uma forma definitiva ao anteprojeto
O anteprojeto será estudado pelos
governos dos países membros, paradepois ser submetido à consideração
final da assembléia da OIC que se reu-
nirá em junho. O novo convênio terá
que entrar em vigor em 1? de outubro
de 1976, o mais tardar. "Até agora, os
delegados se dedicaram principal-mente ao estabelecimento de uma
posição comum" afirmou uma fonte
referindo-se às sessões, que foram
realizadas a portas fechadas.

v.; i
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VESTIBULAR-75
OPEP reunirá
consumidores

vDias I9e 20 de fevereiro
UNIÃO UNIVERSITÁRIA TECNOLÓGICA DO TRA-BALHO — U.U. T. T.

CURSOS PROFISSIONALIZANTES EM NIVEISUPERIOR, COM DURAÇÃO DE 3 ANOS TODOS NOPERÍODO NOTURNO (SISTEMA LIVRE)

CURSO SUPERIOR TÉCNICO DE GERENCIA EMPRE-
SARIAL

Com especialização no terceiro ano em Gerência
Industrial, Comercial, Bancos e Companhias de Crédito eFinanciamento, Agropecuária, Hotéis e Turismo.

CURSO SUPERIOR TÉCNICO DE SECRETARIADO
EXECUTrVO

CURSO SUPERIOR TÉCNICO.DE ANALISE DE SISTE-
MAS

(Processamento Eletrônico de Dados)

INSCRIÇÕES E INFORMAÇOES.na U. U. T. T. à RuaPresidente Taunay, 260 - Fone:-23-1043, até o dia 17.02.75
(COLÉGIO SION).

• ARGEL, 26 (UPI) - A
Organização dos Países
Exportadores de Petróleo
(OPEP) concordou em reali-
zar uma reunião de cúpula
dos países produtores a fim
de serem feitos os preparatl-vos para uma conferência
subsequente com os paísesIndustrializados do Ocidente
para serem discutidos os
problemas da energia.

Da reunião participam os
ministros do Petróleo e os de
Desenvolvimento e Econo-
mia dos paises produtores.O ministro do Petróleo da
Arábia Saudita, xeque Abdel
Zakl Yamanl, depois da reu-
nlao de ontem afirmou:"Concordamos quanto à reu-
nlào de cúpula, mas nào
quanto à data em que esta
deverá ser realizada".

Apesar disso, Jamshld

Amouzagar, ministro do
Interior do Ira que está
representundo a posição do
petróleo de seu pais, afirmou
que a conferência de cúpula
provavelmente será reali-
zada em fins de fevereiro ou
na primeira semana de
marco.

Amouzagar também afir-
mou que nessa reunião, os
chefes de Estado discutirão
todos os assuntos pertinentes-ao petróleo, Inclusive a recl-
clagem dos petrodólares.Antes da reunião de
ontem, que durou cinco
horas, Amouzagar havia dito
que os paises da OPEP esta-
vam se mostrando favorá-
veis à proposta feita pelosEstados Unidos para uma
conferência de cúpula entre
os paises produtores e as
potências industrializadas.

que provavelmente se reali-
zarla em fins de Junho ou
princípios de Iulho. Os países
Industrializados nào partlcl-
parlam da primeira parte da
conferência, mas seriam
incluídos na segunda.

Anteriormente, alguns
ministros da OPEP haviam
expressado suas preferên-
cias pela proposta francesa
para a realização de conver-
sações trlpartltes entre os
países produtores de petró-leo, os industrializados e os
em desenvolvimento. Antes
que a conferência iniciasse
ontem seu segundo dia de
trabalho, o xeque Yamanl
havia declarado: "Hoje
daremos inicio a conversa-

•çôes importantes. Nâo pode-
mos fixar uma data para a
reunião de cúpula até que
não decidamos se devemos
realizá-la".

ESTADO DO PARANA

COLÉGIO ESTADUAL
DO PARANÁ

O Grupo Escolar Tiradentes Unidade Componente do Complexodo Colégio Estadual do Paraná, dispõe de 30 vagas para o 5' período doEnsino SUPLETIVO REGULAR (correspondente a 3» série glnasial) áalunos maiores de 14 anos para o turno da noite.

As Inscrições poderão ser feita* naTiradentes. secretaria do Grupo Esrnlar

L Sito à Rua: — Presidente Faria

¦¦senac defina seu futuro
aprenda mura prafiifãa ¦3 >u.itep

'S.PAULO

CURSO DE PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES ELETRÔNICOS
n„.„ n A Profissionalização num.campo em que há amplo trabalho, é o melhor caminho

*t,',«í L t^B^^^F0^}^0/^ eletrônlc°s se encontra nesta faixa, no momento
KSSJt?? fi ° ComPutador eletrônico esta em todas desde um simples levantamentocadastral até as mais complexas operações comerciais e cientificas.
Hh» o a rw^-S^ Pc3ArA oaÍ1^ SU,a efIclente Preparação profissional o SENAC de Curi-tiba e a CELTEP de SÀO PAULO uniram seus esforços através de um convênio que visa àformação de profissionais realmente capacitados.
PROFESSORES ESPECIALIZADOS - AMPLO MATERIAL DIDÁTICOPROJEÇÃO DE FILMES TÉCNICOS — SLIDES - FOTOFLXAÇAO

E RETRO-PROJEÇAO
MATRÍCULAS ABERTAS — VAGAS LIMITADAS

TraT™T^F.£;REQUISIT0S: l9 GRA-U COMPLETO, DOCUMENTO DE IDENTIDADE
Í^2S£AÇ0ES E INSCRIÇÕES: ESCOLA SENAC RUA ANDRÉ DE BARROS 750^CENTRO - DIARIAMENTE DAS 14,00 às 21,00 HORAS. üAKKUb, 750

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - MA
Instituto Nacional de Colonização

e Reforma Agrária — INCRA
Coordenadoria Regional no Paraná

TOMADA DE PREÇOS N» 01/75

EDITAL
A COMISSÃO DE LICITAÇÃO designada pela Ordemde Serviço n? 007, de 20 de Janeiro de 1.9f5, do Senhor Coór-denador Regional do INCRA no Estado do Paraná, tornapublico que às 9 horas do dia 13 (treze) de fevereiro de1.975, conforme dispõe a legislação, receberá nas depen-dencias da Seção de Desenvolvimento Rural INCRA — àAlameda Princesa Izabel, 782(790), nesta Capital, propôs-tas para execução dos serviços topográficos relativos à

si7S0, d.e Par,ce'as rurais numa área aproximadade 35.000 < rlnta e cinco mil hectares), constituindo partedos móveis RIO AZUL e PIQUEROBY, localizados noMunicípio de PALOTINA, neste Estado. "íauvi> no
Os Interessados serão atendidos para quaisquer escla-reclmentos sobre a presente Tomada de Preços, diária-mente, no horário das 14:00 às 17:00 horas, na Seção deRecursos Fundiários da CR-09, localizada à AlamedaPrincesa Izabel n* 782(790), nesta Capital.

Curitiba, 24 de Janeiro de 1.975
a) Eng? Agi* Cyro Maracclnl

Presidente da Comissão

Manifestação
em Portugal

PORTO, PORTUGAL, 26 (UPI) — Centenas de
ruídos, os estudantes de extrema-esquerda concen-
traram-se na Praça Central de Porto, cidade do '
Norte do Pais, em sinal de protesto pela realização
do Congresso do Partido Social Democrata do Cen-
tro (CDS)."Morram os fascistas do CDS", gritavam os
estudantes tentando intensificar as paixões para
organizar uma marcha sobre o local da conferên-
cia, que está sendo realizada num estádio local,

A concentração foi organizada através de uma
aliança de vários grupos comunistas e de outros
movimentos radicais do país.

Os comunistas denunciaram o CDS como um
grupo fascista que mantém vínculos com partida-
rios do derrubado regime de Marcelo Caetano.

Em novemoro, jovens maoistas tentaram impe-
dir um comício do CDS em Lisboa, mas foram dis-
solvidos pela política. Invadiram o partido, des-
truindo os escritórios e intimando as pessoas que se
encontravam no local.

Vários jovens foram detidos com relação aos
incidentes e, em seguida, o governo anunciou que !
não toleraria esses excessos.

Um porta-voz do CDS afirmou que participam
do congresso que tem duração de dois dias, 950
delegados de todo o país, bem como delegações,
observadores dos Partidos Democrata Cristão e
Conservadores de sete paises europeus.

A fonte acrescentou que o CDS espera estabele-
cer no congresso um programa político que o situe
no centro do espectro político português.

Atentados na
Faixa de Gaz

TEL AVIV, 26 (UPI) — Uma granada de fabricação
caseira foi atirada contra um grupo de soldados Israelenses
na ocupada faixa de Gaza, e uma carga explosiva detonouem um ônibus nos subúrbios de Jerusalém, informou ocomando militar, em dois aparentes ataques praticados norguerrilheiros árabes. ,Não se informou sobre baixas Israelenses em nenhumdos dois atentados, mas o comando disse que um menino euma menina árabes sofreram ferimentos na área próxima doCampo Shati de refugiados palestinos, na Faixa de Gaza
quando os soldados abriram fogo para o lugar de onde a era!nada foi atirada.

Não se informou sobre o estado das crianças árabes feri-das. Segundo o comando, a carga explosiva explodiu dentrode um ônibus vazio de propriedade árabe que viajava rumo aBelém, nas margens do rio Jordão, ocupada pelos lsraelen-ses, a seis quilômetros de Jerusalém.
Igualmente não se informou sobre vitimas pessoas.De acordo com a informação do comando, as forças desegurança começaram de imediato a Investigar os dois incl-dentes. O comunicado Indica que a granada destruiu um jipeestacionado perto do lugar onde estavam os soldados, dentrodo campo de refugiados.
Essa foi a primeira ação desse tloo na Faixa de Gaza,onde vivem 175 mil refugiados palestinos, desde Julho do anopassado, quando outragranada foi atirada contra um veículode patrulhamento do Estado Judeu.Israel arrebatou ao Egito a Faixa de Gaza e à Jordânia a

™78em 
ocldental do rl° JOI*dão, na Guerra dos Seis Dias de

PROGRAMADORES E ANALISTAS
DE COMPUTADORES

Precisa-se. Para trabalho em fins desemana. De finalidade didática. Paga-se bem.Apresentar-se munidos de Curriculum, aos sá-bados, das 8,00 às 12,00 horas, com o sr.Dinaldo. Rua André de Barros, 750 - CENTRO.
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Você progride
com

MÓVEIS CIMO!

Inaugurando uma ppva unidade industrial,
MÓVEIS CIMO .leva a você, toda á sua linha de móveis

de escritórios e poltronas, a PREÇOfc,DE FÁBRICA.'

APROVEITE AGORA
ESTAS VANTAGENS.:. :

TUDO SEM ENTRADA
O 1e pagamento depois

de 30,dias!
Diversos planos â sua escolha!
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Terra treme
na Colômbia

BOGOTÁ. 26 (UPI) - A
região fronteiriça da
Colômbia e Panamá foi
sacudida por vários e for-
tes tremores que pode-riam ter causado prejul-zos e inclusive vitimas,
segundo informou ontem
o Instituto Geofisico de
Los Andes da Capital
colombiana.

Contudo, a Policia disse
ao meio-dia que até agora
as noticias chegadas da
região em que se regis-
trou o slsmo nào dão
conta de danos ou vitl-
mas.

Pelo menos dois dos
três tremores captados
pelo Instituto teriam
capacidade para destruir
casas de construção rudl-
mentar e de causar vitl-
mas, disse o vice-diretor
do organismo, sacerdote
Rafael Governa.

Os fenômenos foram
sentidos na localidade de
Salaqui e seus arredores,
no Departamento e Choco
e a uns dez quilômetrosda fronteira com o Pana-
má, segundo o sacerdote.

O informante acrescen-
tou que fenômenos de
intensidades similares
registrados no dia 13 de
julho passado causarama morte de uma dezena de
pessoas e provocaramdanos em Salaqui e na
localidade de Jurado, às
margens do Pacifico.

AVIÃO COLIDIUCOM UMA TORRE
WASHINGTON, 26

(UPI) _ Um avião bimo-
tor chocou-se contra a
antena de uma estação de
rádio na Universidade
Americana, a Nordeste
de Washington, segundo
informou a policia.

Uma testemunha disse
que uma das asas do
aparelho bateu na
antena.

A primeira informação
policial nào faz menção a
vitimas.
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Pesca da
Política e Nacional

lagosta
em crise

r- NATAL, 26 (UPI-DP) — Qom o ofc>ie-
tivo de encontrar uma solução para a
crise que vem enfrentando desde
novembro do ano passado, os direto-
res de empresas de pesca de lagosta
vão se reunir na próxima terça-feira
c0m o secretário da Fazenda, dele-
gado da Sudepe, delegado do Ministé-
rio da Agricultura e representantes
dos bancos do Brasil, do Nordeste e
BNDE.

A crise é motivada pela queda do
preço do produto no merr -/o
externo, que veio agravar o declínio da
produção na época da entressafra (de
outubro a janeiro), e, segundo os
empresários do setor, será solucio-
nada se os governos estadual e federal
acatarem as sugestões que eles irão

j.-i apresentar durante o encontro desta
semana: criação de uma linha de cré-
dito especial, a juros baixos e longo
prazo, para possibilitar a estocagem
de lagosta, e isenção do ICM cobrado
pelo Estado sobre os 5 por cento da
produção destinada ao mercado
interno.

EMPREGOS

A maioria dos pescadores do Rio
Grande do Norte vivem em função da
lagosta, que é capturada em toda a
extensão da costa norte rio-grandense
por mais de 400 barcos. Considerando
que em cada embarcação trabalham
de três a quatro homens, o número de
empregos diretos oferecidos pela ati-
vidade é de quase 1.600, sem contar
os pescadores autônomos, que tam-
bém fornecem para as empresas.

Nas 25 bases de praia mantidas
pelas indústrias centenas de pessoas
encontram empregos indiretos, atra-
vés da confecção de telas, covos, san-
gas (entrada dos covos) e outros
materiais necessários à pesca do crus-
táceo. E em Natal, cinco frigoríficos
oferecem cerca de 300 empregos nas
melhores fases da atividade.

Reaberta
a"Casa

dos Contos"
BELO HORIZONTE, 26 (AJB-DP) —

Foi reaberta ao público a "Casa dos
Contos", em Ouro Preto, onde,
segundo comunicado do Ministério da
Fazenda ao governador Rondon
Pacheco, divulgada ontem irá funcio-
nar o centro de estudos do ciclo do
ouro e um museu de assuntos fazen-
dários.

A idéia do aproveitamento cultu-
ral da "Casa dos Contos", defendida
pelo ex-ministro Delfim Neto, havia
sido abandonada, mas £cabou vito-
riosa após entendimentos mantidos,"desde setembro do ano passado,
entre o governador Rondom Pacheco
e o ministro Mario Henrique Simon-
sen" — revelou hoje o governo
mineiro.

RESPOSTA

Mas só hoje o governador Ron-
don Pacheco, receberá a resposta do
Ministério da Fazenda, assinada pelo
ministro interino José Carlos^Soares
Freire, informando ter decidido o
Ministério desinúumbir-se direta-
mente da tarefa de conservá-la e nela
funcionar o centro de estudos do ciclo
do ouro e o museu de assuntos fazen-
dários.

Nesse, sentido — continua o
ministro — esclareço, que no
momento, está sendo elaborado o Dro-
to para a utilização da Casa dos Con-
tos, com vista a torná-la um singular
instrumento de pesquisa e centro de
documentação, a serviço dos superio-
res interesses da nossa cultura, na
área da história econômica e social do
País, capaz de valorizar, portanto, o
excepcional patrimônio que repre-
senta Ouro Preto.

Líderes debatem
mesa da Câmara
BRASÍLIA, 26

(AJB-DP) — O novo
presidente da Cã-
mara, deputado Célio
Borja, e o líder do
governo, deputado
José Bonifácio, deve-
rão manter amanhã
um entendimento
com o objetivo de
encontrarem um
denominador comum,
nó que se refere.á
composição do restan
te da mesa diretora.

Dos tres cargos res-
tantes — l.a vice, —
l.a secretaria e 3.a
secretaria — pratica-
mente somente dois
deles terão de ser
preenchidos, pois no
final da semana, o
deputado Herbert
Levi aceitou o convite
formulado pelo
governo para exercer
a l.a vice presidência,
afirmando que sua
posição era em face
de ser "missão revo-
lucionária".

ENTROSAMENTO

A exemplo do sena-
dor Magalhães Pinto,
escolhido para presi-
dente do.Senado, que
deseja participar das
escolhas por enten-
der que há necessi-
dade de um maior
entrosamento entre o
presidente e os
demais membros da
mesa, o deputado
Célio Borja não pode-
rá abrir mão de esco-
lher um deputado
para a primeira

secretaria, ponto
chave da administra-
ção da Câmara, que
seja vinculado a sua
movimentação polf-
tica» O lider do
governo, deputado
José Bonifácio,
deseja, por sua vez,
solucionar todos os
problemas sem criar
atritos. Ontem,
comentava-se, após a
votação secreta para
a gscolha da lista
quintupla, que os
outros nomes vota-
dos seriam aproveita-
dos para a composi-
ção da mesa, à exce-
ção do deputado
Flexa Ribeiro, que
devera ir para a ONU,
na qualidade de
observador parla-
mentar.

A mesa diretora da
Câmara ficaria desta
forma assim com-
posta: presidente,
Célio Borja :(Are-
na-GB); l.o vice, Her-
bert Levy (Arena-SP);
2.o vice, Alencar Fur-
tado (MDB-PR); l.o
secretario, Manuel
Novaes (Arena-BA);
2.o secretario Henri-
que Alves (MDB-RN);
3.o secretario, Lauro
Leitão (Arena-RS), e
4.o secretario, Léo
Simões (MDB-GB).

ARENA GAÚCHA

Na previsão de que
a legislação politi-
co-éleitoral será atua-
lizada e, antecipan-
do-se a um eventual

pedido de colabora-
ção ate' fins de março,
a Arena gaúcha trans-
mitirá ao presidente
nacional do partido,
senador Petronio Por-
tela e ao ministro da
Justiça, sr. Armando
Falcão, seu pensa-
mento a respeito da
fidelidade partidária,
sublegenda, voto dis-
trital e voto vincu-
lado, entre outras
questões polêmicas.

Embora a opinião
do partido seja levan-
tada numa consulta
amanhã e aberta
inclusive a setores
extra-partidários, co-
mo será o caso de
estudantes e até cro-
nistas políticos, ela
acabara* sendo conso-
lidada e oficializada
através da audiência
final do diretório
regional.

Na prbx i ma
semana, em reunião
com membros da
comissão executiva, o
presidente regional
do partido esquemati-
zará o programa a ser
desenvolvido para o
levantamento da opi-
nião dos correligioná-
rios a respeito da revi-
são da legislação poli-
tico-eleitoral, cujas
conclusões depois de
sancionadas pelo»
diretório estadual
serão encaminhadas
ao ministro Armando
Falcão e ao senador
Petronio Portela.

Lei dos Sucos vigora
a partir do dia 7 7

L.RASILIA, 26 (AJB-DP) — A Lei dos
sucos, de novembro de 1,972, já está
na sua última fase de implantação:
depois de registrados todos os fabri-
cantes de bebidas do país e fixados os
padrões de identidade e qualidade da
maioria dos produtos incluídos na lei,
as indústrias têm o prazo de até 17 de
fevereiro para se adequarem às novas
exigências, que incluem um teor mi-
nimo de suco natural aos refrigeran-
tes com sabor de fruta.

Vencido o prazo, o Mnistério da
Agricultura analisará, através de seus
17 laboratórios espalhados pelo país,
todos os produtos apresentados pelas
indústrias: em caso de engano, a
empresa será orientada, quanto à
composição correta da bebida e, em
caso de adulteração, será multada e
terá seu produto retirado de circula-
ção.

registra-
com os

FISCALIZAÇÃO

Depois de analisados e
dos os produtos de acordo
padrões exigidos pela lei, o Ministério
da.Agricultura dará início à fiscaliza-
ção, que será feita nas indústrias pelos
fiscais nos Estados, por meio dos gru-
pos executivos de economia e comer-
cio, vinculados ao Departamento
Nacional de Serviços da Comercializa-
ção (DNSC), órgão do Ministério da
Agricultura responsável pela implan-
tação da Lei dos Sucos

Segundo informou o diretor do
DNSC, sr. Carlos Ivan, ainda falta
determinar os padrões de identidade e
qualidade de .7 bebidas alcóolicas e
10 não alcoólicas, entre as quais a tô-
nica importante é o guaraná, que,
devido à inexistência total de qualquer
informação técnica, só receberá seus
padrões depois de pesquisa a ser reali-
zada pela EMBRAPA.

Menor estatizaçao
da economia

BRASÍLIA, 26 (AJB-DP) — O
ministro Mário Henrique Simonsen
disse que o governo espera reduzir o
grau de estatizaçao da economia atra-
vés do fortalecimento da empresa pri-
vada, estimulando seu aumento de
escala, através de associações ou da
abertura do capital.

Admitiu que possa vir a ser estu-
dada a adoção de um estatuto para a
empresa pública, mas realçou que não
teria sentido desestatizar a economia
deixando espaços vasios, que a inicia-
tiva privada não pudesse ocupar. O

pronunciamento foi feito perante
mais de duas centenas de empresários
financeiros, dirigentes de entidades de
clsse e O' senador Amaral Peixoto.

Filiação

de servidor

no INPS
SÂÒ PAULO, 26 (AJB-DP) — A

possibilidade da filiação dos funciona-
rios municipais e federais no INPS,
logo após a concretização da filiação
dos funcionários estaduais, foi anun-
ciada pelo ministro da Previdência
Social, sr. Luis Gonzaga do Nasci-
mento e Silva durante o almoço do
presidente da República com os lide-
res sindicais na Praia Grande.

Supressão dos descontos de 5 por
cento sobre as pensões recebidas
pelos aposentados e a correção das
aposentadorias e pensões concedidas
antes de 1966 e que não foram reajus-
tadas de acordo com salário mínimo,
são dois projetos que o sr. Gonzaga do
Nascimento e Silva, disse que entrega-
rá ao Congresso, até o dia 15 de
março.

O ministro da Previdência Social
falou sobre as medidas que o Ministé-
rio imprimirá no setor da previdência
social, ressaltando as que tratarão dos
baixos salários dos médicos e das
extensas filas dos postos de atendi-
mentos do INPS, além da burocracia
desse Instituto.

SP inaugura

Centro
SAO PAULO, 26 (AJB — DP) — Na presença

de aproximadamente 10 mil pessoas o governa-
dor Laudo Natel inaugurou ontem como parte dc
421» aniversário da cidade, o CERET — Centro
Educacional Recreativo e Esportivo do Trabalha
dor, com 280 mil metros quadrados de áreas
verdes'entremeadas de piscinas, quadras des-
portivas e prédios para atividades culturais,
constituindo a maior obra do gênero em toda a
América Latina.

,A abertura do CERET. localizado no bairro
da Agua Rasa, eminentemente operário estive-
ram presentes inúmeras autoridades, destacar)-
do-se o ministro do Trabalho, sr. Arnaldo Prieto.
Ainda incompleto, o CERET é a concretização de
uma obra iniciada em agosto de 1971 e, sua
grandiosidade pode ser medida pela conjunto
aquático já pronto, com capacidade para
12.500 pessoas/dia.

12 ALQUEIRES

Os 12 alqueires do centro recreativo são
inteiramente dedicados ao trabalhador paulista
e sua família, bastando para sua utilização, o
comprovante de sindicalização do interessado.

O centro já tem pronto três campos de fute-
boi, com medidas oficiais, gramados e com
alambrado; quatro quadras de voleibol; quatro
para basquetebol; nove para futebol de salão e
duas de tênis, sendo que todas essas modalida-
des esportivas serão acompanhadas por tecni-
cos especializados.

Quando totalmente pronto (o restante das
obras encontra-se em fase de concorrência
pública), o CERET terá ainda um prédio para a
administração; quatro cantinas com sanitários
próprios: ambulatório médico; ginásio coberto;
arquibancada da piscina semi-ollmpica; prédio
de cultura; auditório: pista de aeromodelismo;
tanque para nautimodelismo: sauna; arquiban-
cada e vestiário para as quadras de bola ao
cesto e arquibancada e vestiários para as qua-dras de voleibol.

Estampas da loteria
com quadros famosos

Na próxima segunda-feira às
13 horas, uma comissão de artistas
Plásticos e críticos indicará o pintor
a quem a Caixa Econômica Federal
encomendará cinco quadros para
serem reproduzidos nas estampas
dos bilhetes das grandes extrações
da loteria federal, neste ano.

üs temas são Inconfidência,
'"dependência, São João e Natal e
mais um de livre escolha do artista.
Nos anos anteriores, essa enco-
menda foi entregue a Di Cavalcanti,
DJanira, Ademir Martins, Carlos
Sciliar, Clóvis Graciano, Rebolo e
Wellington Virgolino.

INCENTIVO

A iniciativa da Caixa Econô-
mic . que vem sendo realizada
desde 1968, além de popularizar a
Arte brasileira, representa um

grande apoio e incentivo pela pre-
miação e difusão do trabalho dos
artistas plásticos nacionais.

A comissão que indicará o pin-
tor deste ano, apresentara' o resul-
tado de sua escolha ao presidente
da Caixa, sr. Karlos Rischbieter.
Esse juri é formado, este ano, pelos
seguintes artistas e críticos de arte:
•Olivio Tavares de Araújo, Adonias
de Oliveira, Sônia Coutjriho; Heloísa
Aleixo Lustosa, Álvaro Cotrim,
Carlos Scliar, Zuenir Ventura, Car-
mem Portinho, Flávio de Aquino,
Manoel Diegues, Rubem Braga e
Djanira.

A Caixa Econômica pretende
reunir numa e tapa posterior,
todos os trabalhos executados
desde 1968 — num total de 40
obras — e organizar uma exposição
que percorrerá várias capitais do
País.

AR CONDICIONADO"SPRINGER-ADMIRAL"
PARA AUTOMÓVEIS
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MODELO ALLEGRO SLIM LINE

QUENTE e FRIO
(ciclo reverso)

Refrigera o carro em apenas
105 segundos, mesmo

que ele esteja sob o sol.
Dirija com as janelas

fechadas* livre da poeira,
dos ruidos, umidade e calor!

APROVEITE!
Mais facilidades!
Maiores vantagens!
13 PAGAMENTO
SÓ 2 MESES APÓS
A COMPRA!
Você guarda o
dinheiro para
divertir-se nestas
férias!

* # f*ZJ\ _#/ i S*^ ^_K\
*Nos maiores centros do país
está comprovado que
os carros trafegando
com as janelas
fechadas estão menos
sujeitos à ação de assaltantes.
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± 70 LOJAS DO RIO GRANDE A GUANABARA

POLINOTAS

ELEIÇÃO DA EXECUTIVA
Possivelmente até o melo da semana

estará definido o quadro de nomes qué com-
porão a nova Mesa Executiva daAssembléia Legislativa. Apesar de ser nor-
mal que esquemas sejam modificados nos
últimos Instantes em pleitos do Legislativo,
o consenso geral parece Indicar o nome do
deputado Paulo Camargo como o futuro pre-sidente da Assembléia Legislativa para o
biênio 75/76.

Veterano parlamentar, Paulo Camargo
foi levado à condição de candidato a candi-
dato da Mesa por gestões de seus pares, Já
que o mesmo em diversas vezes declarou
que não pleiteava nenhum cargo na Execu-
tiva. Por possuir livre trânsito na bancada,
Camargo poderá ser a conciliação entre as
inúmeras correntes partidárias.

PRETENDENTES
Alguns círculos políticos, porém, apon-

tam os nomes de Ivo Thomazoni e Fabiano
Braga Cortes como cotados à presidência da
Casa. Thomazoni, Inclusive, caso não tenha
o seu nome homologado para a presidência,deverá Juntamente com o deputado Luis
Roberto Soares dividir a preferência paraser o futuro líder do governo, na
Assembléia.

NA CÂMARA MUNICIPAL
Enquanto isso, na Câmara Municipal,

os vereadores Rui Carneiro Teixeira,
Menoti Caprilhone, João Baptista Gnoato,
Donato Gulin e João Queiroz Maciel conti-
nuam sendo os nomes cotados à presidênciada Comissão Executiva da Casa. A bancada
arenista deverá se reunir nesta semana
para a definição da chapa.

OPOSIÇÃO
O MDB deverá permanecer com os

atuais cargos na Mesa, a 1» vice-presidência
e a 2» secretaria. Os nomes serão escolhidos
em reunião da qual participarão as lideran-
ças municipais do partido.

DIRETÓRIOS
Segundo fontes

arenistas, o atual
secret ário da
Fazenda, Affonso
Alves de Camargo
Neto, deverá ser o
futuro presidente do
Diretório Regional
do partido, cujas
eleições acontece-
rão no próximo mês
de agosto. Entro-
sado com a filosofia
partidária, Affonso
conta, ainda, a seu
favor, com a total
identmcaçao com o
próximo governo.

As tendências
pró-Affonso não
Impedem, entre-
tanto, que outros
arenlstas postulem o
importante cargo.
Dentre eles, o atual
secretário de Edu-
cação, Cândido Mar-
tlns de Oliveira, que,
inclusive, teria o

DECLARAÇÃO INOPORTUNA
Para os observadores políticos- foi ino-

portuha a declaração do deputado eleito
Enéas Faria, afirmando que "não está a parde qualquer iniciativa do partido para, em
caráter oficial, promover qualquer espécie
de acordo sem prévio conhecimento da ban-
cada". Segundo os mesmos observadores, o
problema de participação vem sendo tra-
tado em alto nivel, e qualquer posiçãoisolada no momento não é aconselhável.

UNIÃO
Ainda, conforme opinião de analistas, omomento é antes de tudo de união para aoposição. A vitória do último pleito só pode-rá ser solidificada caso as lideranças eme-

deblstas procurem somar forças e não divi-
dí-las.

apoio de forte ala
situacionista.

As mudanças dos
diretórios serão Ini-
ciadas no próximo
mês de Julho quando
da realização das
eleições Dará as
representações muni
cipais. Tanto a
Arena como o MDB
têm como uma de
suas metas prlorltá-
rias a reestrutura-
ção dos diretórios,
visando as eleições
municipais de 1976.

As próximas elei-
ções municipais
terão um papel fun-
damental no pro-
cesso político, Já que
as eleições para
governança em 1978,
segundo se sabe,
serão diretas. Dai,
então, a preocupa-
ção das lideranças
partidárias com a
reorganização de
seus diretórios.

ARENA &
FILIAÇÃO

r,0 trabalho de
filiação partidária
desencadeado pelo
presidente regional
da Arena, senador
Accioly Filho, deve
merecer a mais alta
prioridade de todos
os companheiros do
partido", declarou
ontem, o senador
Mattos Leão. "E
importante que
nessa arregimenta-
ção sejam trazidos
para o seio do par-
tido os eleitores que
desejam o desenvol-
vimento e a renova-
ção e os que exer-
cem liderança em
suas comunidades".

RECUPERAÇÃO
Acrescentou o

parlamentar que"um bom esforço de
alistamento partida-rio representa o pri-meiro passo para a
recuperação plenada Aliança Renova-
dora Nacional e seu
fortalecimento co-

mo partido poli-
tico definitivo, apto
a enfrentar outras
eleições com vigor
e determinação.
Louvo, portanto, o
trabalho de filiação
ora iniciado em todo
o Paraná e espero
que ele marque a
arrancada da Arena
para a retomada de
sua fase de predomi-
nância como porta-
voz da opinião públi-
ca".

BOA
REPERCUSSÃO
Causou boa reper-

cussào entre os
deputados federais
paranaenses a indi-
cação de Célio Borja
para a presidência
da Mesa Executiva
da Câmara Federal.
Célio Borja foi esco-
lhldo em lista de
cinco nomes, da
qual constava tam-
bém os nomes de
Herbert Levi, Flexa
Ribeiro, Lauro Lei-
tão e Manuel
Novais.
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4 — Opinião

No ano passado, após verificada uma grandosafra nacional de soja, produto do apelo govornamen-
tal aos produtores para que aumontassem suas cultu-
ras dessa oleaginosa, foram eles .oficialmente insta-
dos a se desfazer de suas safras quando o produtoestava em baixa no mercado mundial. Isso foi feito,
mas ocorreu que pouco tempo depois o soja subiu do
preço e o prejuízo dos produtoros foi tão grando quoacabou, om novembro desse ano, promovendo um
largo aumento de votos para a oposição também nas
áreas rurais, pois o MDB soube muito bom om sua
campanha eleitoral nas áreas sojlferas aprovoitar o
ressentimento dos sojicultores.

Vem agora a noticia de que os técnicos do Minis-
tório da Agricultura vêm revolando grande preocupa-
ção pelo comportamento do mercado internacional do

Baixa no soja
Diário do Paraná — Domingo, 26/01/75 — 3> Caderno-J

soja, cujas cotações estão caindo progressivamente,
estando agora em torno do 350 dólares a tonelada.
Diz ainda a noticia quo om novembro do ano passado
o Brasil recebeu varias propostas para vendas de soja
â base do 350 dólares a tonelada, para entrega futura.
Mas o governo não quis fechar qualquer negócio a
osso proço, pois a perspectiva, como decorrência da
quebra da safra norte-americana (os EUA são ó
maior produtor de soja do mundo) era a e quo os
proços do produto chogariam a 500 dólares. E agora,
afirma a informação, os próprios técnicos do M.A.
admitem que houve um erro de previsão, e que o Bra-
sil doveria ter negociado pelo menos 407de sua safra
ao preço proposto (nossa safra do soja deverá atingir
corca de 9,5 milhões do tonoladas), com o quo nosso
país teria garantido quase 1 bilhão de dólares de divi-
sas. além de satisfatória remuneração aos produtores.

Deixe-se aqui de lado qualquer propósito do cri-
tica à capacidade de nossos técnicos em matéria do
previsões quando ao comportamento do mercado
internacional, sobretudo por so tratar de uma ciência
realmente muito difícil se aplicada a um produto pri-
mário em cuja comercialização funcionam forças tão
poderosas e matreiras como as chamadas empresas
multinacionais. Mas se preveja, por nossa conta, que
a apreensão dos sojicultores em face da baixa eros-
cente do preço do soja, vai certamente promover
maior receptividade dos produtores à tese do depu-
tado gaúcho Pilar Bandarra, que aqui registramos
6*.-feira passada, a estatização da comercialização do
soja. E isso mesmo deverá se comprovar em fevereiro

vindouro, na reunião quo os pequenos produtores de
soja do Rio Grande do Sul vão realizar em Porto Ale-
gre.

—NICOLIÉLO
ÁRABES RESPONDEM A KISSINGER
SOBRE INTERVENÇÃO ARMADA

- ____

Um tesouro
Kuquel Queiroz

O ilustre presidente do nosso
Sindicato de Escritores, o queridoPlinio Doyle, tem feito valiosas
descobertas na sua carreira de
bibliófilo; mas desta vez o
tesouro foi por demais precioso: o
próprio manuscrito de "TU", 400
laudas de papel,almaço, na letri-
nha inconfundível de José de
Alencar. E não uma cópia, mas o
manuscrito direto, todo riscado,
rasurado, emendado, sobreli-
nhado. Taf como foi parido !

Publicado em folhetins pelo
jornal. "A República", "Til,f foi
escrito, conforme confissão do
próprio José de Alencar, "em via-
gem sobre a perna ou num canto
da mesa de jantar". Provável-
mente escrito dia a dia, cada
capitulo entre seis e sete tiras de
papel a ração certa do folhetim.
Que estes folhetins de jornal cem
anos atrás, eram muito parecidoscom as novelas de TV de hoje em
dia: o autor fabricava a novela à
medida em que a publicava, e
muitas vezes as simpatias ou as
reclamações do público influiam
no desenrolar no enredo. Porque
a paixão do leitor do folhetim peloseu romance era tão violenta
quando a do telespectador pelasua novela; a vida da casa se sus-
pendia na hora em que o pai ou a
moça mais prendada da família
fazia a leitura do capitulo diário;
senhoras choravam com as des-
venturas da heroina, moços se
revoltavam com as manigancias
do vilão; e de um dia para outro
era intenso o debate sobre as pro-habilidades da intriga do capitulo
por vir. Como vêem, mudam os
progressos da técnica nasce a ele-
tronica mas os costumes mudam
pouco e os corações não mudam
nada.

Mas, voltemos à preciosadescoberta, a esse tesouro
amarelado em letra miúda e tinta
preta que comovida folheio.
Parece que as gente está na inti-
midade do autor, que lhe respira
sobre o ombro, espiando o manus-
crito ir nascendo. As indecisões

, os riscos, aquele momento fugi-
dio mas definitivo da criação lite-
rária, em que urna palavra é tro-
cada por outra, uma frase de diá-
logo riscada e outra escrita na
entrelinha, para ficar - como
ficou aqui, pelos séculos dos sécu-
los, para ser copiada e repetida,

edição por edição tal como brotou
da cabeça e foi referendada na
posterior leitura. Característica-
mente, Alencar jamais amplia o
texto inicial; pelo contrário sem-
pre recorta, substitui, apara o
que lhe parece demasia. Quandorisca, risca mesmo, obscure-
cendo o melhor que pode a linha
desprezada. E dá na gente uma
curiosidade louca de arranjar um
raioX — deve havê-los, sei queos há - que nos revele o teor da
palavra ou da frase recusada,
para fazer comparação com a
escolhida, e descobri, assim o
processo de trabalho alencarino.
no seu mistério criador.

Num gesto de judiciosa gene-rosidade foi o manuscrito de"Til" doado a Plinio Doyle, que o
ordenou (imagino com que como-
vido amor!) o recompôs e o colou
pacientemente em folhas de
papel (em alguns casos o almaço
mais que centenário já se desfa-
zia e é surpreendente como
sofreu pouco nas mãos dos tipo-
grafos do jornal dos quais se ve
aqui e além uma anotação técni-
ca); fez a doação a viuva de
Carlos Sussekind de Mendonça
filho do escritor Lúcio de Men-
donça, redator do jornal "A
República" onde o romance foi
publicado e a quem sempre per-tenceu o manuscrito. Provável-
mente Lúcio irmão do dono do
jornal, Salvador Mendonça teve o
cuidado de ir preservando as
tiras manuscritas lá na redação,
à medida em que os tipógrafos as
largavam - sabendo bem a pre-ciosidade que era

Ai, não resisto a mais uma
manuseada pelo comovente
manuscrito, agora muito bem
encadernado. Vejo as anotações
do punho de Alencar, ao pé de
algumas páginas, esta, por exem-
pio - (foi Plinio que, com o dedo
meio tremulo me chamou a aten-
ção para ela): lá em cima uma
cruz sobre a palavra "sungarse"
e em baixo a malícia do inovador
da lingua: "Isca para os cri ti-
cos". Torno a lutar com as pala-vras riscadas, novamente pensonum rio X. E largo aqui estas
anotações que também devem
seguir para o jornal, e me afundo
no grande volume vermelho,
lendo decifrando, adivinhando
batendo o beiço, como quemreza...

Palavras de paraninfo
Oliveiras Litrento

Meus paraninfados:
Sensibilizado, agradeço a

honra da escolha. O que levou aos
bacharelandos da Faculdade de
Ciências Jurídicas e Sociais do Rio
de janeiro da Universidade Gama
Filho, pela antiga "Turma B".
noturna, chamar para padrinho de
formatura um professor entre tan-
tos? Confesso que. como estudioso
de Filosofia do Direito aprendi a
compreender melhor os princípios
da Ética cristã que ainda inspira
nosso mundo ocidental suas opi-
nões e instituições políticas, todo
um milenário acervo cultural cujas
raízes estão no Antigo Testamento
e no modelo helenico do século V.
de Péricles espelho permanente da
civilização moderna.

Aqueles princípios atenienses
em favor da democracia, o justo
meio entre os extremos.conforme
conceituação lapidar de Aristóteles
permite que renovemos sempre
nossas esperanças na crença de
uma autoridade de Estado que não
suprima a vitalidade criadora de
seus membros que proteja sempre
através de remédios eficazes o cida-
dão indefeso em face de policiais
cruéis, alguns deles mais crimino-
sos do que os próprios criminosos,
acobertados pela lei e a instituição
a que pertencem. Aqueles princi-
pios que resistem aos tentáculos da
ditadura, à exploração do homem
pelo homem, ao cinismo dos fari-
seus. à incompetência dos bajula-
dores, a um extremismo de
esquerda tão anticristão quanto
antinacional, desagregador, cinico
verdadeiramente hostil aos mais
elementares direitos da criatura
humana.

Ensinou Giorgio dei Vecchio
que. a Filosofia do Direito "é a ini-
miga nata da tirania". Outro não é o
motivo por que. nos Estados onde
não floresce o governo democrático
é sempre suprimda dos currículos
das Faculdades ditas de Direito.
Uma milenária tradição filosófico-
jurídica ensina que o Direito posi-
tivo contingente e efêmero neces-
sita dos valores eternos do Direito
naturaK Mais antiga do que a pró-
pria ciência do Direito o jus natu-
rale se confunde com philosophia
júris. Assim em nossos dias desa-
gregadores em marcha ascendente
para o ateismo e para a extermina-
ção da espécie humana há sempre
uma palavra de progresso que não
se confunde com tecnologia e
desenvolvimentismo. Progresso
ditado pelas necessidades do espi-
rito humano que exige além da
cibernética e dos computadores,
das fábricas de avião a jato e dos
babilônicos arranha-céus de con-
creto, também paz para meditação

e o estudo. Não apenas o estudo
dos projetistas.dos tecnocratas, dos
planejadores, dos homens de
empresa, dos políticos administra-
dores do Homo Faber tão endeu-
sado em suas especulações utilitá-
rias e oportunistas. Falo de um pro-
gresso do espírito humano necessá-
rio ao Homo Sapiens, que deve
saber pelo prazer de saber, que
ensina pela alegria de ensinar.
Santo Tomas de Aquino, "o maior
engenho da Igreja", tirou pelo
estudo e correta interpretação de
Aristóteles, a escuridão que apri-
sionava a Idade Média. Quem -se
lembra dos milhões Homo-Faber do
seu Tempo?

Agora, finalmente convictos de
que somente conhece Direito
aquele que sabe Filosofia do Direito,
é chegado o momento de alguns
conselhos. Há instantes com a cola-
ção de grau. todos vocês se trans-
formaram em Bacharéis em
Direito. Alguns serão juizes, outros,
promotores, muitos advogados e
parte apreciável será apenas o
Bacharel. Mas. o importante, é quetodos são conhecedores do querepresenta um curso jurídico,
embora ainda viajantes de uma
extraordinária excursão cultural,
não terminada aqui. com a colação
de grau. De agora em diante, em
qualquer posição por vocês assu-
mida, do juiz ao advogado militan-
te . do professor ao delegado, do
jurisconsulto ao político , do admi-
nistrador ou homem de empresa,
do procurador ao funcionário
público, os corolários de uma jus-tiça eterna, que não morre com os
homens, mas sobrevive a eles. esta-
rá sempre na consciência de vocês.
Os códigos passarão. Constituições
serão renovadas, o homem ganan-cioso e mesquinho continuará mes-
quinho e ganancioso, nosso século
chegará ao fim. mas os princípioseternos da Filosofia do Direito con-
tinuarão os mesmos. Através deles,
o advogado não transigirá com as
conveniências não aceitará a injus-
tiça de uma justiça emperrada,
morosa, desqualificada. Porque
como o disse muito bem Rui Bar-
bosa "os 

juizes tordilheiros são
culpados que a lassidão comum vai
tolerando". Na nobre missão do
advogado ou no espírito de quemrealmente levou a sério o Curso de
Direito ha sempre lugar para a
decência, porque justiça é sempre
sinônimo de moral e jamais deimoralidade. "Dar a cada um o queé seu" conforme o imortal conselho
de Ulpiano. Estou dando a vocês os
parabéns merecidos. A mim resta o
consolo do dever bem cumprido.
Assim se explica este paraninfado.

Profetas e
pregadores

Austregésilo de Athayde

Os que acham que o mundo
moderno está inteiramente domi-
nado pelo materialismo e o que não
é dinheiro ou sexo não interessa a
Humanidade, talvez a menor,
embora mais impressionante.
Humanidade, observam apenas
uma parte da realidade, talvez a
menor, embora mais impressio-
nante.

Pode-se, no entanto, encarar a
outra face: a da efervescência de
um espiritualismo que embora
muito variado nas suas múltiplas
correntes, e às vezes exótico em
suas manifestações, não deixa de
constituir uma reação em favor da
alma humana e de suas aspirações
eternas.

Vejam, por exemplo, a difusão
que encontra em todo o mundo o
naipe das. filosofias espiritualistas
orientais, antigamente mais da ín-
dia, e agora com predominância,
principalmente no Brasil, de filósc-
fos e pensadores japoneses, budis-

Nada, no entanto, do que ensi-
nam é mais transcendente do que o
nosso próprio Cristianismo. Nem
possui beleza e força de atração
maior. O que nos tem faltado é
vocação apostólica, o renome de
pregadores com toque de santi-
dade, espírito de sacrifício e devo-
ção realmente sacerdotal. A seara
do Senhor escasseia de trabalhado-
res e os que existem, muitos devo-
tados é certo, não bastam para ,
garantir- uma larga semeaura. 

'

Não sou contra a vinda de profetas
e apóstolos de fora: peço somente
que se reacenda a flama dos nossos
próprios pregadores e profetas.

tas ortodoxos ou de outras seitas.
Todos encontram adeptos,des-
pertam curiosidade, graças à eleva-
ção das suas idéias e ao fato de que
falam ao homem do assunto que,
além de todos os demais, verdadei-
ramente conquista o seu idealismo
natural.

Fórum político

Plano de Ação

Ao que foi divulgado a ARENA nacional jú
assentou os pontos básicos do Plano Nacional de
Ação Partidária que será proposto a seus militan-
tes, tendo em vista sobretudo a dinamização da
legenda para as eleições municipais gerais de 1976.

Esses pontos levam em conta a necessidade da
maior popularização do partido, de melhor estrutura
orgânica e ampliação de seus quadros, bem como
da maior capacitação para o exame dos problemas
nacionais. Assim, ali se preceitua a atuante partici-
pação dos jovens na agremiação; a participação
renovadora dos trabalhadores na organização, nos
debates e nas decisões partidárias; a ampliação da
participação da mulher; a intensificação da campa-
nha de filiação, tendo em vista a renovação dos
diretórios municipais em julho deste ano; um amplo
trabalho de reorganização dos diretórios; a forma-
ção de diretórios distritais, a constituição de direto'-
rios zonais e de comitês de bairro nos grandes cen-
tros urbanos; a realização de seminários e grupos
de estudos dos problemas nacionais; a instalação
em todos os Estados e Territórios de institutos de
formação e estudos políticos; a eficiente utilização
dos veículos de comunicação social para a divulga-
ção dos programas partidários; a realização de pes-
quisa junto às lideranças arenistas em todo o País;
o estudo da legislação partidária e eleitoral; e a
criação de assessoria técnico-consultiva no Con-
gresso, assembléias estaduais e câmaras munici-
pais.

A maior participação da juventude na vida par-
tidária arenista, através da criação em seu seio de
condições de oportunidade para que se candidatem
a postos eletivos pela legenda, será certamente,
um dos pontos mais acentuados na planificação da
ação da ARENA. Leva sua direção em conta, obvia-
mente, o fato de a juventude, sobretudo nos gran-
des centros urbanos mas também nas comunidades
interioranas ter figurado como um dos grandes
fatores para a arrancada verificada pela oposição
nas urnas do ano passado, ao colocar-se exponta-
neamente em apoio de candidatos do MDB.

Lembre-se a propósito, que indagado em Porto Ale-
gre de como conseguira eleger-se para o Senado
em Pernambuco, derrotando largamente um dos
mais veteranos líderes políticos arenistas do
Estado, o senador emedebista Marcos Freire, acen-
tuou que isso se devera sobretudo ao trabalho dos
jovens. O MDB , afirmou, só dispunha de 7 prefeitu-
ras entre as mais do 100 pernambucanas. Em suas
execusões eleitorais ao interior, visitando grande
número de municipios onde seu partido não possuía
sequer um esboço de diretório, ele era sistemática-
mente recebido por um grupo de jovens que já ali
estavam realizando campanha para sua eleição,
ardorosa e eficientemente.

Mudando de assunto, anote-se aqui que os
deputados emedebistas e arenistas que vão cons-
tituir a Assembléia Legislativa Constituinte do
futuro Estado do Rio de Janeiro, produto da fusão
GB-RJ, serão empossados a 1» de fevereiro vin-
douro, conforme decisão homologada 6».-feira pas-sada pelo TRE, embora o processo de fusão só
venha a ter início a 15 de março, com a posse do
governador nomeado/almirante Faria Lima.e o fim
do mandato dos atuais governadores Chagas Frei-
tas (GB)e Raimundo Padilha (RJ). O MDB que é
majoritário na futura Assembléia, já decidiu que a
presidência do Legislativo será exercida por um
deputado da secção carioca e que caberá à secção
fluminense do partido a 1**. vice-presidência e a 1*.
secretaria. Em Niterói, que vai perder sua condição
de Capital estadual em favor da cidade do Rio de
Janeiro, já está funcionando desde 5'.-feira pas-sada o grupo de trabalho do novo MDB carioca-flu-
mmense. encarregado de elaborar o anteprojeto deConstituição a ser adotado pelo partido.
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Faltam apenas 50 anos
para o centenário da
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rasil.
A General Motors está completando 50 anos de Brasil.
São 50 anos ouvindo de Lamartine Babo a Milton Nascimento,

lendo de Mário de Andrade a Lygia Fagundes Telles, rodando da
Estrada das Lágrimas à Transamazônica, admirando de Brecheret
a Marcelo Grassman, torcendo por Friedenreich e Luís Chevrolet,
convivendo com diplomatas e cami-
nhoneiros, transportando de recém-
nascidos a betoneiras.
í Apostando firme num país que
chegou a ser considerado inviável
para a produção de automóveis.

A história desses 50 anos está
documentada nos livros, revistas,
jornais, museus, anúncios e video-
tapes.

Mas se encontra gravada tam-
bém em lugares que são bem mais
importantes e sensíveis que todos
esses: a memória e o coração dos
brasileiros.

Muitos ainda lembram, emocionados, que o primeiro veículo
que viram ou em que viajaram tinha a marca GM.

Alguns encontram o seu maior prazer na compra de um novo
modelo que produzimos. Enquanto outros fazem do seu passeio
de fim de semana naquele Chevrolet antigo, limpinho e bem
conservado uma das maiores alegrias de suas vidas.

Na estrada, na casa simples, no drive-in, na universidade, no
hospital, ou em qualquer outro lugar do Brasil, você sempre
encontrará um.representante dos nossos 50 anos.

Transportando progresso, alegria e saudade. Ajudando nos
negócios, dirninuindo distâncias, aproximando pessoas.
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Demonstrando tecnologia, conforto, beleza e segurança
genuinamente nacionais.Fabricados no Brasil por mais de 23.000
brasileirosoperários, técnicos e doutores. Apoiados por milhares
de Fornecedores e centenas de Concessionários.

Mas isso tudo não aconteceu do dia pra noite. De 26 de janei-
ro de 1925 até hoje, a família GMB
lutou, trabalhou, investiu tempo,
esperança, paciência e dinheiro.

Passou da montagem de veículos
importados para a fabricação das
nossas próprias caçambas, cabinas,
carrocerias e refrigeradores Frigidaire.

Criou depois os motores e os
nossos primeiros caminhões
Chevrolet.

Começou produzindo 2.700
veículos por ano e atualmente faz
mais de 700 num dia só.

E ainda produz as gigantescas
máquinas Terex, que abrem as

estradas por onde rodará o progresso transportado em caminhões
Chevrolet, equipados com motores GM Diesel brasileiros.

Mas mesmo assim a GM acha que está apenas começando.
Por isso, em vez de ficar dormindo em cima das glórias dos

50 anos passados,nós preferimos continuar acreditando no futuro
Temos ainda que oferecer muitos empregos, pesquisar, dirni-

nuir custos, aumentar a economia e a segurança; eníim,contribuii
para que o Brasil continue crescendo cada vez mais.

Temos que chegar aos 100 anos certos de que você, seu filho,
seu neto ou bisneto sempre irão procurar um Concessionário de
Qualidade Chevrolet na hora de comprar qualquer veículo.
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Aí sim, podemos fazer uma grande festa. Ou, quem sabe,
publicar um anúncio dizendo que faltam apenas 100 anos para o
segundo centenário da GM do Brasil.

Aguarde.
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Crítica de
exportador

O principal exportador de soja do Rio Grande do Sul,
sr. Aldair Eberle, considera "demasiada e injustificável" a
demora do governo em definir a política de exportação do
produto e acusou os assessores ministeriais de culparem
as multinacionais pelas dificuldades existentes para justifi-
car "sua incompetência, e desconhecimento do assunto".
Ao afirmar que uma parte da próxima safra já poderia ter
sido vendida - o que evitaria prejuízos ainda maiores ao
pais - o sr. Aldair Eberle disse que o sucesso das multina-
cionais é porque "elas estão sempre no mercado, benefi-
ciando-se com a alta e diluindo as perdas das baixas cota-
ções. Os americanos vendem soja 12 meses por ano,
enquanto nós ora entramos ora saimos do mercado, por-
que o governo ora permite e ora proibe as exportações".
Muito franco ao abordar o quadro atual da comercializa-
çâo do soja. o exportador gaúcho afirmou que um dos
problemas e que "todos acham que entendem disso e, a
partir desse falso conhecimento, tomam-se decisões que
afetam a economia nacional". Disse que o volume das
safras brasileiras de soja, carne e algodão, entre outros
produtos, permite que o governo adote uma política uni-
fcrme de exportações para evitar inclusive o descrédito
dos exportadores locais junto aos compradores externos.
Apesar de tudo o que se afirma, não vislumbro qualquer
transformação substancial na comercialização do soja. Só
ocorrerá uma reviravolta e preços muito altos na venda de
qualquer cereal se a Rússia e outros paises satélites decidi-
rem comprar a mercadoria, ou se explodir uma guerra no
Oriente Médio, o que é provável embora todos temam -
declarou.

Situação das culturas no Paraná
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Moreira títulos esgotados

Baseado no desempenho dos resultados
obtidos pelos aceites cambiais, alguns técnicos
chegam a admitir que os títulos com renda
pré-fixada poderão esgotar-se rapidamente no
decorrer deste ano, uma vez que em dezembro
o movimento das financeiras com aceites foi
muito bom. Aliás, a grande razão para esse
retorno do investidora letra, será o percentual
de rendimento que vai oferecer, bem superior
àqueles que têm base na correção monetária.
O presidente da Adecif sr. José Luis Moreira de
Souza, acredita que a elevação dos preços no
ano passado foi a principal razão para a queda
do crescimento negativo dos aceites cambiais.
E mais uma vez frisou que a queda na corre-
ção monetária será o principal instrumento
para a reativação dos financiamentos e emis-
são de novas letras de câmbio, pois também a
indústria está necessitando de medidas urgen-
tes, destinadas a desova dos estoques da pro-
dução de bens de consumo duráveis.

A situação das culturas paranaenses de
algodão, arroz, café, feijão, milho, soja e trigo,
na prlmelra quinzena de janeiro, foi divulga-
das esta semana pela Secretaria da Agricul-
tura, através de relatório do Departamento de
Economia Rural. Assim, foi, por produto, o
desempenho:

FEIJÃO'

Até o presente momento, mais de 60/% da
área destinada à produção desta legumlnosa,
Já se encontra colhida, donde obteve-se produ-tos de qualidade variável entre bom e regular.
No Norte do Estado certa quantidade do pro-duto que Já se encontrava arrancado, mas
ainda no campo, foi atingido por chuvas afe-
tando a qualidade do produto.

Contudo essa quantidade representa uma
porcentagem tão irrisória que não chega a Ins-
pirar maiores atenções. Como costuma acon-
tecer, a comercialização vem sendo efetuada
lentamente, com os mesmos problemas que
lhe são peculiares. Um deles é o preço em
vigor no mercado, que atualmente está abaixo
do preço mínimo em grande parte do Estado.
Tudo leva a crer, que o problema é gerado pela
falta de organização e esclarecimentos dos
produtores a respeito da política de financia-
mento da produção e de preços mínimos.

Acrescido a isso e também contribuindo
para tal está o fato de a produção de feijão
estar sumamente pulverizada advindo de
grande número de produtores com pequena
produção que não dispõem de condições e uma
infra-estrutura para levar seu produto a gran-
des centros de comercialização ou que prefe-
rem, dada a pequena produção, a comerciall-
zação diretamente com atacadistas partícula-
res. E precisamente, desta situação que tiram
proveito os intermediários mantendo os preços
a níveis que lhe são favoráveis:

ARROZ

Com excelente desenvolvimento vegeta-
tivo, a lavoura rizícola demonstra perspectl-
vas de uma produção promissora. O ataque de
pragas e moléstias tem sido insignificante
nunca ultrapassando a faixa normal de IncI-
dência, permitindo dessa forma um custo de
produção razoável.

Em assim sendo, é possível que se repita o
sucesso obtido no ultimo ano agrícola, pelos
rizicultores, quando da comercialização do
produto, levando-se em consideração preço
minimo para esta safra, considerado satlsfa-
tório pelos produtos. No período realizam-se as
operações normais a esta fase, tratos cultu-
rais, não se constatando carência de mão de
obra. O estado geral da cultura é bom, favore-
cido sobremaneira pelas condições meteorolo-
gicas reinantes.

mim Wm^LWW Àwr,
ALGODÃO

A cultura algodoelra apresenta-se em fases
diversas de desenvolvimento de acordo com a
região e as diferentes épocas de plantio.

Lavouras plantadas mais cedo, Já se encon-
tram em fase de floração, como na região de
Londrina, enquanto que outras plantadas mais
tardiamente, caso da região de Maringá,
encontra-se em desenvolvimento vegetatlvo.

Na região de Maringá, ventos frios ocorridos
no final dc mês próximo passado, bem como
chuvas Intensas nestes período têm prejudi-
cado o crescimento e desenvolvimento desta
cultura. O ataque de pragas tem sido Intenso
principalmente lagartas, pulgões e acaros
brancos e rajados. A incidência de moléstias é
violenta, particularmente o "mosaico" estl-
mado em cerca de 10% da cultura, contra apro-
ximadamente 2% dos anos anteriores, além do
ataque generalizado da Mancha Angular. A
disponibilidade de mão de obra é suficiente,
com um custo homem/dia em torno de CrS
20,00 para operações de "carpa" e aplicação
de defensivos.

CAFÉ

A cultura cafeeira encontra-se na época de
frutificação estando os frutos em fase de
chumbinho leitoso e grãos verdes. As práticasagrícolas resumem-se a "carpas", adubação e

aplicação de defensivos, nAo sendo registrados
problemas no que diz respeito à dlsponlblli.
dade de mão de obra para essas operações.

O ataque de pragas e moléstias é finco,
reglstrando-se casos esporádicos de incidência
do Bicho mineiro e Broca do café, que vem
sendo eficazmente combatido pelos cafelculto-
res. O produto da ultima safra vem sendo
comercializado ao preço de aproximadamente
CrS 130,00 por saca de café em coco e CrS 330,00
a CrS 340,00 por saca de café beneficiado. Cal-
cula-se que até fins de janeiro seja atingido o
final da comercialização deste produto, oca-
sião, em que deverão vencer os prazos de
financiamentos de café na tulha. As condições
meteorológicas têm sido favoráveis à cultura.

SOJA

A cada dia que se passa, comprova-se as
perspectivas de uma ótima produção para esta
legumlnosa, na hipótese de permanecerem as
condições climáticas que até o momento lhes
favorecem o excelente desenvolvimento vege-
tativo. A disponibilidade de mão de obra e
defensivos tem sido suficiente não sendo regis-
trado problemas quanto à manutenção da cul-
tura permanentemente limpa. Na região de
Maringá foi constatada a presença de Rlzocto-
nlose. Contudo o ataque não Inspira maiores
cuidados sendo ainda considerado normal o
percentual de incidência. A Região de Casca-
vel tem registrado o aparecimento de praga/
como, lagarta da folha'e broca do colo, tam-
bém consideradas normais.

MILHO
As lavouras de milho acham-se em fases

diversas, indo do simples crescimento vegeta-
tivo ao embonecamento. Nas regiões que mar-
geiam o rio Paraná, principalmente nos muni-
ciplos de Altonia, Pérola e Xambrê, preve-sesafra para fins de Janeiro, embora em pequenaescala. Essa colheita é possível graças às con-
diçòes meteorológicas e principalmente de
temperatura que permitem 9 plantio desse
produto mais precocemente. As condições
meteorológicas reinantes em todo o Estado,
têm favorecido consideravelmente o desenvol-
vimento deste cereal. Não se tem constatado a
presença de moléstias, ocorrendo em pequenaescala, pragas, como lagarta militar e a
lagarta dos milharais.

A disponibilidade de mão de obra para a*operações de capina e aplicação de inseticidastem sido suficiente. Baseado no bom desenvol-vimento da cultura, já se comenta uma produ-çao que poderá ser superior à do último anoagrícola. O produto remanescente da safraanterior está em término de comercializaçãocom um preço médio corrente de CrS 40,00 asaca de 60 quilos.

Pisos é nossa especialidade!
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Pisos nacionais e
TRAGA-NOS A PLANTA DE SUA CONSTRUÇÃO,

E RECEBA AS MELHORES SUGESTÕES, PARA
OS SEUS PROBLEMAS DE PISOS.

importados para pronta
DECOR-LIFE DECORAÇÕES FONES:

RUA SEN. XAVIER DA SILVA, 444 23-0425 24.9113
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aqui vai o nosso IISCO®
(peto menos
de 1974 , é

ADIR ROCKEBACH
AGUILAR JORGE JONSSON
AILODAPAZROSA
AILTONSTAVISKI
ALAIDE MARIAPINTO FILA
ALFREDO D. F. DOS REIS JR.
ÁLVARO CÉSAR DE OLIVEIRA
ALVINAJUDACHSKI AMALFI
ANA CRISTINA ARAÚJO CANET
ANA LIRES KUNZLE
ANA MARIA DE MORAIS
ANAXAGORAS PEIXOTO GUARANI
ANGELINA ROMAO MATTAR
ANGELA MARIA FANCHIN
ANNETE KELLERMANN
ANTÔNIO AUGUSTO DE PAULA XAVIERANTÔNIO CARLOS DA COSTA COELHO
ANTÔNIO CÉSAR C. DE MOURA
ANTÔNIO I. B. SOBRINHO
ARAMIS ANTÔNIO A. FONTANA
ARDEMIA DORIVAL MUCKE
ATHAIDE LEOPOLDO DE ANDRADE MERCER
AUGUSTO SEVERO SEVERO P. MATOS
AYRTON PLAISANDT W. FILHO
BENVINDAZAMPIERI
BERNARDO B. NETO
BEATRIZ MANFREDINI GRAVINA
CARLOS ALBERTO BROTTO
CARLOS ALBERTO RIBAS
CARLOS ANTÔNIO KALINOWSKI
CARLOSCZARNECKI
CARLOS ROBERTO ARAÚJO
CARLOS H. ZIMMERMANN
CARMEM FRANCO LUZ
CARMEM LÚCIA NATEL KOSOSKI
CECÍLIA VOLPATO
CÉLIA MARIA CYRINO BIEKOSKI
CELSO LUIZ CAVIGLIA
CEZAR EUCLIEDS MELLO
CHRISTINE ALTMANN
CLAUDIR LUIZORSATO
CLÁUDIO PORTILHO MARQUES
CLEUZA DUARTE DE OLIVEIRA
CLEUSA DE SOUZA SAMPAIO
CLEISI LUCIE TROVÃO NOGUEIRA
CLÓVIS CAETANO SOARES MAIA
CLODOMIRO P. DA CRUZ FILHO
CRISTINA KOOP GONÇALVES
CRISBETE VIEIRA
CYNTHIA CASTELO BRANCO GRADOWSKI
DARIOBEDUSCHI
DELCI NOGUEIRA RIBEIRO
DENISE CRISTINA TREVISAN
DENISE GUETHS
DENISE KOPROVSKI
DENISE PAULUS DE CAMPO
DEUSDEDIT HIPÓLITO
DINACIRT. CORDEIRO
DIRCE MARIA PORTELLA
DIVA TEREZINHA POLETTI
DORA LÚCIA TRZASKOS
DOMINGA SMEK
DOMINGOS APARECIDO DOS SANTOS
DULCE MARIA GAWLOSKI
EDISON ANTÔNIO GONÇALVES
EDILSON DE OLIVEIRA VIENA
EDITE CANELO
EDSON LUIZ CORREIA
EDSON NAVARRO TASSO
EDWARDJ. S. HARRISON
ELCIMARILIA SANTOS
ELEMARA HARTMANN
ELIANE DE FÁTIMA FIORESTE
ELIANE DO ROCIO ANDRIGUETTO
ELIZABETH G. DE TOLEDO
ELIZABETH HEY
ELOI ERALDO KARAS
EMIDIO ALVES MENDONÇA
ENOI FERNANDES S. MUNHOZ
ESTELA MARISCHAMMA ERBANO
EUDES NEGRI DA ROCHA
EUNICE KAMINSKI
FÁBIO LOPES DE OLIVEIRA
FERNANDES NOLASCO DA SILVA
FERNANDO WOLOWSKI KENSKI
FLÂVIA MARIA CORREI MARTINI
GABRIELA PETRA CLAUDIA B. RUST TIGGES
GERSON A. PROENÇA
GLACI TEREZINHA SCHUGA
GRACIEMA DE MELLO FIGUEREDO
GUILHERME BATISTA DE SOUZA
GUILHERME SEILLER LIMA
HELENA KLINKOWSKI
HELENA AUGUSTO OLIVEIRA FRAEZ
HISSAHI ASOFU
HELENA MARILIA O. VITA
HUMBERTO KESIKOWSKI
IARA DE LOURDES BARLETTO
ILDEFONSO WALTER MICHEL
INEZZAWADZKI
INGRID ELIZABETH JOMKER
IRAJA GALLIANO ANDRADE
ISABEL CRISTINA JORGE
IVAN MOLINARI COMANDULI
IVO FERREIRAP. JÚNIOR
JACKSON LOPES BARBOSA
JAHIRTATSUEMIYAKE
JAIRO TAVARES MONTEIRO
ARIGEC. FILHO
JEANNETE M. N. DE LIMA
JEFFERSON LUIZ PINHEIRO
JOANA DARC BARBOSA LEMES
JOÃO ANTÔNIO MYLLA JÚNIOR
JOÃO ALFREDO BOND MENDONÇA
JOÃO DOMINGOS N. PUPPI
JOÃO FABRISJUNIOR
JOELIMATUKOISHI
JOCEMARY ERN
JORGE RICOBOM
JOSÉ ARNALDO ZUCON
JOSÉ AUGUSTO CAMARGO NASCIMENTO
JOSÉ AUGUSTO TÚLIO
JOSÉ CARLOS MICHELLOTTI
JOSÉ CHADID
JOSÉ E. M. L. SALMON
JOSÉ GOTO JÚNIOR
JOSÉ JORGESENKO
JOSÉ MANUEL CALADO DE OLIVEIRA
JOSÉ ROBERTO WUNDIG
JOSELI KAMINSKI
JORGE LUIZPICININ

é o dizem
claro.)

* k. nossas fichas
ENGENHARIA ELÉTRICA
LETRAS
ESTUDOS SOCIAIS
GEOGRAFIA
DIREITO
MEDICINA VETERINÁRIA
ENGENHARIA QUlMlCA
PEDAGOGIA
ADMINISTRAÇÃO
MEDICINA
COMUNICAÇÕES SOCIAIS
ECONOMIA
DIREITO
BIOLOGIA •
ECONOMIA
EDUCAÇÃO FÍSICA
CIÊNCIAS SOCIAIS
DIREITO
ENGENHARIA ELÉTRICA
CIÊNCIAS CONTÁBEIS
DIREITO
DIREITO
ENGENHARIACIVIL
ENGENHARIACIVIL
PSICOLOGIA
HISTÓRIA
ODONTOLOGIA
CIÊNCIAS CONTÁBEIS
ENGENHARIACIVIL
ECONOMIA
AGRONOMIA
DIREITO
EDUCAÇÃO FÍSICA
LETRAS
PEDAGOGIA
ESTUDOS SOCIAIS
ARTES PLÁSTICAS
EDUCAÇÃO FÍSICA
DIREITO
PSICOLOGIA
GEOGRAFIA
EDUCAÇÃO FÍSICA
FARMÁCIA
CIÊNCIAS SOCIAIS
ESTUDOS SOCIAIS
DIREITO
ECONOMIA
DIREITO
ESTATÍSTICA
DIREITO
EDUCAÇÃO MORAL E CÍVICA
ESTUDOS SOCIAIS
QUÍMICA
ESTATÍSTICA
DIREITO
FÍSICA
PEDAGOGIA
ESTUDOS SOCIAIS
BIBLIOTECONOMIA
PEDAGOGIA
LETRAS
LETRAS
MATEMÁTICA
ESI UDOS SOCIAIS
ECONOMIA
DIREITO
ECONOMIA
ESTUDOS SOCIAIS
ENGENHARIACIVIL
HISTORIA
PSICOLOGIA
AGRONOMIA
HISTORIA
ESTUDOS SOCIAIS
ECONOMIA
LETRAS
ESTUDOS SOCIAIS
CIÊNCIAS CONTÁBEIS
DIREITO
PSICOLOGIA
DIREITO
LETRAS
GEOGRAFIA
HISTORIA
ADMINISTRAÇÃO
DIREITO
EDUCAÇÃO FÍSICA
ENFERMAGEM
ESTUDOS SOCIAIS
LETRAS
ECONOMIA
ESTUDOS SOCIAIS
FfSICA
PEDAGOGIA
ECONOMIA
PSICOLOGIA
FÍSICA
ECONOMIA
ESTATÍSTICA
ECONOMIA
MATEMÁTICA
HISTÓRIA
CIÊNCIAS SOCIAIS
ESTUDOS SOCIAIS
DIREITO
EDUCAÇÃO FÍSICA
ECONOMIA
HISTÓRIA
PEDAGOGIA
DIREITO'PSICOLOGIA
DIREITO
PSICOLOGIA
DIREITO
DIREITO
DIREITO
ECONOMIA
PEDAGOGIA
LETRAS
DIREITO
EDUCAÇÃO FÍSICA
CIÊNCIAS SOCIAIS
GEOLOGIA
MEDICINA VETERINÁRIA
FILOSOFIA
DIREITO
ECONOMIA
ENGENHARIA MECÂNICA
FILOSOFIA
EDUCAÇÃO FÍSICA
LETRAS
GEOGRAFIA

JUSSARA CARTA
JUAREZ DOMINGOS GALLI
JUREMA QUEIRÓS
LAURA JESUS DE MOURA E COSTA
LEDA SANTOS
LEIMIN KOU NAKAMURA
LENISE MEDINA FERREIRA
LENICE DA SILVA
LINCOLN WILLIAM POLICARPO
LUCY B. SANTOS
LUIZ A. C, MOURA
LUIZ AFONSO ANTUNES PATTI
LUIZ ALBERTO CHICHORRO DOS SANTOS
LUIZ ANTÔNIO LAURENTINO
LUIZ ATIR DOMINGUES PIRES
LUIZ CARLOS K. PEREIRA
LUIZ RENATO NATEL DE LARA
LUIZ ROBERTO M. NEVES
MANUEL LUIZ NETO
MARCOLINO PEREIRA CAMARGO
MARCOS C. TOSIN
MARCOS PEDRI
MARIA ADELAIDE PUGLIELLI ARAÚJO
MARIA A. H. ZANARDINI
MARIA A. H. ZANARDINI
MARIA CECÍLIA BONETO
MARIA CONSUELO IZIDÔRO
MARIA ELIZA HENRIQUE SILVA
MARIA EUNICE SABÔIA MONTANHA
MARIA DE FÁTIMA R. CAMARGO
MARIA DE FÁTIMA YUKIKO KATO
MARIA DE FÁTIMA SILVA
MARIA DA GRAÇA RIBEIROPEGO
MARIA HELENA BRANDÃO
MARIA HELENA DE LIMA
MARIA INÊS SOUZA DE PAULA
MARIA JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA
MARIA DE LOURDES A. FIGUEREDO
MARIA TEREZINHA DOS ANJOS
MARIA TEREZINHA DONHA
MARILENE SIMÕES DECKER
MARILZA P BERTOSSONI ALVES MESTRE
MARICLEIA CORREIA
MARIO Al BINE
MARINICE AZEVEDO GIOVANETTI
MARIO DE L. S. OLIVEIRA
MARISA DE PAULA TOEWS
MAURÍCIO ANTUNES
MAURO RODRIGUES MACEDO COSTA
MICHALKOSEIUKIEWICZ
MIGUEL M. DE MATOS
MILTON ROBERTO T. CREMITE
MIRIAN MOREIRA
MOZART PIZZATO ANDREOLI
NAYRCENCI
NEI PRADO DE OLIVEIRA
NEIDE FABRIS
NELSON F. B. FOWLES
NERSI ANTÔNIO ZAMPIERI
NEUSA REGINA SIMIONI
NICOLAU A. FILHO
NILZA PEREIRA
NOELI ELISABET C. L. MORAIS
PAULO CEZAR CORRÊA
PAULO ROBERTO RODRIGUES FERREIRA
PAULO ROBERTO SCHIMIDT
PEDRO R. JÚNIOR
PLÍNIO C. MOREIRA
PRIMO JOÃO SIMIONI
PRIMO MARLO D. BROTTO
RAVILSON A. CHEMIM
REGINA CELI D. BONFIM
RENATO ANTONIOSILVEIRA
RENATO MUZZOLON
REGINA SUELI S. SARI
REGINA WEDHAUSEN BARRETO
RITA DE CÁSSIA S. NADER
ROBERTO CALDAS ALVIM DE OLIVEIRA
ROBERTO N. JÚNIOR
ROBERTO SE RÔDIO SILVA
ROSA HELOÍSA DE OLIVEIRA
ROSANEMIERS
ROSANESALMON
ROSÂNGELA GASPAR
ROSÂNGELA TESSARI
ROSEMARY MARCHESINI
ROSEMARI NASCIMENTO
ROSANA JUGLAIR
ROSAMASUCO KUBOTO
RONEY LAUROJANA
RUBENSBOROS
RUBENS J. NADALIN
RUTHSCHART
SADY TARCÍSIO LANÇONI
SAMIRA SMAKA YVANOSKI
SANDRA REGINA VIEIRA
SÉRGIO DANEGA
SÉRGIO LUIZ FREITA DE ALMEIDA
SÉRGIO MEDEIROS
SÉRGIO MARIO R. KLENTZ
SÉRGIO ROVER BARBOSA
SIDNEI ALBERTO GASPARIM
SILVANA PIMENTEL DE LARA
SYLVIA MARIA M. DE LIMA
SILVIO BATISTA
SOLANGE MINOIF
SOLANGE DE SOUZA
SÔNIA MARA C. KAVALACK
SÔNIA MARIA D. OLIVEIRA
SÔNIA MARIA H. RIBAS
SUELY KUMMER
SUELI DO ROCIO BRANDALIZE
SULIMAR TODT
SUZANA MARIA MAIA
SUZANE NADIR BONSE
TELMA T. HIRANO
TEREZAGONÇALVES
TEREZA LUIZA MACCORINI
TEREZINHA V. SKOLIMOSKI
TOCHIHARU MASSAKI
VÂNIA DA LUZ ALVES CORDEIRO
VÂNIA MARIA SOUZA DA VEIGA
VERA L. GOMES MUSSI
VICENTE HAILTON MENEGHETTI JÚNIOR
VICENZOSALOMONE
VILMA KUCKEL
VIRGÍNIA CONSTACE TRAUCZINKI
WALDEMAR SARNES NETO
WALKYRIA GLUZSZYNSKI
WELINGTON S. OLIVEIRA
WILSON L. BORTOLI

camoes

GEOGRAFIA._
CIÊNCIAS SOCIAIS
PSICOLOGIA
CIÊNCIAS SOCIAIS
DIREITO
LETRAS
LETRAS
PEDAGOGIA
EDUCAÇÃO FÍSICA
PEDAGOGIA
FILOSOFIA
COMUNICAÇÕES SOCIAIS
LETRAS
PSICOLOGIA
CIÊNCIAS SOCIAIS
ESTATÍSTICA
ECONOMIA
FÍSICA
HISTÓRIA
DIREITO
GEOGRAFIA
ADMINISTRAÇÃO
DIREITO
DIREITO
PEDAGOGIA
ESTUDOS SOCIAIS
DIREITO
COMUNICAÇÕES SOCIAIS
PEDAGOGIA
PEDAGOGIA
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
PEDAGOGIA
CIÊNCIAIS SOCIAIS
DIREITO
LETRAS
PEDAGOGIA
GEOGRAFIA
PEDAGOGIA
LETRAS
PEDAGOGIA
PSICOLOGIA
PSICOLOGIA
LETRAS
DIREITO
PSICOLOGIA
ESTATÍSTICA
ADAMINISTRAÇAO

EDUCAÇÃO FÍSICA
DIREITO
ECONOMIA
ECONOMIA
AGRONOMIA
DIREITO
ESTUDOS SOCIAIS
ENGENHARIA QUÍMICA
ESTUDOS SOCIAIS
ECONOMIA
MEDICINA
ECONOMIA
ADMINISTRAÇÃO
ESTUDOS SOCIAIS
ESTUDOS SOCIAIS
DIREITO
MATEMÁTICA
ARTES PLÁSTICAS
FÍSICA
DIREITO
ECONOMIA
ECONOMIA, ijni ...- u .V. .-,-
MATEMÁTICA
ESTUDOS SOCIAIS
ECONOMIA
GEOLOGIA
ESTUDOS SOCIAIS
MATEMÁTICA
ESTUDOS SOCIAIS
DIREITO
ENGENHARIACIVIL
PEDAGOGIA
ESTUDOS SOCIAIS
ECONOMIA
PEDAGOGIA
LETRAS
PEDAGOGIA
ESTUDOS SOCIAIS
ESTUDOS SOCIAIS
DIREITO
DIREITO
ADMINISTRAÇÃO
MATEMÁTICA
GEOLOGIA
PEDAGOGIA
PSICOLOGIA
ESTUDOS SOCIAIS
PEDAGOGIA
AGRONOMIA
HISTÓRIA
EDUCAÇÃO MORAL E ClVlCA
ECONOMIA
EDUCAÇÃO MORAL E ClVlCA
ECONOMIA
PEDAGOGIA
ADMINISTRAÇÃO
DIREITO
PEDAGOGIA
PEDAGOGIA
PEDAGOGIA
ESTUDOS SOCIAIS
FARMÁCIA
PEDAGOGIA
ESTUDOS SOCIAIS
ESTUDOS SOCIAIS
GEOGRAFIA
LETRAS
ECONOMIA
BIBLIOTECONOMIA
ESTUDOS SOCIAIS
LETRAS
AGRONOMIA
ARTES PLÁSTICAS
GEOGRAFIA
PEDAGOGIA
COMUNICAÇÕES SOCIAIS
LETRAS
FILOSOFIA
QUÍMICA
ENGENHARIACIVIL
CIÊNCIAIS SOCIAIS
ENGENHARIA FLORESTAL
ADMINISTRAÇÃO

aprova e «Hmproifa
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POSICIONAMENTO

Athayde de Carvalho

PRÊMIO JORNAL DO
COMERCIO

Segunda-feira última, foi reall-zada a conclusão do julgamentodos melhores anúncios produzi-dos em 1974 pelas agências de
propaganda do Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul.Trata-se de uma promoção lnstl-
tuída pelo dinâmico Cauby Sil-veira (o Cannon da Propaganda)
e patrocinada pelo "Jornal do
Comércio" de Porto Alegre.

Esse julgamento vale como
prévia para o "Prêmio Colunls-
tas", de âmbito nacional, que serealizará em março, na aprazl-
vel Florlanópollss.

A comissão julgadora foi um
atêntico júri técnico, que reuniu
os "cobras gaúchos da Comuni-
cação, tais como Eloy Terra
(MPM), Nelson Pinto (Martins& Andrade), Sérgio Gonzales
(MPM), Luis Augusto Gama
(Standard), FIávio Teixeira
(Símbolo), Barbosa Lessa (Mer-
cur), Marino Boelra (Marca),
Luiz Coronel (Exltus) e João
Henrlaue Barth (Marca).

Nesse certame participaramagências de Curitiba, Joinville,
Blumenau, Florianópolis,
Caxias do Sul e Porto Alegre,
num total de 14. Foram inscritas
446 peças, distribuídas em diver-
sas categorias. Eis, pela ordem,
os diplomas conferidos:

1» — MPM Propaganda, Porto
Alegre: 10 diplomas.

2» - BESCON Serviços Técni-
cos de Comunicação, Florlano-
polis: 8 diplomas.

3» — Martins & Andrade,
Porto Alegre: 7 diplomas.

4* — Mercur Publicidade,
Porto Alegre: 6 diplomas.

5» — Associados, Curitiba; A.
S. Propague, Florianópolis, e
Marca, Porto Alegre; 4 diplo-
mas.

6» — Múltipla e P. A. Z., Curi-
tiba: 3 diplomas.

7» — umuarama, Curitiba;
Publivar e Símbolo, Porto Ale-
gre: 2 diplomas.

8° — Lema, Curitiba, e Public,
Florianópolis: 1 diploma.

ABoutiqueleaMiróRebelb
_, promcweumgesfiledemodasecclusivo; Você.

Ns. í>^

O COTEJO
ENTRE AS NOSSAS
Conforme o critério

da comissão julga-
dora, mais de uma
agência foi contem-
piada com diploma
dentro da mesma
categoria de peça
publicitária. Por
exemplo: na catego-
ria Melhor Promocio-
nal de Produto, nove
agências receberam
diplomas idênticos.
Apenas três catego-
rias tiveram apenas
um premiado, cada:
Melhor em Promoção
e Venda de Produto
Industrial, que foi
vencida pela Mar-
tinas & Andrade;
Melhor Jingle, Mercur
Publicidade; Melhor
Stop, Publivar, e
Melhor Cartaz Interno
(In Door), ASSOCIA-
DOS PROPAGANDA.
Vale o destaque em
caixa alta.

Agora vejamos a
posição das nossas
agências entre si, que
é o que interessa:

ASSOCIADOS - 4
diplomas

Melhor Promo-
cional de Produto:
campanha do ICM,
para a Secretaria da
Fazenda.

Melhor de
Varejo: folheto, para
Boutique Léa Miro.

Melhor em Ven-
das de lm oveis:
folheto Condomínio
G utem berg, pa ra
Habitação S.A.

Melhor Cartaz:"Festival Aéreo", para
a Cia. Souza Cruz.

MÚLTIPLA - 3 diplo-
mas

Melhor Institu-
cional de Empresa:
campanha comemo-
rativa aos 20 anos da
COPEL - Cia. Para-
naense de Energia
Elétrica.

Melhor de'
Varejo: campanha de
vendas para a Ótica
Boa Vista.

Melhor em Ven-
das de Imóveis: anún-
cio "Passarinho",

para a imobiliária
Cidadela.

P.A.Z. - 3 diplomas
Melhor Institu-

cional de Empresa:
campanha para a
Construtora Naipí.

Melhor Relatório
de Diretoria: Relatório
de Diretoria de 1973,
do Badep - Banco de
Desenvolvimento do
Paraná S.A.

Melhor Peça Pro-
mocional: folheto
para o Curso Positivo.

UMUARAMA - 2
diplomas

Melhor Mensa-
gem de Festas: filme"Canção de Natal",
para o Banco Bame-
rindus do Brasil.

Melhor Comer-
ciai Filmado: filme"Cama de Gato", para
o Banco Bamerindus
do Brasil. <

LEMA - 1 diploma
— Melhor Anúncio

Com Menos de 60
cm/col.: campanha
para o Supermercado
Senff.

Para alegria dos
colegas comunican-
tes premiados,
informo que as peças
vencedoras serão
expostas no MUSEU
DE ARTE MODERNA
de São Paulo, a partir
do próximo dia 27. E
de Io a 8 de março
estarão em exibição
na Capital catari-
nense, por ocasião do
Encontro dos Publici-
tários que a Associa-
ção Catarinense de
Propaganda está pro-
gramando. E para
completar, o "Jornal
do Comércio" realiza-
rá, posteriormente,
uma expôs ição
pública dos trabalhos.

O pessoal da Umua-
rama me mandou tre-
chos de seus filmes.
Solicito que me reme-
tam fotos de sequên-
cias de fotogramas,
ampliadas e em P&B.
Assim será possível
publicá-los, aliás com
sobra de méritos.

Este foi um Posicio-
namento especial, em
homenagem à afir-
mação da propa-
ganda do Paraná
como criativa e téc-
nica. Parabéns a
todos vocês, da Asso-
ciados, da Múltipla,
da P.A.Z., da Umua-
rama e da Lema.

Caça à ma fadara do mestre
A policia conseguiu elucl-

dar ontem o crime que vltl-
mou o professor de Palsa-
glsmo Árlel Clovls de Assun-
ção Miranda, faltando agora
apenas a prisão da mulher
apontada como assassina e o
encontro de,Impressões dlgl-
tais no vello anteontem loca-
llzado. O Volkswagen do pro-fessor fora deixado onde
havia sido encontrado, na
rua Engenheiro Rebouças, a
fim dp servir de Isca para
aonnhar o elementi, que o
estava dirigindo.

Ontem pela manhã, agen-
tes-do Cope efetuaram a sua
prisão, quando ele fora apa-
nhar roupas brancas que
mandara lavar em um
lavanderia localizada
defronte ao conhecido Hotel
Carioca, no cruzamento'das
ruas Marechal Florlano com
Almirante Gonçalves. Nes-
tas roupas os pollclasl já
haviam encontrado resíduos
de sangue, que provável-
mente pertençam a Ariel'.

Este Indivíduo, que tra-
Java calça clara, camisa

estampada e sapatos pretos
(cuja Identidade a Policia
solicitou náo fosse divulga-
da), contou que o professor
fora morto por uma sua
Irmã, de nome Ana Maria,
moradora à rua Prudente de
Morais fora seduzida por
Ariel, mediante promessasde casamento. Como o pro-
fessor de paisagismo resol-
vera casar-se com outra,
ela; enciumada, decidiu
matá-lo. E para confundir a
Policia levou pertences e
dinheiro da vitima, Inclusive
seu carro.

Gado: Outra gang
Desbarata uma segunda gang de ladrões de

gado, que ultimamente vinha agindo nos municípios
circunvizinhos de Curitiba. Nas primeiras informa-
ções prestadas pelos componentes do bundo às
autoridades, relataram o furto dc quarenta cabeças
de gado, que após serem sacrificadas eram vendidas
u um açougueiro estabelecido no bairro do Juvevê. '

A prisüo dos marginais foi realizada por agen-
tes da Delegacia de Furtos dc Automóveis, quandoos mesmos procuravam efetuar a prisüo dc três indi-
vlduos que haviam roubado dois veículos, um
Opala vermelho e uma Variant marrom, para reali-
zarem assaltos.

O primeiro assalto realizado pelo trio ocorreu
no bairro de Santa Cândida, sendo vitima a mulher
Rita Lcdesmann, moradora a rua 50, casa 39 -
Boqueirão. No segundo assalto, um dos ladrões tra-
vou violenta lula com o cobrador Geraldo Ramos,
do Expresso 54, que se encontrava estacionado no
ponto final da linha de Santa Cândida. O cobrador,
com auxilio do motorista Alices Gomes dos Santos,
conseguiu arrebatar um revólver de calibre 38 das
mãos do assaltante, que por sua vez conseguiu levar
a importância de 150 cruzeiros.'

LADRÕES DE GADO
Diante destas duas denúncias o titular da DFA,

Luiz Fernando Artigas, passou a comandar pessoal-
mente as diligências para localização dos perigosos
assaltantes. Duas equipes foram organizadas para a
localização dos marginais. A equipe composta pelos
agentes Capote, Alexandre e Vidal, quando se
encontravam na Vila Guarani, trafegando pela
antiga estrada que liga Curitiba-São Paulo, avistou,
saindo de uma estradinha, um Opala vermelho.
Pensando tratar-se dú veículo que estavam procu-rando, sairam em sua perseguição. Os ocupantes do
Opala tentaram fugir em desabalada carreira,

porém foram perseguidos e detidos após alguns
quilômetros dc correria.

Os ocupantes do veiculo foram identificados
como sendo Ivo dos Santos D'Avila c o açougueiro
Leonidas Simões Cordeiro. Interpelados do motivo
que tentaram fugir da policia, não souberam expli-
car, razão pela qual foi realizada uma revista no
carro, sendo encontrados aproximadamente 400
quilos dc carne no interior do porta-malas.

AUTUADOS
Após intensos interrogatórios, Ivo e seu com-

panheiro acabaram confessando haverem abatido
nu fazendu Taguari, localizada na altura do quilo-metrô 361 da rodovia BR-116, de propriedade de
Renato Dalcol, dois bois. A carne deveria ser ven-
dida para João Schirse, proprietário da Casa de
Carne Santa Rita, localizada na avenida João Guai-
berto. O açougueiro foi detido e acabou confes-
sando haver adquirido dos ladrões aproximada-
mente 40 cabeças de gado abatido para revenda.

O capataz da fazenda Taquari esclareceu às
autoridades policiais que os dois bois abatidos pelos
ladrões valiam aproximadamente 50 mil cruzeiros,
sendo que um obteve o primeiro lugar na Exposi-
çüo-Feira do Parque Castelo Branco, realizada em
1968.

O marginal Ivo d'Avila era encarregado
de abater o gado roubado no próprio local, o que
fazia em apenas 40 minuto^. A carne era vendida
para o açougueiro por 10 cruzeiros o quilo. O vei-
culo usado para o transporte das reses abatidas era
um Opala vermelho, placa AI-9960, de propriedade
do açougueiro. Contra o trio existem suspeitas de
praticarem outros roubos dc gado ainda não escla-
recidos pelas autoridades da Delegacia de Furtos e
Roubos, onde os mesmos foram autuados cm fia-
grante c recolhidos ao xadrez, á disposição da Jus-
tiça.

O detido disse ainda que
sua Irmã, após a prática do
crime, viajou para as praias,
devendo estar hospedada em
uma casa, em Matinhos.
Agentes seguiram para o
litoral, a fim de tentar locall-
zar a garota. A Policia estra-
nhou a Ingenuidade, tanto da
criminosa como do seu Irmão
que, mesmo sabendo que o
veiculo do professor vinha
sendo objeto de Intensa pro-
cura, continuaram a usá-lo
pelas ruas de Curitiba, dei-
xando no seu Interior Inclu-
slve objetos pessoais.

O Volkswagen do profes-
sor íol ontem gulncnado e
recolhido ao pátio do Centro
de Operações Policiais, onde
os peritos da Policia Téc-
nica, segunda-feira, deverão
procurar impressões digitais
da criminosa e do seu Irmão,

que servirão de prova no
inquérito.

DELEGADO
As buscas para a captura

da assassina somente foram
iniciadas durante a tarde de
ontem, pois a maioria dos
agentes do COPE estava
empenhada em outra dül-
gência, efetuada em Adria-
nópolls, para a captura de
Jutiano Prestes, que matou o
delegado de Polícia "Roma-
Uno Floravante durante uma
operação de desarmamento
realizada em um baile
daquele município.

Somente depois de efetua-
rem a captura do matador
do policial é que os agentes
deslocaram-se para o litoral,
a fim de procederem ãs bus-
cas, visando a localização da
assassina do professor de
paisagismo.

RESULTADO
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a partir de

Não sofra mais com o calor. Ponha um arcondicionado Admirai em sua vida queninguém é de ferro. As Lojas HM nãoesquentam sua cabeça na hora do pagamentoPlanos especiais para você ter o verão maissuave do mundo.
Consulte, sem compromisso, nosso
Departamento especializado.
Grátis: levantamento de carga térmica

cruzeiros
mensais,
sem entrada.

e^ uu uuiu Uj

70 LOJAS DO Rio GRANDE À GUANABARA

<m*

-rr- ¦ mffc^üh^i'-



ntarlo do Paraná - Domingo, 26/01 /?s __ i, Caderno Local — 9

O Banco Central do Brasil tornou pública a
decisão do CMN, de 19.11.74 (Res. 312), na
forma do art. 9", da Lei 4.595, de 31.12.64, a
tabela de fixação das novas bases de rernüne-
ração obrigatória dos serviços prestados pelos
estabelecimentos bancários, bem como aque-
les que serão objeto de convênio entres as par-tes: a instituição financeira e a empresa de ati-
vidádes complementares ou subsidiárias,
inclusive as de turismo, cartão-de-crédito
administração de bens, "bureaux" de compu-
tação e armazéns gerais; de recebimento de
contas deenergia, gás, água, teleforíeeoutros.

Cobrança - de cheques a serem compensa-
dos pelo próprio ou outra agência do mesmo
estabelecimento na mesma ou em outra praça- Nihil; de cheques através de correspondência
e cobrança de titulos, notas de seguro, de titu-
los descontados, caucionados ou recebidos, a
qualquer titulo, em garantia de operação de
empréstimo: por documento cobrável pelo
próprio banco, em suas agências na mesma
praça, CrS 4,00; idem em outra praça, CrS
5,00; idem por correspondentes, CrS 6,00.

Cheques - de viagem, sobre o total emvalor, 6,08,; mais sobre cada grupo de 10 che-
quês, CrS 3,20. Suspensão de pagamento decheque, por unidade, CrS 3,00. Fornecimento
de talonário, por cheque, CrS 0,20; de cheques
avulsos, por unidade, CrS 1,00.

Recebimento por conta de terceiros - car-
nês e assemelhados, por unidade, CrS 20,00;
bilhetes de seguro, por unidade, CrS 0,20.

Trasnferência de fundos - de fundos inter-
bancários, na mesma praça e entre capitais
dos Estados, Nihil; idem demais Municípios,
dentro ou fora do mesmo Estado (tarifa máxi-
ma), 0,08/,; ordens de pagamento, ou de crédito,
na mesma praça, nihil; em outra praça, sobre
cada operação, 0,16'"-.

Se o banco mantiver contas inativas de
depósitos à vista, por periodo de 180 dias de

Notícias jurídicas e outras
Painploiia a Grlsard
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estagnação 3 s SM (do maior vigente no Pais) e
se ele expedir segundas vias de aviso de lança-
mento (cópias), o seu custo será de CrS 2,00 e
pela elaboração e atualização de ficha cadas-
trai, para efeito de empréstimo, CrS 50,00.

oooOOooo
Pela Lei 6.147, de 29.11.74, ficou instituído,

a partir de 1" de dezembro do ano passado, o
abono de emergência de 10%, incidente sobre os
salários reajustados nos termos da legislação
salarial, durante o periodo compreendido
entre lv de janeiro e 30 de junho de 1.974. Tam-
bém ficou instituído o abono, no mesmo per-centual, incidente sobre os níveis do salário-
mínimo vigente, considerando-se como anteci-
paçáo do próximo aumento dos níveis do SM. ODecreto n" 75.045, de 5.12.74, aprovou a tabelade valores do abono de emergência. Por suavez, a Portaria n" 128, de 16.12.74, publicada noDOU de 20.12.74, o ministro da Previdência eAssistência Social, resolveu:

- A partir das contribuições referentes a
dezembro de 1974, o abono de emergên-
gia instituído pelos arts. 6.0 e 7.o da Lei
n.o 6.147 74, será incluído no salário de
contribuição.

Para efeito das contribuições devidas
ao INPS e demais contribuições por ele
arrecadadas, os limites máximos do
salário de contribuição referentes aos
arts. 224 e 287 do RRPS, aprovado pelo
Decreto n.o 72.711, de 6.12.73, continua-
rão a ser calculados com base no
maior salário rninimo vigente no Pais,
sem acréscimo do abono de emergên-
cia.

- O abono de emergência constante da
tabela aprovada pelo Decreto n.o
75.045 74m será computado para o cál-
culo de salário-famllia a que se refere
o art. 110 do RRPS.

- Osalário-maternidade, a ser pago pela
previdência social na forma da Lei n.o
6.136, de 7.11.74, será acrescido do
abono de emergência.

- O auxlllo-natalldadeeoauxillo-funeral
continuarão a ser pagos de acordo com
o disposto nos arts. 97 e lOs do RRPS,
sem acréscimo do abono de emergên-
cia ao seu valor,

- Para o cálculo da renda mensal ml-
nimo prevista no 4.o do art. 50 do
RRPS, o salário-mlnimo será acres-
cldo do abono de emergência, na base
dos valores constantes da tabela a que
se refere o Item 3, qualquer que seja a
data da concessão do beneficio.

- Os beneficios e manutenção de valor
superior ao mínimo serão acrescidos
de 10 do sei valor, sem as frações cons-
tantes da tabela referida no Item 3.

Sugestões Literárias nos envia, através da
J. ühignone, a edição de novembro de 74 da
obra de Antônio Macedo de Campos - Do
Conhecimento e da Execução no Processo
Civil. O Autor é Juiz do Tribunal de Alçada de
São Paulo e professor de Direito Judiciário
Civil. São comentados os artigos 1^ a 795, do
CPC, referentes ao Processo de Conhecimento,
acompanhados de tabela de prazos e formula-
rios. Conciso e objetivo na abordagem dos
temas, o Autor examina e procura dirimir
aspectos ainda obscuros do diploma novo, que
acaba de comemorar o seu primeiro ano de
vigência.

oooOOooo
O problema de ensejar ou não a duplicata

não aceita mas acompanhada da prova da
entrega da mercadoria ação de execução con-
tinua.dando cuidados aos exegetas. O Simpósio
de Processo Civil, realizado no Rio de Janeiro,
sob o patrocínio da Associação dos Magistra-
dos Brasileiros, e da Universidade do Estado
da Guanabara, por sua Terceira Comissão,
justificou o seguinte: Somente a duplicata
Aceita é titulo liquido, certo e exigivel, nos ter-
mos do artigo 586, do C.P.C. Considerou a
Comissão que a inclusão da duplicata entre os
títulos executivos extrajudiciais suieita sua
cobrança inteiramente ao rito da ação previstano Código, assim revogada a parte processualda lei n.o 5.474 68, inclusive o 13 o art; 15 da alu-

dlda lei. E elucidativo, nesse sentido, o acór-
dão proferido pelo STF do Rec. Extr. n.o
78.057, relator o eminente Ministro Luiz
Gallotto (DJU de 29.3.74, pág. 1.883).,Em con-
seqüência, recomendou a Terceira Comissão,
em seu titulo IV: Ao art. 585, I — O artigo
cogita da duplicata aceita, assim revogada a
parte processual (art. 15) da lei 5.474 68.

Essa recomendação, foi baixada por maio-
ria de votos dos membros da Terceira Comis-
são, da qual participava o Des. Ary Florênclo
Guimarães, como seu presidente.

oooOOooo

Jurisprudência - Direito à Imagem - Uso
de fotografia de campeão mundial de futebol,
para fim publicitário, sem autorização. Em
recurso a que negou provimento, à unanimi-
dade, decidiu o TJ da Guanabara, na apelação
26.108 (DJG de 11.11.74): A suplicada, ao usar
a fotografia do campeão mundial de futebol,
fê-lo consciente da importância dos heróis
desse esporte. Por que não usou a fotografia de
um campeão de bola de gude? E que sobre-
tudo, no Brasil o futebol tem uma Importância
imensa para o povo. As vitórias em escala
mundial do selecionado brasileiro deram ao
povo uma euforia de que tinha necessidade,
sobretudo nos anos de austeridade econômica
indispensável ao aumento sustentado do pro-duto nacional bruto, de modo que de sete em
sete anos possa esse produto dobrar à custa de
imensos sacrifícios. De sorte que não pode ter
indenização desprezível a usurpação da ima-
gem de um jogador de futebol brasileiro, três
vezes campeão do mundo. Nem pode tal Inde-
nizaçào situar-se em nível subjetivo quando
existe no processo uma base objetiva para a
indenização, qual seja o contrato de publici-dade anteriormente firmado entre o autor e a
agência que representa os produtos da
empresa S.P.A. S.A.. Um grande Jogador defutebol como Jalrzinho é tão Importante para o
povo brasileiro como Kantou ou Heldegger
para um estudante de filosofia na Alemanha.
Tais nomes, tais imagens, não podem sertomados em vão, nem a troco de nada.

Como homenagear
uma indústria que faz 50 anos,

sabendo que o seu nome
é General Motors ?

•sjyr'- _i_tt_H_B3-S-_B^-H - MmMmu^MuMl i>_jii_hui_ <

i_3flR_s_tótf¥*' ''' ' ¦,; ¦ ¦*'"' J ': ' ;isViV** '•'V.AVv^itir.V^ " S_e_3
I \) :" «kJ*oB fl " V 

''¦'''¦'¦' '\.';.'*';''>'¦'"¦'' "'"''' '¦_'-"" -.' *¦ '1 7Jj-f*. 7K'', , !

:i ¦ '.¦'¦'"¦ ;'!,;7'7-.:'. ú ¦ .'¦ ,, ' 
'•',..'V "¦.''.¦''*'." ,-, ¦ . -J Ê". > i."_,; /ÀStii''iu.-í.»vií»'. '/. ¦¦¦"'!

'' ¦ ¦ '¦'i1---; ¦¦•'• "- •¦'¦'• ¦'¦'•¦' '"¦ r" ¦¦'¦'¦ ¦ :'i -7'7;177 u s_Y|ií'n_ 
líiV.-i ¦_..**> (ci*li!l*l *a_jTi.** " !

[í9lÉÍ'JBl ..^¦Hft-ft-twUr^ - ' í'*^*-'ic ¦¦..¦¦¦. B91

¦¦¦¦'7-7.'.':\h-- ¦ :.--''¦'l,:.rh bW-HhIBm _ti-7"' - - ¦ 
'-"'^t^_^_B-5-H-Mi{P->IiI*Kt»ÍHIJl-»T"-K»IK.i-8-i-ÍE 

BMESSSSR-'7, 'M'*l&ffiB_-lft8-HB8-8

H.MtfSfflKriTiiwflBF^JB-i

Hh_^k_Li^_mm___1m_S_B| _^P"^^^ F£V._iÍ_9_a_^^_i_l

I ¦¦.'.¦¦'¦"' ,,"'¦"':¦¦ .1,7 ¦'¦' 
ia!;_'¦¦ fíVíVíliifVH1 ^ s '--Jp^vv ,-¦' ,:- i

H—llw)!Mi ¦gWtiiWi^u^^JM»aJ_-B_!IIIMWW|LLIIil
)

iwiBawiiMiWipilMI



10 — Local

J^&gJ^ÉiMÉ^ ÍÉ»ÍÍÉir*^ÍBSIiM

Diário do Paraná - Domingo, 26/01/75 — 1? Caderno J

Beirute, a cosmopolita capital do Líbano, pais que trocou o fran-
ces pelo inglês.

Líbano:
O povo que adotou nova língua

Sim. o Líbano mudou a sua língua oficial
quer queiram quer não os filhos cio Líbano espa-
lhados por este Brasil inteiro e demais países cio
mundo: de outra parte, um quarto de século é
muita coisa para um emigrante libanês se ausen-
tar da sua pátria e voltar novamente ao seu paísde origem querendo encontrar tudo como o dei-
xou: é impossível explicar para os queridos patrí-cios radicados aqui entre nos e para outros povos
que se interessam pelo Oriente Médio, mas há
uma diferença delevante. e para dizer a verdade.
eu sofri o impacto dessa transformação, e é como
se fosse um brasileiro emigrado para fora e vol-
tando depois de 25 anos ao Brasil de sempre paravêr e ouvir com seus olhos e ouvidos, seu próprio
povo falando outro idioma que nâo é o Português.
e isto aconteceu de surpresa com todos os libanê-
ses que deixaram o seu pais há mais de um
quarto cie século e que só voltaram agora parauma visita à pátria e aos parentes e queridos.

ESTADOS UNIDOS
VERSUS A FRANÇA

Quando nas minhas relações cotidianas
entre amigos e nas reuniões de sempre, deixei
transparecer (sem o querer) c meu background
de conhecedor da lingua francesa: e quando
alguém reclamava, eu dizia: "mas é claro, somos
um povo bilingüe, e sempre o Francês ao lado do
árabe cotidiano..."

Como eu podia imaginar que o meu povohavia mudado a sua lingua oficial isto enquanto
eu lutava por dias melhores neste Brasil de norte
a sul. como podia imaginar que o povo libanês, o
meu povo, havia trocado a sua lingua e assim sem
mais nem menos, trocaram o Francês pelo Inglês.
Tentei por diversas vezes saber o motivo ou moti-
vos daquela troca, mas era em vão, e três sema-
nas após a minha chegada descobri que o povo
em geral ignorava a lingua francesa, a língua quefoi por longos anos a lingua oficial do Líbano; mas
após uma enquete feita por mim mesmo, des-
cobri que todos os que nasceram ae 1947 para cá.
ignoram por completo a língua francesa, a não
ser as moças e rapazes que estudam nos colégios
e universidades francesas como o Colégio de
BESANÇON e o SACRÉ COEUR. de outra parte os"coroas" velhos em geral, ainda conservam os
traços intelectuais franceses e como é natural,
agradecem sempre com um leve "merci" e um
hreve "aurevoir". são, os conservadores "Des
temps merveilleux" da pátria libaneza.

UM NOVO CICLO DE
PUBLICIDADE E BEM ESTAR

Como mudou o ciclo da vida no Libano&
será que os Estados Unidos tinham dedo nisso?
ou é vontade própria de um povo que sem mais
nem menos decidiu trocar a sua lingua que era
para uma grande parte do povo libanês o seu
orgulho nacional, por putra lingua completa-
mente diferente. Ninguém no Líbano consegue
responder a uma simples pergunta de um imi-
grante libanês que acabou de voltar à sua velha
terra de origem, mas a realidade libanesa conti-

nua a mesma, um pais livre para os perseguidos e
amantes da liberdade, um pais sem fronteiras
onde 70 por cento de sua população atual são
estrangeiros de todas as partes do mundo, queencontraram ali. paz e proteção para seu capital
ou o seu trabalho conforme o caso. e onde vivem
sossegados protegidos pela lei do COMÉRCIO
LIVRE, pois para um comerciante no Líbano, só
terá que pagar a taxa de publicidade da tabuleta
na fachada de sua loja uma vez por ano para a
prefeitura, mas é taxa realmente insignificante, é
só. este é o imposto que pagam no Líbano sobre o
próspero comércio de milhões e milhões de clóla-
res anuais.

Mas no que toca á publicidade, há atual-
mente, mais de 80 firmas de publicidade nacio-
nais e internacionais, e por sinal, agora o perso-nagem que domina a propaganda na imprensa e
na televisão do Líbano, nâo é mais nem menos
que o próprio PELE: Pele atualmente é persona-
gem central e todos os libaneses já sabem muito
de sua vida mercê a rodagem em larga escala de
filmes sobre a sua vida.

A GUERRA FRANCO-NORTE AMERICANA
QUE NÃO FOI DECLARADA

Quando eu parti do Líbano, as coisas eram
chamadas com diferentes nomes do que são chá-
madas agora: A máquina de escrever era
DACTYLO mas agora ninguém a conhece por este
nome. pois o seu nome atual é TYPEWRITER. As
escolas erarnçhamadas ÉCOLES mas agora são
SCHOOLS. Os sapatos eramSOULIERS mas agora
quem disser esse nome é capaz de levar uma surra
pois o nome atual dos calçados é SHOES

Se um emigrado libanês chegar hoje ao
Líbano, não vai acreditar o que seus olhos vão ver
e seus ouvidos vão ouvir, é a transformação do
século na antiga Fenícia e assim como os fenícios
mudaram ou trocaram a sua língua para o árabe,
assim seus descendentes trocaram a língua fran-
cêsa pela inglesa. O interessante da história que1/4 de século atrás havia ódio acentuado contratudo o que diz Americano por parte de uma
grande porcentagem do povo Libanês, comoentão se explica essa transformação'" Os
p0Fp£,Srn,LAban0 

3g0r-a Sâ0 chamados a geração
NvmiM U igeraÇa° MARLB0R0 ou geração
DORES HF pSfT"16 CABELUDOS e CANTA-DORES DE PNEUS, eles sentem ciúmes de auemala francês diante deles e tentam imitá-lo aper-tando_ os seus lábios, mas quem não aprendeutrances de criança será considerado caso perdidodepois que cresceu e tornou-se homem.

Para descobrir o segredo da transformação
do LÍBANO, é preciso tempo, e assim, como o
paradeiro dos remanescentes dos Fenícios per-manece enigma, assim a transformação inteira
do povo libanês permanecerá por muito tempopor¦E Aum enigma, mas, para mim, "É A GUERRA NÂO
DECLARADA ENTRE OS ESTADOS UNIDOS E A
FRANÇA QUE FOI TRAVADA EM SOLO LIBANÊS
NA SURDINA E QUE NINGUÉM SE LEMBROU DE
NOTICIAR..."
Mourad Abi Farah

Historiadas Jorge Luiz Fontoura

O PARLAMENTARISTA

DA VELHA GUARDA

Talvez uma das coisas mais interessantes
que a feira de artesanato e antigüidades (queacontece todo o domingo na Praça do Relógio dasMores) reserve aos seus freqüentadores seja a
presença de Luis Ignácio Domingues. que depoisde ouvirmos falar concluiremos que é uma teste-munha viva da própria história da República bra-

v sileira. em especial, dos tumultuosos aconteci-mentos da República Valha. Ele, que assina sema-nalmente artigos em que busca contar "tudo o
que viu" para a desesclarecida juventude brasi-leira em função da dificuldade da bibliografia
especifica, se define como um jornalista queporem nao parou aí, sendo também professor de
parapsicologia. yoga. sociologia, filosofia, che-
gando ainda ao campo da astrologia onde éfamoso, principalmente na imprensa carioca porter anunciado por duas vezes à luz dos astrosassassinato do presidente norte-americano Ken-nedy. Filho de militar e pai de militar, não sededicou em especial à carreira das armasembora tenha feito o Colégio Militar de Porto Ale-

gre.Como ele mesmo salienta a sua ativa partici-pação na vida política brasileira se deu em virtude
da sua posição de atuante jornalista, pelos seus
30 anos de atividades na imprensa carioca, inclu-
sive sido diretor da Associação Brasileira cie

Imprensa. Após ter deixado o Colégio Militar de
sua terra natal passou a aspirar a Faculdade de
Direito: porém ligando-se a Oswaldo Aranha parti-cipou de maneira atuante nas revoluções de 1930
e 1932. como oficial do Estado Maior da Coluna
do General João Francisco, participando dos
combates de Quatingá do Rio Jacaré, Salto
Grande e outros.'Nesse intermeio é que viu des-
pertar a vocação jornalística: "em 1932 falaram
em São Paulo para eu escrever tudo o que eu
tinha visto e sabia... é o que venho fazendo desde
então". Quando trabalhando no "Diário Carioca",
viu o jovem, então. Carlos Lacerda iniciar-se no
jornalismo que o alcançaria às esferas políticas.

Em 1942. em plena Segunda Guerra. Domin-
gues. chefiou a Seção de Investigação e Pesquisa,
órgão especializado em contra-espionagem queagia estritamente vinculado aos serviços secretos
da Inglaterra, Estados Unidos, e França. Ocu-
pando relevante cargo na década de sessenta, foi
assessor de Imprensa do Instituto Afro-Asiático
do Ministério das Relações Exteriores. Em termos
políticos se define como um parlamentarista con-
Vicio, "coerente com os ideais de minha juven-
tude estudantil e política". Seguindo os postula-
dos de Silveira Martins, diz-se um verdadeiro"maragato" da velha-guarda de vez que foi prócer
do Partido Libertador do Rio Grande do Sul.

Depois de tudo .isso. se você gosta de histo-
rias. chega lá na Praça. Ele tem muitas histórias e
o que é importante,ele as conta.

Trote!
rompllia

Du Academia Feiiii
O PAI NOSSO ó a primeiro ora-

ção que aprendemos,
Como <|i»! Gvocotivas, suns pula-

vriiü, todas, vum inseparáveis riu
docu olhai materno 6 da BÒnoridado
siiíivu du primeira vo«r que ouvimos

Quando repetimos "Pai nosso
(im; nsiaiü no Cúu." pensamos om
uma inteligência lúcida e em tena
bondade infinita

Acreditamos que o Pai. pos-
suindo lotai discorhimonto,
conhece os nossos pensamentos,
sente as nossas emoções

Díii. ü(juca-se a nossa faculdade
de autocrítica,

E concluímos Feli/ ó aquele
que é severo para consigo, mesmo
Esso. analisa as próprias Intensõos
t; modera os (justos"santfficado seja vosso remo o

Ai. louvamos o que é puro e
totalmente bom

E sonhamos imita-lo!
Sonhamos
Mas ó tão difícil!

Venha a nós o VOSSO reino u
soia a VOSSA vontade na teria
como no Céu "

Pressentimos que a Divina von-
iode condu/ á perfeição

E. em nós. recrudoce o anolo de
elevação

Desejamos intensamente progre-
dir. evoluir, subir

Contudo, o que muitas vezes nos
falta, ú a forca de vontade

Poióm. poi quo esta ORAÇÃO no
início de minhas palavras?

Por que ouso proferi Ia quando
desejo me dirigit ao povo de Curi-
tiba. do Paraná e do Brasil?

Faco o porque essa ORAÇÃO
vem de envolta com todas as fibras
de nosso ser, desde que aprende
mos a falar Muitas vezes, sinto a
sem que diga. sem que a pronuncie

Hoje. a enuncio para que haja
comunicação Quero falar com o
povo de minha teria e de meu Pais

E. rezei para me acalmar, para
encontrar as palavras certas que
devo dizer

Rezei porque o assunto é tjrave
Gravissimol

Requer ação coii|unta Ação inte-
ligente. calma, serena

O pão nosso de cada dia. nos
dai ho|e"

Neste pedido há o desejo de
yozar saúde perfeita Saúde que
proporcione a manutenção da sub-
sistência

Saúde mental, para que ha|a
compreensão, sabedoria Aptidão
Equilíbrio emocional, paia que ha|a
discernimento c espirito de iiistiça
Saúde fisica para a realização das
tarefas

E. quando pedimos, paia nós. o
pão de cada dia." não olvidamos
que o próximo tem as mesmas
necessidades

Mas. quem é o próximo'
E aquele que está mais ou menos

na mesma faixa de atividades
No caso dos jovens, dos astudan-

tes. dos universitários, o próximo é
um colega, qualquer, veterano ou
calouro

Portanto, filhos de Deus. não pre
indiquem o próximo, não mutilem
sua integridade

Deixem que ele prossiga normal-
mente fazendo |ús ,10 pão de cada
dia

Não lhes arrebatem os meios de
subsistência, e de piogresso. e de
evolução o de permanência entre
nos

Perdoai as nossas dividas, como
nós as perdoamos aos nossos deve-
dores "

Ai. é a hora do exame de cons
ciência

E pergunto à minoria exaltada de
veteranos, se procuraram avaliar
seus atos' Se mediram suas atitu-
des Se agiram para com os seme
lhantes. como se fosse em causa
própria?

Como. segundo espero, possuem
inteligência normal e alguns conhe-
cimontos. poderão reconhecer seus
erros

E ficarão horrorizadosl
Ficarão espantados depois de

passada a hora trágica da tentação
E alguns, os que conservarem

vestígios do virtudes, suplicarão
Perdoai-nos Senhorl Não nos dei
xeis cair - novamente - em tenta
cão; livrai-nos do mal. assim se|a"

E nós dizemos Amparai-os. ilu-
minai-os. Senhor.'

Sob a magia do PAI NOSSO,
oração que aprendi no berço, dos
lábios de minha Mãe. oração que
em todos os momentos do minha
vida associei a sua figura magnífica,
exemplo de retidão e de fé inabalá-
vel, consegui, passo a passo, entrar
no assunto que ora me domina,

abordar o motivo imperioso que total
mente absorve minha emoção e
meu pensamento 0 TROTE AOS
CALOUROS

Ano após ano venho me afligindo
pelo que acontece e os tornais noti-
ciam. Ató. de moites. em anos
anteriores, deram nos ciêncial

Meu Deusl Como isso é possi-
vel?l...

E. não estamos na era da pedra
lascada

Lesões corporais que permane-
ceraml

E. visão perdidal.. Irrecuprada
Cegueiral
Isso é muito grave Gravíssimo
Faltam-me. os vocábulos para

dizer o que sinto
Faltam-me. porque, pela ética

que sempre norteou minhas atitu-

dos, não posso proferir as uxpros.
soes exatas, as quu o espetáculo
horrível requoi

Ainda bem quo encontrei a
seguinte nota em um |omol de Curi
tiba "O roítor Theodócio Athòrino
condenou pessoalmente a forma
violenta mino foram aplicados os
notes aos calouros de 75 Disso
quo 

"esses 
atos sáo reprováveis

porque contrariam o nível Intolec-
tual que se atribui aos vetei,mus da
Universidade", mas aiuntou que"elos 

devem ser analisados isolada-
mente e não como fenômenos do
conjunto "

Então, aceitamos que é uma
minoria E. responsabilizemos essus
elementos

Sim. é inexplicável a maneira
agressiva com que essa mal fadada
minoria de veteranos ¦ recebe os
esperançosos calouros que, cheios
de puro idealismo para as realiza
cões futuras, ingressam na Univor-
sitiado

Trazom, os novos, imensa alegria
a aquecer-lhes o coração o a
ustampar-se-thes no olhar pela vito-
ria conquistada

Conquistada com sérios estudos,
longas vigílias e mil insuspeitãdòs
sacrifícios

Felizmente, os veteranos doso-
rionlndos constituem uma minoria

É uma minoria mal formada e
mal informada, oriunda de
ambiente impróprio

Age violentamente Desrespeita
personalidades

Impõe o direito da forca Agride)
Destarte procura acalmar ins-

tintos primitivos.
Cultuo as boas tradições No

entanto, penso que as más devem
ser banidas

A repetição de um mau uso
nâo o explica, não o justifica O
TROTE tom, progressivamente
ganho requintes de perversidade

Aparecem os instintos a solta E
repetem se os mais funestos espe-
táculòsl

Verdadeiro retrocessol
Porém, insisto Os que se nos afi-

guram ser sádicos flageladores,
são. Graças a Deus. uma aberração
independente do conjunto universi-
tono formada por estudantes dos-
pidos de inteligência que, nada
assimilam e. apenas, aprendem
verbalmente, de memória,
alguma coisa, muito pouca, pou-
quísstma

Esses jovens, tão mal servidos de
mentalidade, não são tão culpados,
como parecem Não compreendem
o mal que causam

São irresponsáveis
Não se habituaram a pensar
ü talvez, mesmo que o quises-

sem. nao seriam capazes de acio-
nar o pensamento.

Se guardarmos os nomes dos
desatinados promotores dos nosci-
vos TROTES, verificaremos que,
mais tarde, na idade madura esses
diríamos para as coisas projudi-
ciais, permanecerão com mentali-
dade infantil. serão sempre
medíocres.

Guardemos seus nomes, apenas,
para estudo de personalidades

Poderão prestar serviço às pes-
quisas de psicologia

Lamento sobremodo, o ocorrido,
porque Tenho muita fé nos jovens

É JUSTO CONFIAR NOS
JOVENS, é o titulo de uma tese que
defendi com grande confiança

E lepito Os que se descami-
riham, constituem minoria

Como tudo o que é bom.calmo,
sureno e organizado, pode passar
despercebido polo silêncio envol-
vonto. passamos a ver. apenas o
que degenera em tumulto

Poi isso é que vemos. logo. as
coisas erradas

Estas são gritantes Forem Inco
modam

Perturbam
E, revoltam
Sou deslumbrada pela grandiosi

dade da Obra Universitária
Em minhas memórias que vem

de 1912. quando Victoi do Amaral
ii Nilo Cairo fundaram, em Curitiba,
a Universidade do Paraná, acompa
nho com admiração e carinho a
obra gigantesca que |á completou
GO anos E exulto ao ver. ainda,
entre nós. um notável colaborador
dos fundadores o Dr Arthur Mai

„opi'.H dos Símios
nina de Lctru.s du Paraná

tins Franco, lúcido como sempre
foi

E, agora, quando no Paraná se
miei» o quo sorá A OBRA DO SÉ
CULO. NO MUNDO, a Usina do
Itaipu, vejo. com alegria, que, no
Pavilhão do Hidráulico, du Centro
Politécnico da Universidade, cons
truiram a miniatura do que será a
monumental realização

É |usto que. du Curitiba, da pri
meira cidade Universitária do Brasil.
parta, o HUMANIZADOR EXEM
PLO

Neste Ano Santo, de 1975. neste
Ano da Mulher, do amor ao pró
ximo. da compreensão total, vamos
agir em benefício du Coletividade

Como mãe. como professora que
lecionou- durante 33 anos e como
presidente da Academia Feminina
de Letras do Paraná e. ainda, corno
membro das Associações Culturais
e Assistenciais de nossa terra, con
vido a MULHER paranaense. MAE.
PROFESSORA. LÍDER DE QUAL
QUER NATUREZA ... DONA DE
CASA, para comigo, (fizerem Ahol
ao TROTE infligido do maneira
violenta, por certos veteranos aos
inofesos calouros Aos sofridos
calouros Digo sofridos porque os
calouros vêem. no mínimo, de um
ano de estudo intensivo, de preocu-
pacões. de aflições

otei

Depois, chegam os dias du. |)rvas Ambiento novo. diferente p
fossorus novos Coleqas dèsconhJ
cidoa

E o policiamento dos
nusl

Outio dia vi no jornal a fotogrnr,,
da Missa, rezada em intenção do«
vostibulíindos

Sentados nos degraus do /vill1r
mocas o moços, da idade que clovin
sor da alegria soturnos, abatido.
arrasados

Uma tristeza contagiantel
Sem lor nenhuma legenda

entendi tudo
Houve a comunicação
Ern facu daqueles rustos tristos

chorei
Chorai solidária com todos 0s

pvons bons. idealistas, ompreendo
dores

O que mais aflige o vestibulando
ó o número mínimo de vagas, com
parado á Intensidade do candidatos

Termino este apelo ao bom
senso o à sonsibihdade dos meus
patrícios, principalmente ao Cora-
cão da MULHER que será mão. avó
ou irmã (to, |ovens estudantes
pedindo lhe que, do hó|e om rlianto
sem cossar. condene a prática
violenta du TROTE

Neste Ano Santo precisamos
extirpa Io

j U DOCUMENTO ESSENCIAL PARA TODOS

í|| PARA MENORES E ADULTOS PREPARAMOS TUDO 'stII- cobramos apenas as fotos e taxa bancária - §S \
\ |FOTO MULLER '. TRAV. OLIVEIRA BELO, 16 í
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CINEMA
Luiz Afonso Burlgo

Woody Allen escreve, atua
e dirige "O Dorminhoco"
Woddy Allen é sem qualquer sombra de dúvi-

das, uma das melhores descobertas engraçadas, ou
a única atualmente, que consegue fazer rir na
indústria de cinema americano. A seu favor existem
vários triunfos entre eles ser descendente ou discí-

a pulo de um honesto cômico do mesmo cinema,
Charles Chaplin, segundo, não seguir a linha comer-
ciai de outros tantos atores cômicos que fazem
vários filmes por ano e sim apenas, um filme cada
dois anos, e ainda como Carlitos faz de seus traba-
lhos um comentário crítico de certos aspectos da
atual sociedade em que vive.

Longe de ser um humor piegas e ridículo ouainda repetido como acontece com outros cômicos
(vide a repetição de Jerry Lewis ou o insonso e malacabado humor de Lando Buzzanca) Woody conse-
gue ser original em todas as cenas que aparece etem a seu favor ainda, os diálogos inteligentes
ágeis, realmente engraçados, direto e inspirado*
num estilo realmente próprio.

Passando da televisão, onde escrevia pequenashistorias, para o teatro com "Sonhos 
de um Sedu-

tor onde dirigia e interpretava, mais tarde rotem-zou o texto para o cinema, realizando assim um dosmelhoresfilmes de.setenta e três exibidos aqui nacidade nao sem antes de ter feito "Um AssaltanteTrapalhão e depois "Bananas" 
e "Tudo o que VocêSempre Quis Saber Sobre Sexo" (estes dois últimosS) dos eternos inéditos aqui no

Em "Play it Again Sam", Woody Allen tenta
aprender as mágicas lições de Humphrey Bogart de
como^ conquistar mulheres, levar sensualmente ocopo a boca, ou usar imasculamente uma capa de
gabardine e chapéu e para isto assiste "Casabian-
ca" diariamente. Não consegue aprender, mas
passa a ter como anjo-de-guarda e conselheiro o
próprio fantasma de Bogart.

Sempre incompreendido e atrapalhado, suas
confusões são antes de tudo possíveis e Allen teve a
brilhante idéia e foi o primeiro roteirista americano

àa usar a nostalgia como tema, coisa que se fosse

posta em prática agora, não teria nem a metade
da graça.

Considerado um dos melhores filmes do ano
passado pela critica carioca e paulista (Sleeper) "O
Dorminhoco" é o quarto filme escrito e o segundo
dirigido pelo autor numa excelente sátira, talvez aos"Zardoz" "No Ano 2020", "Planeta dos Macacos" e"Travessia 

para o Futuro", nos quais diretores e
roteiristas tentam ser os futurologos do mundo,
também à técnica de congelar cadáveres para res-
suscitá-los num futuro distante.

Nas suas doideiras lembrando os Irmão Marx,
Milles Monroe dormiu por duzentos anos numa
cápsula congelada sendo despertado por um casal
de cientistas que defendem uma causa qualquer.Impressionado com tudo que vê, ele foge misturan-
do-se a vários robôs programados e recebe o nú-
mero quatrocentos e quatorze indo servir de robô
doméstico. Ajudado pela sua patroa ele passa a
viver o dia a dia do ano dois mil cento e setenta e
três, onde apesar de toda a tecnologia ainda possuias mesmas fobias americanas de hoje com todo
mundo adaptado ao sistema.Do clarinetista neuró-
tico que era em setenta e três, quando não voltou de
uma operação que se submetera e foi congelado,
Monroe logo aprende a defender-se do meio
ambiente, colocando abaixo todos os conceitos de
cultura, religião ou civismo, e a própria tecnologia
com a qual ele obriga-se a conviver.

Rico em detalhes hilariantes, gags, e as vezesate incompreendidas pela maioria, temos aqui amelhor comédia satírica deste inicio de temporadacinematográfica.

Dianne Keaton, já conhecida de "Sonhos de umSedutor , na qual Woody via a mulher ideal, e'agoraa poetisa e mocinha desta história. A música etrilha sonora e interpretada pelo próprio WoodyAllen na clarineta, acompanhado pela Banda deJazz of Preservation Hall e a New Orleans Funeraland Regtime Orchestra. No Rivoli um programapara os apreciadores de coisas inteligentes e bem

Todas as táticas são usadas por Woody Allen
para escapar do mundo futurista onde vai parar
deoois de ter dormido SZUD anos congelado numacápsula.

Woody Allen exce-
lente ator cômico
consegue em
Dorminhoco" satiri-
zar até um ex-presi-
dente dos Estados
Unidos, num filme
Inteligente e bem

elaborado.
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Max Web
Ideologia e método
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Para compreendê-lo mais profundamente,
em seus alcances e limites, é necessário levantar
a "estrutura significativa" de sua obra dentro das
condições históricas por ele vividas e encontrar a
passagem que abrange todas as passagens con-
trárias conferindo-lhe umidade cientifico/filosó-
fica (V. Lucien Goldman),
ê-lo mais profundamente, em seus alcances e
limites, é necessário levantar a "estrutura signi-
ficativa" de sua obra dentro das condições his-
tóricas por ele vividas e encontrar a passagem
que abrange todas as passagens contrárias con-
ferindo-lhe unidade científica/filosófica (v Lucien
Goldman).

Weber estudou as teorias da Administração,
mas dentro de conjuntos práticos organizados,
em particular a burocracia, pois pressentia a
vinda do nazismo e de todo processo de burocra-
tização (tanto no Ocidente quanto no Oriente)
que estamentalizaria a sociedade de classes. Ele
representa os limites da consciência possível da
burguesia alemã, sendo um dos redatores da
Constituição de Weimar que foi reação à predo-miPicia prussiana que levou à I Guerra Mundial.

No Pós-Guerra a crise econômica determi-
nava um clima de insatisfação geral e movimen-
tos políticos de massa do operariado (os gruposSpartacus) eram liderados pro Rosa Luxme-
burgo. A semelhança da França de Blanc,
tomada pelo Bonapartismo, em nome do campe-
sinato e da Itália de Gramsci, tomada pelo fas-
cismo a Alemanha foi tomada pelo nazismo.

O "caminho alemão" Karl Smith) utilizava
desempregados vindos á cidade do meio rural,
cuja aspiração era a ascensão sócio/econômica
que esperavam alcançar através dos partidos da
ordem e repressão. Segundo Harold D. Lasswell eDaniel Lerner: "os administradores nazistas
representam a ascensão do plebeu homens nas-
cidos e criador nas baixas camadas sociais —a
posição de alta referência, por meio do processorevolucionário."' O solapamento da política parlamentar deWiemar pela política nazista de rua foi possívelà medida que, como coloca Weber em seus "tex-
tos políticos" a burguesia era uma classe quetinha o poder econômico mas não tinha amaturidade política". Por outro lado os efeitosda crise econômica, inflação, desemprego, ver-
gonha nacional no plano interno e relações inter-nacionais instáveis, redundaram no empobreci-
mento da burguesia mas sem se proletarizar e
portanto, visando a vinda de um novo César.'

O "lumpenproletariado" 
empregado nos par-tidos da ordem e repressão se especializou na

política de rua, se subdividindo em agentes duma
política da palavra" e "política da violência"

sendo coordenadas tais atividades, pelos adminis-tradores nazistas e imbuídas duma simbologia
própria.
. A Repúblima de Weimar tinha falhado, comotambém os sindicatos, não proporcionando ásmassas plebéias (categoria diferente de proleta-nado) nem o trabalho nem o senso de direção-em conseqüência disto foi fácil para o movi-

.mento nazista se tornar o porta-voz do descon-tento das massas plebéias. Junto à insatisfação
das massas, o fato de nenhuma classe ser hege-mônica trouxe à delegação do poder à burocra-cia (classe Junker) dando-se o culto ao EstadoOarranco industrial alemão deu-se em condi-
çoes de burocratização e conseqüente tecnifica-
Çao, da política.

Na realidade, na Alemanha, nunca se realizouo Estado liberal por causa da insuficiente maturi-dade política de sua burguesia nacional que viviacondições históricas específicas e de atraso emrelação à Inglaterra onde a resposta à Revolu-
çao Industrial foi a Economia Polítiea Clássica ea França onde a resposta aos processos revolu-cionários em curso foi a política dos socialistasutópicos.

Neste contexto histórico, enquanto Spengler
pregava o prussianismo como força que irir sal-var Alemanha, Weber é o último representante

da burguesia liberal, assumindo grande impor-tancia seus textos políticos, onde alerta sobre os
perigos do nazismo e da burocratização Deacordo com M. Tragtenberg Weber representa as

Carmen Nicolussl Broli
contradições de Alemanha como um todo e as
contradições da burguesia alemão ao nível inter-
nacional.

Pelo subdesenvolvimento das condições his-
tóricas de Alemanha dava-se o superdesenvolvi-
mento da reflexão filosófica pois seus teóricos
pensavam sobre o que acontecia nos outros pai-ses ou fechavam-se na reflexão metodológica:
Simmel, von Wiese, Hegel, Marx. Nesta tradição
Weber estabelece o método dos "tipos ideais"
retomando o Idealismo alemão.

Os ideal-tipos são construídos levando até
suas últimas conseqüências, deforma unilateral,
determinados aspectos da realidade, cuja esco-
lha depende de valores, não existindo objetivi-
dade na ciência, mas apenas rigorosidade de lin-
guagem a partir de determinados pontos de vista
que são socialmente determinados de acordo
com a posição do sujeito do conhecimento no
objeto, suas aspirações e valores. Lembrando o
Historicismo de Freyer: "só 

pensa sociológica-
mente quem quer socialmente"...

A ciência é construida em ruptura com o
senso comum, pelo estudo da singularidade de
determinado momento histórico especifico, se
bem que em termos formais e, portanto, deshis-
toricizando os conceitos que assumem um nível
de abstração ultraformalista, considerando os
efeitos não ao nível das representações mentais
e aspirações dos agentes mas ao nível do sistema.

Por outro lado, a "neutralidade axiológica" é
a reprodução, na ciência, da idelogia liberal do
Weber (= passagem que concorda todas as pas-sagens contrárias), seus ethos liberal consiste
em : - individualismo, igualdade, — tolerância. Onihilismo dele frente aos valores nega a possibi-lidade duma herarquização das ciências em ter-
mos de alcances explicativos e leva ao Relati-
vismo que se revitaliza irracionalismo neokan-
diano e à crise da República de Weimar.

Todavia, em termos de método, valiosa é acontribuição de Weber na crítica do Positivismo,
(v. 

"A ilusão positivista de uma ciência sem pres-suposições" e "Sur la Theorie de la ciencie").
Apesar de ser o iniciador da Sociologia empírica
e instrumental, com: 1) migrações rurais, 2) con-
dições de trabalho e adaptação do operário às
inovações técnicas, 3) análise do conteúdo de
jornal; tal método de pesquisa estendeu-se àÁustria onde foi retomado por JKurt Lewin em
termos de "dinâmica de grupo"; a pesquisaempírica foi transplantada para os E.U.A. como
conseqüência da instauração do nazismo.

Para Weber o erro fundamental do Positi-vismo é a incompreensão da esoecificidade
metodológica das Ciências Sociais frente às Ciên-cias Naturais (v. Michel Lowy) cujas característi-
cas sao:
1) Caráter histórico dos fenômenos sociais, tran-sitónos, perecíveis, sujeitos a ser transforma-

dos pela ação dos homens.
2) Identidade parcial entre sujeito e objeto doconhecimento
3) Os problemas sociais são expressão de pontosde vista antagônicos das diferentes classessociais.
4) Implicações político-ideológicas da teoria

social: o conhecimento da verdade poderedundar em conseqüências diretas na luta declasses.
Além disto, nega toda unilineàridade do pro-cesso histórico que não se daria em termos de

passagem do tipo "comunidade" 
para o tipo "so-

ciedade" como Durkheim afirmava em termosde solidariedade mecânica e orgânica, mas deforma possibilística, isto é: irrascionalista deacordo com as tensões presentes no momentohistórico especifico de determinada sociedadehumana, se abrindo um conjunto de possíveis
hUM>ntr°l 

SOb/e ° futuro' cuia realizaçãodepende do confronto das forças presentes.Através de Weber somos alertados a des-cobrir a ideologia subjacente presente em todateoria, pelo sistema de escolhas operadas emrelação ao objeto, relevante, aos paradigmas, aométodo, apesar das afirmações ingênuas de cer-tos autores sobre uma pretensa objetividade naciência.
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José Carlos Pace, com o Brabham, larga na quinta posição.

Hoje o Grande Prêmio
de Interlagos
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os últimos lançamentos para a sua

TEMPORADA DE PRAIA! i^,r-

CAMISETA TECIDO "TOALHA"
Variedade de desenhos
aplicados, própria para o
verão!
De 49,00 por 39,00

a vista!
OU COM O 1" PAGAMENTO
2 MESES APÓS A COMPRA!

O SEM

SANDÁLIA EM
COURO solado de
borracha, modelo
ventilado!
De 78,00
Por 63,00

a vista!
OU COM O 1" PAGAMENTO
2 MESES APÓS A COMPRA!

JAQUETA DE BRIM
RÚSTICO-Moda Jovem!
De 130,00
por 105,00 a vista!
OU COM O 1" PAGAMENTO
2 MESES APÔS A COMPRA!

SV

W

BERMUDA EM TERGAL
Vários modelos e padrões!
De 58,00 por 47,00 a vista!
OU COM O .-' PAGAMENTO
2 MESES APÓS A COMPRA!

I5 PAGAMENTO 2 MESES APÓS A COMPRAíi

Sá
TOUCA PARA BANHO
Com flores plásticas!
De 67,00 por 54,00

a vista!
OU COM O 1" PAGAMENTO
2 MESES APÓS A COMPRA!

CHAPÉU ACRÍLICO
Próprio para praia!
De 57,00 por 46,00

a vista!
OU COM O Io PAGAMENTO
2 MESES APÓS A COMPRA!

VESTIDO EM JERSEY
Estampado, com alças!
De 97,00 por 78,00

a vista!
OU COM O 1" PAGAMENTO
2 MESES APÓS A COMPRA!

TOALHA DE PRAIA
KENNEDY BAHIA
Lançamento!
De 58,00 por 47,00

a vista!
OU COM O 12 PAGAMENTO
2 MESES APÓS A COMPRA!

BOLSA PARA PRAIA
Plástica!
De 29,00
por 23,00 a vista!
OU COM O 1" PAGAMENTO
2 MESES APÓS A COMPRA!

SHORTSEM
BRIM HELANCA
De 72,00
por 58,00 avista!
OU COM O 1? PAGAMENTO
2 MESES APÓS A COMPRA!

SHORTSEM HELANCA
FORRADO
Padrões e modelos variados!
De 44,00 por 35,00

a vista!
OU COM O ia PAGAMENTO
2 MESES APÓS A COMPRA!

LENÇÓIS CASAL E
SOLTEIRO
Coloridos, em várias
tonalidades!
De 43,00
Por 35,00 a vista!
OU COM O lá PAGAMENTO
2 MESES APÓS A COMPRA!

MAIO LYCRA
ESTAMPADO
Busto franzido,
frente única!
De 237,00
por 189,00

a vista!
OU COM O íe PAGA-
MENTO 2 MESES
APÓS A COMPRA!
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CALIFÓRNIA
BRONZr
(Bronzea' ff!?SÍSSJLMAXFACTOR!

•»i , apçnas

'¦ i -"

BRONZE
(Protetor após,
sol)
Helena "
Rubinstein! ;
Apenas ;L

NUDE
BRONZE
(Geíéia .
Bronzèàdüra)
Helena
Rubinstein!
Apenas
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DO RIO GRANDE À GUANABARA

Emerson Fittipaldi dever'
largar na terceira posição
hoje, em Interlagos, e j0S(
Carlos Pace na 5', depois dor
últimos treinos de ontem, nr
circuito. O melhor tempo é rj(
Jarrier e Ronnie Petersot
ficou com a pior colocação.

JARRIER. O LÍDER
A exemplo do nue acontecei

nos treinos para o GP rj'-
Argentina, há duas semanas
Jean-Pierre Jarrier desde qutentrou na pista loi sempre cmais veloz. A estabilidade üí
seu Shadow era perfeita e n.
curva 1, após a reta dos boxes
a mais rápida do circuito de
Interlagos, notava-se a sue
diferença sobre os demais: i
curva e feita por todos etT'
quinta marcha, mas poucc
antes de sua entrada os piloto:
desaceleram. Mas a desacele
rada de Jarrier era minima c
ele fazia a curva a mais de 30(
quilômetros por hora em perfeita segurança.

Enquanto Shadow preto de
Jarrier ia melhorando a cada
volta o seu tempo até estabele-
cer o novo recorde extra-ofi-
ciai de Interlagos. nos boxes os
comentários eram de se imagi-
nar as dificuldades que as
equipes terão em derrotar 3
Shaclow caso Ronnie Peterson
resolva deixar a Lotus, for-
mando a combinação de pilote
mais veloz no carro mais
veloz.

Na pior das hipóteses crecordes de quase todos os cir.
cuitos pertencerão a Petersor
— dizia um mecânico da
Brabham.

Quando Don Nicholson vii
os tempos oficiais de Ronriif
Peterson. acima de 3 minutos
estava convencido de que c
piloto sueco nâo tinha mais
nenhuma disposição de correi
pela Lotus, e afirmou:

— Estamos ainda em nego
ciações. Peterson correrá pel;Lotus domingo, mas é possive
que na Africa do Sul já estej;
sentado no coD}iit do Shadow
Esta é a nossa esperança.

OS TEMPOS
Foi o seguinte o resultado

oficial do treino de ontem, em
Interlagos. e a classificação
corresponde à ordem de lar- _
gada. no GP de hoje.

lü) Jean Pierre Jarrier.
iFrança. UOP Shadow,
2m30s340,

2o) Carlos Reutemann.
Argentina. Brabham.
2m31sO0Ò;

3a) Emerson Fittipaldi. Bra-
Sil, McLaren. 2m31s010;

4o) Nikki Lauda. Áustria,
Ferrari. 2m31sl20:

5o) José Carlos Pace. Brasil.
Brabham. 2m31s590;

6°) James Hunt. Inglaterra.
Hesketh. 2m31s700:

7°) Clay Regazzoni, Suiça.
Ferrari. 2m32s290;

8°) Jody Schekter, Africa do
Sul. Tyrrel. 2m32s470;

9C) Jacky Ickx. Bélgica.
Lotus. 2m33s200:

10°) Tom Pryce, Inglaterra.
UOP Shadow. 2m33s240;

11°) Mark Donohue. Estados
Unidos. Penske:

12°) Jochen Mass, Alemã-
nha, McLaren:

13°) Patrick Depallier,
França, Tyrrel;

14°) John Watson. Irlanda.
Surtees:

15°) Graham Hill, Inglaterra,
Lola:

16°) Mario Andretti. Itália,
Veis Parnelli;

17°) Arturo Merzario. Itália,
F. Willians:

18°) Jaques Lafitte. França.
F. Willians.

Nas últimas colocações fica-
ram Wilson Fittipaldi Jr.. com
a sua Copersucar Fittipaldi:
Rolf Stommelen, com sua
Lola: Mike Wilde, com uma
BRM: Vitorio Brambilla. com
uma March; e Ronnie Peter-
son, com sua Lotus.

CURSO DE
ÁRBITROS

Visando a formação de Jui.
zes e cronometristas para P
Torneio Brasileiro Infanto-Ju-
venil de Natação, em disputa
do troféu "Júlio Delamare". a
Federação de Desportos Aqua-
ticos do Paraná realizará, a
partir de amanhã, um Curso
de Juizes e Cronometristas de
Natação.

Para tanto, a entidade aquá-
tica, que tem a responsabiü-
dade de organizar o magno
certame, está convocando os
alunos da Escola de Educação
Física e Desportos, inclusive os
que ingressaram este ano.
para que façam o curso. Aos
participantes que realizarem o
curso e cumprirem o estágj0
durante a competição serão
conferidos certificados.
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A entrega das ruas José Ritmeyer e Júlio César Ribeiro abrem a série deinaugurações, que vão até o final de março.

Mais 31 obras até
o final de março

0 prefeito Jaime Lerner entregará à população, a partirdo dia 30 próximo, um total de 38 quilômetros de novas ruas
asfaltadas na cidade, (afora os 70 quilômetros do POP) den-
tro de um programa onde constam 31 Itens, abrangendo
obras do setor viário, educacional, meio ambiente e cultural

O programa de inaugurações será iniciado às 11 horas
da próxima quinta-feira, com a entrega das Ruas Ritmeyer e
Júlio César Ribeiro de Souza, ambas integrantes da ligação
entre bairros Sul/2. A José Ritmeyer, com 670 metro de exten-
são. entre a avenida Salgado Filho e o canal do rio Belém
beneficia o Jardim das Américas e Vila Hauer. enquanto a
Júlio César Ribeiro de Souza, com 690 metros, entre o canal
do rio Belém e a avenida Marechal Floriano, também atenderá
àqueles dois bairros

No dia primeiro de fevereiro, o programa prosseguecom a entrega das novas 16 unidades do ônibus expresso, des-
tinados à ampliação da frota do sistema de transporte de
massa de Curitiba nas linhas Norte e Sul. Os novos carros
apresentam pequenas alterações visando maior conforto e
segurança dos usuários.

ASFALTO

No setor viário, o programa de entrega de obras inclui a
inauguração, ás 11 horas do dia cinco de fevereiro, da rua
João Rodrigues Pinheiro e prolongamento, com 3.900 metros
de extensão, ligando a Estrutural Sul à Cidade Industrial. E a
primeira via da Conectora/1 (no total são cinco conectoras
com três vias cada. formando um total de 15) que. a exemplo
das estruturais oferecerão opções ao tráfego lento, transporte
de massa e tráfego rápido em paralelas de sentido único. Essa
rua beneficia os bairros do Capão Raso. Nossa Senhora da Luz
dos Pinhais e Barigüi.

No dia 25 de fevereiro, será inaugurada a rua Rodolfo
Bernardelli. com 725 metros de extensão, entre o canal do rio
Belém e a Avenida Salgado Filho. Integrante da ligação entre
bairros Sul/3, essa via beneficiará diretamente bairros do
Uberaba e Boqueirão. Também da ligação Sul três será entre-
gue, neste dia. a Rua Cel. Luiz José dos Santos, trecho de
3.850 metros, entre o Rio Belém e a Rua Francisco Derosso,
beneficiando Boqueirão e Xaxim.

Dia 27;as 11 horas, o prefeito Jaime Lerner entregará
mais três ruas de ligação entre a Estrutural Sul e a Cidade
Industrial; José Rodrigues Pinheiro e prolongamento, com
2 650 metros de extensão (Conectora/1); João Bonat e prolon-
gamento. com 4.160 metros de extensão (conectora/2) e
Pedro Gusso e prolongamento, com 3.935 metros de extensão
(conectora/2).

Beneficiando as vilas Fani. Lindóia e bairro do Portão.
no dia três de março, será entregue a avenida Wenceslau Braz,
com 6.500 metros de extensão, entre a avenida Santa Bernar-
dete e Via Marginal à BR-116, integrante da ligação entre bair-
ros Sul/l. No dia seguinte será inaugurado a pavimentação da
rua Brasilio Itiberê, com 1.125 metros de extensão, entre a
João Negrão e Avenida Centenário. Essa rua liga os bairros
Rebouças e Capanema e constituir-se-á. juntamente com a
rua Engenheiros Rebouças, num esquema binário para o trá-
fego naquela região da cidade. .

TENGENCIAL NORTE

A Tangencial Norte, uma grande ligação entre os bair-
ros da zona Norte da Cidade, totalizando quase 25 quilome-
tros de extensão entre a BR-116 e a Rodovia do Café, será
inaugurada dia 11 de março, às 11 horas. Além das ruas já
entregues no começo de 1974 (Toaldo Túlio, João Falarz,
Domingos Strapasson, Saturnino Miranda,Holanda, México e
Avenida Nossa Senhora da Luz), a Tangencial é formada pelas
novas ruas asfaltadas, que são:

João Gava. com 1.150 metros, entre Mateus Leme e
Eugênio Fior (Abranches/ Cruz do Pilarzinho); Eugênio Flor,
com 100 metros, entre JoãoGava e São Salvador (Abranches/-
Cruz do Pilarzinho); São Salvador, -com 480 metros, entre
Eugênio Flor e Domingos Antônio Moro (Abranches/Cruz do
Pilarzinho): Fredolin Wolff. com 5.400 metros, entre Domin-
gos Antônio Moro e Francisco Dallalibera (São João/Santa
Felicidade) Santo Celestino Coleto, com 350 metros, entre
Holanda e Avenida Anita Garibaldi (Bacachen/Ahu de Baixo); e
Nilo Brandão, com 1.050 metros, entre Mateus Leme e Santo
Celestino Coleto (São Lourenço/Ahu de Baixo).

No setor, o prefeito Jaime Lerner entregará, também,
às 11 horas do dia 12 de março, a Avenida Cândido Hartmann,
trecho de mil metros, entre a rua Jacarezinho e o Parque
Municipal do Barigüi. Beneficia os bairros Bigorrilho e Cân-
dido Hartmann e constitui-se na via de acesso ao Parque do
Barigüi.

Ainda durante o mês de março, serão entregues à popu-
lação os primeiros 70 quilômetros de asfalto realizados através

do Plano Urdinário de Pavimentação, pela Companhia de
Urbanização de Curitiba.

PRAÇAS

A inauguração da Praça da Suiça. localizada na esquina
das Ruas deputado Joaquim José Pedrosa e Vereador Garcia
Velho, no Cabral, está marcada para o dia três de fevereiro, ás
11 horas. A praça consta dé" adaptação de um bosque exis-
tente na área. para homenagear a colônia suiça radicada no
Brasil, principalmente no Paraná.

Para o dia 1' de março, está marcada a entrega de duas
praças: Ouvidor Pardinho e Francisco Ribeiro de Azevedo
Macedo. A primeira delas, entre as Avenidas Getúlio Vargas e
Iguaçu e Ruas 24 de Maio e Lamenha-Lins (oi completamente
remodelada e com equipamento novo para recreação orien-
tada, enquanto a segunda, com 20 mil metros quadrados de
área, localiza-se entre as Ruas Curupaity. Capiberibe,
Bocaiúva e Brasilio Ovidio da Costa. Esta praça conta com
play-ground e canchas de esporte.'

O Zoológico da Barreirinha. por sua vez. será inaugu-
rado dia oito de março. Sobre uma área de 460 mil metros
quadrados, desapropriada pela Prefeitura, o Zoológico locali-
za-se anexo ao Parque Municipal da Barreirinha, e desafogará
o Passeio Público com a transferência dos animais para uma
zona bastante calma.

As 12 horas do dia 12 de março, o prefeito Jaime Lerner
entregará também, no Parque do Barigüi, uma série de equi-
pamentos complementares. Entre eles estão o estaciona-
mento, iluminação e outros que compõem o parque de 1,5
milhão de metros quadrados. Em seguida, será procedida a
entrega da iluminação interna do Parque São Lourenço.

Ainda em data a ser marcada, o prefeito entregará, em
março, o primeirc Núcleo Ambiental de Curitiba, local desti-
nado a crianças e adultos para recreação em perfeita segu-
rança. O Núcleo origina-se do bloqueio de trecho de vias em
áreas esteitamnet residenciais.

EDUCAÇÃO
No setor de educação, está prevista a entrega de três

novos núcleos comunitários para aproximadamente 500 alu -
nos, além da Vila das Famílias, sede da Fundação Cultural de
Curitiba e Escola Internacional.

Os núcleos localizam-se nas Vilas Aurora, Tapajós e
Atuba. O primeiro deles, com 720 metros quadrados, terá
capacidade inicial para 140 alunos e atenderá a população
escolar dentro daquele bairro, mais Fazendinha. Capão Raso.
Nossa Senhora da Luz e Ipiranga, além de parte do Portão.

O núcleo da Vila Tapajós tem 1.422 metros quadrados,
com capacidade inicial para 210 alunos da Vila Hauer, Boquei-
rão, Xaxim e Vilas Lindóia e Fani. Já o núcleo do Atuba, com
792 metros quadrados de área, terá capacidade inicial para
185 alunos do Atuba e Vila Nova Esperança:

No dia seis de março será inaugurada a sede própria da'
Fundação Cultural de Curitiba — um antigo casarão cons-
truT&o no final do século passado, na esquina da rua do Rosa-
rio com a praça Garibaldi. Restaurado, seu estilo é de transi-
ção entre o colonial e o oitocentista e o prédio já foi sede da
Prefeitura de Curitiba e do Quartel General do Exército.

E, em data ainda a ser definida, será, também em março,
inaugurada a Escola Internacional .destinada à educação de
filhos de executivos estrangeiros da Cidade Industrial. Situa-se
num antigo casarão localizado no Jardim Schaffer, total-
mente restaurado e equipado para atender â sua nova finali-
dade. I

O prefeito Jaime Lerner entregará, ainda dia 28 de feve-
reiro, a Vila das Famílias — um conjunto habitacional com 50
casas gemínadas, destinadas a famílias pobres. Construída
pela Cohab-Ct, com recursos da Fundação de Recuperação do
Indigente (FREI) e cooperação do governo alemão1, a Vila das
Famílias localiza-se no núcleo agrícola da FREI, quilômetro
21.5 da Estrada do Cerne.

Cimento: Orgâo vai
estudar o mercado

Para estudar os problemas do consumo de
cimento foi nomeada uma comissão composta
pelos sindicatos de construção civil do Parana, Rio
Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais e São
Paulo, durante a realização do encontro dos presi-
dentes destes órgãos, reunidos em Curitiba.

Segundo Hans Bruhn, do sindicato gaúcho,
esta comissão "vai esgotar o assunto, que possui
dados complexos, para propor, oportunamente, ao
governo, medidas que venham a resolver o proble-
ma".

O principal objetivo desta comissão será estu-
dar a comercialização e distribuição do cimento e a
possibilidade de financiamento pelo governo de
estoques de clinquer, e também que as obras de
grande envergadura sejam estruturadas de maneira
especial, de forma a permitir que o mercado normal
não seja prejudicado.

IMPORTAÇÃO

Quanto à possibilidade de importação do
cimento para suprir o mercado, Hans Bruhn consi-
derou-a perfeitamente viável. "O Rio Grande do Sul
já vem importando cimento do Uruguai, mastendo
em vista grandes obras naquele país, como a hidre-
létrica entre Argentina e o rio Uruguai, é provável
que o saldo exportável do Uruguai venha a cair bas-

tante, o que agravará a crise em meu Estado".
Outro problema enfrentado pelos construtores gaú-
chos é que o Paraná, maior fornecedor do produto,
também está com problemas internos, diminuindo
a cota de importação de cimento àquele Estado,

Disse o engenheiro que 
"o 

problema maior, é
que constatada a deficiência agora, a soluçãc atra-
vés da construção de novas fábricas não se raz a
curto prazo, demandando um tempo de mais ou
menos três anos".

DESCONTINUIDADE
Também sobre o problema do cimento falou o

presidente da Câmara Brasileira da Indústria da
Construção Civil, Haroldo Graça Couto, dizendo que"a maior dificuldade está na descontinuidade das
obras, não se podendo prever a produção, pois este
é um material vulnerável, que não pode ser estoca-
do".

Disse que a construção de Itaipu não trará pre-
juízos para oconsumo interno, pois todo o cimento
utilizado nessa obra deverá vir do Paraguai através
de acordo firmado entre os dois países há alguns
anos. Segundo Graça Couto o Paraguai possui uma
capacidade ociosa em suas fábricas que será utili-
zada na obra, em troca da mão-de-obra especiali-
zada que aquele país não possui e que será forne-
cida pelo Brasil.

Vestibular da UCP
tem Início amanhã

Segunda-feira começa
mais uma batalha do
vestibular, desta vez na
Universidade' Católica
do Paraná. A partir das
8h30m, 4.129 vestibu-
landos sendo 2.143 do
sexo masculino e 1.986
do sexo feminino, esta-
rão tentando obter uma
das 1.650 vagas, distri-
buidas em 19 cursos,
oferecidas por aquela
instituição de ensino.

O curso mais concor-
rido é o de Medicina,
onde a procura chega a
22,35 por cento candi-
datos para uma vaga, e
o de menor procura é o
de Letras, Francês, que
tem apenas 18 cândida-
tos às suas 50 vagas. O
sistema de classificação
na UCP, será diferente
do adotado este ano na
Federal, sendo dada
prioridade à primeira
opção para qualquer
candidato.

HORÁRIO
A primeira prova será

de Comunicação e
Expressão, com 50 ques-
toes divididas entre Por-
tuguês, Literatura Brasi-

leira e Francês (com 600
optantes) ou Inglês (es-
colhido por 3.529 candi-
datos). Dia 28 a prova
será de Ciências (l.a
parte), com 25 questões
de Matemática e 25 de
Física. No dia 29 será a
vez de Estudos Sociais,
com 20 questões de His-
tória, 20 de Geografia e
10 de OSPB. A úitima
prova será dia 30, a 2.a
parte de Ciências, com
25 questões de Química
e 25 de Biologia.

Todos os candidatos
deverão estar no Centro
Politécnico até as
8h30m, sendo que após
este horário não será
permitida a entrada de
vestibulandos. A dura-
ção máxima da prova é
de duas horas e mais 20
minutos para preenchi-
mento do cartão.

ESQUEMA
Segundo Orlando

Bogo, presidente da
CCV, todo o esquema do
corpo docente da uni-
versidade que estará trá-
balhando durante o ves-
tibular já está montado.
Cerca de 25 professores

distribuídos entre fiscais
e inspetores deverão
estar de serviço, agrupa-
dos em quatro ínspeto-
rias. Ta mbém f o i
nomeado um chefe de
setor para supervisionar
e comandar estes traba-
lhos, o Professor Jaime
Ferreira Bueno.

No Centro Politécnico
estará uma equipe mé-
dica de plantão para
atender qualquer even-
tualidade. Também
haverá policiamento no
local para garantir a
segurança.

NÃO ESQUECER

A CCV está alertando
os candidatos para que
não esqueçam a docu-
mentação: carteira de
identidade e cartão de
inscrição em todos os
dias de provas.

Outro aviso da Comis-
são: uma sirene anun-
ciará o início e o tér-
mino de cada prova.
Esta medida foi uma
solução encontrada
para prevenir divergên-
cias de horários entre as
turmas. A condução
para se chegar ao Cen-
tro Politécnico é a linha
Jardim das Américas,
partindo da Praça
Carlos Gomes.

RESULTADOS
Através de edital, a

CCV disse a respeito dos
resultados: "Os candia-
tos poderão tomar
conhecimento dos resul-
tados pela imprensa fala
da e escrita a partir do dia
4 de fevereito. Recomen-
da-se aos candidatos
que não procurem resul-
tados nos prédios da
U.C:P.".

Expresso: Estações
com mais conforto

A Prefeitura está realizando trabalhos de complementa-
ção dos equipamentos que compõem as estações de embarque
do ônibus expresso, com destaque para a Praça Generoso Mar-
ques. Essa estação com uma cabine de informações sobre o queestá acontecendo na cidade periodicamente cabines de telefo-
nes interurbanos e moedeiroS, quiosque onde funcionará uma
lanchonete, além de banca de jornais e revistas e outras infor-
mações sobre a operação do sistema de transporte de massa.

De acordo com o projeto desenvolvido pelo arquiteto
Abraão Assad e aprovado pelo prefeito Jaime Lerner. todo com
equipamento da Estação Generoso Marques será integrado ao
Mercado de Flores, através de quiosques, de maneira a formar
um conjunto só. com prolongamento ao trecho da Rua XV desti-
nada exclusivamente aos pedestres.

A exemplo da "Sala de Estar", as cabines telefônicas com-
portarão seis aparelhos interurbanos com atendimento através
de operadoras, além de seis aparelhos moedeiros, cujas instala-

ções estão a cargo da Telepar que já mantém no local uma cabine
telefônica móvel. Através da cabine de informações, qualquerusuário do expresso poderá saber o que está acontecendo nacidade, em termos de programação social, esportiva, cultural,
etc. E, enquanto aguardar o ônibus o passageiro poderá realizar
um lanche, sentado sob um quiosque ou comprar revistas jor-nais e outros objetos.

Inauguração dia 28
do plenário da AL

já estão praticamente concluídos todos os preparati-
vos finais para a inauguração na próxima terça-feira, dia
28 de janeiro, do novo plenário da Assembléia Legislativa
do Paraná, no Centro Cívico, concluído pela administração
Emílio Gomes.

A programação de inauguração do plenário já foi defi-
nida pelo deputado João Mansur, presidente da
Assembléia, constando do corte da fita simbólica na porta
principal: bênção pelo arcebispo d. Pedro Fedalto: descer-
ramento da placa alusjva à obra, pela senhora Flora
Munhoz da Rocha, esposa do ex-governador Bento Munhoz
da Rocha, idealizador do Centro Cívico.

A NOVA. OBRA
0 edifício do novo plenário da Assembléia Legislativa,

construído pela Secretaria de Viação e Obras>Públicas, é
formado por dois pavimentos e dois balcões, com área
total construída medindo 6.974 metros quadrados. No
pavimento térreo, estão instalados hall do público,
pequeno auditório, hall dos deputados, sala do PBX, pre-
paro do café. dois depósitos, compartimentos para medi-
dores e chaves, portaria, hall da presidência, incinerador,
cabina de força e unidade geradora, salas das caldeiras,
cabina de ar condicionado e quatro elevadores, além dos
sanitários.

PRIMEIRO ANDAR
No primeiro andar, situam-se: plenário, radiotelevisão.

imprensa, assessoria da mesa. sala da presidência, sala
dos deputados, secretaria, taquigrafia. copa-cozinha, salão
nobre, terraço, circulação e sanitários.
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Nada como um dia
depois do outro em

Águas de Santa Clara
Juimnho da natureza.

m~y.'- jtfJmJUKwlH
HBLjLíV mjB-toS m\ ¦ ¦

JM £R BH  -

Hotel de categoria internacional, com cinqüenta
apartamentos e um excelente serviço de bar
e restaurante.
Cinco sugestivos chalés duplos.com garagem individual,
geladeira e televisor,

mplos -salões de repouso, leitura, entretenimento,
Jogos e dlversOea.

— F, •Fonte natural de águas termais a 30*C de temperatura.
Duas piscinas, para crianças e adultos.
Jardins mobllfados e bosques tratados para passeios
a pé, a cavalo ou de cbarrete.
Alamedas para circuladas de bicicleta.

TONTA OROf-SA ^-\

•'—^r^i—^x^:
FOZ /$/ ^^~
00 g **,_^. ~m cuhm
IGUAÇU //^ifE JU»HAPUAV«

PATO BRANCO

No Município de Guarapuava, ^^. Vamos, anime-se.
às margens do Rio Jordão, mB™ Você entra com a sua

entre Vila Velha e Foz do ^S^ lívve imaginação, e o Paraná
Iguaçu, estão as Águas de ^a^.^í^ta^a com ° cenário.

Santa Clara. A estação mais saudável a-íllMa^fliairSl Águas de Santa Clara.
para alguns dias de férias, juntinho Estanc^r™rocirnálica

da natureza, com todo o conforto Eü/J
da Vida moderna e Um COmpletO {t^ Reservas em Curitibu:

/»inln»innnln ,ln lo.,n» RlM Pre«. CarlOJ CuVulCantl, 1157equipamento ae lazer. «Jb?»» ou pcio tone 23-5311 (uud 01121
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2 — Dando o Serviço
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it llmmmt m Dlarlo do Paraná — Domingo, 26/01/75 — 2? Cadgm,

MUDANÇAS

Z_ 

Fon» 23-8322
Z*IOV - MUDANÇAS

EQUIPE ESPECIALIZADA
CARROS FECHADOS

PLANTÃO PERMANENTE
DOMINGOS E FERIADOS

CAPITAL; INTERIOR E OUTROS ESTADOS
Rua dr. Pedrosa, 342

_________ Fone: 23-8322

TRANSPORTADORA CORTES LTDA
ESPECIALIZADA EM MUDANÇASRua Anne Frank, 870 - Fone, 22-3797

HABEAS CORPUS

Para os pedidos de "habeas-corpus" erequisitórias de prisão preventiva, entre as7 e 24 horas do dia, estão de plantão o juizAntônio Carlos Schiebel, rua XV deNovembro, 1517, ed. Aplub, ap. 201 e a escri-va Alba Carneiro Alcântara, rua Voluntá-rios da Pátria, 41 - ap. 903.

¦3'. 5*. sábado e
Varig - 9h30min
e 15h45min -

diário - Varig -

18h50min

13h25min e

HORÁRIOS DE AVIÕES
Destino - Horário - Freqüência - Companhia:

BRASÍLIA - 1 5h30min - 3' feira - Varig - 11 h40
min - 6o feira - Varig - 8h45min - Diário - Transbrasil
9h50min - Sábado - Transbrasil - 15h30min e I8h15
min - 2' feira a sábado - Transbrasil - 17h05min -
domingo - Transbrasil.

FOZ DO IGUAÇU - IlhOOmin
domingo - Varig - 14h55min - diário
- sábado - Transbrasil - 14h10min
domingo - Transbrasil.

FLORIANÓPOLIS - 1 5h45min
14h05min e 14h30min - Transbrasi

LONDRINA- 8h30min e 9h20min - diários -
Transbrasil - 14h05min e 15h45min - 2' feira a sá-
bado - - Transbrasil - 12h30min e
domingo - Transbrasil.

MARINGÁ - 7h40min. 9h40min,
15h45min - 2" a sábado - Transbrasil.

PORTO ALEGRE - 15h45min - diário - Varig -
10li05min - 3" feira - Varig - 18h45min - 6o feira -
Varig - 13h30min e 14h05min - 2" a sábado -
Transbrasil.

RIO DE JANEIRO - 9h40min - diário - Varig -
15h30min - 3". 5". sábado e domingo - Varig - 9h30-
min (direto) - 2'. 4* e 6" feiras - Cruzeiro - 18hOOmin
(ponte aérea) - diário - Cruzeiro - 9h55min. 11h40min
e 15h30min - diários - Transbrasil - 17h05min -
domingo - Transbrasil.

SAO PAULO - 9h40min - diário - Varig -
1 5h30min - 3', 5°. sábado e domingo - Varig - 1 8h00-
min - diário - Cruzeiro - 9h55min. 1 5h30min e 1 8h50-
min - diários - Transbrasil - 13hOOmin e 1 5h30min -
2' a sábado - Transbrasil - 10h50min - sábado -
Transbrasil - 13h00min e 17h05min - domingo -
Transbrasil.

FEIRAS & MERCADOS
AHU DE BAIXO — Rua Santiago Coito, entre asruas Tomazlna e Wanderley Júnior
MERCADO MUNICIPAL
Localizado defronte à Estação RodoferroviárU -

entre as Avenidas Afonso Camargo o Sete de Setembro— o Mercado Municipal permanecer* aberto ao públicohoje das 6 às 18h. Transporte coleUvo para o local emônibus da linha Circular-Mercado, com pontos nas'pra-cai Rui Barbosa, Generoso Marque» e 19 de Dexembro

EMPRESAS
DE ÔNIBUS

EMPRESA — N.S. DA
PENHA — Fone: 24-1211,
São Paulo — Rio — San-
tos — Florianópolis — Blu-
menau — Itajai — Rio do
Sul — Lajes — São Fran-
cisco do Sul — Castro.

PLUMA — Fone: 23-3641
São Paulo — Caxias do

Sul — Passo Fundo —
Santa Maria' — Porto Ale-
gre.

SUL AMERICANA —
Fone: 23-6387 — Foz do
Iguaçu — Cascavel —
Assunção — Paranaguá —
Praias: Matinhos — Caiobá

Praia de Leste — Ipa-
nema — Pontal do Sul.

VIAÇÂO GARCIA — Fone:
23-5469 — Londrina —
Maringá — Paranavai —
Apucarana — Arapongas —
Cambará — Umuarama.

VIAÇÂO COMETA —
Fone: 24-1751 — São
Paulo.

PRINCESA DOS CAMPOS
Fone: 23-0182. Ponta

Grossa — Prudentópolis —
Guarapuava.

AUTO VIAÇÂO CATARI-
NENSE — Fone: 22-4274 —
Joinville — Itajai —Cambo-
riu — Florianópolis.

EMPRESA LAPEANA —
Fone 22-0684 — Lapa —
São Mateus do Sul —
Guaratuba.

PRINCESA DO NORTE —
Fone: 24-5442 — Jacarézl^
nho — Ourinhos — Santo
Antônio da Platina — Cas-
tro — Pirai do Sul — Jagua-
riaiva — Wenceslau Braz —
Joaquim Távora — ibaiti

DOVALTUR .— Fone:
24-5289 — Antonina —
Guaraqueçaba.

BIBLIOTECAS

BIBLIOTECA PUBLICA
DO PARANÁ — Rua Cân-
dido Lopes — Aberta das
8:00 às 22:00 horas para
todo o público Retiradas,
podem ser feitas mediante
inscrição do usuário. —
até 14 anos na Divisão
Infantil — de 15 anos em
diante na Divisão Central
Acervo: 15 mil livros. 322
jornais. 1951 revistas. 285
mapas. 234 diafilmes. 86
diapositivos. 259 partitu-
ras. 600 manuscritos. 724
folhetos e 12 filmes.

-O-

BIBLIOTECA DO SETOR
DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLI-
CADAS — Praça Santos
Andrade e prédio da Facul-
dàde de Economia e Admi-
nistração. Aberta das 8:00
às 21:30 horas. Consultas,
abertas ao público em
geral. Retiradas, só podem
ser feitas por alunos e pro-
fessores. Possui fotocópia-
dora. Acervo: cerca de 55
mil ,volumes. incluindo
periódicos, com predomi-
nãncia em matéria jurídica,
economia e administração.

DECORAÇÕES

IPll
i ___

nziiiEJos
USOSE DECORADOS

PRONTA ENTREGA

OECOR-lIfE
R. Sen. Xavier da Silva/144
toNFS:23-U425e 24-9113

ANUNCIE

DISQUE
24-0011.

II

I.AIM 1. IM. PARI'DL
NAi lONAL I IMPORTAI")')
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decor-pel
AV" 5ILVA JARD'M, 889

%.*k t:1 WESTPHAIEN 23-9894

li CORTINAS
amelson

decorações ltda.
23.9930

Rua JACARE7.INHO 1494 MERCâS

ACOMPANHE SEU
CONCORRENTE

ANUNCIE
DISQUE. 240011 RAMAL. 212
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Hotéis ~]

GUAIRA
PALACE
HOTEL

24-9911
SALOE3 P/CONVENÇÕES
BANQUETES E REUNIÕES

Suites «¦ Aptos, de Luxo
Todos os Aptos c/ Banho

Telefone <¦ Música
Ar Condicionado
Tv e Geladeira

Garagem e Restaurante
Praça: Rol B__o_, 537

¦« ou.ro verde hotel

sAiÕr » p/CO*ív[v;õ(s
BANQulTC. ( AfUNiOES

Ar CnnflClonidO MuSlCa
Cal.laclo . Res,,„,,„„
Dif-ii IUr tv no apto
Su.'M tle 1 u*u C*«4oa«>«q
Cin.t íiítjgem

Diárias
c"*' Cl II» 00
iOLTHAO C t &4.00

Fon» J4-1833

-Cl 'Ta cartões

Ruí O' MutiCl 419

URGENTE

SEGURANÇA PUBLICA— Órgãos situados na
Rua Marechal Deodoro,806 - íones 24-0719 - 23-7310-24-3047-23-8813 e 23-3283.

Diretoria de Policia Civil— Corregedorla da Poli-
cia Civil - Divisão Policial
da Capital e do Interior -
Divisão de Policia Espe-
ciallzada e de Investiga-
ções Criminais -- Delega-
cias de Crimes Contra a
Fazenda Pública, de
Jogos e Diversões, de
Estrangeiros e de Policia
Interestadual.
Órgãos situados na Tra-
vessa da Lapa:

DELEGACIA CEN-
TRAL DE PLANTÃO -
fones 22-0200 e 24-9396.

DELEGACIA DE VIGI-
LANCIA E CAPTURAS -
fones 24-9433 e 22-0574.

CENTRO DE OPERA-
COES DA POLICIA
ESPECIALIZADA -
fones 22-1045 e 24-9496.

OUTROS ENDERE-
ÇOS-DELEGACIA DE
HOMICÍDIOS — Rua XV
de Novembro, 1318 - fone
22-0171.

DELEGACIA DE PRO-
TEÇAO AO MENOR —
Av. Batei, 2006 - fone
22-6388.

DELEGACIA DE COS-TUMES - Rua 7 deSetembro, 3293 - fone23-8100.

DELEGACIA DE FUR-
TOS DE AUTOMÓVEIS
— Rua Barão do Rio
Branco, 399 - fones 22-5659
e 24-5225.

DELEGACIA DE
ORDEM POLÍTICA E
SOCIAL — Rua João
Negrão, 727 - fones 22-9364
e 23-7331.

DELEGACIA DE FUR-
TOS E ROUBOS — Av.
Iguaçu. 880 - fones 22-4433
e 24-8397.

DELEGACIA DE
ENTORPECENTES -
Rua Amlntas de Barros,
549 - fone 22-9573.

DELEGACIA DE
TRANSITO - Rua Fran-
cisco Rocha, 409 - fone
23-7666.

Restaurantes - Bares
Curitiba

GUAIRA PALACE HOTEL
ABERTO DIARIAMENTE AO

PÚBLICO CURITIBANO
COZINHA INTERNACIONAL

.._  MÚSICA AMBIENTE
AR C0N9ICI0NAD0

ACEITA CARTÕES

Praça Rui Barbosa, 537

RESTAURANTE GRANDE MURALHA
COZINHA INTERNACIONAL TlPICA CHINESA

GWUde nu  _«.<_ Música ambiente
Almoço e jantar

Serviço a Ia carte
Aceita cartões

Ar condicionado
Aceitamos encomendas

Fácil estacionamento
Al. Presidente Taunay, 1070 - Fone: 24-2715

(perto da Praça 29 dc Março)

~___ HSf^"^MT'

RESTAURANTE E BOATE

FIASH
AMBIENTE JOVEM E SOFISTICADO
FITAS IMPORTADAS

Brigadeiro Franco, 1954 ,

ACOMPANHE SEU
CONCORRENTE

ANUNCIE
DISQUE.24-0011 RAMAL. 212

í Blumenau)
CAVALINHO BRANCO

(Zum Welssen Roessel)
ii it _£

Restaurante típico - Alameda Rio Branco, 165 -Fone: 22-1828 - Jantar dançante diariamente -
Especialidades: vorspeise (hor's d'oeuvre)nelege brote (sanduíches especiais), fleischire-richte (carnes), feflugel (aves), fisch (peixes)estacionamento próprio. Área externa aiardi-nada - ambiente classe "A".

. vjgm^rr— —,

Paraná em
Santa Catarina,
Santa Catarina

no Paraná.'•99

1ISOTO COMPltTO I
VINHO DA COtONU

ALVOÇO E lANTAH
SAHTA nUCIDADE

£:>"* ÍRASTEVERE $y&>
r,-»* •* """ 'll'1'Õttl ^I__^

(m fran* • igr.„ d. Sti F.I,cW_, Fon., J4-9333 *»,« c.nò., d. crtdito
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,de encontro de amigos e turistas -Cozinha funcionando de manhã à noite - chones eapiritiyos - Rua 7 de Setembro, 780 - (em frenteao Colégio Sagrada FamUia).

CHURRASCARIA ESPETO DE OURO

Espetos variados - Alcatre - CostelaRua Des. Westphalen, 501 - Fone 22-1962
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ITAPEMA (MEIA-PRAIA)
BARRA VENTO — Restaurante, Petiscos do marcarnes, churrascos, espetlnhos de filé, Especialidadeda casa: "Almoço e Jantar à Barravento" (maionesede camarão, sopa de siri, camarão à palito, casquinhade siri, peixe, pirão, mariscos etc). — Estaciona-mento próprio. Frente para o mar. — ITAPEMA(Meia-Praia).

RESTAURANTE MOINHO DO
VALE
Cozinha

Internacional

MUSICA AO VIVO

RUA PARAGUAI, 66 - PONTA AGUDA
pife
ANUNCIE

DISQUE
24-0011

TURISMO _ AGENCIAS
J

jKztctei

EXCURSÕES: ««««» «*_. •__*ln_ '
MEUS 15 ANOS NA EUROPA

SAIDA — 6.01/75
CRUZEIRO MARÍTIMO TERRA DO FOGn

SAIDA — 4/01/75 u
DIVERSOS OUTROS CRUZEIROS

Rua XV de Novembro, 477 - Fones: 23-9345 - 24-3760
Cx. Postal. 3.194 -Endereço Telegráílco "JADETUn"

EMBRATUR N» 9 - PR - CAT. A.

CASA DE SAÚDE

CLINICA E PRONTO SOSOCRRO INFANTIL
PORTÃO

Atendimento exclusivo por médicos pediatras - DIA ENOITE — Consultas - Internações - Serviço de Pronto
Socorro.

República Argentina, 3539 — Fone 23-5087

_

BOUTIQUE

MODAS FEMININAS ATELIER DE
ALTA COSTURAr.

jrnaiòon d&mvuav—^v
RUA MAU. DEODORO N.o 441
GALERIA LUSTOSA - LOJA 4
FONE: 24-3Í3I i- CURITIBA

MÔVEIS-REFORMA

REFORMA DE MOVEIS ESTOFA-
DOS

EM GERAL
ESPECIALISTA EM MÓVEIS COLONIAIS

RAPIDEZ; PERFEIÇÃOE
GARANTIA ABSOLUTA

FONE PARA RECADOS — 22-8080
RUA: Mateus Leme, 746.

LOCADORA

(W Dli\
MjlfCESSOJ

0>iiMmTt.«i»niii<mnw»H»
•mmmmm tm «*¦"• Smm ««ei. mm t-MW»_

i, cem • _ *¦_-,

I nn » »-* w>wm. mmsmmm #«1
Tr»n«t>*n* mt tMMBWmm.
F«ç« »jo'> mMmo • VmSmiÃê. SmmSS
fn • IOCADOU AUTOUWe». ir

d&toesétefl
Infa

CASA DA NONA

r„AeslWe e P'zzarla de M. Ceschlnl & Cia. Ltda. -
«fi £ 1,allana • Lazanha, canelonl, ravloli, rlsoto,filés, aixes, camarões, etc. - As 5's feiras- sona depeixe (Leão Veloso) - Vinhos nacionais I estrangeiros!Rua 15 de Novembn,., 701 (Sub-solo) - Fone:

22-1371

VAPOR BLUMENAU II
Restaurante flutuante sob a direção da "Casa da Nona".

Hn?;= Pvcom 
r?,e|Ç,ao a bordo, diariamente às 12.30 horas

cão u^rnnHanARrnlda 
BelraõRI° " Conheçam a maior atra-

ResWvL 1 
6,Blume"au " Crlancas nâ0 Pa9am Ingresso -

Reservas pelo tone: 22-1371 - Filiado ao Credicard

B.Camboríú)

STOP LANCHES

ta^r-n»8 At ânt,uca (bern no coração da praia) - Res-
Comtehon.l%r!h,0neJe SOb a direÇâ0 ^ Hélio e Líbia
oamaVáà Í'hi2í? 

d° 
^ar 

¦ EsPecla»dades da casa:
Pontn ÚL9»?*?* e p.eixe ao molho de camarão -Ponto de aperitlvos - Anexo "golden-room" - Abertodiariamente - BALNEÁRIO CAMBORIÚ

RANCHO BATURITÉ

'Msauinh» Hmb°ir ú ¦ Fone: 2238 " Fru*os do mar
siri 

qn»0ís de s'rK camarões, mariscos, rlzotto de
Dlm-É Ül" ?asa sob a dicção dó "mestre"
intaia« S7.p5Jâ" Lá no "Rancho" é verão o anoInteiro - BALNEÁRIO CAMBORIÚ

IB'SlTÂIU)i3IÂNiril I
BLABaci»®iiQèire

HipPO JVAMPOl
(EX-BLITZ)-

AVENIDA ATLAHTtOA, 2124 •
BALNEÁRIO CAMBORIÚ

TONEI «1GB

SANTA CATARINA
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ESPETÁCULOS
E. Schwlnden

rSH
THX T 738.

Só para quem gosta
Depois das estréias de "Moinho

Negro", no Lido e "Gente 
que Transa",

n0 Vitória, o público é colocado frente
a uma grande incógnita, a julgar pelos
comentários da critica especializada
estrangeira, esse filme só pretende
agradar mesmo aos amantes da ficção
cientifica, sem qualquer possibilidade
je ampliar esse circulo bastante
fechado. THX 1138. entra hoje no Scala
e, como boa referência tem na direção
George Donald Lucas e como produtor
Francis Ford Coppola. No elenco, ape-
nas. Uonald Pleasence, merece qual-
quer referência, já que os outros são
praticamente desconhecidos.

A proposição de THX 1138 é pratica-

mente a mesma de "Zardos", de John
Boorman, pelo menos ' o que se deduz
do argumento. A histó i passa no sé-
culo XXV, num mune j subterrâneo,
controlado por computador. Homens e
mulheres programados para a submis-
são através de uso obrigatório de dro-
gas. O próprio desejo sexual é afastado.

Aparentemente são seres humanos. E
vão descobrir realmente que o são
quando THX (Robert Duvall) e LUH
(Maggie McOmie) deixar de tomar suas
doses diárias e passam a sentir, atração
um pelo outro.

Mas. há um bandido na história.
Sen (Donald Pleasence) que altera os

circuitos do computador e separa o
casal. Mesmo assim é condenado por"perversão sexual". A prisão é uma
imensidão branca, onde Sen também
vai parar por mexer nos circuitos. A
fuga é feita com carros a jato, um
modelo um pouco mais evoluíao do'
que Batman usa. Enfim, toda seme-
lhança não é apenas uma coincidência,
por velhos degraus nossos heróis des-
cobrem a terra, cheia de vida.

Como o certificado de censura não
está preenchido supõe-se que a .maiores
de 14 anos possam assistir. A projeção
dura 88 minutos em cor techinicolor. (A
partir de hoje no Scala-Arte).

IDENTIFICAÇÃO
TOTAL

A propósito de "Gente

que Transa...Os Imorais",
José Carlos Avellar, do
JB escreveu o
seguinte: "Em reall-
dade estas comédias
ofereceram até agora
apenas um dado esta-
tlstico a ser conslde-
rado: um grande
público encontrou nos
seus personagens des-
comprometidos e debo-
chados e herói contra
as duras obrigações do
cotidiano. Mas estes
filmes continuam a
oferecer somente um
reflexo da confusão
cultural da platéia e da
necessidade, procu-ram apenas satisfazer
o desejo de uma fuga a
um pais de sonho.
Entram na contramão
para se exibir. Mas
não estarão nem um
pouco interessados em
mudar o rumo das coi-
sas".
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Tânia Caldas "transando" descontraidamente.

VITORIA, Barão do Rio Branco, 370 - fone: 22.5554 -
Inteira: CrS 6,00, mela: CrS 3,00 - GENTE QUETRANSA, uma história de um empresário de jornal, queadere ao jornalismo marron. Mulheres belas, orgias e
etc. Censura: 18 anos. Colorido. Sessões: 14, 16,18, 20 e
12 horas.

CON DOR — Ébano Pereira - fone: 24-6873 - Inteirar
CrS 6,00, meia: CrS 3,000 - ROMEU E JULIETA, de Franco
Zefirelli. Com Olivia Hussey e Leonard Whiting. (Reprise) -
Censura: 14 anos. Sessões: 14, 16, 1$, 20 e 22 horas.

RIVOLI — Emiliano Perneta, 47 —fone: 22-5554 —
Inteira: CrS 8,00, mela: CrS 4,00 — ROBIN HOOD. um
desenho animado, com adaptação da obra de Ken
Anderson. Colorido — Censura: livre. Sessões: 14,16,18,
20 e 22 horas.

GLORIA: — Praça Tiradentes, 160 - fone:
22-5554 — Inteira: CrS 5,00, mela: CrS 2,50 — DIO
COME TI AMO, produção Italiana com Glgliola Cln-
quettl. Censura: livre. Colorido. Sessões: 14, 16, 20 e 22
horas.

SCALA — Cinema de Arte - Riachuelo, 25 - Fone:
22-5554 - Inteira: 6,00, meia: CrS 3,00 - A ULTIMA MIS-
SAO (The Last Detall). Um fllme de Hal Aschby, com
Jack Nlchólson. Colorido. Censura: 18 anos. Sessões: 14,
16, 20 e 22 horas.

EXCELSIOR — Saldanha Marinho, fone: 22-5554 -
Inteira: CrS 5,00, meia: CrS 2,50 - CANDINHO. Esta e a
terceira vez que se reprlsa este fllme de Mazzaroppl.
Além dele no elenco estào Ruth de Souza, Marlsa Prado
e Adonlram Barbosa. Livre. Sessões: a partir de 14
horas.

PLAZA — Pç. Osório. Inteira: CrS 6,00, mela CrS
3,00. PAREDES DO PECADO, um verdadeiro rolo
sexual. O diretor Adriano Boloni fez uma mistura de
fotonovela com o "Teorema", de Pasollnl. Com Heter
Lawford e Françolse Prevost. Censura: 18 anos. Colo-
rido. Sessões a partir de 14 horas.

AVENIDA — Av. Luis Xavier. Fone: 22-5551
Inteira: CrS 5,00, meia CrS 2,50. A NOVA VIAGEM DE
SINBAD, é continuação de Slnbad, o Marujp. Com John
Philllp Law. Censura: livre. Colorido. Sessões das 14 às
22 horas.

¦n OPERA - Av. Luis Xavier. Fone: 22-5554. Inteira
CrS 5,00, mela, 2,50. SONINHA TODA PURA, com
Adriana Prieto. Um bom filme nacional. (Reprise). Cen-
sura: 18 anos. Sessões a partir de 14 horas.

SAO JOÃO, Dezembargador We^phalen Fone^2D5554 -
Inteira: CrS 6,00, mela: CrS 3,00 - DESAFIAM"u u
ASSASSINO, cóm Charles Bronson como fazendeiro que
enfrenta a Máfla.Mals um iilme de vlo ènc Ia Apenas
isso. Colorido. Censura: 18 anos. Sessões. 14,16,1», *e
22 horas.

MARABÁ - Mateus Lemes, 170 - fone: 2-5554 Preço
único: CrS 3,00 - CHANTAGEM PERVERSA | 

PR -
MEIRA NOITE DO DR. DANIEL. Censura. 18 anos.
Sessões à partir das 14 horas.

ARLEQUIM - Cândido Lopes, 225 - f™^^ *
Inteira: CrS 4,00, mela: CrS 2,00 - PECADORA
ADOLESCENTE e MUNDO SELVAGEM[DOSI HIP-
PIES. Censura: 18 anos. Sessões a partir das 14 horas.

LIDO, Ermellno de Leão, 170 fone: 24-6873 - Inteira:"»"«, crmenno ae ueao, nv -^'¦r.v.^õri uma histó-c,rJ 5,00, mela: CrS 2,50 - MOINHO NEGRO uma nisto

Jta de seqüestro, com Michael Calne, dirigido por^Jon
S-egel. Colorido. Censura: 18 anos. Sessões. 14, lb, 1», zu
e 22 horas.

ROTEIRO DOS CLUBES

Assembléia da
STAC: Como foi
(¦&) ALGUNS associados da Sociedade de Tiro
ao Alvo Curitiba ficaram intrigados com algu-
mas noticias sobre "guerrilhas" ou esquemas
estratégicos para a assembléia geral extraordi-
nária que foi realizada no último dia 22, onde
trataram da fusão com o Clube Concórdia. Na
verdade, não se viu um plenário preparado
para fazer frente às decisões da maioria pre-
sente. O presidente Benno Henrique Doetzer
fez uma exposição bem detalhada do assunto
da incorporação, mostrando aos associados
presentes as dificuldades de prosseguir
comandando um clube que arrecada somente
1 mil cruzeiros por mês, quando as despesas,
em média mensal, dão isso, apenas para luz,
conservação e limpeza.
(iV) UM DETALHE curioso: sem arrecadação ade-
quada, a STAC recebeu dias atrás uma conta de
asfaltamento, no valor de mais de 32 mil cruzeiros.
Quer dizer: cada associado, na realidade, para dar
continuidade à vida da entidade, deveria pagar
mensalmente o equivalente a duzentos cruzeiros.
(¦&¦) AGORA, durante a assembléia extraordiná-
ria, a derrota da oposição à fusão com o Con-
córdia foi motivada pelas visíveis e lamentáveis
alterações psicológicas e físicas de uns vinte
sócios presentes.

LITERÁRIO
E a grande massa jovem da cidade, e em espe-

ciai do bairro do Portão estará presente hoje a partir
das 22h no Clube Literário de Curitiba, quando da
realização do Baile Jovem com presença de um dos
maiores sucessos do momento que é o conjunto
Casa das Máquinas (ex-Novos Incríveis). Para a
promoção o traje pedido é esporte.

D.A.S.CA.

Outra boa pedida para a noitada deste
domingo, é sem dúvida alguma o Sarau Dan-
cante promovido pelo Departamento Social do
Diretório Acadêmico do Setor de Ciências
Agrárias em sua sede da Rua dos Funcionários
s/n?, e que tem seu inicio previsto para as 20h e
a música contagiante do Grupo Tropical.

ALA JOVEM
Para promover um carnaval mais alegre e com

maior participação dos jovens, João Carlos Brito e
Orley Antunes de Oliveira Jr., estão movimentando
toda a cidade de Morretes para o Grito de Carnaval
da Ala Jovem, no Clube Literário e Recreativo 7 de
Setembro, daquela cidade, no próximo dia 1"* de
fevereiro. Do sucesso dessa promoção dependerá a
possível cessão dos direitos promocionais dos
bailes de Carnaval para o pessoal jovem.

É bola prá frentrt pessoal.

EM DESTAQUE
MíccíhIuu Surck

Litoral em tempo de
Rainha das Praias

o E CHEGAMOS à Semana do Concurso Ral-
nha das Praias de 75, com todas as atenções
voltadas à eleição da mais bela menina que
circula no Litoral paranaense sucedendo a
Chyntla Fatuch Santos, a vencedora do cer-
tame do ano anterior.

• AS CANDIDATAS estarão até quinta-feira
no balneário de Guaratuba, ficando hospeda-
das com suas acompanhantes e participando
dos oreDarativos finais oroeramados nela
coordenação do Concurso. A professora Titã
Bastos será a responsável pelos detalhes do
desfile nas passarelas, tanto na piscina quanto
nos salões; as mesas começarão a ser vendi-
das no meio desta semana.

o COMO foi anunciado, o "astro" e galã de
televisão Fúlvlo Stefaninl será uma das pre-
senças especiais da grande festa dos "Associa-

DINAMISMO
O trabalho do engenheiro

Gerhard Léo Linzmeyer,
frente à Secretaria de Vlação e
Obras Públicas, tem desper-
tado a atenção das esferas ofl-
ciais, mercê do dinamismo que
vem empregando às obras
tidas como quase que interml-
návels.

Caso especifico do Teatro
Guaira, onde o titular de Obras
Públicas evidenciou um traba-
lho de fôlego. E agora, o plena-
rio da Assembléia Legislativa
que será inaugurado no pró-
ximo dia 28, repetindo-se, tam-
bém, a condução firme de Linz-
meyer.

dos", devendo apresentar as meninas e dar o
seu recado.
• CHYNTIA Fatuch Santos, a Rainha das
Praias de 74 deverá chegar dia 30 a Guará-
tuba, preparando-se — Ja bem bronzeada —¦¦
para a solenidade de entrega da faixa para a
sua sucessora.

o NO DIA 31, sexta-feira, à beira da piscina,haverá o Inicio da fase final do certame, com
um desfile de todas as concorrentes perantealguns dos membros jurados. No dia seguinte,
a escolha final: o júri apontará a Rainha e as
duas Princesas.

• O PRÊMIO para a Rainha das Praias de 75
será sensacional: na terça-feira, detalhes
sobre o prêmio principal (um pouco de sus-
pense não deixa de ser interessante, ok?

*Ü * 'V*:M»*£ -K*RT ^Ê II

Roberto e Maria Nazaret de Hollanda. presenças destacadas nas festas
do Curitibano, onde é diretor.

EISSO

• UMA NOVA imagem está sendo criada pela diretoria da
Sociedade Hipica Paranaense: seu presidente, Aristides Athayde
Neto, diz que o clube não é só hipico. Agora, tem piscina, tem can-
cha de futebol suiço e outros benefícios para os associados, os exis-
tentes e os quatrocentos novos que poderão entrar nos próximosdias. ...

o JUIZ aposentado Vitorio Francklin é um dos avôs mais"corujas" da cidade: nasceu a primogênita do casal Vitorio Lucius
(Ellane Maria Cornelsen) Checchia Francklin, no último dia 23,
que receberá o nome de Alathéla.

o FALANDO em juizes: no próximo dia 3 de fevereiro, às
15h30min, haverá a sessão de Instalação do Ano Judiciário e de
Posse 

dos novos dirigentes do Tribunal de Justiça do Estado do
araná, para o biênio 75/77.

o ROMEU e Jaclr Rauen circulando em Caiobá, neste final de
semana, com sua bela filha Consuelo.

• UM DOS mais novos bacharéis de Direito de Curitiba, quese formou na última quinta-feira, é Jairo José da Cunha Pacheco.
Ele integrou a Turma Professor Leonardo Abagge, que teve como
patrono o juiz do Tribunal de Alçada, Cláudio Nunes do Nascimento
e como paraninfo Fernando Vidal Pereira de Oliveira.

RASANTES
(o) HANS KLAUS Garbers convocando associados do Clube Con-
córdia para a assembléia extraordinária do próximo dia 4, quando
serão debatidos detalhes relacionados com a Incorporação da
Sociedade de Tiro ao Alvo Curitiba. (*) HA DOIS bons filmes hoje,
no auditório do Curitibano: No Fantástico Reino da Fantasia, de
Walt Disney, às lOh; e Arizona Kid, às 15h. (o) JOSÉ Pinto Ribeiro,
presidente do 3 Marias Clube de Campo, confirmando participação
e prestlglamento, sexta e sábado, à Festa do Rainha das Praias de
75. (•) JOSÉ Muggiati Sobrinho, comodoro do Iate Clube de
Guaratuba, está entusiasmado com a movimentação em torno do
certame que os "Associados" promovem e dão calor maior ao lito-
ral, em plena temporada de verão, (o) MAS, o assunto continua
sendo Rainha das Praias: várias mulheres elegantes telefonando,
há uns dez dias, para confirmar presenças ao baile que apontará a
mais bela mulher dos balneários paranaenses. (•) MADALOSSO é
o restaurante de Santa Felicidade, que possui três salões, especial-
mente para as grandes recepções, (o) NASCEU Carolina de Castro
Wanderley, filha do casal Joubert (Beatriz de Castro) Wanderley;
os avôs ultra-eufórlcos sào Narciso Vicente de Castro e Odilon Wan-
derley. (*) SÉRGIO Cardoso recebendo cumprimentos pela sua"entrée" na Faculdade de Engenharia, em Porto Alegre, (o) NO
MAIS, senhoras e senhores, é curtir um sol, em plena praia para-naense. E passar um domingo superagradável.

E PEIXE
(o) O EMBAIXADOR da Polo-
nla no Brasil, sr. Edward
Wychowanlec, aprecia multo
pratos cuja base for peixe.

Assim que soube que viria ao
Paraná e conhecendo as quall-
dades culinárias da consulesa

feral, 
da Polônia, Magdalena

lallk, pediu que houvesse um
jantar Intimo com multo peixe,
vai ser atendido.

/ --^9^ *Êm
¦ 'jj '"JÊ-i M

LMVflJ

'*5r" ¦'""v

Adjahyr e Pérola Bassotti: 34 anos de casados.

O embaixador Edward
Wychowaniec, que vem hoje

a Curitiba.

(•) COM SEUS cinqüenta •
formado pela Unlversldr
Wroclaw, licenciado em f oso-
fia e com especialização em
pedagogia, Eaward cumprirá
extenso roteiro em sua primeira
visita oficial ao Estado do Para-
ná. Além dos banquetes e recep-
ções oficiais, da audiência com
as autoridades, o embaixador
deverá ir também à cidade de
Ponta Grossa onde seu pais
estuda um financiamento para
melhor aproveitamento do soja,
bem como ao porto de Paraná-
guá.

(o) EM TODAS as suas visitas,
Edward Wychowanlec estará
acompanhado do cônsul geral
da Polônia para os Estados do
Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul, o vice decano
Wladyslaw Malik.

COMEMORAÇÃO
o O CASAL Adjahyr-Pérola
Bassettl comemorando ontem,
com almoço Intimo, a passagemdo 34- aniversário de casa-
mento. Os cumprimentos acon-
teceram em alto estilo por partedo vasto rol de ^amizades do
casal.
•A PROPÓSITO: .Pérola Man-
fredlni Bassettl, mais a filha
Layse Bassetti da Gama, vão
realizar exposição conjunta de
pintura no Clube Naval, de Bra-
silia. Depois, os mesmos traba-
lhos seruo mostrados em Curi-
tiba.

PALAVRA FINAL
(*) A RECENTE salda de
Paulo Protásio da presidência
da Embratur chegou a abismar
alguns cronistas Dem informa-
dos da faixa Rio-Sâo Paulo.

Lembramos, amigos, que a sua
queda foi cantada ha uns cinco
meses, aqui mesmo, quando
Gilberto de Abreu Pires (presl-
dente da Paranatur) tinha sido
"acossado" pelos próprios fun-
cionários da empresa nacional
sobre noticias de sua entrada no
lugar de Protásio.
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JACK NICHOLSON
l melhor ator no festiva do Cannes n}
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HORÓSCOPO

CARNEIRO
21 de março o

20 da abril"Não tens inimigos mais
poderoso, mais astuto, mais
emperrado e doméstico do que
teu amor próprio. Se queres
errar freqüentemente sentencia
polo seu voto". — Novas chan-
cos serão oferecidas aos arianos
neste domingo. A maioria esta-
rá alheia ao meio ambiento, pre-
ferindo divagar e perder com
isso prociosos pontos do pro-
grosso. Cor cereja. N' 537.

TOURO
21 de abril a
20 ide, màlttjf*'"Só 

por nãò-)[ufFSBro prazer
que a prática'dé'bem propor-
ciona aos bons, os maus mere-
cem compaixão". — Dia posi-
tivo para doscobrir novas quoli-
dades nos amigos, em si próprio
valorizar mais a pessoa amada,
conseguir vencer obstáculos
financeiros e viajar a negócios.
Cor cinza. N" 62 1

GÊMEOS
21 de maio a
20 de junho'"Quanto 
mais um homem qui-

ser ser espiritual tanto mais
amarga se lhe fará a vida pre-
sento, pois melhor conhoce e
mais claramente ve os defeitos
da corrupção humana".. —
Podem fazer pequenas com-
pras. planejar mudanças, pedir
ajuda de amigos e não confiar
nas aparências. Cor verde N"
998

CÂNCER
21 de junho a

21 de julho"Quereis 
saber o que vale um

homem? Escutai-o. estudai-o
nas suas relações corn os subal-
ternos". — Podem ficar firmes
nos seus propósitos que o dia
vai ser excelente para tudo que
desejarem fazer e que tenham
sido planejados com bastante
antecedência Cor vermelho N»
472.

LEÃO
22 de julho a
22 de agosto"Trata 
o teu inferior como

queres ser tratado pelo teu
superior" — Dia positivo para
iniciar nova função profissional.
Contarão com amigos de longa
data e receberão prova de can-
nho de possoa muito impor-
tante Não gastem mais do que
realmente for necessários Estãc
sem equilibrio emocional. Cor
amarelo N° 177

VIRGEM
23 de agosto a
22 de setembro"Cada 
ação nossa traz consigo

inevitavelmente a sua pona. ou
a sua recompensa: mas nin-
guém está disposto a admitir
esta verdade porque as recom-
pensas sempre nos parecem
insignificantes e as penas
excessivas". — Pensem nisso
com muita atenção e estejam
preparados para certas decp-
ções. de ordem sentimental.
Cor marrom. N° 375

LIBRA
23 de setembro a

22 de outrubro
Ha criaturas que. para subi-

rem, descem tanto, que a sua
vitória as transformo em dorro-
ia". — Dia maravilhoso para
roceber com alogria as novas
chances do progresso que irão
ter por determinação dos
astros. Todos terão condições
de alcançar significativas vitó-
rias espirituais. Cor branco. N*
112.

ESCORPIÃO
23 de outubro a
21 de novembro"Devemos 

tratar os homens
com a mosma cautela, res-
guardo e desconfiança quo usa-
mos para colher uma rosa". Os
oscorpianos terão muita sorte
com vendas, empréstimos,
novos conhecimentos, contato
com pessoas importantes e
com viagens. Terão pouca sorte
no amor. Cor azul. N' 666.

SAGITÁRIO
22 rio novembro a

21 de dezembro
"O sucesso 6 abominável quando

obtido com o sacrifício dos prin-
cipios fundamentais da morali-
dade". — Manhã de intensa
vibração planetária que poderá
trazer modificação sensível no
comportamento dos Sagitários.
Estejam atentos para evitar dis-
sabores no lar. Cor laranja. N"
327.

CAPRICÓRNIO
22 de dezembro a

20 de janeiro"A 
pedra de toque faz conhecer

a qualidade do ouro. e o ouro o
caráter dos homens" — Tudo
que os capricornianos deseja-
rem realizar hoje encontrarão
obstáculos aparentemente
intransponíveis São as
influencias planetárias contra-
nas que podem e devem ser
vencidas por todos Cor azul. N»
785

AQUÁRIO
21 do janeiro a
19 de fevereiro"O hipócrita é corr.o um punhal

uma lâmina assassina ongas-
toda em uma cruz". — Dia
muito perigoso para as coisas
do coração. Os aquarianos
serão lovados a tomar decisões
precipitadas das quais irão
emargar tardio arrependimento
Estejam atentos para no
momento preciso saberem evi-
tar tudo isso Cor terra N° 124

PEIXES
20 do fovereiro a

20 de março"Todos os animais permanocem
como Deus os fez, somente os
homens é que se transforma-
ram para pior" — Boas pers-
pectivas de melhor ganho,
aiuda inesperada . amizades
sinceras, familiares mais com*
preensivos e amigos, é o que os
piscianos irão conhecer neste
domingo Cor marrom. N" 220

mm^L^mmmBB&!sjffhINCURSO INTERNACIONAL
DE MÚSICA DO PARANA
Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Educação e CulturaDiretoria de Assuntos CulturaisPró Música de Curitiba

MISSA GREGORIANA
MISSA DO II» DOMINGO DO TEMPO COMUM DO ANO LITÜR-

. GICO
(missa votiva da festa da Apresentação do Senhor)

INTROITO "SUSCEPIMUS" 
(protus)~-GLOrPaAVII|SSA VIM - DE ANGELIS - (tritus)

1* Leitura - Isaias 8,236 - 9 3GRADUAL "SUSCEPIMUS" 
(tritus)

2' Leitura - 1 Cor. 1,10 - 13 17ALELUIA SENEX
Evangelho Mateus 4, 12 - 17CREDO III

dus)0FERTÚRI° 
~ Ant' LUMEN AD REVELATI°NEM (tetrar-

SANCTUS VIII (tritus)

PASTERÇNOSTERS 
A C0NSAGRACA0: CORTEM TUAM

AGNUS DEI VIII (tritus)~ 
FTWiccífc 

RE3f°NSUM (tetrardus) e SALMO 95ITE MISSA EST - DEO GRATIAS VIM
Regente: Padre Nereu de Castro Teixeira
Oficiante: Padre José Silva

. ,Co,rf ,dos 
Alunos do Curso de Canto Gregoriano do VIMFestival Internacional de Música do Paraná.

DUPRÊ — Variações sobre um Canto de Natal
órgão - GERARÜO G0R0SIT0

1975
IGREJA DO CABRAL -11 hs. - DOMINGO - 26 de janeiro de

MÚSICA ANTIGA

JOHN BULL - In the departure of the Lord

PÍERTC DEBLACR.Íf5^159?) nPa«amezzo Antico.
? criníL., £. 

" Lauda,e Dominum

^ 
G. FRESCOBALDI (1583-1643) - Canzona sobre "Ruggie-

ISAAC - Dominica Resurrectionis
W. BYRD - Ne irascaris Domine
E. WIDMANN (1613) - Suite: Sophia, Margaretha0hamTc&"2&s' Sibylla' Maria' Clara' Sophia. 

argaretna'

den 
LUTER°-ECCARD-SCHEIN-BACH - Christ lag in Todesban-

M. NEWMAN (1550) - Pavana

rS^iL^Xíf L,?L!l00K (1590> " Watkins Al&CH SIMPSON (1650) - AyreANÔNIMO - Mundays JoyANÔNIMO - Coranto
ANÔNIMO - GALHARDA DO SAPOTHOMAS WEELKES - When David HeardPURCELL - Magnificat

DourPréeTre°|RIUS 
" ^'^ C°Urante ' e "' sPagn°letta, Philov,

PRAETORIUS - Magnificat
COLLEGIUM MUSICUM DE SAO PAULOregente - ROBERTO SCHNORRENBERG

Conjunto de Música Antiga do Curso:
Elisabeth Seraphim - sopros
Ana Cristina Rossetto Rocha - soprosMarilia Cecy Gama de Macedo - soprosJoão Camilo Penna - sopros
Denis Borges Barbosa - sopros
Helder Parente - sopros, viola da gambáRicardo Rapoport - violão
Rosana Lanzelotte - cravo
Luiz Almeida - percussão

IGREJA DO BOM JESUS - DOMINGO — 21 HS. - 26 de janeirode 1975.
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Programação
CANAL 6

IlhOOmin- Padrão Musical-Colorido
llh45min - Universidade Popular -

Cultural
13h00min - Orthicon - Musical pop -

ao Vivo - Apresentação:
Paulo Chaves

14h00min - Festival de Atrações -
variedades - ao vivo -
Com Concurso de
Calouro - Jurados e mui-
tas novidades. - Apresen-
tação: Mario Celso.

18h30min - Golias em Cinco Tempos- Colorido
19h00min - Hebe - Show Variado -

Colorido - Apresentação:
Hebe Camargo

21h00mi - • "Carga Mortal" - Colo-
nao

23h00min - varig é-Oonn do Noite
Apresentando: Longa
metragem - Colorido

CANAL 7
(Ponta Grossa)

12h00min

13h30min

- TV Educativa - (CursoMadureza)
Almoço com as Estrelas -

Com Ayrton e Lolita Rodri-
gues, .num almoço infor-
mal, com vários convida-
dos.

15h50min - Nossos Meihores
Momentos - Montagens,
mostrando os melhores
momentos da programa-

. ção da semana
19h00min - Hebe - (a cores) - Show

variado, apresentação de
Hebe Camargo

21h00min - Longa metragem - (fil-
me) (Cinerama 75)

23h00min - Cine Inesquecível - (fil-
me) -

CANAL 12

08hl5rnin
08h45min
09h30min
12h00min
12hl5min
13h45min
17hl0min

•18hl0min
19h20min
20h30min
23h00min
24h00min

Educativo
Cap. Furacão
Mano Vendramel
Jornal
Futebol
Matinê
Caminho ao SolBonanza
Ufo
Palma de OuroFutebol
Filme.

CANAL4

09h00min
lOhOOmin
UhOOmin
12h00min
20h00min
22h00min
22hl5min
22h30min

Missa
Concerto

Terra de Gigantes^
Silvio Santos
Fantástico
Jornal

• Futebol
Domingo Maior.

Cultura
Orthicon é dessas coisas boas queso acontecem aos domingos. E,

para esse domingo, uma atraçãomuito especial-Zlzl e seu bale. Umacoreografia exuberante e muitomovimento. João Luiz, com sua"Supermulher", Rollings Stones,Alice Coopere muito mais, o ato de
pensar. A Xênia se encarrega dos
pensamentos, coisas assim: "O
talento é raro. A vaidade é crédula.A glória sedutora. E, a amizadeenganadora. Todas essas coisasmultiplicam os artistas médio-crês". Aliás quem disse foi o fran-cês Villemain. A produção é do GianCario e, as atrações se sucedem tãorápido que pode ser dispensado oapresentador, (das 13 às 14 hs. noSeis).

mmmwBm\wyl\ ' fiB

Zizi, em "Orthicon".

TELEVISÃO

TV, A BABA ELETRÔNICA.
E, AS CONSEQÜÊNCIAS?

Com os empregados de confiança cada vez mais escassos, as
máes tem hoje tendência a usar a TV como babá para suas crlan-
ças. Enquanto elas estão ali, presas a um fllme ou programa, as
mâps ficam liberadas para outros afazeres. Mas considerando que40'' 11 das 800 mil crianças que vêem televisão no Brasil passam
sl .oras diante do vídeo, o que Isso pode trazer para o desenvolvi,
meiito de sua Inteligência e valores morais?

Para Plaget - estudioso da Inteligência infantil há 50 anos - pre-senclar uma experiência não é o mesmo que fazê-la, pois a criança
para tirar proveito dela deverá ela mesma, realizá-la. Nos países
desenvolvidos a solução tem sido as escolas maternais que, aos pou-cos, vão se desenvolvendo no Brasil.

Para aquele estudioso, a inteligência e' antes de tudo, uma
organização de ações em sistemas coerentes, sistemas estes quesão Interiorizados, passando ao plano mental. Isso quer dizer que araiz da Inteligência é a própria ação das crianças sobre os objetos.

Agindo sobre estes, ela vai conhecendo as propriedades de suas
ações. Por exemplo, fazendo força com o braço para cima, levanta
o objeto que tem nas mãos, dobrando-o, coloca o objeto no chão,
fazendo um movimento brusco, poderá jogá-lo longe e a trajetória'
que irá seguir dependerá do modo como a criança coordena os
movimentos dos braços, etc.

Assim até os dois anos a Inteligência da criança é essencial-
mente prática. Ela age diretamente sobre os objetos a fim de alcan-
çar um alvo. No final do segundo ano de vida, já sabe coordenar
bem os movimento do seu olhar com o do objeto que se mexe diante
dela e acompanha seu deslocamento no ar. Desse modo nessa Idade
ela já organizou suas ações numa estrutura lógica. Vai começar
então, a Interiorizar essa estrutura e reelaborá-la no plano mental
Isso é, principia a pensar.

Aos dois anos começa seu raciocínio lógico (forma escadlnhas
do maior ao menor e vice-versa) que serão Interiorizados depois de
postos em prática. Assim ela deve ter uma ação para o desenvolvi-
mento de uma Inteligência. E o que acontece diante da TV?

A TELEVISÃO
Diante da TV, a criança não age, não manipula, não explora osobjetos com as mãos. Recebe passivamente as Imagens que lhe sãotransmitidas.
Naturalmente que a criança que sempre escuta boa linguagem

aprende a falar mais depressa do que aquela que não tem esse prl-viléglo. Mas, de qualquer maneira, nenhum aparelho falante substl-
tul uma relação afetiva com um adulto escarecldo. Mas uma mãenão poderá proporcionar essa qualidade de contato o dia Inteiro.

A solução dos países mais adiantados é iniciar mais cedo aescola. De fato, tem-se ai um lugar a propósito: presença de adultoscarinhosos e competentes e de outras crianças, elementos lndlspen-sávels para um desenvolvimento social sadio, existência de mate-rial e jogos especializados.
Quanto à televisão, há todo um campo aberto a ser explorado noBrasil. O problema é como transmitir as experiências que são posl-tlvas e enrlquecedoras para o desenvolvimento Integral das crlan-

ças e as ajudarão a enfrentar o difícil mundo de amanhã.
RISCOS

Hoje em dia, quando já temos uma geração criada sob o signoda televisão, ó possível se avaliar com razoável segurança certosaspectos desse poderoso melo de comunicação em relação a platéiaInfantil, mais fiel no vídeo que os adultos. Inclusive, se nào houver ocontrole feito pelos pais, ela permanecerá mais tempo frente à tell-nha mágica do que diante de um professor.De acordo com pesquisas americanas aos dois anos começa seuInteresse, quando dedica 45 minutos diários a TV, e esse tempo sobe
para cinco horas aos 11/12 vanos e o único derivativo para os últi-mos são as revistas em quadrinhos, onde encontram personagensdivulgados pela TV.
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Cinema na TV
Sp1^SÍ.hM0RTAÍí.(KI11 a Drag°n). As 21 hs. No
* u Dirleido Por Michael Moore. Produzido por

Rpv p Aife r aok p4alance, Fernando Lamas, AldoRay e Alizia Gur. Projeção: 110 minDois bandos de contrabandistas lutara por uma
StafrS. mS5b de„Nitra-2- Todas as filmagens foram
mSSSfS^' H,ong-Kong e Kowloon, onde os con-
eador? W§ffS2 jUnP°S para transportar suas mer-
SS2S d„0S rios- A Poderosa carga de expio-
ffiJ^ií encontro dos dois grupos. P.ick
mpfhnrÍ^f„deCldAe procurar a Nitra-2% a acha. Osmelhores lances vêm com a fuga de seu bando.
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Bairros serão interligados
A Prefeitura de Curitiba executará, dentro de mais

alguns dias, as obras de terraplenagem de mais 1.200 metros
de extensão da Rua Fredolln Wolff, integrante da Taneen-
clal Norte que .totaliza aproximadamente 25 quilômetros, da
Rodovia do Café a BR-116, interligando Importantes bairros
daquela região da cidade e permitindo uma espécie de con-
torno norte para o tráfego pesado de veículos.

Os serviços a serem realizados compreendem terraple-
nagem, pavimentação e obras de arte especial. Em toda a
sua extensão, a Rua Fredolln Wolfí tem 5.400 metros, entre
as ruas Domingos Antonio Moro e Francisco Dallallbera
ligando os bairros de São Joào a Santa Felicidade

INAUGURAÇÃO

As obras da Fredolln Wolff deverão estar concluídasdurante o mes de março, quando o prefeito Jaime Lernlrinaugurar a Tangenclal Norte. '"el
, A Tangéncial Norte envolve as Ruas João Gava, Eugê-n,'°, tFl0rMirrod0ll1íf °,lff' Sà0 Salvador, Santo CelestinoColeto e Nilo Brandão (que serão Inauguradas em marco)além das Ruas Toaldo Túlio, João Fallrz Domlneos; Stra

passon. Saturnino de Miranda, Holanda, México e Avenidak°sn ,.±!íha„daHLuz ((jntregues no Inicio do ano passado)Os trabalhos de pavimentação da Fredolln Wolff serão

Iniciados em fevereiro e as firmas regularmente cadastra-
das no Departamento de Obras da Prefeitura Interessadas na
execução dos serviços devem apresentar proposta às 14
horas do dia 30 próximo.

NA REPUBLICA ARGENTINA

Por outro lado, a Prefeitura estuda uma sinalização ade-
quada para liberar o retorno à esquerda nos cruzamentos
transversais à Avenida República Argentina, atendendo àssolicitações dos moradores e comerciantes estabelecidosnaquela região da cidade. A liberação deverá acontecer na
quarta ou quinta-feira próximo, após resolução a ser assi-
nada pelo prefeito Jaime Lerner.

Entretanto, a Rep. Argentina será a única via estrutu-rai onde serão permitidas conversões à esquerda, em vir-
«nuf °a cofnformação Irregular da maioria de suas transver-
ínúiMii'0.' apesar delrazer maior segurança ao tráfegode veículos, vinha causando uma série de problemas no trân-

nirtá „JlnaUzaq.° ? ser Implantada ao longo daquela ave-
m„n.^ 7 .em es,"dos no Instituto de Pesquisa e Planeja-
S?m™«bHno 7'PpUCe visará esclarecer ao máximo os
bSs expíesso 

elculos sobre a travessla da canaleta do ôni-
A Prefeitura Municipal procede a estudos para liberar o

contorno à esquerda na Avenida República Argentina.

frânsito

Mais 100 semáforos nas ruas
Ao assumir oficialmente todos os serviços relativos ao

planejamento, controle e manutenção dos sinais de trânsito
da cidade, a Prefeitura anunciou, para breve, a Instalação de
mais 100 semáforos em cruzamentos Importantes, fato querepresenta um acréscimo de quase 50 por cento sobre o nú-
mero de sinaleiros até agora Instalados, que é de 208.

Para a Instalação dos novos sinais luminosos, a Prefei-
tura utilizará parte do material que pertencia ao Departa-
mento de Trânsito e que agora, em decorrência de convênio
assinado no final do ano passado, Íntegra o patrimônio do
Município.

Os trabalhos serão realizados pela Divisão de Sinaliza-
ção, do Departamento de Obras que, recentemente, treinou
pessoal próprio junto à empresa que fornece os equlpamen-
tos para sinalizar o trânsito da cidade.

ESTRUTURAÇÃO
A Divisão de Sinalização do tráfego de Curltlba, esta se

estruturando para atender, da melhor maneira possível, aos
problemas e necessidades do setor, em estreita colaboração
com o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curi-
tiba, órgão responsável pelo planejamento.

Para realizar os trabalhos de plantão, fiscalização e
manutenção dos sinais luminosos, a Prefeitura contará com
seis viaturas — quatro pick-up e dois caminhões guindaste,também transferidos para o Município pelo pelo Detran.
Aquele órgão estadual cederá, como empréstimo, dois apare-
lhos de comunicação para os veículos, enquanto a Prefeitura
não adquirir o seu equipamento.

MUDANÇAS

Enquanto isso, o Instituto de Pesquisa e Planejamento
Urbano de Curltlba anuncia a realização de um completo
levantamento das condições e problemas do trânsito urbano
para, em seguida Introduzir algumas modificações que íacl-
Iltarâo o tráfego de veículos. Entre as modificações, está a
sincronização de sinaleiros para uma maior fluídez do trá-
fego.

Outra mudança que está sendo estudada diz respeito ao
Departamento dos Serviços de Utilidade Pública, que é res-
ponsável direto pela sinalização de pontos de ônibus e táxis,
além das estações de embarque do ônibus expresso. Prova-
velmente estes serviços também passarão para a Divisão de
Sinalização, que já executa parte dos trabalhos.
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A instalação de mais 100 sinaleiros vai representar 50 por cento dos
atualmente em funcionamento.

Habitação
_,

Cidade Industrial ganha 30 unidades residenciais
Um estudo preliminar da Prefeitura Municipal, através do

IPPUC, sobre as necessidades e prioridades habitacionais da
Cidade Industrial de Curitiba para 1975/76 será submetido,
nos próximos dias. à apreciação do Banco Nacional de Habi-
tação, pelo prefeito Jaime Lerner. O estudo define áreas da
baixa, média e alta densidade habitacional e. para atender à
demanda considerada de baixa renda, a Companhia de Urba-
nização de Curitiba, com a participação da Companhia de
Habitação Popular de Curitiba — Cohab-Ct definiu um pro-
grama especial de edificações já em fase de testes.

Trata-se de uma experiência pioneira no campo de pré--
fabricados e. entre fevereiro e março, serão concluídas as
primeiras 30 unidades residenciais, na área habitacional loca-
lizada próximo à Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, ao
longo da Rua Pedro Gusso. que está sendo duplicada.

Para definir aspectos do estudo e do projeto, o prefeito
Jaime Lerner reuniu, na sede do IPPUC, os diretores -presi-
dente e técnico da URBS, Cássio Taniguchi e Francisco
Macedo; o diretor presidente do IPPUC, Rafael Dely e o dire-
tor presidente da Cohab-Ct, Eros Rauchbach,

PRÉ-SÉRIE
As 30 primeiras unidades habitacionais da ClC constitui-

rão uma espécie de pré-série e, posteriormente, as edifica-
Ções serão montadas em fase "industrial", através da
Cohab-Ct. O projeto do sistema de pré-fâbricação de edifica-
Ções adotado, pioneiro no Brasil, é de autoria do engenheiro
civil Pedro Ludovico Demeterco.

Além disso, ao longo das vias conectoras, onde serão con-centradas as áreas habitacionais de alta densidade, serãoimplantados serviços de atendimento à população residente
da ClC. como escolas, praças, farmácias, hospitais, centros de
abastecimento e e outros.

SISTEMA ESPECIAL
Tendo em vista a generalização do uso do sistema cons-trutivc de edificações projetado, os materiais selecionadossao incombustiveis. de baixo peso. altamente isolantes aocalor e ao som. e de baixo custo. O projeto, segundo explica

Pedro Demeterco, permite a pré-fabricação de seus elemen-
tos em forma industrial, ou seja. "de forma a reproduzir
qualquer de seus elementos sempre dentro das mesmascaracterísticas técnicas adotadas como padrão, e com grandevelocidade de produção, se comparada com os tempos usuaisda indústria convencional da construção civil".

Empregando materiais e equipamentos existentes nomercado brasileiro . o sistema afasta a necessidade de mão-de-obra especializada e, entre outras vantagens, estão a sim-
plicidade, a facilidade construtiva, a mobilidade arquiteto-nica, e ç flexibilidade e adequação ao meio. O sistema asse-

"TNtlwl ^^ ''^ãmm^mam\.rí- I
O prefeito Jaime Lerner reuniu técnicos
para estudar o projeto habitacional da

Cidade Industrial.

gura. ainda, elevado padrão construtivo com satisfatório graude conforto, além da rápida montagem a custos compensado-res.
Todo o projeto tem por filosofia o conceito de módulo e écomposto de painéis de parede, de forro, e de piso. Os painéisexucutados de concreto leve, podem ser fabricados inSepen-cientemente dos trabalhos de preparo do terreno, locaçãofundação e outros executados no local da obra. As fundaçõestambém sao préfabricadas (lajotas de concreto armado con-vencional e miolo de concreto de isopor) a cobertura comchapas de aço perfiladas, é quase plana, com um pequenoabaulamento para o escoamento da água pluvial

MODULADOS
O projeto não foi idealizado para possibilitar a constru-

ção de uma edificação especifica. O verdadeiro objetivo do
projeto é possibilitar a construção de qualquer tipo de edifi-cação, ou sejam, escolas, hospitais, escritórios, motéis, aloja-mentos e outros.

Para as edificações habitacionais que comporão a pré-sé-rie. seis tipos de residências foram selecionadas e que variamde 36 a 66 metros quadrados de área construída, dotadas de
dois cômodos. O total da área a ser construída com a'pré-série
é da ordem de 1.500 metros quadrados.

Cada uma dessas edificações, por ser em'forma modu-lada. pode ser composta a gosto do usuário, inclusive emcaso de ampliação, basta que sejam acrescidos novos módu-los, sem tocar na estrutura anterior.

RAINHA DAS PRAIAS 1975
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Em Nova Esperança, sericultura
começa a oferecer bons lucros

Transcrito do Diário do Norte

A Sericultura já deixou de ser privilégio da China.
O Brasil começou a sentir os seus lucros e inicia a
criação do bicho da seda. Nova Esperança conta com
80 alqueires plantados de amoreiras e remete men-
salmente uma boa quantia de casulos, para a sua in-
dustrialização, aos principais centros do país. O
próprio prefeito José Ercilio Kreling, além de Paulo
Lirani, AAasao Takamoto, Antônio Harada e Varley
Wagner, estão satisfeitos com os lucros que a sua
produção oferece.

Paulo Lirani, residente em Nova Esperança e
proprietário do sítio Progresso, e diversos sericul-
tores do Estado de São Paulo, enviaram memorial ao
Ministro da Agricultura reivindicando melhor preçodo casulo-quilo. Alysson Paulinelli assinou um de-
creto-lei, baseado nas solicitações dos sericultores,
fixando a taxa mínima de venda em 15 cruzeiros o
quilo,

o BICHO

O bicho-da-seda, é uma mariposa co-
lorida com antenas pretas nos machos,
com asas riscadas tanto na parte superior
como inferior. Após a fecundação a fêmea
coloca de 500 à 800 ovos, de onde saem as
larvas, chamadas bichos-da-seda. Durante
o seu crescimento sofrem quatro mutações,
provenientes de suas cinco idades. Na
primeira idade, cuja duração atinge cinco
dias. o bicho da seda é peludo e prwto; na
segunda, com o mesmo tempo, a lagarta
atinge a cor cinza, e seu veludo começa a
escassear: a partir do terceira idade a lar-
va perde os pelos e passa à cor branca,
com uma duração de seis dias: na quartaidade com seis dias também, a larva passa
pela mesma fase, e na quinta idade, com
nove dias de duração, atinge seu cresci-
mento. A partir deste período' a lagarta
começo a abandonara amoreira (seu ali-
mento) e procura o ninho para fiar o ca-
sulo. depois de tres dias torna-se crisálida.
Para se evitar que tres meses depois ve-
nham a nascer novas mariposas os cria-
dores matam a crisálida no próprio casulo,
quando a produtividade dos seus fios pas-sam para um aparelho secretor.
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ASSISTENCIAL

O sub-gerente do Banco do Brasil em
Nova Esperança, Antônio Garcia, disse a O
DIÁRIO, "que em 1974, houve muita
procura para investimentos, especialmente
para a construção de barracões e plantio
de amoreira, para dar seqüência ao tra-
balho de industrialização do casulo. Este
financiamento poderá ser pago, de acordo
com a capacidade do solicitante, de 2 à 4
anos".

Com 150 gramas de ovos podem ser
produzidos 690 quilos de casulos, os quais

, são industrializados em São Paulo. A mãoAs lagartus devoram totalmente os ramos de obra, diz o prefeito José Ercilio Kreling,amoreiras. é a menor e sua rentabilidade é consi-

Metamorfose do bicho-da-seda.

derada como satisfatória. O alimento do
bicho-da-seda, é a amoreira, que é plan-
teda nas imediações dos barracões. O
bicho ocupa dois locais: o primeiro é a
chocadeira, onde a larva passa catorze dias
se alimentando, colocada em bandejas, on-
de o tratador passa a alimentá-la normal-
mente, embora tenha a sua fase de dormir,
quando não se alimenta.

Da chocadeira, quando atingem os 14
dias, as larvas sõo tampadas com uma
rede, na qual são colocadas as folhas de
amoreira, passando automaticamente a
servirem do alimento. Quando estão todas
em cima da rede, são passadas para o gaJ-
pão. A explicação é dada por Paulo Lirani à
O DIÁRIO , quando mostrou sua criaçõo,
situada á sete quilômetros de Nova Es-
perança, onde numa área de 7 alqueires
possue 27 mil pés de amoreiras.

Falou subre o tratamento dado à
amoreira, que quando atinge à altura de
mais ou menos um metro e cincoenta tem
que ser podada, evitando com isso que o
fruto tire a força da folha. Assim mesmo,
em determinadas épocas do ano, a moreira
recebe o fruto.

Um outro detalhe , de bastante impor-
tância, é quando a larva se encontra na
chocadeira, 7sob uma temperatura de 25.°
à 28.° graus e uma diferença de umidade
de 3.° grau . No galpão, os alimentos sõo
dados às 6, 1 1, 16, 20 e 21 horas, motivos
pelo qual onde existe criação de bicho-

da-seda é necessário possuir luz, para que .
no período da noite possa a lagarta ser
alimentada"

No entender de Paulo Lirani, que é téc-
nico agrícola, além de possuir o previlégio
do pioneirismo em termos de bicho-da--
seda e fruticultura (mamão e melão), "a
situação da agricultura em nossa região
tende a cair, pois muitos sítios já estão
erradicando café para plantar pastos, para

a pecuária. Se não for iniciada uma cam-
panha, de imediato, poderá acontecer com
que nossa região termine sendo um segun-
do deserto do Saara, onde nâo veremos
mais florescer a rica agricultura de outros
tempos.

MEMORIAL

Em dezembro, Paulo Lirani e outros
sericultores do Estado de São Paulo re-
meteram memorial ao Ministro da Agricul-
tura, Alysson Paulinelli, relatando a si-
tuação da sericultura. Salienta o memorial
que em 74/7.5 o preço médio do casulo ver-
de, na atual safra, está situado entre 10 e
1 2 cruzeiros, enquanto na safra de 73/74,
ficou entre 16 e 20, com uma baixa de 40
por cento.

Fala ainda do problema dos insumos
utilizados na cultura da amoreira, quesubiram de forma assustadora (adubo - 300
por cento; venenos - 120 por cento; e mão
de obra 100 por cento).

Existe um acordo firmado entre as
fiações, que obriga os criadores a ven-
derem o casulo para a firma fornecedora
dos ovos, independente da situação dos
preços do mercado. Alega o memorial "que
a fiscalização sobre o produto e os ovos do
sirgo fornecidos aos criadores, conside-
rado como deficiente, prejudica algumas
vezes a produção do casulo"

Diante da situação, os siricultores ex-
põem ao ministro, "que a descapitalização
impede os criadores de saldarem seus
débitos junto aos. estabelecimentos ban-
cários, faltando condições monetárias,
para os criadores adquirirem os insumos a
serem utilizados na próxima safra, dando
insegurança aos que desejam ingressar no
novo campo produtor".

REIVINDICAÇÕES

As reivindicações dos sericultores, sflo
apresentadas em sete itens: maior dila.
taçõo no prazo dos compromissos assu-
midos perante os estabelecimentos ban-
cários; a fixação de um preço mínimo,
compatível com o aumento sofrido pelos
insumos utilizados na produção; publicação
da cotação internacional do fio de sêda>
criação de núcleos criadores e indepen-
dentes' das fiações; fiscalização sobre 0
produto; distribuição dos ovos de sirgo; Q
padronização do casulo.

Em resposta, a Comissão de Fiancia.
mento da Produção do Ministério da
Agricultura, remetçu ao senhor Paulo
Lirani um telex, informando "qué o gover-
no vem acompanhando a atual crise con-
juntural áa sericultura brasileira, estando
empenhado em solucionar o problema".

Dentre as medidas em andamento paro
a proteção aos criadores, destacam-se os
estudos para fixar os preços mínimos para
casulos, que estão sendo ultimados pela
comissão. Neste sentido, o presidente da
República, Ernesto Geisel, acaba de assinar
Decreto-Lei, isentando do oagamento da
taxa do Funrural na colocação do produto.

CULTURAS

"Outras culturas, além da soja e café
tornam-se necessárias ser plantadas com u
máxima urgência - comenta Lirani - a época
do café e outros produtos agrícolas dei-
xaram de fornecer maiores rendas ao
agricultor. O bicho-da-seda e a fruta sõo
duas culturas que podem ocupar menor
mão de obra e das mais lucros para o
agricultor que qualquer outro produto".

Prossegue Paulo Lirani afirmando "que

os dias atuais são de grande importância
pois as técnicas foram melhoradas e a
agricultura de antigamente deixou de exis-
tir, por isso, a fruticultura, a horticultura'e
qualquer outro setor do campo merecem
atenção especiais por parte daqueles que
vivem das suas colheitas".
"No caso especifico de Nova Esperança, é
interessante saber que o café e a soja riflo
vão continuar sendo as principais fontes de
renda da região. Os tempos e as épocas
mudaram e necessitamos urgentemente
acompanhar a evolução do tempo."

Os prefeitos Silvio Barros. Bonifácio Bo-
nllha e José Ercilio Kreling, são os maiores
incentivadores da sericultura no Estado.

Paulo Lirani, em companhia de Benedito
Ferreira, mostra o desenvolvimento das
amoreiras.

A, lagarta na chocadeira, antes de passar para o galpão A lagarta, na tua fatm «nal. antes de Melar o casulo.
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Iniciada ponte
no Itagai-Acú

ULUMENAU (Sucursal) - A firma Rodolerrea S A venre
dora da concorrência para a construção da ponte ligando a rua
República Argentina a rua Sao Bento, sobre o no Itajai-Açú já
conseguiu local para instalar aloiamentos para os operários que

i irabalnarao na obra.
O local onde se instalarão os operários quo virão de

outras cidades, fica logo nas proximidades da escola Básica Rui
Barbosa, a rua Antônio Treiss e a pouco mais de 100 metros do
canteiro de obras que será instalado próximo donde sairá a cabe
ce,ra cia citada ponte, sobre a rua São Bento

Com essa ultima providência, tudo está acertado para-ue. dentro de poucos dias, a Rodoferrea possa dar inicio ao tra-
balliode preparação do local para estabelecer o cronograma da
obra que será uma das mais importantes a serem concluídas na
administração cio sr. Felix Theiss, e que dará complementação
ao Anel Viaric Norte desviando grande parte do trânsito de pas-
sagem da rua 7 de Setembro para aquele anel

ASFALTAMENTO
Enquanto a Rodoferrea se encarrega da construção da

ponte, a Consírutora Triângulo dará continuidade aos trabalhos
de aslaltamento das ruas 7 de Setembro e das Missões, enquanto
aguarda ordem de iniciar o trabalho de retificação do leito da rua
República Argentina em direção à nova ponte. Aliás as obras de
retificação daquela rua. deverão ter inicio ainda este mês pois
sabe-se que a maior parte dos proprietários de residências e
terrenos atingidos, |á acertou com a Prefeitura o quantum de
indenização a receber, faltando muito pouco para essa conclu-
são de negociações.

Já se observa, também, por parte dos moradores da rua
República Argentina, entusiasmo pela nova rodovia asfaltada
que por ali vai passar, uma vez que a obra não apenas trará o
beneficio de valorização de propriedades como também facilita-
rá sobremaneira a circulação dos ônibus coletivos que então
passarão a fazer circuito de ida e volta através da rua Itajai e da
República Argentina, passando assim a servir ainda melhor aos
moradores das duas margens do rio Itajai-Açú.

UM ANO
Uma residência de dois pavimentos está sendo demolida e

dentro de poucos dias vai desaparecer. E neste lugar, que será
uma das cabeceiras da futura ponte, a firma contratada. Rodo-
lerrea S.A.. do Rio de Janeiro, vai instalar, nos próximos dias. o
canteiro de obras. E então, a partir de laneiro. doze meses após, a
ponte estará concluída. O pré-projeto dessa ponte, elaborado no
começo de 1974. apontava cerca de cinco milhões de cruzeiros o
seu custo. Com o decorrer do ano. os preços dos materiais e
mão-de-obra foram subindo e, quando da concorrência pública
realizada, sobre o proieto definitivo, o valor toi orçado, por algu-
mas das firmas concorrentes, em até mais de 12 milhões de cru-
zeiros. Mas, a vencedora foi a Rodoferrea. com o orçamento de
CrS 9.532.056.00. Esta saida da ponte sobre a rua Sào Bento,
dará acesso á Rodovia Jorge Lacerda, cuja ligação também será-:ciada em princípios do próximo mês.
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Neste local será Instalado o canteiro de obras da
firma Rodoferrea.

Joinville inicia
as imunizações

O prefeito Pedro Ivo presidiu importante reunião em que
foram definidos os principais itens de um plano' municipal de
saúde a ser cumprido pelos vários órgãos da municipalidade, em
colaboração ainda com outras entidades ligadas à esfera esta-
dual. durante o transcorrer de 1975.

Participaram da reunião a sra. Edla Jordan, diretora do
Departamento de Habitação. Saúde e Assistência Social, junta-
mente com o assessor Jaime A. Dias. o diretor do Hospital São
José. dr, Mário Nascimento, o diretor do Segundo Centro Admi-
nistrativo Regional de Saúde, dr. Joel Lopes Santiago e o dr.
Laerte Casces Lisboa, diretor do Centro de Saúde de Joinville.

DEFINIÇÕES

Durante a reunião que teve duração de 4 horas, ficou definido
a realização imediata de um amplo estudo para a coleta de ele-
mentos básicos para um diagnóstico e planejamento da situa-
Ção da saúde no municipio.

Deste levantamento, ficou decidido, antecipadamente, a
realizaçãode um trabalho de recuperação de unidades habitado-
nais, através da implantação deequipamentossanitários, o querefletirá -,a melhoria do nivel de saúde de considerável parcela da
população.

A prefeitura de Joinville, outra decisão tomada durante a
reunião, enviará duas pessoas à Secretaria de Saúde para que se
especializem na função de auxiliar sanitário, quais irão ficar
posteriormente as atividades da oficina sanitária, cuja conclusão
e entrada em funcionamento está prevista para o fim do
corrente mês.

Por outro lado haverá entendimentos com os vários órgãos
''gadps à saúde, para a dinamização dos serviços de prevenção
ao câncer ginecoiógico.

CALENDÁRIO

Ficou estabelecido também um calendário de vacinações.
°U|etivando a imunização da população contra os diversos tipos
de moléstia, e que deverá ser cumprido durante os meses de
1975.

Como parte deste calendário, a prefeitura executa nestes
Primeiros dias de janeiro uma ampla campanha de vacinação
contra a paralisia infantil, através da aplicação de vacina Sabin
em crianças de 3 meses a 6 anos.

Na segunda quinzena de fevereiro, dando continuidade ao
aue ficou estabelecido, será realizada nova campanha de vacina-
cão, através da aplicação de vacinas contra meningite.

Estas campanhas se/ão realizadas pelo Departamento de
Habitação. Saúde e Assistência Social, através dos sete ambula-
tonos espalhados pelo município e com participação ainda de
outros órgãos ligados à Saúde existentes no municipio.

' Finalmente, o prefeito Pedro Ivo estabeleceu para inicio de
março nova reunião das pessoas ligadas ao assunto, afim de que
seiam reavaliados os trabalhos desenvolvidos e discutidas novas
Prioridades ou medidas que o setor exja.

PERDEU-SE
„ Dois talões de cheques, sendo um do BRADESCO c outro do
£u Brasileiro S/A, ambos das agencias da cidade de Palmas. O
talão de cheques do BRADESCO pertence a Madeircira Vale do
Rj° Butiá Ltda e o outro ao sr. JOÃO MOURA CAMPOS. Esses
talões se encontravam dentro de uma bolsinha de mão, onde
"aviam outros documentos, como duplicatas, recibos, notas fis-
cais, etc. Os documentos citados foram perdido dia; 15 de janeiro__.in.en.."•m curso, em Curitiba

PERDEU-SE
r Carteira de Motorista, Psicotécnico, Exame^de Vista,
Carteira de Identidade, de ABEL NUNES MONTEIRO,
£'eando os mesmos sem efeito, por ter sido requerido a
seeunda via, junto aos órgãos competentes, ¦

Alfredo Daura fez um relato dos 4 anos da Fundação Hospitalar.

FH catarinense
comemora 4 anos

FLORIANÓPOLIS — (Sucursal) — Em entrevista concedida a imprensa, o
superintendente da Fundação Hospitalar de Santa Catarina, Alfredo Daura
Jorge, fêz um relato das atividades desenvolvidas por aquele órgão nos últimos 4
anos de Governo.

Disse inicialmente o superintendente que a centralização das atividades
da rede hospitalar de Santa Catarina através da FHSC trouxe vários beneficios,
pois antes cada hospital tinha o seu orçamento, verba própria e sua política de
ação. Isto trazia muitas vezes preocupações à direção não com a parte técnica,
mais sim com a parte administrativa. Porém, no inicio do governo Colombo
Salles mudou-se completamente sua política de ação. Pois com a criação da
FHSC. foram centralizadas administrativamente as atividades da rede hospita-
lar, dando maior racionalização às despesas até então existentes. Tecnicamente,
fêz com que os diretores de hospitais tivessem sua preocupação voltada ao des-
frute do maior gabarito técnico possível.

A Fundação Hospitalar de Santa Catarina, órgão da Secretaria da Saúde, é
composta de 14 unidades hospitalares, a maioria na microregiâo da Grande
Florianópolis e cinco em municípios do interior do Estado.

Na região da Grande Florianópolis, os importantes são: HospitalGoverna-
dor Celso Ramos, 259 leitos; Hospital Infantil Edith Gama Ramos, 95 leitos: Hos-
pitai Neureu Ramos, com 204; Maternidade Carmela Dutra, com 100; Colônis
Santana, com 1.100 e Santa Tereza com 450 leitos. Dispõe a FHSC de 2.655 fun-
cionái ios, entre estes 153 médicos (15 residentes); 25 enfermeiros; 799 auxilia-
res de enfermagem e 1.212 que realizam outros tipos de atividades.

HOSPITAL GOVERNADOR CELSO RAMOS
Referindo-se ao Hospital Governador Celso Ramos, Daura revelou quedesde o mês de dezembro esta unidade hospitalar vem atendendo os chamados"casos sociais", pretado auxílio a todas as pessoas independentemente de sua

condição social. Estas pessoas, sem qualquer distinção ou preconceito, dispõem
de todos os serviços. Entre estes, os pacientes enquadrados na faixa de "casos
sociais", podem utilizar o rim artificial, medicamentos sem restrição de custos,
exames, unidade de terapria intensiva, respirador artificial etc. Ele é internado
em local igual a qualquer outro que dispõe os doentes filiados a instituições pre-videnciárias.

ASSOCIAÇÃO SANTA CATARINA DE REABILITAÇÃO
Para Daura Jorge, entre as 14 unidades hospitalares que compõe a FHSCa Associação Santa Catarina de Reabilitação constitui o ponto alto do atuai

período administrativo. Com instalações completamente novas, os equipamen-tos custaram ao governo do Estado cerca de CrS 2.5 milhões. Isto tem possibili-tado um tratamento mais especializado aos doentes de paralisia infantil lesõesvasculares cerebrais e traumatismos. Uma nova forma de atendimento foi dadaaos doentes que apresentam deformidades físicas. De grande importância nosetor, a Associação Santa Catarina de Reabilitação passou a confeccionar próte-ses de, pessoas em deformidades físicas."No Hospital Infantil Edith Gama Ramos consideramos como introduçãoimportante a construção do berçário. Grande parte da mortalidade infantil apóso nascimento é, sem dúvida, relacionada a falta dos primeiros atendimentos eisto indiscutivelmente diminui a faixa de mortalidade após o nascimento.
Na área da Colônia Santana um dos pontos altos foi a sua recuperaçãoEm épocas anteriores era um hospital onde havia mais de 2 mil doentes paraum número de 1.000 leitos. Hoje o Hospital tem menos de 1.000 doentes Houveuma reformulação da assistência psiquiátrica, que não nos leva a considerarcomo depósito de doentes irrecuperáveis. Este é um conceito que introduzimosneste período de Governo, que fêz mudar completamente a imagem anterior".

HOSPITAL NEREU RAMOS
Este hospital exisitia até o ano passado com sua capacidade mais voltada

para o doente tuberculoso. Entretanto, com o surto de meningite e atualmentecom incidência de poliomielite, o Hospital passou por uma série de' transforma-
ções, entre as quais a contratação de novos médicos com plantão permanente o
que nao existia anteriormente. Além disso, o estabelecimento passou por umatotal reformulação na sua área fisica, com reformulação da rede hidráulica erede elétrica.

Finalizando, disse o Dr. Alfredo Daura Jorge que 
"o Governo Federal estáagora realmente preocupado com a saúde pública, e passou a dar créditos atodas as unidades hospitalares do Pais. O Plano Nacional de Saúde é realmente ocaminho coeso e coerente com nossa posição, còm atendimento a todos sem

qualquer distinção social.

Lages planeja
seu carnaval

LAGES — (Correspon-
dente) —- A Comissão
organizadora do carva-
nal de 1975 reniuse sob
a presidência do jorna-
lista Agilmar Machado,
diretor do Departa-
mento Técnico de
Turismo e Divulgação da
Prefeitura.

fto encontro ficou
decidido que o auxílio a
ser dado às escolas de
samba e carros alegóri-
cos que participarão dos
festejos carnavalescos
deste ano, serão de Cr$
1.500,00 e CrS 2.000,00.

Já foram confirmadas
a participação das esco-
Ias de samba Unidos da
Princesa Isabel, do
Bairro Brusque, 2001,
do antigo aeroporto,
Unidos do Morro, do
Bairro Centenário, Bat-
tistela. Cravo Preto e
do Clube 1? de Julho.

Quanto aos carros ale-
góricos já foram confir-
madas as seguintes
entidades: Clube Popu-
lar, Aeroclube, Battis-
tela, Cravo Preto, Uni-
dos da Princesa Isabel e
do Bairro Brusque. Este
representará uma lenda

referente a Correia
Pinto, fundador da
cidade de Lages.

A comissão do carna-
vai de 1975 é consti-
tuida pelos srs. Marcos
Lenzi, publicitário;
Rogério Santos, da Rá-
dio Difusora; Carlos
Jofree Amaral, da Rádio
Clube de Lages, Névio
Fernandes, do Jornal
Correio Lageano: Carlos
Henrique Fiúza, da Rá-
dio Princesa; José Antu-
nes, do Jornal O Estado;
e Ademar Brascher. da
Sucursal do Jornal de
Santa Catarina.

SÍNTESE
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"Com meias medidas não
se atinge objetivos"

Dentro de cinco
dias a Assembléia
Legislativa estará
apontando os parla-
mentares que compo-
rão a nova Mesa Dire-
tora dos trabalhos da
casa, sem que o Movi-
mento Democrático
Brasileiro participe,
sequer, de um cargo.
Compondo a maioria
do Poder, entendeu a
Aliança Renovadora
Nacional ser a.única a
fazer-se representar,
já que a oposição não
aceitou a segunda
vice-presidência, tam-
pouco a segunda e
quarta secretarias.

Por sua vez o MDB
acha que melhor será
apresentar sua pró-
pria chapa, acalen-
tando a idéia de que
poderá vir a elege-la,
tendo em vista a
manifestação de
alguns parlamentares
arenistas estarem
dipostos a não votar
no nome do senhor
Sebastião Neto Cam-
pos.

Na rea lidade a
manifestação do
deputado Epitácio Bit-
tencourt. bem como
do principiante Marti-
nho Guizzo. deixaram
claramente suas posi-
ções diante do resul-
tado apresentado na
última reunião de
bancada, quando
indicou o deputado
Sebastião Neto Cam-
pos para a presidem

cia do Poder, posição
esta de repulsa que
poderá vir a se consti-
tuir na grande espe-
rança emedebista.

Mas em tudo isto
há de se pesar um
fator, que na opinião
da maioria dos obser-
vadores políticos é a
principal, de que o
futuro governador
não haverá de permi-
tir a divisão do par-
tido, nem mesmo da
própria bancada, já
que asseverou em
várias oportunidades
que não delegará
nem dividirá a lide-
rança política e a
exercerá como um
governante arenista.

No -entanto, há
aqueles que apontam
a votação secreta
como uma oportuni-
dade para os que não
se contentaram com
a decisão da bancada,
já que impossível será
verificar quem votou
neste ou naquele
nome, dai, a expecta-
tiva do MDB em ver
seu candidato eleito.
São necessários ape-
nas quatro votos
somados aos da ban-
cada ou mesmo em
branco, para que a
oposição consiga seu
intento.

Dejandir Dalpas-
quale é apontado
como o candidato
emedebista ao posto
mais alto do Legisla-
tivo catarinense, con-

lando com a votação
unânime de seus
pares e tem procu-
rado concitar os des-
contentes arenistas
fileirarem consigo.

Dentro desta con-
jectura, o MDB está
procurando sensibili-
zar os arenistas dissi-
dentes, mas acima de
tudo, abrindo novos
horizontes para
alguns que querem
deixar o partido. Há
entre os que deposita-
ram seu voto no
deputado Bittencourt,
alguns que já procu-
raram o deputado
Dejandir Dalpasquale
e estudam a possibili-
dade de suas transfe-
rências para a oposi-
ção, desde que não
sejam enquadrados
no Instituto da Fideli-
dade Partidária. Es-
tas conversações de-
monstram o firme
propósito de alguns
arenistas "apaixona-
dos" virem a deposi-
tar seu voto em

, branco ou mesmo
contra a chapa de sua
bancada e com isto a
oposição poderá
lavrar mais um tento.

De qualquer forma,
o fato é que tanto
ARENA como MDB
procuram se articu-
lar em torno de suas
aspirações e a finali-
dade precípua é
atingir com mais
expressividade o pró-
ximo pleito de 1976.

INFORMANDO

INPS CONVOCA

ir A Subsecretária de Pessoal do INPS. fará
realizar hoie e no próximo dia 16 de fevereiro,
os testes para avaliação do aproveitamento dos
Servidores do Grupo de Serviços Auxiliares, ins-
critos para os testes de Agente Administrativo e
Datilografo. Nesse sentido, está convocando os
servidores de todas as agências, para compare-
cerem aos seguintes postos, onde se realizarão
os referidos testes: Joinville. Blumenau. Itajai.
Tubarão. Lages. Joaçaba. Criciúma, Urus-
sanga. São Francisco do Sul e Laguma. Em
Florianópolis, hoje, às 8 horas, os inscritos
deverão se apresentar no Instituto Estadual de
Educação e verificar sua matricula e sala
correspondente. As 13 horas, no Centro Regio-
nal de Treinamento, deverão estar presentes os
inscritos para o teste de datilografia.

DECRETO ALTERA

w Foi adorado, por determinação prosidoncial, a
sistemática dos mocanismos fiscais destinados a
incentivar as operações de fusão, incorporação o
outras formas de associação de empresas. A nova
sistemática enfatiza a atuação das pequenas e mó-
dias empresas do Pois, com destaque para
empreendimentos agroindustriais e produção de
bens de capital.

MAGISTÉRIO REGULAMENTADO

* A organização da habilitação para o
magistério, a nivel de 2" grau, no Estado de
Santa Catarina, vem de ser regulamentado
pelo governador do Estado. O decreto dispõe
ser finalidade a atingir a aquisição de habilida-
des e conhecimentos necessários ao exercício
do magistério e o embassamento que permita
o exercício das atividades docente: o domínio
das técnicas pedagógicas indispensáveis a
iguais atividades; o oferecimento de diferentes
habilitações, que atendam ás necessidades
regionais e interesses do ensino e o auto-aper-
feiçoamento.

CURSOS INICIADOS

ir Com duração até o próximo dia 21 de leve-
reiro, foi dado inicio oo Curso de Aperfeiçoamento
em Educação Físico, promovido polo DEF da Secre-
toria da Educação. Paralelamente iniciaram na
mesma data as aulas do II Curso Internacional de
Educação Física, que reúne 130 alunos de diveros
Estados do pais e municípios catarinenses. O Curso
de Aperfeiçoamento conta com a frequêncio de 64
professores de edução fisica de todo o Estado o quoassistirão aulas no Ginásio do Esportes em Capoei-
ras o na UDESC, sobro planejamento e avoliação:
mandebol; valibol; atletismo e estrutura o funciona-
mento de 1' grau. O Curso Internacional do Educa-
ção Física tem seu currículo composto por discipli-
nas relacionadas a nova pedagoia; volibol e novo
conceito pedagógico de educação fisica infantil. As

A. Peixoto

aulas serão desenvolvidas nos períodos matutino e
vespertino, na UDESC e instituto Estadual do Edu-
cação Física.

PRORROGADO DUODECIMO

ir A Delegacia da Receita Federal, em Floria-
nópolis. está esclarecendo aos contribuintes do
imposto de renda — pessoa jurídica, sujeitas
ao recolhimento antecipado (duodécimos) que
o prazo para recolhimento da primeira cota
(duodécimo) foi prorrogado para o dia 30 do
corrente, em caráter excepcional.

AUXÍLIO DO INPS

tfr O INPS concedeu, polo prazo do um ano. ajuda
financeira do CrS 3.200.000,00 a 26 ontidodos de
sote Estados brasileiros especializados em assistên-
cia ao menor excepcional. As entidades beneficien-
tes, consideradas de utilidade pública, dispõem de
técnicos qualificaod se condições adequadas. Por
outro lado. o secretário de Assistência Médica do
órgão. José Granado Noiva, ao mostrar que a ação
do Instituto se desenvolve em maior escala nos
grandos centros, anunciou que, ató o fim da década,
haverá 20 milhões de novos beneficiários. "Todos
os nossos programas estão voltados para atender à
demanda crescente", acrescentou.

APROVADO ESTATUTO

ir Foi aprovado pelo governador do Estado,
do estatuto do Coniunto Educacional do Estado
cie Santa Catarina — COESC. — criado e man-
tido pela Fundação Educacional de Santa Cata-
nna, com autonomia administrativa, finan-
ceira. didática e disciplinar. A sua finalidade é
a formação integral do educando, através da
criação, comunicação e difusão de lavores de
cultura e de conhecimento. São unidades inte-
grantes do COESC seis colégios e um curso de
Educação Fisica. disseminados pelos munici-
pios de Florianópolis, Lages. Itajai. Canoinhas e
Laguma.

PIMENTAS & PIMENTINHAS

*& É tido como certa a indicação de Renato
Ramos da Silvo paro a Superintendência do BRDE,
no próximo governo.

6 Irmoto Fuerschitte. atual prefeito de
Tubarão, foi convidado para ser o futuro secre-
cretário da Saúde. Tudo indica que não aceita-
rá o convite, tendo em vista, sua tese. que
Tubarão licará esvaziado politicamente da
ARENA, já que se presume saiam diversos lide-
res locais para compor o próximo governo.

i. Num grupo de políticos, no "corredor da mise-
ricórdia" comentava-se no lançamento, já das cart-,
didaturas do Wilmar Dalanhól o Adornar Ghisi, para
o Sonado em 1978. O senador Lonoir Vargas, que
passava, ouvindo o comentário aptoximou-so o por-
(juntou: "Vocês já me perguntaram so sou condi-
dato à reeleição?.

Gostaria de mandar seus
filhos estudarem na Suiça?
Aplique em Letras Besc de renda
mensal ou final.

Mande reservar a matrícula
e espere eles crescerem.

BESC FINANCEIRAS A. CREDITO.FINANCIAMENTOE INVESTIMENTOS
^untirM-n.aryM,flori_ro,..8..i.1204--fcl.24671l/246976. Flori-nopo-s-RuaDeodoro. 17-1.1.30-0/2827

I rentabilidade garantida ¦
pelo Governo do

Estado de
Santa Catarina.
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CONFETES E SERPENTINAS
João Josó

SÓ UMA MÃOZINHA

A decoração do carnaval de rua
de Curitiba é o assunto. Pouca
gente sabe, ainda, que pode auxiliar
na confecção das peças que com-
porão a decoração das ruas da
cidade. No Centro de Criatividade
do Parque São Lourenço, todos os
dias, dezenas de pessoas dão a sua
contribuição, cortando, colando,
armando e pintando os painéis queserão colocados pela cidade nos
próximos dias.

Palhaços, bandeirolas, carica-
turas vem sendo feitas, pelos volun-
tários, que comparecem ao Centro
de Criatividade. A grande novidade,
neste ano, são os bichos (tatus, pei-xes, e até um jacaré de 12 metros
de comprimento) que, feitos de
pano, estarão pelas ruas, em meio
aos foliões, para animar e motivar
mais o nosso carnaval.

ü diretor do Centro, arquiteto
Abraão Assad, continua apelando
ao público, pedindo a sua participa-
ção e colaboração nos trabalhos
que estão sendo efetuados. Apesar
do reduzido recurso financeiro, um"bloco" de abnegados está traba-
lhando muito, para que o nosso
carnaval não seja frio e fracassado,
como já o foi em anos passados.
Que tal ir dar um pulinho lá no Cen-
tro de Criatividade e dar uma mão-
zinha?

AB-2

Observando as transmissões
das principais emissoras de rádio
de Curitiba, chegamos a uma con-
clusão evidente. A emissora queestá dando mais atenção às músi-
cas de carnaval é a Clube Para-
naense, onde se pode ouvir muitas
músicas deste ano. Nas outras
emissoras, poucas vezes se podeouvir as novas músicas. O que é
uma pena.

AS BANDAS
t

No Rio, a maior pedida são as
bandas. Ontem, pela primeira vez
neste ano, a Banda de Ipanema saiu
às praias, numa festa de encher os
olhos. Centenas de pessoas junta-
ram-se à banda de Ipanema, que
saiu do Jardim de Alá e fez a
grand-fialeVna General Osório.
João de Barro e Clara Nunes foram
os padrinhos de uma festa que não
movimentou só o populoso bairro
carioca.

Agora, a Banda do Leme deverá
dar o seu recado. É uma festa do
povo, comandada pelas bandas,
que a cada ano se esmeram. Pena
que aqui em Curitiba ninguém
ainda tenha tomado essa iniciativa.
Se grupos de amigos se reunissem e
organizassem suas bandas, logo a"febre" 

pegaria na cidade e teria-
mos mais uma atração no nosso
carnaval.

A MÚSICA DO DIA
Todos os dias, publicamosletras de músicas carnavalescas,

para facilitar ao folião. Ontem,
demos uma inédita e hoje vamos
recordar um sucesso que estará
sempre presente em nossos carna-
vais. Uma imortal. "A Voz do
Morro", de Zé Keti, feita em 1955.
Eu sou o Samba
A voz do morro
Sou eu mesmo sim senhor
Quero mostrar ao mundo
que tenho valor
Eu sou o rei dos terreiros
Eu sou o samba
Sou natural daqui do Rio de Janeiro
Sou que leva a alegria
Para milhões de corações brasilei-
ros
Mais um samba
Queremos samba

uem está pedindo
a voz do povo do paísViva o samba, vamos cantando

Esta melodia p'ro Brasil feliz...

t
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Muitos estão trabalhando, no Centro de Criatividade, para que tenha-mos um carnaval de rua sensacional, neste ano.

Amamentação:
Um hábito que

está fora de moda
Em Esparta, havia uma lel no século IV A.C. que obri-
gava as mães a amamentarem seus bebês e Cesar rldl-
cularlzava as mães romanas que contratavam amas de
leite. Hoje a amamentação está cada vez mais em
desuso, e antropólogos chegam a medir o grau de civili-
zação e sofisticação de sociedades, pela incidência da
amamentação artificial.

'ív

A amamentação é a forma tradi-
cional e ideal de nutrição infantil,
geralmente capaz de atender a todas
as necessidades do bebê nos primei-
ros quatro ou seis meses de vida. Para
a maioria dos bebês a amamentação
prolongada põe ao alcance da
criança única fonte imediata de pro-
teínas de alta qualidade, contendo
todos os amino-ácidos essenciais,
declarou Maria Luiza Capra. jornalista
e funcionária pública da área federal,
e que recentemente teve uma filha e
faz süa amamentação.

Através da história, o leite
humano tem sido reverenciado como
o único método legitimo de alimentar
o bebê.

LONGA VIDA
O Alcorão prescreve que 

"as mães
devem amamentar o bebê por dois
anos". No antigo Egito a alimentação
ao seio comumente se estendia por
três anos. e na Israel Bíblica, por dois
anos.

Uma lei real de Esparta no quarto
século A.C. obrigava as mães a darem
de mamar a seus bebês, e César ridi-
cularizava as mães romanas que toma-
vam ama-de-leite para seus filhos.

Os primitivos índios acreditavam
que quanto mais tempo uma criança
recebesse leite de peito, mais tempo
viveria. Não era por isso, fora do
comum, que as crianças mamassem
até a idade de oito ou nove meses.

Embora o leite materno sozinho
não seja suficiente para o bebê com
mais de seis meses, assim mesmo
continuará a ser de grande valia
durante muitos meses, desde quecomplementado pelo alimento sólido.

O leite natural fornece uma quan-tidade imensa de elementos proteto-
res, declarou um pediatra. Os bebês
alimentados no seio são mais resisten-
tes à malária e a infecções causadas
por bactérias ou vírus (inclusive o
virus da poliomielite). Eles estão
menos predispostos a sofrer raqui-
tismo ou anemia por deficiência de
ferro. 0 papel do colostro (aquelefluído amarelado que sai do seio logo.
após o parto antes do leite começar a
descer) está se tornando mais claro.
Descobriu-se que o colostro protege a
criança contra infecções, principal-
mente a do trato intestinal,"e contra
alergias alimentares. Isto explica por-
que as alergias são mais comuns
em bebês alimentados artificialmente,
afirma o pediatra.

DESUSO DA
AMAMENTAÇÃO

Por que um produto tão extraor-
dinário cairia em desuso? Novos valo-

O Hospital Victor do
Amaral, possui o único
banco de leite
materno, existente em

Curitiba.

res sociais, disseminados pela urbani-
zação e rapidez de comunicações, fez
com" que em certos lugares a ama-
mentação fosse considerada fora de
moda, ou mesmo hábito vulgar de
camponeses. Em alguns países os
antropólogos chegam a medir a acul-
turãção pela incidência daamamenfa-
ção artificial: tanto menos se dá de
mamar, tanto maior o índice de sofis-
ticação social.

Na maioria dos países desenvolvi-
dos a mamadeira tornou-se um sim-
bolo de "status".

As tensões da civilização também
contribuem para o fracasso da lacta-
ção. Uma ansiedade comum no atual
ambiente em transição, é a preocupa-
ção da mãe com sua capacidade de
amamentar.

Embora pelo menos 85 por cento
de todas as mulheres sejam física-
mente capazes de amamentar
durante seis meses ou mais, bloqueios
psicológicos freqüentemente interfe-
rem com a descida do leite.

Por outro lado, um estudo recente
demonstrou que a incidência de gravi-
dez nos primeiros nove meses após o
parto é duas vezes menor entre as
mães que amamentam, mesmo
quando a criança recebe simultânea-
mente outros alimentos.

O valor anticoncepcional da ama-
mentação é mais efetivo se nos pri-
meiros meses a criança receber ape-
nas o leite materno, pois ao que
parece o estímulo da sucção inibe a
ovulação.

Em algumas áreas do mundo, onde
a amamentação é considerada essen-
ciai à sobrevivência do bebê, os costu-
mes sociais limitam as relações
sexuais das mães que amamentam,
reforçando deste modo a relação
entre a amamentação e controle da
natalidade.

BANCO DE LEITE
Um litro de leite materno custa

Cr$ 18,00, e em Curitiba existe apenas
um Banco de Leite Materno, que fun-
ciona no Hospital Victor do Amaral,
das 7 às 16 horas.

Atualmente o hospital possui oito
mães doadoras que são remuneradas
pelo leite doado, declarou dona Maria,
responsável pelo atendimento ao
Banco de Leite.

Segundo dona Maria, as doadoras
são mães com filhos de alguns meses
e que possuem leite em abundância. A
retirada deste leite, vem beneficiar
crianças que não podem ser alimenta-
das pelo leite da própria mãe, masque
têm necessidade de leite mater-
no.
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Turismo
São Paulo é
hoje a Capital
mundial do
automobilismo,
e seu
autódromo,
Interlagos,
conhecido como
um dos
melhores do
mundo até o
momento, tanto
para pilotos' quanto paraos espectadores,
permite
Íuase 

100/
e visibilidade,

coisa quenenhum
outro
oferece.
Vinte e
quatro carros
estarão dando
a largada,
entre eles
estará o
nosso Fitti-2
que prometefazer uma boa
corrida, tendo
em vista as
marcas queconseguiu
durante os
treinos. E
finalmente
o bi-campeão
mundial, Emerson
Fittipaldi,
que foi o
vencedor do
terceiro
Grande Prêmio
Brasil,
realizado no
ano passado,é apontado
como o maior
favorito
para ocupar
o primeirolugar no

Ítódio, 
o quehe garantirá

a liderança
absoluta
do campeonato
deste ano.
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No camping você se liberta verdadeiramente.Lá quem estabelece as horas é você. E é sóchegar, armar a barraca e passar a viver a vida,livre das etiquetas e convenções, em bons bate-papose muita curtíçao. "
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létas, tamancos, mo_..bótíd|#Eainha, estais':sS9U
^estrangeiros associam à Ho)ã._,
Spertps.j Mas o. encantador-paCI*

_"'¦•_' ?r • ¦ . _r.rw,"Jv»^' v_-uii.aí_ uuc u.turista,s0 yai descobrir, indo lá; sendocordialmente recebido? visitando, seusmuseus- O Rijksmüsèüm hão é mesmo"uma;beleza?; provando suas comidas, •sentindojsua gente.E Como e preciso começar por algumlugar, .por que não sua Capitai? Na pá-.. gina 5, um pouco de Amsterdam..
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Convocação
de pilotos

_,_..a° Conselho Técnico de Motoclcllsmoestá convocando ps pilotos classificados em
Álr.t>,ccm,D,?onaÍ.o) gara comparecerem àMoto-Show a fim Se, informar-se sobre oencerramento doj período motocicllstico de
£Li^ra aÍesta da entrega de prêmios aosmelhores do ano.Campeão Paranaense 50cc - DennlsonPerezCampeão Paranaense 125cc - LourivalBrener

Campeão Paranaense Força Livre -
. Sebastião TorquatoCampeão Paranaense Motocross - Ara-auem Olsen.Ostroféusestão em exposição na Moto-Show.

O Tião também.

De 5ÜC.C. à 750c.c. a moto é

SUZUKI
e o revendedor é
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Completa assistência técnica
Rua. Conselheiro Laurlndo, 1008

MOTO SHOW Comércio do Veículos e Motores Ltda
Mfitociddta. n Motoros do Popa
Pecas Genuínas e Acessórios

A revenda do ano
A mais perfeita assistência

técnica do Sul do Pais

RimV.m do R„, Br.nto. 1162
Foi» 1041?) ?4 g67C
Cuniiba Paraná

Revendedor autorizado

# YAMAHA

Snninfé, moforcyc.e

MOTOS NOVAS E USADAS
TODAS AS MARCAS

Rua Brigadeiro Francp, 1571 - Fone: 23-5072 - Curitiba - Pr.

Motores de Popa e
Motocicletas

YAMAHA
esquina de Carlos de Carvalho.

Motocas

Hariey-Davidsons
Em Curitiba

¦

""" *~

Para alegria de mui-
tos adeptos da conhe-
cida marca, final-
mente, as Harley estão
a venda em Curitiba.
Desde os modelos de
pequena cilindrada
fabricados na Itália,
até as pesadas de"quatro tempos"
americanas, podemser encontradas em
nossa cidade. Os pri-meiros modelos estão
em exposição na
Mesbla. Os tipos mais
encontrados quase não
aparecem com a velha
imagem das grandesmotos que têm seu fã
clube particular multo
grande. Mas, para os
conservadores, a
fábrica produz modê-
los semelhantes as
robustas motos que portantos anos equiparam
as Forças Armadas do
Brasil.

HARLEYSX175

JrV

HARLEY SX 250
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¦>- ' ? ¦' i Giovanni ao lado da Morini Blg-Boy.
Troféu "DIÁRIO DO PARANÁ'

" fies não correm mais "
Eles são os pilotos quenáo mais estão na ativa.

Foram grandes no passado.Hoje estão sendo esquecidos
aos poucos. E uma Injustiça
que vamos tentar, com uma
série de reportagens, mos-
trar aos novos, para quelembrem que eles foram a
base de tudo. Desenvolve-
ram as técnicas de prepara-
çào de motores que hoje os
jovens motociclistas
ganham de "mão beijada".
O cx-plloto desta semana, foi
o homem que ensinou como
deixar um motor em condi-
ções de vencer a prova e
não em condições de andar
na frente. Durante os últl-
mos campeonatos realizados
em Curitiba, houve motos
andando mais, porém, os
vencedores eram sempre os
mesmos.

Juarez Henrique Plassm-
man, Dennison Vieira
Perez, Lourival Brener,
Heriberto de Oliveira, Celso
Lindner, Bira Comprido eEdgard Vasileski. Muitos
deles venceram campeona-
tos brasileiros com ajuda
técnica, oriunda do conheci-
mento de Giovanni. OItaliano começou a correr
quando tinha apenas 14 anos.
Isto aconteceu em 1939,
quando ele tinha adquiridosua primeira motouma Benelll 125cc. Co-mo muitos amantes davelocidade, sua primeiracorrida foi clandestina.
Pouca idade. Venceu. Ven-ceu a primeira e depoisdesta foi uma série infindá-vel de primeiros lugaresNesta época, na Itália, onde

morava, as provas eram
divididas em categorias de
máquinas e categorias de
pilotos. Depois de passardois anos competlnto na"Aspirante", 

já tinha
obtido suficientes primeiroslugares para galgar um
degrau e subir para a cate-
goria "Júnior". Para sua
estréia nesta nova etapa de
sua carreira de piloto, com-
prou uma moto mais compe-
titiva. A MV Augusta. Com o
avião, avião é moto queanda muito, venceu muitas
provas. Muitos de seus com-
panhelros, anos depois, tor-
naram-se nomes famosos.
Carlos Ublale, que começou
com ele, a correr, na mesma
época e na mesma cidade,

Messina, velo a ser por doze
vezes consecutivas campeão
do mundo na categoria 125.

Giovanni correu até queveio a guerra e o levou à
luta pela Itália. Quandoretornou as coisas já não
eram mais as mesmas. A
guerra transformou seu
mundo querido em um
lamentável e triste quadro.Junto com a esposa Marga-
rida, veio definitivamente
para o Brasil. Foi nesta
época que começou a apare-
cer por aqui a "Lambre-
ta". As máquinas foram
muito vendidas e havia, por-tanto, a necessidade de
alguém que conhecesse o
produto a fundo, para orlen-
tar e demonstrar aos
revendedores. No inicio,
Giovanni fazia demonstra-
ções na lama, saltando,
andando sobre meio -fios e
coisas assim, para mostrar
ao desconfiado comprador

da época as qualidadesdaquela "motocicleta de
roda pequena".

Depois de algum tempo,
preparou um motor de
acordo com as técnicas dos
melhores e mais famosos
preparadores Italianos.
Giovanni começou a compe-
tlr no Brasil. Venceu muito.

Nas provas do Campeo-
nato Brasileiro, das quais
era o mais freqüente vence-
dor, nunca lhe" foi dado o
merecido reconhecimento.
Por ser um "estrangeiro",
negaram-lhe títulos e tro-
féus. Para trabalhar nas
lojas H.M. como demonstra-
dor de Lambretas, velo com
a família para Curltlba.
Nunca mais voltou. Apenas
uma vez chegou em
segundo. O motor pifou.

Em 1958, 59 e 1960 venceu
as três provas de lambretas"Diário do Paraná". Em
corridas de 40 voltas, o
segundo colocado percorriaapenas 25. Foi o homem quediminuiu o tempo de duração
das provas de velocidade.
Durante sua tumultuada
carreira de piloto (tumul-
tuada por guerras e coisas
assim), obteve quase 650
primeiros lugares em corri-
das de Importância. Parou
definitivamente em 1963..
Voltou a correr, apenas poruma vez, em 71, sóp'rámos-
trar ao Carneiro, que andar
com o velho não era bem
assim. Ganhou fácil. Atual-
mente, é o feliz proprietárioda Italmotoneta (que já foi
equipe de competições) onde
prepara os motores e con-
serta-os.
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As mulheres continuam cada vez mais a aderira onda da motoca.

inaugurado

Lava-Motos
mSs mnrKí.e _.oi inaugurado em Curitiba o
cidade ênm<i,,L?qulPad.0 lava-motos da
eens DoftmiStili8?1^ esPeçiallzado em lava-
nas revisões 'tr0Cas de óleo e até peque-

piloto 
'eCDronfunrr?n 

•nM>rleíiárl0_i é um anti£°
las/Seus eirffia_r5nh^e^or áe motociefe-
em revendflTaSosjá f(iram m<^ânicos
CostaTeltá snrl^r^iza¥s- Na rua Júlla da
cljstlco O Wafh tólM c%ntr,° motocl'
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A hora da partilha se constitui numa das melhores e mais divertidas,
pois, cada qual afirma ter sido o vencedor e mostra orgulhoso o tama1nho dos espécimes que pescou. E o momento em que se reúnem ecomeçam as velhas estórias a ser contadas, entre risos, e gozações,por mais "verdadeiras" que possam ser.

Lambari

0ICCI S®f1S0€Í@fSOl
Dando continuidade às nos-

sas dicas, temos para hoje, uma
novidade sensacional. São os
motores de popa, americanos, de
vários modelos e diferentes
potências, que se encontram em
exposição e venda na Fedato
Sports.

Estes motores são fabricados
para serem usados em pequenos
barcos de alumínio ou em Fiber-
glass, e por incrível que pareça,
não utilizam nada mais que uma
bateria de 6 ou 12 volts, ou sejam,

baterias comuns de automóveis,
para o seu funcionamento.

Possuem vários pontos a
favor: São leves, pois são fabrica-
dos em alumínio, são de fácil
manejo. Até uma criança podefazer a sua manutenção. E conta
com mais uma grande vantagem
que os motores maiores não per-mitem é de fácil transporte.

Para seu maior conforto, e
tranqüilidade, cada bateria
representa 70 horas de bons pas-seios e boas pescarias.

Habilitação
de amadores

Estando hablli-
tado legalmente,
através de inscrição
na Sudepe, Supe-
rintendência do
Desenvolvimento da
Pesca, você não
correrá o risco de
perder todo o seu
material, além de
evitar uma série de
aborrecimentos, que
fatalmente lhe
estragarão o dia.

Uma das coisas
mais simples é con-
seguir uma carteira

de pescador, na
categoria amador.

COMO FAZER
Para quem já pos

sui carteira, a reno-
vação pode ser feita
nas principais casas
especializadas do
ramo, em nossa
Capital. Lá, você
preencherá um for-
mulàrio fornecido
pela Sudepe, apre-
sentará sua carteira
de identidade, uma
fotografia 3 x 4, e
pagará uma taxa

relativa a; modalida
de que escolher.

Se você ainda não
possui, deverá apre-
sentar carteira de
identidade, duas
fotografias 3x4,
preencher o respec-
tivo formulário e
igualmente pagar a
taxa de inscrição.

TAXAS
Linha de mão e
molinete  37,00
Subaquática ... 62,00
Embarcado .... 75,00
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Uma alerta: Os lambarís preferem sempre as águas correntes.

Pesqueiro do
Rio das Almas

Quem vai a Teixeira Soares,
através da BR-277, saindo de
Curitiba ao chegar no quilômetro111. no acesso àquela cidade,
deve entrar à direita e encontra-
rá o rio da Areia, que está locali-
zado a 9 quilômetros do local de
entrada para Teixeira. Lá, verá
um local magnífico para pescarlambari, mandi-prata, ferreiro,
pagre, e muitos outros. Este
lugar é chamado de Gruta do Rio
das Almas e possui vários poços

e dentre eles o mais famoso entre
os pescadores da região é o deno-
minado "Poção", por proporcio-
nar grandes pescarias sem muito
esforço.

De acordo com as declara-
ções do amigo que nos mandou
mais esta dica, os peixes, do "po-
ção", são loucos por massinhas
levadas por novatos no esporte,
pois, saciam a fome e não fazem
mal algum.

Em transito

Mau motorista
vai ser punido

Uma grande campanha foi iniciada no
Rio de'Janeiro, contra os motoristas de táxi
que recusam passageiros nas horas do"rush". Em Niterói, Belo Horizonte, São
Paulo • e outras cidades brasileiras, tem
havido grande receptividade pois sofrem do
mesmo mal. O mesmo deverá acontecer em
nossa Capital, devido as freqüentes recla-
mações de casos Idênticos, que vêm aconte-
cendo pela falta de punições nestes casos.

No Rio, a campanha teve inicio através
do comandante do 13» Batalhão Militar, que
vem aplicando sistematicamente, multas,
aos motoristas infratores, conseguindo
reduzir sensivelmente tais fatos. No pri-
meiro dia de campanha foram multados
mais de cem profissionais, tendo diminuído
para oitenta nos dias posteriores.

Quando inquiridos sobre o problema,
alegam que devido ao grande movimento
nos chamados horários de "rush" as peque-
nas corridas só trazem prejuízo, devido ao
volume de combustível gasto , freios, etc, e
além disso, há maior chance de acidentes.

Trânsito terá
métodos novos

O motorista, o pedestre, o policial e a
criança, são os elementos humanos que o pro-
jeto de educação do trânsito visa atingir.

Por ocasião do I Simpósio Internacional dc
Comportamento no Trânsito, realizado em São
Paulo, o Frofessor João Silveira da Secretaria
de Educaço e Cultura de São Paulo, afirmou
que serão sempre levadas em consideração as
teorias de comportamento, uma vez que se
objetiva não a mera aquisição de conceitos, a
aprendizagem teórica e preceitos, mas uma
verdadeira formação de atitudes adequadas às
características metropolitanas. Tal processo
de aprendizagem implica em atuação continua
e na consciência de que a conquista das condu-
tas ideais se faz gradativamente e a longo
prazo. Levando em conta a necessidade de
aquisição e reforço de atitudes corretas da
criança perante o trânsito, implicando em um
trabalho educaional contínuo e a longo prazo,
propõe-se um novo tratamento curricular à
educação para o trânsito nos estabelecimentos
de ensino. Por que 

"novo tratamento"? Não
podemos afirmar que nada se fez em termos
de preparar a criança para agir correta-
mente nas situações de trânsito: O que se pre-
tende com este projeto é intensificar e sistema-
tizar tal atendimento.

Como ensinar trânsito?
£ essa a grande pergunta que os especialis-

tas no assunto vêm tentando debater há muito
tempo, para chegar a uma conclusão positiva
para a implantação do estudo de normas de
trânsito no Currículo escolar. Até o momento,
apenas inclusão de atividades ligadas aos
problemas de tráfego nos Parques infantis,
bem como campanhas especiais de educação
para o trânsito. Mas como não havia critério,
nem método para encaminhar as diretrizes
desse ensino, ele sempre se apresentou muito
pouco eficaz. Nas unidades de primeiro grau,
há apenas previsão de apendizagem de concei-
tos básicos de trânsito na programação de
estudos sociais. Mas, como está sendo verifi-
cado na prática, estas medidas não foram
ainda suficientes para educar a criança para o
trânsito.

Por este motivo, pretende-se implantar um
esquema de distribuição seriada dos conceitos
de educação para o trânsito dentro da mate-
ria, estudos sociais, tratados de forma conti-
nua e sistemática, paralelamente aos outros
itens do programa.
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O príncipe Charles quando se preparavapara o voo com a esquadrilha 707, da RealBase Aéronaval da Inglaterra.

CHARLES É PILOTO
DE HELICÓPTEROS

O príncipe Charles acrescentou outra distinção asua carreira na aviação, ao receber o certificado de
piloto de helicópteros, e o troféu "Double Diamond",conferido ao piloto que mais se adianta no decorrer docurso.

No mesmo dia, à frente da esquadrilha 707 da RealBase Aéronaval de Yeovllton, Somerset, Sudoeste daInglaterra, e pilotando um Westland Wessex 5, com suaInsígnia real, participou de um desfile aéreo comemo-ratlvo do décimo aniversário da criação da esquadrl-lha.
Seus companheiros de turma presentearam-nocom um porta-canetas, feito com um pedaço de pá derotor de helicóptero. Fez a entrega o membro mais

jovem da esquadrilha 707, o marinheiro Peter Llttle-
john, de 17 anos. O príncipe Charles é tenente aviador.
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Caldas Novas, uma estância hidromlneral, localizada a 385 qullome-tros da Capital federal, é mais uma opção para você passar dias agra-
dáveis junto à natureza.

Camping

Caldas Novas:
Dois campings

A Cidade de Caldas Novas,
em Goiás," ganhará este ano seu
segundo camping. Uma área de
40 mil metros quadrados está
sendo preparada para receber
300 mudas de sibipurunas e
ipès-brancos, que garantirão
sombra ao futuro acampamento.
O terreno está situado a 4 quilo-
metros do centro da Cidade de
Caldas Novas e a 3 de Lagoa
Quente, cujas águas com tempe-
raturas variáveis acima de 40
graus, constituem a atração má-
xima da região.

VULCÃO EXTINTO
O camping ficará a 150

metros da estrada que ligará Cal-
das Novas a Ipameri. Além de
sua lagoa de águas quentes queatrai para a cidade um grandenúmero de turistas, principal-mente de Brasília, Goiânia e de
cidades mineiras, conta ainda
com a cratera de um vulcão
extinto, localizado a pouco mais
de 20 quilômetros da cidade.

Os próprios campistas, só-
cios do CCB em Goiânia, por Ini-
ciativa do associado Mario
Azeredo, incentivaram a constru-
çào deste camping.

A cidade de Caldas Novas,
fica a 179 quilômetros de Goiânia
e a 383 de Brasília. E uma estân-
cia hidromlneral com uma popu-lação de 3 mil habitantes e está a
uma altitude de 600 metros do ni-
vel do mar. Junto às suas fontes
hidrominerais, estão localizados
parques com hotéis, restaurantes
e piscinas naturais da Pousada do
Rio Quente.

ACESSO
O melhor acesso para Caldas

Novas, é pela estrada que liga
São Paulo à Brasília e que dista
da Capital paulista, 706 quilome-
tros através da BR-050 até
Limeira 364 até a divisa de São
Paulo com Minas Gerais, e ainda,
pela mesma rodovia, mas com
numeração investida, até Frutal
no entroncamento com a BR-364.
A viagem prosseguirá agora pelaúltima rodovia citada, até o
entroncamento com a BR 153, na
divisa com Goiás. O trecho
seguinte a ser percorrido é a con-
tinuação da BR 153, até atingir o
quilômetro 125, Cidade de Mourrl-
nhos. De Mourrinhos até Pou-
sada de Rio Quente, em Caldas
são mais 52 quilômetros.

rograma de verão
Gostaríamos de cha-

mar a atenção dos nossos
leitores para a programa-
ção de verão que está
sendo preparada, com o
intuito de reunir os aficcio-
nados do campismo.

Fedato Sports. |unta-
mente com o Camping
Clube do Brasil, estará pro-
movendo no camping da
praia de Leste, aos sábados
e domingos, concursos de

pesca a beira mar. com tro-
féus nas diversas catego-
rias.

Outro concurso a ser
realizado, é o de aperitivos.
cujas regras serão elabora-
das juntamente com. os
participantes, para a esco-
lha do melhor.

Futebol de pelada .
baralho, xadres. dama e
dominó, completarão a
programação.

Todo o material a ser
utilizado nestas últimas
competições, será' forne-
cido pela Fedato Sports.
além de barracas destina-
das ao acampamento dos
competidores.

Maiores detalhes e 
'^r

crições serão forr-
nas d«versas Ir
Fedato Sports di .ossa
Capital.

Coloque muri
no seu verão

A quatorze quilômetros de Frlburgo,
numa área ampla, florida, bem cuidada e
cercada de montanhas e belas paisagens,o camping de Muri é um dos mais confor-
táveis da rede do Camping Clube do Bra-
sil.

O campista que gosta de longas caml-
nhadas, respirando ar puro de montanha,
vai logo se sentir atraído pela travessia do
camping de Muri ao de Friburgo, situado
no bairro do Cônego, pelas montanhas,
num percurso de aproximadamente hora
e meia, sempre em contato com belas pai-sagens e encontrando pelo caminho, Fnu-
meras nascentes de água límpida.

Na cidade, existem muitos locais parase visitar, o Parque Sào Clemente, antiga
propriedade dos barões de São Clemente,
ocupa uma área arborizada com lagos e

cascatas artificiais. Obra paisagística
projetada pelo arquiteto Grazlou, ondeestão localizados o Parque Hotem e oNova Frlburgo Country Club, com plscl-nas, sàunas e outros atrativos.

Outro parque é o de Santa Terezlnha,
também conhecido como bairro dos artis-
tas, devido a Inúmeras residências defiguras de relevo do cenário artístico
nacional. No centro, encontra-se a Fontedos Suspiros, onde, segundo a lenda, quembebe suas águas fica com saudade e voltaa Friburgo.

Outro local, que merece destaque é o
Caledônla Valley, onde você encontrará
piscinas naturais, caramanchòes, quios-
quês e sáunas, e está localizado bem pró-ximo ao camping mais antigo da cidade
de Frlburgo.

Campismo exige
noção de culinária

Cozinhar não se constitui
um problema para o cam-
pista: Sabe que uma refei-
ção pode ser feita rápida-
mente e sem muito traba-
lho. por isso tem normas
próprias para a sua cozi-
nha. quando sai de barraca
ou trailer.

Com um pequeno (ogão
de apenas uma boca. ele
pode' perfeitamente prepa-
rar sua refeição em poucos•minutos. Sempre com a
preocupação de não perder
tempo, que pode ser apro-
veitado em passeios, esca-
ladás, banhos de mar ou
até mesmo em descanso.

PRATOS RÁPIDOS

Um churrasco, ovos
mexidos, uma macarro-
nada ou até mesmo uma
feijoada em conserva, sâo
os pratos mais práticos
para o campista. Não exi-
gem muito trabalho e nem
ciência no seu preparo. O
campista leva em sua baga-
gem, em se tratando à cozi-
nha. enlatados que podem
ser utilizados a qualquer
hora com muita facilidade.
E se chega mais um convi-
ciado para a refeição, não é
preciso muita correria:
basta pegar o abridor de
latas e servir uma sardinha.

uma salsicha ou almonae-
gas guisadas.

COMPRA DO DIA
O que è, necessário com-

prar diariamente é o pão,
mas há quem o dispense e
prefira comer bolacha e
biscoitos. Frutas também
fazem parte da compra diá-
ria. pois servem para lan-
ches e completam as refei-
ções. O café, quem não
comprar na cantina., pode
fazer todo dia: basta que se
leve para o camping uma
boa garrafa térrhica que o
conserva bem quente o dia
todo.
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REPORTUR

INTERLAGOS. hoje.
atraindo as atenções de
amantes do automobi-
lismo. levou para a Capital
paulista milhares de visi-
tantes, para assistirem á
segunda prova do Campeo-
nato Mundial de Fórmula 1.
considerada como uma das
quatro melhores do
mundo.

VISITANDO, na semana
passada, os escritórios do
Turismo Britânico - BTA
(British Tourist Authority) em
São Paulo, mantivomos con-
tato com os srs. Robert M.
Telfor, adido do turismo, o
Melvyn G. Montgomory, aido
assistente de turismo. Doles
rocobemos um bonito colon-
dário 1975 o de lá trouxemos
muito (e muito bom) matorial
do divulgação das mais diver-
sas atrações que a Grã-Brota-
nha ofaroco para o turista.

ESPERAMOS tanto pelo
asfalto que levasse o
turista, com rapidez e con-
forto. até Guaira, para
apreciar nossas famosas
Sete Quedas!

Entretanto, agora, que a
região vai ser parcialmente
inundada, que as quedas
d'água vão desaparecer
para dar lugar ao complexo
de Itaipu, somos informa-
dos que a rodovia estadual
PR-86. que parte de Fran-
cisco Alves e alcança
Guaira. "é considerada
turística" por levar ás Sete
Quedas, e está recebendo
novos investimentos do
Governo do Estado, através
da Secretaria de Transpor-
tes. Parece-nos que as
obras devem ser acelera-
das. ou quando a estrada"turística" estiver pronta,
não mais existirão a atra-
ção turistica ao seu final...

HAVENDO quem ostra-
nhosso quo nesta coluna
divulguomos a Fe Sta Nacional
da Uva em Caxias do Sul, a
FENAVINHO em Bento Gon-
çalves. a Fosta das Hortênsias
em Gramado e a do Figo em
Valinhos, o não façamos o
mesmo com referência às
nossas mostras de uvas ou do
ameixas, devemos esclarecer
que de longe nos chegam
notícias e solicitações de
divulgação, enquanto os mais
próximos não se dão ao traba-
lho de informar paro que pos-
samos informar.

EXPOSIÇÃO organizada
pelos museus Histórico
Nacional e Imperial de
Petrópolis. apresentando
cerca de 250 peças - armas,
jóias, cristais, documentos,
etc. - que cobrem um
período abrangendo do sé-
culo XVI ao atual, foi aberta
anteontem no Rio de
Janeiro.

Ela pode - e deve - ser
visitada pelos turistas, no
Palácio da Cultura, e faz
parte do Programa de Ação
Cultural do MEC

COLABORANDO com o
Concurso "Esculturas em
Areia", promoção AIR
FRANCE do âmbito mundial,
e que se realizará na manhã
do hoje no Praio do Loste,
com o patrocínio, também, do
Santa Mônica Clube de Praia,
alunos do Contro do Criativi-
dade do Porque São
Lourenço. dosta Capital, esta-
rão lã para participar do
mosmo.

EXCELENTE o material
de divulgação da cidade de
São Paulo que o turista -
nacional ou estrangeiro -

'.¦be na loja Ceditur -
3l Municipal de Docu-

men -•cio e informações
Turísticas, localizada na
Praça da Republica n« 154,
na Capital paulista. Folhe-
tos. mapas, prospectos.
revistas, e a presença sem-
pre gentil e atenciosa de
recepcionistas poliglotas.

PROMETIDA para breve a
inauguração dos albergues da
Fundação dos Albergues da
Juventude om Brasilia o Sal-
vador. Na Capital baiana, a
casa de hospedagem para
jovens será instalada nc
Pelourinho, integrando assim
o conjunto turístico reconte-
mente inaugurado.

IGNORAMOS se outros
lornalístas que tem a seu
cargo páginas especializa-
das em assuntos de
turismo recebem, da PARA-
NATUR ou do Conselho
Regional de Economia -
com devida antecedência e
solicitação de divulgação,
notícias a respeito da reali-
zaçâo, em Curitiba, de um
Curso de Economia Turis-
tica. ministrado pelo pro-fessor Luis Salomon Sme-
joff, da Secretaria de
Turismo do Rio Grande do
Sul.

O tal curso teve inicio no
dia 13. e dele só tomamos
conhecimento dias depois,
por noticiários de jornais.

TURISTAS americanos e
europeus om maior númoro,
mas também outros prove-
niontes da América Central e
do Sul, da África, do Japão,
r'âverõo estar presentes ao
i irnaval carioca desta ano. O
fantasma da meningite - que
vinha assombrando tanto os
turistas estrangeiros como os
agentes de viagens nacionais
- parece ter sidc om parte
afastado, ou sobrepujado pela
fama do carnaval internado-
nal de que goza o carnaval
brasileiro.
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Como se fosse
quatrocentão

Lembrar São Paulo, inda mais nesta semana (on-tem a cidade completou 421 anos de fundação), élembrar seu orgulho quatrocentão.Mas é lembrar, também, que o tempo náo ficou
parado, e ao lado dos símbolos de seus primordios, comoo Pátio do Colégio, outros símbolos surgiram para mar-cá-la; não apenas na área circunscrita de seus limites,não apenas fora do Estado, mas também fora do paisque dela se orgulha.

E alguém poderá negar que o restaurante TerraçoItália, nos 46? e 47' andares do Edificio Itália, é hoje omais conhecido simbolo da São Paulo moderna?
A data de 29 de setembro de 1967 marcou a suainauguração, e ele passou a ser uma referência tão mar-cante quanto o Empire State em Nova York ou a TorreEiffel em Paris. Localizado no prédio mais alto dacidade - e um dos mais altos da. América do Sul - está a161 metros do nível da rua, e é atingido por dois lances deelevadores; os que partem do térreo vão somente até o37? andar..e lá é feita baldeacão para os que levam até o"hall" de recepção do Terraço Itália.

O restaurante começou apenas no 46? andar, comterraços no 47?, e somente em janeiro de 1972 - por oca-sião, precisamente, do aniversário da cidade, foraminaugurados dois novos salões superiores, envidraçadoscom placas de cristal. Sendo o ponto mais alto de SãoPaulo, dali se descortina um panorama incomparável,até uma distância de 15 quilômetros, num raio de 360
graus.

Três salões e um bar funcionam a partir das 12horas, para atender a aperitivo, almoço, chás-das-cinco,e jantar e jantar-dançante.
O "Executive Bar", atapetado em pele natural decarneiro, tem paredes, teto e mesas em cerejeira enta-lhada à mão. No cinematográfico salão com 160 metros

quadrados, nenhuma coluna impede a visão completa dacidade.
O salão verde, como o bar, fica no 47? andar; podeatender até 200 pessoas sentadas, e tem uma pista dedanças animada oor dois conluntos musicais que serevezam, continuamente, dás 21 às 3 horas, e só aosdomingos não são realizados jantares-dançantes.

O salão nobre é atingido tão logo se deixa o eleva-dor, no 46? andar; também com 160 metros quadrados, écercado pela repousante moldura de folhagens tropicaisem contraste com o horizonte feito de arranha-céus.
O salão de festas também é circundado dos mes-

mos jardins, separados do ambiente por amplas lâminas
de cristal; ali são realizados banquetes, festas de casa-mento, encontros de diversas entidades e associações.

Cerca de 150 funcionários - do que zela pela conser-vação do ar condicionado e sistema de som ao "maitre",
do que passa aspirador nos tapetes aos cozinheiros eseus ajudantes - desenvolvem um trabalho de equipe
que se traduz na perfeição do serviço oferecido. E não
podem ficar esquecidos o manobrista que, na rua,recebe e guarda o carro do cliente, o técnico que cuidada criação de trutas localizadas em Campos do Jordão,ou os que trabalham no barco, que, no litoral paulista,pesca diariamente o peixe consumido no restaurante.

Como há quem goste (nós gostamos)de números,eis aqui a média mensal de algumas mercadorias aliusadas e consumidas: 260 quilos de manteiga, 800 dúziasde ovos, 1.350 quilos de aves, 2.000 de carnes, 140 quilosde sal, 220 de café, e por ai em diante.

Apesar de seu renome, de sua classe, não é
pedante nem inacessível. Se lá é servida água mineral adois cruzeiros a garrafa, também pode ser bebido ovinho francês "Chateau Mouton Rotschild" pelo preçode CrS 1.100,00 a garrafa. Se a dose dos melhores uisquesestrangeiros custa pouco menos de 30 cruzeiros, paga-se12 cruzeiros por uma boa marca nacional. E o preço deseus pratos são comparáveis aos dos outros meros res-taurantes: Vatapá, ou "Supreme" de frango a CrS 28,00;Strogonoff" de filé com batatas "sautés" ou Filé depeixe a "Bonne Femme" a CrS 32,00; ou sopa de cebolasa CrS 15,00.

Como balanço geral, cerca de 16 mil pessoas sãoservidas, mensalmente, no "ponto mais alto de SãoPaulo .
_ Quanto ao espetáculo da cidade, da qual a poluiçãonao tira a imponência durante o dia e as luzes enchem debeleza à noite, este é de graça.
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Paraíso da criança
Nossos leitores já tomaram conhecimento, através de publicação aqui feita, da existência, na"grande São Paulo", mals precisamente em SãoBernardo do Campo, da "Cidade da Criança". O quepoderíamos chamar de o maior parque Infantil doBrasil, ou de Dlsneylandla ou Dlsneyworld bra-sileira
A enorme área é dividida em três partes dlstln-

tas:
A ciclude, onde há a miniatura de uma vila do

Interior paulista, com praclnha, fonte, Igreja, jar-dlns, edifícios públicos, comerciais, residências, euma pequena estação ferroviária. Dentro desse
setor encontram-se Inúmeros brinquedos: escorre-
gadores, balanços, gangorras, trenzlnho Pula-pula,
cogumelos rotativos, Forte Apache, tendas Indige-
nas, uma réplica da carruagem-abóbora da Cinde-
rela, um kartódromo mirim, trenó aquático, um
avião DC-3 (de verdade) que faz viagens'(Imagina-
rias) entre São Bernardo e Sâo Paulo.

Setor aerospaclal, com um foguete que faz via-
gens simuladas à Lua, através da projeção de fil-
mes; base espacial com discos voadores e aviões
eletrônicos; réplica de um módulo lunar e de uma
cápsula espacial.

Minlrregião Amazônica, com miniaturas do rio
Amazonas, onde as crianças podem passear de
barco, e da Transamazôniea, com ocas Indígenas,
palafitas e animais da fauna amazônica.

Desde ontem, a "Cidade da Criança" conta com
clnco novas atrações: submarinos que transportam
22 pessoas e fazem uma viagem de 15 mlnutos sob a
água, descortinando polvos gigantes, navios afunda-
dos, e até mesmo,as ruínas da Atlântida, a cidade
milenar submersa; o Minhocão, composição de sete
metros de comprimento, em formato de minhoca,com movimento de olhos e rabo, e que, transportando
16 pessoas, percorre uma acidentada área de 600
metros quadrados; as xícaras malucas, como as
existentes nos famosos parques criados pelo gêniode Walt Disney; o palco elevadlço; teatro de arena
ao ar livre, que quando nào estiver sendo usado fica-
rá coberto por um grande Jardim suspenso; e a casa
maluca, atração sui-generis, onde as leis físicas de
equilíbrio e da gravidade não têm vez, pois a água
das torneiras sobe em vez de cair, a bola de bilhar
não vai para a caçapa a qual é endereçada mas
volta em direção contrária, e assim por diante.

O endereço exato da cidade, única em seu gê-nero na América do Sul é avenida Lucas Nogueira
Garcez, em Sâo Bernardo do Campo, a poucos minu-

tos do trevo do km 18 da Via Anchieta. Seu horário de
funcionamento é, diariamente, das 8 às 17. O
ingresso para os adultos é de CrS 1,00, e criança não
paga. O preço médio para utilização dos brinquedos
é entre CrJ 1,00 e CrS3,00, sendo alguns deles gratul-tos.

Nào deixe de levar seu filho à "Cidade da Crian-
Ça".

Turismo
ROSY DE SA CARDOSO
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Parque
histórico

Este mesmo titulo foi usado para um comentário
que, aqui mesmo, no dia 3 de agosto de 1972, fizemos arespeito de algo importantíssimo para a História de
Curitiba. Entào, assinalamos que começava a ser
Impresso um trabalho do historiador Jullo Moreira
sobre as verdadeiras origens da Capital do Paraná.

Repetimos alguns trechos daquele editorial: "E
graças a esse trabalho Já nào vão mals pairar dúvidas
sobre a verdade da fundação de Curitiba: Ebano
Pereira foi mesmo participante do fato histórico
sabemos agora quem foram alguns dos primeiros
moradores da primeira povoaçào que, depois, daria
nascimento à nossa atual cidade, e, o que é mals Impor-
tante, ficará documentada para sempre a exata locali-
zação da Vllinha, às margens do rio Atuba. AntecI-
pando a boa noticia de agora, o dia 29 de março último
marcou, no gabinete do prefeito da cidade, a solenidade
de assinatura da lei que criou o "Parque Histórico de
Curltlba", exatamente no local da antiga Vllinha".

E terminávamos dizendo e perguntando: "Sabe-
mos que um parque de grandes proporções nâo se faz
assim, assim. Roma, dizem, nâo se fez num dia. Mas
quatro meses Já se passaram daquela solenidade, _achamos que é hora de perguntar aos senhores da Pré-
feitura: o que Já se fez em termos de realização, no qubdiz respeito ao Parque Histórico de Curltlba?"

Não é nada, não é nada, Já se passaram mals dois
anos, clnco meses e 23 dias daquela pergunta. E sa,
pacientemente, esperamos até agora, valeu a pení
pois no decorrer desta última semana tivemos noticias- boas noticias - a respeito.

0 prefeito de Curitiba recebeu em seu gabinete ó
professor Jullo Moreira, e demonstrou a mals entusias-
mada boa vontade em, neste ano de 1975, assinalar a
passagem do 29 de março fazendo alguma coisa poraquele parque. Interessante notar que o hlstoilador
sugeriu ao prefeito (e teve sua Idéia acatada) que lá seInstalasse uma casa escolar, e não apenas um monu-
mento em melo a bosques e Jardins; são palavras suas -"onde ha criança, não cresce o mato". Prevendo, lógl-
eamente, que sendo local afastado (exatamente nos
limites de Curltlba e Piraquara, entre o Bairro Alto e aVila Perneta), vai demorar ainda um pouco até que o
parque tenha fácil acesso, e após a euforia de sua inau-
guração poderia ficar relegado ao esporádico cuidado
de caplnadores do mato que lá Iria crescer, sem dú-vida, envolvendo e sepultando um monumento que láse erguesse. O que não acontecerá com uma escola.

Ainda na semana passada, o diretor do Departa-
mento Rodoviário Municipal, em companhia do profes-sor Moreira, visitou o local, e as boas novas sào: amelhoria de acesso até lá, através da rua Marco Polo;
a construção de uma ponte-passarela para levar aoloca! histórico, que fica ilhado pelo curso original e pelocanal de drenagem do rio Atuba; e o projeto de constru-
çào de uma casa escolar, dentro do estilo arquitetônico
que lembre o Brasil Colônia, a época em que EbanoPereira lá esteve.
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DE TODOS
OS ENCANTOS

8 dias na boa terra
Viagem no Jatão da
TRANSBRASÍL

Hospedagem
no Hotel da Bahia
Visitas a Cidade: Praias - Feira
de Santa/ia - Passeio
marítimo
refeições típicas
Candomblé,
Tudo isto por somente
Cr$ 3.20000
(tudo incluido)
Financiamento
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VISITE SANTA CATARINA OBRA PRIMA DA NATUREZA

O Gaspar
Blumenau. MQm

PARAÍSO dos pôneis
Rod. Jorge Lacerda

Fone 22-1894 DDD 0473

Gaspar - Santa Catarina

PLAY-GROUND - BARCOS CABANAS SUI98A
KARTÓDROMO OFICIAL - MINI-HIPÔDROMO "RESTAURANTE TÍPICO'

CHARRETE COM P8NEIS - SALÃO DE BELEZA SAUNA - PISCINA
APARTAMENTOS - SUITES AR CONDICIONADO

C/KITCHNETTE TELEVISÃO - TELEFONE

BARBEARIA - FORTE APACHE
E A MAIS GENTIL ACOLHIDA DE

UMA EQUIPE ESPECIALIZADA.

Curitiba

YJ°inville

i



plarlo do Paraná - Domingo, 26/01 m - 3* caderno

Cidade jovem de 700 anos
A 27 de outubro de 1275, o condP T?ir.Hc ir a

Holanda, concedeu "à gente oue"hfhW,8 Y' da
dique do Âmstel" o PrlvlléSo dJ"p«&?t0 ao
í^nquia alfandegária p?2tSS«,Sr£°SLaS?ÍS'
cadorlas.

Para transporte de mer-

Esta data, constante do documento maisantigo conhecido, talvez não seja verdadeira-
mente a que assinala a existência oficial de Arns-
terdam, que àquela época já era um porto movi-
mentado e estratégico. Mas ficou sendo conslde-
rada a data oficial da bonita e operosa cidade
que assim, neste ano de 1975, comemora 700anos.

Capital da Holanda (a sede do governo éHaia), cidade portuária Importantíssima (con-correndo com sua rival e Irmã Roterdam)
tomou seu nome do Amstel, o rio canalizado quêcorre por grande parte de seu território.

Seus canais são percorridos por centenas de
lanchas, particulares ou de turismo, proporclo-nando a visão de suas margens arborizadasladeadas por encantadoras casas no típico es-tllo holandês de séculos passados.

A cidade foi construída sobre pllotls (original-
mente troncos de árvores reforçados com estacas
de aça), e somente para a construção do Palácio
Real foram necessários 13.659 de tais suportes.

Isto não Impede que 4.000 casas, torres e
outras edificações do século XVII ainda estejam

de pé, e firmes! sobre um solo pantanoso. E
quase todo o centro da cidade, na área cortada
pelos famosos canais, está sob a proteção e a
supervisão da Sociedade de Proteção aos Monu-
mentos.

Possui a cidade uma das mais famosas cole-
ções de pintura do mundo — o Rljksmuseum tem
cerca de um milhão de objetos de arte, Inclusive
dezenas de quadros e quase todas as gravuras
de Rembrandt; e outros 40 museus não lhe
ficam atrás, como o Municipal, um dos melho-
res da Europa em arte moderna e contemporâ-
nea.

Possui a cidade um dos maiores mercados
de flores do mundo, o famoso time de futebol
Ajax, indústrias de diamantes, duas unlversida-
des, a famosa orquestra Concertgebouwn.

E, "last but not least", possui a cidade um
dos mais pitorescos pecaminosos bairros portuá-rios também do mundo.

Há ainda mais: o Aeroporto Internacional
Schlphol, é considerado o maior, mais animado,
mais barato "tax-free shopping center" do
mundo!

Tudo isto atraindo turistas; que chegarão
em muitos milhares, principalmente neste ano.
E que, mesmo debaixo de chuva passeiam pelapraça do Dam, vista na foto, aparecendo aofundo o Palácio Real.

Holanda por conta da casa
Os VW (Centro de

Turismo) das cidades de
Rotterdam, Haia e Ams-
terdam, oferecem ao
turista o convite "Por
conta da casa", para
gozar das 36 principais
atrações da Holanda (no
valor de USS 85,00).

Para tanto, basta que
faça da Holanda o ponto
de entrada ou salda de
sua viagem à Europa, até
15 de março deste ano. O
turista Já sal daqui com o

carne contendo os cupons
cortesia.

Que em Amsterdam,
por exemplo. Incluem
entre outras:

A primeira noite num
hotel de primeira classe,
com café da manhã,
podendo a reserva ser
feita para os hotéis
Arthur Frommer,
Schlphol Frommer,
Caransa, Central, Con-
corde, Doelen, Jan Luy-
ken, P'arkhotpl. Polen,

Dle Port van Cleve, Roe-
mer Vlsscher, Schlller,
American, Owl ou Vlcto-
ria; garantimos que após
o desjejum holandês,
pouco apetite vai restar
para o almoço.

Um passeio peloscanais, em lancha com
teto de vidro; uma visita
à centenária Cervejaria
Helneken, para provar,
de graça, claro, a mais
famosa cerveja do
mundo.

Visitas aos museus
Van Gogh, Marítimo ou
Municipal de Arte
Moderna.

Uma sopa típica
holandesa num tradlclo-
nal restaurante ou um
drinque na Taverna Bois,
que tem 400 anos.

-O—
Não perca tempo; sevocê pretende Ir à Europa

agora, consulte seu
agente de viagens a res-
peito dos vôos KLM.

No céu e na Terra
PARA 1975

O lema da LUFTHANSA para este ano é engra-
çado: FRITS. E para quem estranhar que não seja um
Z a letra final, esclarecemos que a palavra não é nome
próprio, mas sim a sigla de "First Rule Is Traveller's
Satlsfactlon", ou "Regulamento Número Um — Satls-
fazer o Passageiro"'.

DE AEROPORTOS
Enquanto recebemos, por gentileza da TAP, bonito

prospecto mostrando um pouco do projeto e da cons-
trução do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, a
SWISSAIR nos fez chegar às mãos uma coleção de
folhetos mostrando — e contando em quatro Idiomas:
alemão, Inglês francês, e Italiano — o 0'Hare, de
Chicago; o John F. Kennedy, de Nova York, e ainda
três Importantes aeroportos Internacionais sulssos:
os de Basiléia, Genebra e Zurique.

FORA DO COMUM
Acompanhando a onda do turismo exótico, quetanto vem Interessando turistas nacionais e estrangel-

ros, a VASP Iniciou o lançamento de folhetos espe-
ciais anunciando "saíarls" nos hotéis flutuantes do rio
Araguaia, onde as atrações não são boates ou museus,"shopping centers" ou monumentos, mas caça e
pesca, a visão de aves e animais estranhos, rios e
lagos, Igarapés, noites de céu sem Igual, no melo da
exuberante paisagem tropical brasileira.

É O CÚMULOI
Se você viajar pela VASP; entre Curitiba e São

Paulo (ou vice-versa) vai concordar conosco: o seu
serviço de bordo é o cúmulo de eficiência. O tempo de
vôo nos notáveis Boeing 737 é de apenas 35 mlnutos, o,
que não Impede que seus comissários — as moças em
seus vestidos amarelo, laranja e azul e os rapazes no
correto azul marinho e branco — sirvam um almoço
completo, com vinho e tudo, mesmo que o avião, com
106 lugares, esteja lotado.

CINCO DE UMA VEZ
Acontece multo raramente, mesmo na fábrica

Boeing (na cidade de Renton, Estado de Washington,
nos Estados Unidos) que cinco Boeing 727-200 saiam da
linha de produção ao mesmo tempo, para serem entre-
gues ao mesmo cliente. Pois nos primeiros cinco meses
deste ano, cinco exemplares desse grande avião de
vôos de médio alcance estão destinados à frota da

LUFTHANSA; cada mês um deles seguirá de Seattle
— via Montreal e Keflavlk (Islândia) — para Ham-
burgo, onde será equipado com as poltronas e a cozi-
nha, além de outros acessórios, para então entrar
definitivamente nos serviços normais de vôo.

SUPERSÔNICO EM MANAUS
Um Bandeirante (seguido de uma Catalina e de

um Búfalo ) da FAB, foi o primeiro avião a pousar na
pista, durante a visita que o presidente da República
fez às obras do novo aeroporto de Manaus, no dia 18
deste mês.

A capital do Amazonas vai poder, em futuro pró-ximo, receber aviões supersônicos, dado que o novo
aeroporto vai estar equipado para o aumento progres-slvo do tráfego aéreo na região e para a constante
evolução dos equipamentos utilizados pelas diversas
companhias aéreas nacionais e Internacionais.

MAIOR PROCURA
Desde que lançou sua terceira freqüência sema-

nal, a BRITISH CALEDONIAN tem voado com seus
aviões sempre lotados, de Londres a Santiago (evlce-
versa), com escalas em Madrld, Lisboa, Casablanca.
Recife, Rio, São Paulo e Buenos Aires.

Seus vôos daqui para lá, nos Boeing 707 320C, o
moderno "wlde body look", com o esmerado serviço
de bordo Leão Dourado, saem de São Paulo ou do Rio
de Janeiro nas noites de segundas, quartas e sextas-fel-
ras, chegando a Londres nas tardes de terças, quintas
e sábados.

DESISTÊNCIA
A PAN AMERICAN anunciou ter desistido do

Acordo d« luda Mútua das Companhias de Aviação,
atravéf .x as 16 companhias norte-americanas
que de>è participam fornecem assistência financeira
àquela que se vê paralisada em conseqüência de
greve. Sua decisão somente vigorará a partir de 1? de
janeiro de 1976, pois o acordo exige que a desistência
deverá ser notificada com um ano de antecedência.

NA ESPERA
Ficamos aguardando, ouvindo e lendo boatos,esperando para noticiar quando houvesse algo defini-tlvo. Que já houve.
A CRUZEIRO e a TRANSBRASIL vão mesmounir-se numa só empresa aérea, e só estão esperando

parecer do DAC — Departamento de Aviação Civil,
para estabelecer os acertos finais de sua fusão.

Hotelaria
AQUI— NO PAIS E NO MUNDO

Uma mulher — a sra. Barbara Asmussen — é a
Gerente de Vendas da organização Hotéis Hollday Inn,
no Brasil representada pela Wlnegardner Internado-
nal.

Depois da Inauguração, na última semana de
julho do ano passado, do Hollday Inn de Campinas,
estão sendo ultimados os trabalhos para a abertura do
segundo estabellclmento da mesma cadeia, em São
Bernardo do Campo, também no Estado de São Paulo.
Outros Hollday Inns estão programados para a Capital
paulista, São José dos Campos, Brasília, Rio de Janeiro
e Santos.

—O-
O Grupo Luxor comprou, por 13 milhões de cruzei-

ros, o Hotel Piauí, em Tereslna. O estabelecimento era

propriedade do governo daquele Estado, e sofreu,
recentemente, uma completa reforma.

—O—
Na semana passada noticiamos a abertura oficial

do carnaval carioca com um baile no Hotel Nacio-
nal-Rlo. Não lhe ficando atrás, os hotéis Rio Sheraton e
Intercontinental Rio também programaram grandlo-
sos bailes carnavalescos, puxados a cela, concurso de
fantasias, várias orquestras, etc.

Junto a Roberto Ordlne, Gerente de Promoções e
Vendas da Companhia Tropical de Hotéis, em São
Paulo, soubemos que a pretendidainauguração doTro-
picai Hotel Ponta Preta, em Manaus, não será no pró-ximo mês de março, e sim apenas em meados deste
ano.
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PROMOÇÃO DE PORTUGAL

NO MERCADO BRASILEIRO

Com o apoio do Centro de Turismo de Portugal
no Brasil, Varlg, Claras Turismo e a Direção Geral
do Turismo, diversos agentes de viagens brasileiros
visitaram, no mês de outubro de 1974, Lisboa e o
Algarve.

Recente pesquisa realizada por Claras Turismo,
em todo o Brasil, mostrou que 93íy dos nossos agen-
tes de viagens conhecem Lisboa, 58% conhecem o
Porto, 15% conhecem Évora, 10% conhecem o
Algarve e 4% conhecem a Ilha da Madeira. Partindo
da premissa de que 60% dos turistas brasileiros,
quando procuram uma agencia de viagens, ainda
não estão decididos quanto ao roteiro. Claras
Turismo está promovendo a ida de vários grupos aPortugal - principalmente ao Algarve - , para quetransmitam a seus clientes, com maior conheci-
mento e entusiasmo, a beleza e a realidade do des-
tino turístico do Sul de Portugal.

Neste ano, outros agentes de viagens serão con-
vldados a visitar a Madeira.

(do noticiário de "Publlturls" n' 162)

Dá cá toma
Braslí TSizlçfo0 fi? '?n1e?»*#>
tamosa feira européia que trata rfp pmbala-
gens e que será realizada emDusseldorf de 9
frth.^i"310' a SWISSAIR também esta dis-tribuindo, na Europa, cartazes como este,
^mPivend0 & 7' 7eiFa Internacional déEmbalagem, Papel e Artes Gráficas, a ter
^Íg?rono°^Parciue Anhembi, em São Paulo,de 3 a 9 de março próximo.

Aos domingos e feriados
leve sua família almoçar no
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Todas as noues lamar com show e
R1SOTO COMPIETO E
VINHO DA COLONIAL

Aceita cartões de crédito
RESTAURANTE TRASTEVERE

Em frente a igreja de Sta. Felicidade
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varias opções para V. conhecer o velho mundo com todas
as facilidades e vantagens da EXPRINTER

i EXPRINTER NA EUROPA
ANO SANTO
33 dias visitando: PORTUGAL, ESPANHA. FRANCA
INGLATERRA. SUIÇA e ITÁLIA. '
Saldas 1975: 11 da Janeiro - 26 de abril - 5 da julho - 20 dosetembro
Preço US$ 1.632.00 (Parte aérea e terrestre incluídas)

I ANO SANTO COM EXPRINTER
28 dias visitando- HOLANDA. INGLATERRA, FRANCA
ALEMANHA, CHECOSLOVAQUIA, ÁUSTRIA e ITÁLIA'Próximas saldas: 8 e 15 de Janeiro - 26 de fevereiro - 12 e19.de março - 9, 23 e 30 de abril.
Preço USS 1.598.00 (Parte aérea e terrestre incluídas)

I EXPRINTER NA GRÉCIA
32 dias visitando: ESPANHA, FRANÇA, SUIÇA, GRÉCIA
(Cruzeiro marítimo Ilhas Gregas), ÁUSTRIA, INGLATERRA
e HOLANDA.
Saldas: 11 de janeiro 

- 21 de abril - 2 de julho - 15 de setembro.
Preço USS 2.582,00 (tudo incluído)

-FINANCIAMENTO

^ÜB*ÍAS VIAQENS E EXCURSÕES INDIVIDUAIS.
2SNJ.E..£0M A D'MENSAO E EXPERIÊNCIA DAEXPRINTER MUNDIAL.

©xprinter
MEIÕBSECULO DE TURISMO

CURITIBA - R, Voluniúiíos do P.lln.i, 475 - 1 lei 22-9781
Imtojtu, lOSlPR C»l "A"
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A utomohiiismo Luiz Carlos MarquesI

Emerson é novamente o
favorito em Interlagos

t * i H°Je ^ dja ?e Grande Prêmio Brasil. Seu palco:Interlagos. Conhecido como um dos mais bonitos domundo, o traçado de Interlagos, oferece todas as alternati-vas aos pilotos, que uma pista de corridas pode proporcio-nar. Existem ali curvas de todo tipo, de baixa, média e altavelocidade, em subida, em declive e em plano. São poucosos circuitos com esta característica. Alem disso, Interla-gos possui duas curvas-1 e 2 - que são as mais velozes e difi-
aellTr/d0VatTualrilente' Com um Fórmula 1, são feitasa 240/260 Km/h. Igualmente difícil é a curva do sol quetem um raio muito longo e veloz. Com as reformas comple-mentares sugeridas por Emerson, o circuito ficou quaseperfeito (em segurança, inclusive).
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Emaraon Fittipaldi. Clay Regazionni Jacky Ickx

Copersucar-Fittipaldi
presente no GP Brasil

A segunda provado Campeonato
mundial de Fór-
mula 1, e a quartadisputada no Bra-
sil, contará com a
presença do Coper-
sucarTFittipaldi
que infelizmente
não se saiu a con-
tento no Grande

Prêmio da Argen-
tina, quando sofreu
uma avaria e
pegou fogo, nada
sofrendo o seu
piloto, Wilsinho,
que ficou muito
aborrecido de não
ter conseguido pelomenos terminar a
prova.

Enquanto Emer-
son, tentará pelasegunda vez conse-
cutiva chegar em
primeiro no auto-
dromo de Interla-
gos, Pace tentará
sua primeira vitó-
ria no Brasil, em
Fórmula 1.
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José Carlos Paca

SaaaaaaBaaHaai

Mike Hoilwood Ronnie Peterson

Ai estão os seis primeiros classificados no Grande Prêmio
Brasil de 1974. São os principais nomes, juntamente com

o de Carlos Reutemann, que poderão sair vencedores hoje.

Tabela

Tempos/Médias
A tabela mostra os tempos (colunas da esquerda) e as médiasde velocidade correspondentes (à direita) que podem ser mar-cadas em Interlagos na Fórmula 1.

4'Marchi b.'Marcha
8 200 rpm Placas IO 500 rpm
218knVh lOOm 318knvh

TEMPO
m s d

MÉDIA
km/h

2 19 I
2 192
2 19 3
2 191
2 19 5
2 196
2 19 7
2 19 8
2 199
2 20 0
2 20 1
2 20 2
2 20 3
2 20 4
2 20 5
2 20 6
2 20 7
2 20 8
2 20 9
221 0
221 1
2 212
2213
2214
2215
2216
221 7
2 218
2 219
2 22 0
2 22 1
2 22 2
2 22 3
2 22 4
2 22 5
2 22 6
2 22 7
2 22 8
2 22 9
2230
2 23 1
2 23 2
2233
2234
2 23 5
2236
2237
2 23 8
2 23 9
2 24 0
2 24 i
2 24 2
2 24 3
2 24 4
2 24 5
2 24 6
2 24 7
2 24 8
2 24 9
2 25 0
2 25 1
2 25 2
2253
2 25 4
2255
2256
2 25 7
2 25 8
2 25 9
2 26 0
2 26 1
2 26 2
2 26 3
2 26 4
2 26 5
2 26 6
2 26 7
2 26 8
2 26 9
2 270
2 27 I
2 27 2

206.010
205.862
205.714
205,567
205.419
205.272
205.125
204.979
204.832
204.686
204.540
204 394
204 248
204.103
203.957
203.812
203.667
203523
203.378
203,234
203.090
202,946
202,803
202,659
202.516
202.373
202.230
202.087
201.945
201.803
201.661
201.519
201,377
201.236
201.095
200.954
200.813
200.672
200.532
200.392
200.252
200,1 12
199.972
199.833
199.693
199.554
199.415
199.277
199.13b
199.000
198.862
198,724
198.586
198,449
198.31 1
198.174
198,037
197.901
197.764
197.628
197.491
197.355
197.220
197.084
196.948
196.813
196.678
196.543
196.408
196.2.74
196.140
196.005
195.871
195.738
195.604
195.471
195.337
196.204
196.071
194.939
194.806
194.674

TEMPO
m s d

MÉDIA
km/h

2 27 3
2 27 4
2 27 5
2 27 6
2 27 7
2 27 8
2 27 9
2 28 0
2 28 1
2 28 2
2 28 3
2 28 4
2 28 5
2 28 6
2 28 7
2 28 8
2 28 9
2 29 0
2 29 1
2 29 2
2 29 3
2 29 4
2 29 5
2 29 6
2 29 7
2 29 8
2 29 9
2 300
2 30 1
2 30 2
2 30 3
2 30 4
2 30 5
2 30 6
2 30 7
2 30 8
2 30 9
2 310
2 31 1
2 31 2
2 313
2 314
2 31 5
231 6
2 317
2 318
2 319
2 32 O
2 32 1
2 32 2
2 32 3
2 32 4
2 32 5
2 32 6
2 32 7
2 32 8
2 32 9
2 33 0
2 33 1
2 33 2
2 33 3
2 33 4
2 33 5
2 33 6
2 33 7
2 33 8
2 33 9
2 34 0'
2 34 1
2 34 2

•2 34 3
2 34 4
2 34 5
2 34 6
2 34 7
2 34 8
2 34 9
2 35 0
2 35 1
2 35 2
2 35 3
2 35 4

TEMPO
m s d

MEDIA
km/h

TEMPO
m s d

MÉDIA
km/h

194.542
194,410
194,278
194.146
194.015
193.884
193.753
193.622
193.491
193.360
193.230
193.100
192.970
192,840
192,710
192.581
192.451
192.322
192.193
192.064
191.936
191.807
191.679
191.551
191.423
191.295
101.167
191,040
190.912
190785
190.658
190.531
190.405
'90.278
190.152
190.026
189.900
189.774
189.649
189.523
189.398
189.273
189.148
189.023
188.899
188.774
188.650
188.526
188.402
188.278
188.154
188,031
187.908.
187.785
J87.662'187.539
187.416
187.294
187,171
187.049
186.927
186.805
186.684
186.562
186.441
186.319
186.198
186.077
185.957
185.836
185.7 16
185.596
185.475
185.355
185.235
185.116
184.996
184.877
184.758
184.639
184.520
184.401

2 35 5
2 356
2 35 7
2 35 8
2 35 9
2 36 0
2 36 1
2 36 2
2 36 3
2 36 4
2 36 5
2 36 6
2 36 7
2 36 8
2 36 9
2 37 0
2 37 1
2 37 2
2 37 3
2 37 4
2 37 5
2 37 6
2 37 7
2 37 8
2 37 9
2 38 0
2 38 1
2 38 2
2 38 3
2 38 4
2 38 5
2 38 6
2 38 7
2 38 8
2 38 9
2 39 0
2 39 1
2 39 2
2 39 3
2 39 4
2 39 5
2 39 6
2 39 7
2 39 8
2 39 9
2 40 0
2 40 1
2 40 2
2 40 3
2 40 4
2 40 5
2406
2 40 7
2 40 8
2409
2 410
241 1
2 412
2 41 3
2414
2415
2416
2 417
2 418
2 419
2 42 0
2 42 1
2 42 2
2 42 3
2 42 4
2 42 5
2 42 6
2 42 7
2 42 8
2 42 9
2 43 0
2 43 1
2 43 2
2 43 3
2 434
2 43 5
2 436

184 282
184,164
184 046
183,928
183.810
183692
183.574
183.457
103.339
183.222
183.105
182.988
182.871
182.755
182,638
182 522
182.406
182.290
182.174
182 058
181.942
181.827
181.712
181.596
181.481
181.367
181.252
181.137
181.023
180.090
180.794
180.680
180.567
180.453
180.339
180.226
180.113
180.000
179887
179.774
179.661
179.548
179.436
179.324
179.212
179.100
178.988
178.876
178.764
178.653
178,542
178.430
178.319
178.208
178.098
177.987
177,877
177.766
177.656
177.546
177.436
177.326
177.217
177.107
176.998
176.888
176.779
176,670
176.561
176.453
176.344
176.236
176.127
176.019
175.911
175.803
175,695
175.588
175.480
175.373
175.266
175.158

2 43 7
2 438
2 43 9
2 44 0
2 44 1
2 44 2
2 44 3
2 44 4
2 44 5
2 44 6
2 44 7
2 44 8
2 44 9
2 45 0
2 45 1
2 45 2
2 45 3
2 45 4
2 45 5
2456
2 45 7
2 45 8
2459
2 46 0
2 46 1
2 46 2
2 46 3
2 46 4
2 46 5
2 46 6
2 46 7
2 468
2 46 9
2 47 0
2 47 1
2 47 2
2 47 3
2 47 4
2 47 5
2 47 6
2 47 7
2 47 8
2 47 9
2 48 0
2 48 1
2 48 2
2 48 3
2 48 4
2 48 5
2 48 6
2 48 7
2 48 8
2 48 9
2 49 0
2 49 1
2 49 2
2 49 3
2 49 4
2 49 5
2 49 6
2 49 7
2 49 8
2 49 9
2 50 0
2 50 1
2 50 2
2 50 3
2 50 4
2 50 5
2 50 6
2 50 7
2 50 8
2 509
2 510
2S1 1
2 512
251 3
2514
2 515
2516
2 51 7
2 510

17 5.051
174.945
174.838
174 731
174.625
174.518
174.412
174.306
174.200
174 094
17 3.989
173.883
173.7 78
173.672
173,567
173.462
173,357
173.252
173,148
173.043
172.939
172.834
172.730
172.626
172.522
172,418
172.315
172,211
172.108
172.004
171.901
171.798
171.695
171.592
171.490
171.387
171.285
171.182
17 1.080
170.978
170.876
170.774
170.673
170.571
1 70.469
170.368
170,267
170.166
170.065
169964
169.863
169,763
169.662
169.562
169.461
169,361
169.261
169.161
169.061
168.962
168.862
168.763
168.663
168.564
168.465
168.366
168,267
168.169
168.070
167.971.
167,873
167,775
167,677
167.578
167.481
167.383
167.285
167.187
167.090
166.993
166.895
166.798

TEMPO
m s d

MÉDIA
km/h

2 519 166.701
2 52 166 604
2 52 166.507
2 52 166.411
2 52 166314
2 524 166.218
2 525 166.121
2 52 166025
2 52 165.929
2 52 165833
2 52 165 737
2 53 165.641
2 53 165,545
2 532 165450
2 53 165,354
2 53 165,253
2 53 165.164
2 53 165 069
2 53 164,974
2 53 164.879
2 539 164.784
2 54 164 689
2 54 164.595
2 54 164.500
2 54 164 406
2 54 164.311
2 54 164.217
2 54 164.123
2 54 164.029
2 54 163.935
2 549 163842
2 55 163.748
2 55 163,655
2 55 163.561
2 55 163.468
2 55 163.J75
2 55 163.282
2 55 163.189
2 55 163,096
2 55 163 003
2 55 162,910
2 56 162818
2 56 162.725
2 56 162.633
2 56 162.541
2 56 162.448
2 56 162,356
2 56 162,265
2 567 162.173
2 56 162.081
2 56 161989
2 57 161.B98
2 57 161.806
2 57 161.715
2 57 161.624
2 57 161.533
2 57 161.442
2 57 161.351
2 57 161.260
2 578 161,169
2 57 161,079
2 58 160.988
2 68 160.898
2 58 160,808
2 58 160,717
2 58 160.627
2 58 160.537
2 58 160,447
2 58 160.358
2 58 160.268
2 58 160.178
2 59 160089
2 59 160.000
2 59 159.910
2 59 159.821
2 59 159 732
2 59 159,643
2 59 159.554
2 59 159.465
2 59 159.377

59 159.288
00 159.200
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Emerson Fitti-
paldi demonstra
no mapa de Inter-
lagos, como corre
com o seu McLa-
ren, indicando os
pontos em que
muda as mar-
chás, as velocida-
des e o número de
giros do motor
correspondentes.

Celso e Edson:
Boas promessas
Contra a experiência do campeão Etore Beppe, a téc-nica do curitibano Emilio Pederneiras e o arrojo do guará-

puavano José Chemin e do cascavelense Antônio Muffato,
os pilotos Celso Frare e Edson Graczyck vão tentar bons
resultados na pista do autódromo de Cascavel, durante as
provas do Campeonato Paranaense de Turismo Divisão 3
da próxima temporada.

Os dois corredores que defendem a equipe Zacarias
Competições - patrocinada pelo Banco Bamerindus - sem-
pre conseguiram bons resultados naquele autódromo e,
para as corridas desse importante campeonato, contarão
com dois Chevettes desenvolvidos para esse tipo de com-
petição. Mesmo não podendo utilizar os pneus importados.
Frare o Graczyck esperam novos recordes.

Correndo no circuito de Cascavel, os dois pilotos con-
seguiram vencer com um Opala 3900cc provas importan-
tes como a de inauguração da pista, e outra, válida peloCampeonato Brasileiro da categoria. Com um Chevette
Divisão 1 (carros normais de. passeio sem melhoramen-
tos)i ganharam a principal corrida do automobilismo para-naense. a "5 Horas de Cascavel".

Aviação

i ÂmM. 1 m
tem M:lm m

Os pilotos Celso Frare e Edson Graczyck
que correrão no Campeonato Paranaense deDlvisão-3 com carros Chevette.
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VWB bateu novo
recorde de

vendas
para dezembro

Em dezembro, a Volkswagen do Bra-
sil vendeu no mercado Interno perto de40.000 automóveis e utilitários de sua fabrl-
cação, estabelecendo um novo recorde paraesse mes do ano, tradicionalmente para elade menor volume de vendas, em virtude dasférias coletivas concedidas à maior parte de
seu pessoal. .

No último mês de 1974, as seis fábrl-
cas nacionais de veieulos de passeio e usomisto comercializaram cerca de 67 mil unida-des, verificando-se que a Volkswagen, com ototal de 39.886 unidades, obteve uma partici-
pação de 60%. Em relação a dezembro doano anterior, quando foram colocados nomercado 24.457 veieulos VW, as vendas daempresa de São Bernardo acusaram umacréscimo de 77,6%.

Com os resultados de dezembro, aVolkswagen do Brasil fechou o ano de 1974com um total de 401.302 unidades vendidas
no Pais e uma participação no mercado glo-bal da indústria automobilística de 53,1%. Oaumento de vendas da empresa foi de 8,1%em relação às 371,387 unidades comercial!-
zadas em 1973.

Ainda em dezembro, a Volkswagen
exportou 5.638 veículos completos e CKD,elevando-se o total do ano para 53.527 unida-des, com um aumento superior a 240% sobre
as 15.517 embarcadas para o exterior em1973.
TENDÊNCIA CONTINUA

Segundo o sr. Jock von Karstedt,
gerente da Divisão de Vendas e Marketing
da Volkswagen do Brasil, o perfil das ven-
das referentes a dezembro indica que seacentua "a preferência do mercado nacio-
nal por veieulos médios e pequenos enqua-
drados na categoria econômica — baixo
preço de aquisição, menor consumo e manu-
tenção mais simples e barata — justamenteaqueles que constituem a escala de oferta daempresa .

De fato, no total de 39.885 veieulos VWvendidos no mês, o modelo VW 1300-1500 teve
uma participção de 44,8% com 17.879>unida-
des. Também expressivas foram as vendas
do VW Brasilia e do VW Passat, o primeirolider de vendas na Classe II e o outro situado
na Classe III, dos veículos médio-compac-
tos. O Brasília consolidou em dezembro a
sua posição de segundo carro mals vendido
no mercado nacional atrás do tradicional"Besouro": 8.914 unidades colocadas no
mercado. Do novo Passat foram comercial!-
zadas 5.797 unidades no último mês, total
que evidencia a crescente demanda pelomodelo que, desde o seu lançamento até o
final de dezembro, já vendeu perto de 20 mil
unidades, à média mensal de 3.200.

No nível da empresa, o recorde de
vendas — obtido sem provocar a elevação
dos estoques na rede de 800 revendedores
VW — é explicado "pela adoção de uma
racional política de comercialização quelevou em conta o potencial de cada região do
mercado"."O inegável de tudo isso, todavia —
conclui o sr. J. von Karstedt — é que o mer-
cado revela-se francamente favorável. A
grande demanda forçou a Volkswagen a
limitar as férias coletivas à metade de seu
efetivo de 39 mil funcionários e mesmo com
a fabricação de 800 veieulos VW por dia,
nesse período de 23 de dezembro a 11 de
janeiro, foi-nos Impossível atender a todos
os pedidos.

Veículo elétrico
Uma companhia britânica, que possui uma

trota superior a 1000 veieulos, percorrendo mais
de 77 milhões de quilômetros por ano, acredita
Qoe pode economizar 2/3 de seus gastos em com-
bustivel usando carros elétricos no lugar dos
movidos a diesel. Dois veículos elétricos, aliás,
especialmente projetados, e fornecidos pela
Crompton Electricars, uma das subsidiárias da
Havker Slddler já se encontra em experiência.

TAMBÉM NA BÉLGICA
Informa a British News Service que o Mé-

serem feitos pelo Ministério dos Correis e Comu-
nicações em vários campos, como coleta e
entrega de correspondência, consêrtos.e Instala-
Ções de telefones, etc. Encomendas semelhantes
foram efetuadas pelo Ministério das Comunica-
Ções, correios, telégrafos e telefones da Bélgica.
O HSV 3 tem o motor com tração de 12 1/2 HP,
acionados por uma bateria de chumbo e ácido de
72 volts. A velocidade máxima é de 53 Kms/h.,
com alcance de 80,4 Kms. para cada carga de
bateria, dependendo do terreno.
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Triumph Spitfire
O novo Triumph Spitfire, que combina

melhor desempenho à maior economia de
combustível, recentemente pela British
Leyland. Apesar de dotado de um motor mais
potente que seu predecessor, o novo Spitfire

conseguiu melhoria de 7 e meio por cente auma velocidade constante de 80 Km-II. O novomotor teve sua capacidade cúbica aumentada
de 1300 para 15Ó0cc.

Regulando o Volks 1500
Estamos falando do

caso especifico do
motor Volkswagen de 1
carburador. Muita
gente gasta tempo e
dinheiro em oficinas
para conseguir as
vezes um pequeno e
Insignificante aumento
na economia. Na maio-
rla dos casos, os Volks
15O0cc vêm equipados
com gicleur 125 (rápi-
da) e 60 (lenta). O
ponto do distribuidor
quase sempre está no
ponto Indicado pela
polia. Os casos acima
descritos fazem com
que a queima da mis-
túra ar-gasolina deixe
o escapamento pretocomo se o veiculo
estivesse queimandoóleo. i\a verdade não

está não. Acontece
simplesmente que o
motorista que guiou o
carro do qual estamos
falando tem um vicio
multo ruim de ficar
constantemente bom-
bando o acelerador.
Para obter uma
queima perfeita (no
caso de carros em bom
estado) proceda da

seguinte maneira. 1» —
Compre um jogo, de
velas novas cônsul-
tando antes a tabela
existente no revende-
dor. 2» — Compre um
platinado ,novo. 3?
Compre um novo jogo
de juntas para o carbu-
rador. Agora está
quase fácil. 4? Compre
um gicleur 117 1-2 para

a rápida e um gicleur
de Volks 1200cc para a
lenta. Ele tem a
medida 50. Troque
todas estas peças,regule-as carinhosa-
mente, não esquecendo
de deixar o ponto do
distribuidor um poucoadiantado, calibrar o
eletrodo das velas, dei-
xar o platinado na
abertura correta,
regular a altura da
bóia do carburador,
lavar e desentuplr o
carburador, calcular a
injeção de gasolina e
se as válvulas estive-
rem reguladas corre-
tamente o seu carro
estará em ponto de
bala. Mais fácil queisso é levá-lo a uma ofi-
clna de regulagens.

As principais novidades na linha Buick
para 1975 são a maior oferta de carros com-
pactos, e volta da utilização de seu conhecido
motor V-6, em nova versão. Os carros maio-
res, por sua vez, apresentam maior economia
de combustível, graças a vários aperfeiçoa-
mentos tecnológicos e de engenharia.

Os Buicks menores têm destaque espe-
ciai através de dois conhecidos modelos quevoltam à linha de montagem: o Skylark e oSpeclal. E um novo modelo está sendo lan-
çado; o Skyhawk, um subcompacto cupê
esporte de quatro lugares, com distância entre
eixos de 97", e mais curto cerca de 21 polega-das no comprimento total do que qualqueroutro de sua linha.

Além da vantagem em tamanho e peso,outra importante característica do novo
Skyhawk é seu sistema motriz, desenvolvido
de forma a economizar combustível: motor
Buick V-6 e transmissão manual de 4 velocida-
des.

Subindo na escala de tamanhos, temos ocompacto Apollo, onde a linha Buick nova-mente apresenta três modelos: o sedan de
quatro portas, o cupê de duas portas (commais uma porta traseira), e o cupê Skylark,
que traz de volta à linha Buick, um conhecido
nome deixado em 1972.

Um novo modelo da série Century, deveieulos intermediários, foi acrescido à linha
Buick 75. Trata-se do Buick Special, desenvol-vido visando um máximo de economia. Ao
projetarem esse modelo, os" engenheiros daBuick o batizaram com o nome-código de "E-
ficiencia-A", tendo em vista o alto grau de
economia que esse modelo obteve em testes de
pista, graças a inúmeras medidas tomadas
para redução de seu peso e ao econômico
motor V-6."

Durante os seis anos em que esteve nomercado, o motor Buick V-6 conquistou nota-
vel popularidade pela combinação de econo-
mia de combustível, com o desempenho queproporcionava. Contudo, em 1967, ante a ten-

Buick 1975
dência de mercado daquela época paramaior potência dê motor e desempenho, o V-6
foi retirado da linha de produção, voltando
agora, tendo em vista a preocupação mundial
num uso mals racional de combustíveis.

Os carros Buick das Unhas maiores, Le
Sabre, Electra e Rivlera, tiveram seu estilo
aprimorado para 1975.

As principais alterações do Le Sabre são
na parte dianteira, com novo desenho no capo,
grade maior e novo tratamento estilístico
dado aos faróis dianteiros. O Le Sabre, junta-mente com os modelos Electra e Rivlera,
apresenta um novo e atraente painel de instru-
mentos, desenhado em função de rapidez e
comodidade no manejo. Todas as luzes indica-
doras estão agrupadas num centro de dados à
direita do velocimetro para rápida e fácil refe-
rência.

Na linha Electra, a Buick apresenta um
cupê e um quatro portas, tanto no modelo limi-
ted quanto no "225". No cupê Limited, teto em
novo estilo, com uma janela fixa menor, é a
principal característica para 1975.

No topo da linha Electra, há uma
atraente opção para 1975: o novo Park Ave-
nue, que é o mais sofisticado modelo que alinha Buick já apresentou. Seu interior é em
pelúcia e veludo estofado, com luxuosos assen-
tos dianteiros separados por um console
revestido de veludo. A mesma decoração éapresentada no banco traseiro, dando aimpressão de assentos individuais.

Q cupê de luxo da linha Buick — oRIviera — surge com um novo desenho dafrente, que dà ao modelo uma refinadaaparência. Este novo desenho, que resultou na
integração do pára-choque à carroceria, per-mitiu uma redução de três polegadas e meiano comprimento total do carro.

Todos os Buicks estão equipados com osnovos conversores catalisticos, ignlção de altaenergia e afogador de ação rápida para satls-fazer os niveis de emissão de gases exigidosdos modelos 1975.%— .. „_ ,.. 

Notícias da VW
De acordo com declarações do sr. Wolf-

gang Sauer, presidente da Volkswagen do
Brasil, as vendas de veículos, completos
(FBU) para o exterior, cresceram em 1974em mais de 54%, registrando-se o embarque
de 13.700 unidades para mais de vinte pai-ses. Já com os veículos desmontados
(CKD), o aumento das vendas para o exte-

rior foi de 200%, alcançando-se o total de
34.200 unidades, com um Índice de Inteera-

ção superior a 60% do peso do veiculo. O pre-sidente Sauer espera, em 1975, duplicar a
exportação dos veículos Volkswagen brasi-
leiros.

_O-0—O-
O irregular suprimento de peças preju-dicou a produção de alguns carros da linha

Volkswagen. Notadamente o Brasília e o
sedan 1300-1500. Assim a companhia aumen-
tou o seu efetivo de trabalhadores em 8.000
homens (eram 32.000 em dezembro de 1973).

-0-0-0-

A Volkswagen brasileira se sente natu-
ralmente "a vontade quanto ao futuro. Pois
pressionado pela crise de energia e peloaumento dos produtos dê petróleo, ô povoestá procurando carros mals econômicos,
exatamente os tipos que são produzidos pelaempresa.

-0-0-0-

Em dezembro do ano passado a fábrica
Volkswagen em São Bernardo do Campo

(São Paulo) produziu 1000 câmbios do Pas
sat. Nesse total estão Incluídas as unidades
exportadas para a Alemanha e que equipam
os Passat fabricados na linha de montagem
da matriz de Volksburg. Em março de Í974,
antes mesmo do inicio da produção normal
do Passat, no Brasil, a Volkswagen jáestava produzindo em média 100 caixas de
câmbio completas por dia, destinadas à
Volkswagen Werk A.G. Em maio a fábricaae São Bernardo atingiu a meta programada
de 500 unidades diárias para exportação.
Presentemente o fluxograma de produçãode câmbio Passat é da ordem de 800 unida-
des por dia, 500 das quais para exportação e

as outras 300 destinadas ao Passat brasi-
leiro. Até o fim de dezembro de 74, a Volks-
waeen do Brasil havia exportado, aproxi-madamente, 80.000 unidades de caixa de1 câmbio do Passat.
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LK-140 da Scania: A cabina não se
impressiona com 'delicados" testes

O lançamento feito pela Scania do Bra-
sil, em novembro último — o extrapesado
LK-140 — e que somente neste mês aparece-
rá na Europa, tendo em vista pequeno retar-
damento de seu lançamento pela Suécia,
sede Internacional da empresa, continua
recebendo testes violentos visando sua
total segurança.

Medidas diretas nesse sentido vêm sendo
teção para os casos de abalroamento. Os
pára-choques e outros protetores são es-
pecialmente projetados para reduzir os peri-
gos para os demais usuários das estradas
nas eventuais.

Porém, de vital importância para a
segurança dos ocupantes é também a capa-
cidade da cabina em suportar grandes for-
ças externas. No evento de uma colisão, ou
outros acidentes, a cabina precisa resistir
ao impacto e ser capaz de permitir a prote-
ção ao motorista. Para que as normas técni-
cas possam ser razoavelmente especifica-
das, tem-se padrões suecos para testes, os
quais são prescritos pelo Comitê de Segu-
rança nas Estradas.

Por exemplo: Um peso de 1 tonelada
nas extremidades de um pêndulo é solto a
uma altura de três metros para atingir a
cabina vindo de diferentes direções. Além
disso, a cabina é sujeita à pressão de 15 tone-
ladas no teto. Depois de todas estas "delica-
dezas" com a cabina do LK-140, as portas
não sofrem deformações e podem ser aber-
tas e fechadas como se nada tivesse aconte-
cldo.

Para os técnicos da Scania todos os
aspectos relativos à segurança no LK-140
mereceram sempre cuidado especlaltsslmo.
Neste campo, não há Inovação que não seja
cuidadosamente estudada. Para eles, se o
veiculo é importante e a carga também, a
vida do usuário é infinitamente mais —
tanto quanto a dos demais usuários de nos-
sas estradas.
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ü rodeio pode nâo ser ainda um
esporte tão popular, por exemplo,
como o futebol, o basquete, o tênis,
etc, no Rio de Janeiro, São Paulo,
Curitiba e outras Capitais. Mas
poderá atrair grandes multidões
também quando, com a crescente
divulgação que está tendo, com as
telecomunicações, tornar-se menos
desconhecido.

È um esporte que exige, princi-palmente, fi_>„a de quem participa e
também de quem assiste... Porque o
assistente fica empolgado e passa a
vibrar mais ou menos guardadas as
devidas proporções, é claro - como o
torcedor de uma luta de boxe.

No Brasil central, o rodeio é
indispensável em toda e qualquerfestividade. Tem tanto ''cartaz"
quanto o futebol. E prova disto
pudemos ter por ocasião da "I
Exposição de Campeões", realizada
no Parque de Exposições de Goia-
nia. As arrojadas exibições dos
peões mineiros, goianos, mato-gros-
senses, gaúchos e também paulis-tas, despertaram extraordinário
interesse popular. Os peões têm
suas torcidas, para as quais são con-
siderados Ídolos "sagrados" assim
como Pele, Jalrzinho, Gerson e
outros craques do futebol.

Explicà-se e justifica-se perfei-tamente o fato de a multidão ficar
tão empolgada, aqui no Brasil Cen-
trai e também no Sul, no Nordeste e
outras regiões do chamado Interior
do pais. Sem dúvida, é porque há
um contato permanente com a eco-
nomia rural, sobretudo com a
pecuária que, em algumas áreas, é
a base de todas as atividades.

HERÓIS
Os peões justificam, por outrolado, as lendas e legendas... Colo-cam a vida em risco desde omomento em que sobe ao tronco desalda, chamado também de breque,

para montar o animal que lhes cou-ber por sorteio. Por isto mesmo é
que todos dizem que "peão derodeio" precisa ser muito homem!

Embora existam em muitosEstados, peões profissionais e com
qualidades iguais ou superiores
aqueles que têm tanto cartaz nosEstados Unidos (e que sempre figu-ram nos filmes), o rodeio no Brasilnão é ainda coisa oficializada. Poristo, só por isto, não se pode aindadizer em caráter oficial, o peãocampeão do Brasil.

Mas voltemos ao heroismo dos
peões. Montar um animal treinado
para rodeio não é coisa fácil. Nada
fácil, o menor descuido, ou falta de
técnica, poderá representar a morte
ou um aleijo para toda vida.

A expectativa que se vive
quando acontece um acidente écoisa de arrepiar. Que envolve todomundo. Assistentes e participanteslá no picadeiro.

No Rodeio da Exposição Nacio-nal de Campeões, um dos peõesficou com o pé preso no estribo deum cavalo de grande porte e de umaferocidade impressionante.
Toda a platéia ficou de pé num

silêncio absoluto. Lá na pista todos
os peões avançaram para o cavalo.
E mesmo com risco de vida, fica-
ram como formigas agarradas a um"monstro", enquanto outros retira-
vam o peão que estava preso.

O peão já estava desacordado e
com ferimentos generalizados. Oespetáculo continuou, é claro,
enquanto o pèao acidentado era sub-metido a todos os tratamentos medi-
cos necessários. Felizmente nãosofreu qualquer fratura. Bastará
uma ou duas semanas de repouso,
para voltar. E voltar no mesmo
cavalo. De acordo com a melhor
tradição e superstição.

Uma queda de mal jeito, abatida da cabeça num dos postes dacerca do picadeiro, a pisada do ani-mal em um ponto critico do corpo
que cai tudo isto é perigoso de morteou de um aleijo para o resto da vida.Mesmo assim os peões de rodeio
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estão presentes a todas as como.*.'
ções que se realizam, e é bom oúVÒ1
saliente como as partidas de futoh„i
das grandes capitais, em busca H
prêmio que é afinal, o ganha-pà0 S0cada dia.

Rodeio, esporte que
empolga e conquista

Embora não haja qualquer ofi
clallzação, os rodeios são muito
bem organizados, e o regulamento 2
único, tradicional, sempre rèstüi
tado religiosamente. *v

REGULAMENTO

Quando o rodeio é em tarde di.domingo, o sorteio dos cavalos t>
geralmente feito na noite do sábado
durante uma festa popular, ou nimanhã de domingo, sempre na nrp
sença de numeroso público. Cada
peão tem um grupo de af lecionados
mais entusiasmados que outros taícomo os craques de futebol. Natu
ralmente o sorteio é fiscalizado
acompanhado, e quase sempre gera
protestos, mas só protestos, pois ernverdade todos sabem que há lisura ècorreção sendo má ou boa sorte do
peão, quando lhe cai um cavalo mauou bom.

E O QUE É CAVALO MAU?

Ao contrário do que todos possam pensar é justamente o cavalo
que não pula. O peão marca pontos(atribuídos por uma sisuda comlssão de juizes, entendidos de fato noassunto) quando o cavalo corco-vea... então, há pontos para elegàn
cia no selim, pela maneira com quepula o animal, e pontos outros varia
dos, como por exemplo, se o peãosegura as rédeas apenas com umadas mãos, enquanto a outra batecom o lenço...

tudo?Uand° 
6le CaI d° cavaIo> Perdeu

De jeito nenhum. A comissão £começa a contar pontos desde que opeão se senta no tronco de saida Eem tudo conta pontos. Só dois casos
para a expulsão do peão do rodeioou até de todos os rodeios: embria-
guez e briga. O peão que não beber efor de boa paz, como são, aliástodos eles, faz carreira, é estimado'sua fama corre longe.

. Quanto ganha, em média?
Se ele for dos bons, ganhaacima de CrS 6.000,00 por mês. Umaestimativa feita por entendidos

concluiu que por menos que uni
peão, mesmo sem muita classe efama, consegue fazer entre CrS1.000,00 e CrS 2.000,00. De um modo
geral trabalham eles em fazendas
especializadas na criação de cava-los ou gado vacum. Vivem quase
Sue 

os dias e dias sobre um cavalo,'e forma que os prêmios dosrodeios, são de fato um prêmio, ouseja, uma renda extraordinária.

Alguns. Talvez os mais "bam-
v^f . vive,m SÉ ,d0 que eanham nosrodeios. Um deles, por exemplo, éBene< que foi viajante da "Swift doBrasil durante treze anos. Abando-nou e agora é um dos mais autenti-cos campeões. Suas exibições são
%e£P,Ve ê,r,ogramadas com antece-pencia. Ele quase não tem maishorário vago...

Outro famoso é Delmo, gaúcho,
que há quatro anos está em Minas.
Desde que veio do Sul, vive como
profissional. E tem "Diabq Louro",muito jovem, que os técnicos consi-
deram como um campeão paramuito tempo; Terra Seca, da Bahia,campeão em Ourinhos (famosa porseus rodeios, lá no Extremo Sul de
São Paulo), Luiz Duarte, Miguel
Alcântara, Zé Capeta, (campeãodoze vezes seguidas), lá em Goiás.

O Rodeio de Barretos, em São
Paulo, também chamado, de "festa
do peão" dava até agora para o
maior prêmio: CRS 10.000,00.

_,_ E OS CAVALOS?»ao também de destaque.Alguns chegam a ter torcida, oumelhor, admiração do povo, quesempre torce, infallvelmente, parao peão. v
¦
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