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Caso Chaves
imprensa
sem culpa

Toda a imprensa nacional
S°mMno U ° discurs° cio senadordo MDB do Paraná. Francisco
Loi te Chaves. O órgão associado
Correio Brasiliense" publicou oseguinte tópico a respeitodaquele pronunciamento: "Na

versão que ontem apresentou deseu juízo sobre as Forças Arma-
das. o senador Leite Chaves des-carta-se de uma imbecilidade eagarra-se a uma injúria gravePretende ele que foi a imprensa,
e nao a sua irresponsabilidade,
que forjou palavras descabidas arespeito da função e da missão
do Exército. Digamos que a crise
está superada. Melhor assim. O
governo tem suficiente bom
senso para não atribuir ao
Senado o que apenas um de seus
membros disse sem pensar e
depois pensou que nós é que dis-
semos. A imprensa tem costas
largas. Não será Leite Chaves
alguém de memória curta e
raciocínio menor ainda, que irá
nos molestar. Afinal ele teve
coragem bastante para não ter
coragem". Ainda ontem, na reu-
mão do partido oposicionista, o
deputado Israel Dias. insistiu na
desculpa de Leite Chaves, atri-
buinclo á imprensa a distorção de
suas declarações. Disse o parla-
mentar: "Tenham cuidado com
as declarações aos jornalistas".
A bancada do MDB paranaense
quer explicações sobre o episó-
dio.
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Maria Esteia Martinez de Peron, que ocupa a presidência da
Argentina, há 16 meses, está sendo pressionada a renunciar

ao poder para o bem do peronismo. Pág. 9.

Rndiofoln UPI

Isabelita resiste novas
pressões e nao remincia

Desafiando as crescentes'pres-
sões para que deixe o cargo, a
presidente da Argentina. Maria
Esteia Martinez de Perón, decla-
rou esta madrugada, em pronun-
ciamento transmitido pelo rádio
e televisão a todo o pais. que não
pretende renunciar nem licen-
ciar-se do governo. Falando do

Benefícios
do INPS a
ruricolas

O presidente da Federação
da Agricultura do Estado do
Paraná estará, hoje, em Brasilia
para assistir à assinatura do
decreto-lei que estende os benfí-
cios da assistência social e apo-
sentadoria ao produtor rural bra-
sileiro. Com esta lei serão benefi-
ciados um milhão e meio de
paranaenses, uma vez que os
450 mil produtores rurais do
Estado e seus familiares podem
contar, agora, com a assistência
do INPS e ter aposentadoria.
Enfatizou o presidente da FAEP
que os produtores rurais "per-

maneciam sujeitos ás vicissitu-
des que a falta de proteção sócia!
pode acarretar na adversidade",
enquanto que igual beneficio já é
concedido à classe patronal da
indústria, comércio e outras_ati-
vidades compreendidas no âm-
bito do INPS. O decreto deveria
ser assinado dia 17 deste mês.
por ocasião do início do Con-
gresso Nacional da Pecuária,
mas teve sua data antecipada
para hoje. para que pudesse
entrar em vigor imediatamente,
permitindo que até ajaneiro o
produtor rural já seja assistido. A
contribuição será recolhida
através do Funrural. sendo
baseado num percentual
baseado na declaração do
Imposto de Renda. 6" pagina.

Argentina
desvaloriza
peso 4,5%

O peso argentino foi desvalo-
rizado. ontem, em cerca de 4,5

por cento. O dólar comercial pas-
sou a ser cotado a 39.40 pesos, o
dólar financeiro a 50,50 e o
financeiro especial, para
turismo, pagamento de fretes,
remessas de lucros e outros ser-
viços a 71.90 Esses valores sao

para o dólar 
"comprador ', o

único sobre o qual se informou
oficialmente, em Buenos Aires.

hospital onde está internada há
dois dias, sentada diante de uma
mesa e tendo ao lado seu aju-
danle de ordens militar. Isabelita
ahrmou que 

"o 
país está

sofrendo uma agressão interna e
externa de terrorismo jornalis-
tico e de rumores difamatórios"."Urna diminuição temporária de

minha saúde - afirmou a chefe
do Governo - náo é causa bas-
tante para que setores carentes
de princípios éticos e contrários
aos interesses populares tentem
despojar minha autoridade de
seus legítimos atributos".
Enquanto Maria Esteia falava,
cresciam as pressões para que

deixasse o cargo. Horas antes,
fontes militares tinham clecia-
rado que a presidente anunciaria
sua renúncia no discurso que
pronunciaria á noite. Os rumores
aumentaram quando o pronun-
ciamento marcado para as
21h30min, foi sendo continua-
mente adiado até meia-noite.(F.9)
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Aposentados e pensionistas do INPS, dentro de um programa inédito
de terapia ocupacional, farão, amanhã, sua primeira apresentação

pública. O coral dos velhinhos canta no Teatro Guaira. (6J).

Juiz anula todas as
escrituras com INPS

Através de sentença exarada,
ontem, pelo juiz Heraldo Vidal
Correia, da 2J Vara da Justiça
Federal, foram anuladas todas as
escrituras públicas de permuta
de bens imóveis celebradas entre
o INPS e outras pessoas físicas e
jurídicas. O juiz condenou as
empresas rés, às custas judiciais
e honorários aclvocaticios que
arbitrou em 10 por cento sobre o

valor da causa. Julgou, também,
improcedente a reconvenção
oferecida pelas empresas Para-
napanema S.A . Urbatec e Nossa
Senhora do Bom Parto, conde-
nando-as ao pagamento das eus-
tas judiciais. Os réus têm, agora,
um prazo de 20 dias para as con-
testações, que juntamente com a
sentença serão enviadas ao
Supremo Tribunal Federai. Será

instalada, também, hoje. a
Comissão Parlamentar de Inqué-
rito que vai apurar as denúncias
de irregularidades ocorridas na
permuta do INPS. A CPI será pre-sidicla pelo deputado José
Camargo (MDB-SP), tendo como
relator o deputado Halo Conti, cia
Arena do Paraná. Maiores deta-
lhes sobro est i noticia n i 6' pá
Min i,
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^ §arro só a
secretário
de Estado

Os veículos oficiais de repre-
sentação só poderão ser usados
pelos secretários de Estado,
segundo determinou, ontem, o
governador Jayme Canet Júnior,
em despacho com o secretário
da Administração. João Elisio
Ferraz de Campos. Ficou acer-
tado que antes do fim do ano,
serão adotadas as providências
ao cumprimento da determina-
ção, sendo que a partir de 1' de
janeiro, a frota excedente de "re-

presentação" estará totalmente
paralisada. A determinação de se
manter apenas a frota de carros
de "serviço", 

permitindo que
apenas os secretários usem
carro oficial, está dentro da poli-
tica do governo de contenção do
consumo de gasolina pelas viatu-
ras do Estado, atendendo às
recomendaçaões gerais do
Governo Federal. Com a retirada
dos veiculos de representação,
os quais posteriormente serão
alienados, a frota de veículos ofi-
ciais desta categoria será redu-
zida em 70 por cento. A última
determinação do governo para
economia de combustível e
racionalização no uso de veicu-
los foi do dia 15 de outubro,
determinando que os veiculos
oficiais fossem recolhidos à gara-
gem, depois de encerrado o expe-
cliente diário nas repartições.
Leia na 6-' página.

Atlético
dá goleada
no Ceará

O Atlético Paranaense conti-
nua firme na luta pela classifica-
ção: goleou- o Ceará, por 3x0.
ontem, à noite, no estádio "Bel-
fort Duarte". Sicupira fez 2 e
Caio 1. Ontem à noite o Colorado
embarcou para a Europa,
levando o coritibano Dreyer ape-
sar dos protestos dos dirigentes
alvi-verdes. À tarde. Pele agitou
Curitiba com sua simpatia. (Es-
portes). '

Produção
de álcool
tem estudo

A produção do álcool carbu-
rante no Estado vai ganhar um
novo impulso por parte dos ór-
gãos estaduais. A Secretaria do
Planejamento, através do Insti-
tuto Paranaense de Desenvolvi-
mento Econômico e Social -
IPARDES, já esta elaborando
estudos visando o aproveita-
mento do açúcar e mandioca,
para a obtenção de álcool carbu-
rante. o qual será adicionado á
gasolina, para reduzir a compra
deste combustível. O plano, cuja
implementação será realizada
pela Secretaria da Industria e
Comércio, envolve a pesquisa ao
nivel do produtor rural, elabora-
ção de perfil industrial e análise
de pré-viabilidade para o setor
primário e secundário. Para
cumprir as determinações do
governo federal da adição de 10 e
20 por cento de álcool anidro à
gasolina, o Paraná que em 1974
consumiu 1.133.575 metros cú-
bicos de gasolina e adicionou
apenas 0,24 por cento de àlccol,
precisará de 314.833 litros/dia
de álcool anidro para cumprir o
percentual de 10 por cento. Por
outro lado a Assessoria de
Imprensa da Presidência da
República informou que nada foi
resolvido, ontem, na reunião do
Conselho de Desenyolvimento
Econômico. 10? página.

Retorna no
6 "Grandes
Encontros''

O programa "Grandes
Encontros" retorna, hoje, às 23
horas, pelo Canal 6, trazendo
como tema central "Curitiba e
sua Câmara Municipal", preten-dendo mostrar como realmente
funciona essa casa. que para
alguns, limita-se, atualmente,
apenas aos votos de pesar, con-
gratulações e louvor. O apresen-
tador será nosso companheiro, o
jornalista Cláudio Manoel da
Costa. Leia em DESTAQUE. 3' do
2".
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Pará vê diminuir
seu principal
produto: Pimenta

Tietê-Paraná vai ser
navegável em 5 anos

BELÉM, 6 (ANDA) —
Sabidamente conhecida
como o segundo princi-
pai produto do Pará no
quadro das exportações
para o mercado interna-
cional — é superada em
volume e valor apenas
pela madeira — a
pimenta - do - reino está
seriamente ameaçada
de desaparecer nos pró-
ximos anos. se medidas
drásticas não forem
adotadas para conter a
disseminação do "fuza-
rium". doença que está
devastando os maiores
pimentais paraenses.

Preocupado com este
grave problemu. que
coloca em risco a econo-
mia do Estado, a direção

da Associação Comercial
do Pará pretende reali-
zar ainda na primeira
quinzena deste mes.
uma reunião com dire-
tores e representantes
de órgãos públicos es-
taduais e federais liga-
dos ao setor agricola.
sediados ern tieiem,
para analisar o assunto
em ampla profundidade.

GESTÕES
PRELIMINARES

A realizações desse
encontro ficou acertado
quando estiveram reuni-
dos dois diretores da
Associação Comercial
srs. Affonso Gadelha
Simas. seu presidente, e

José de Oliveira Mendes.
Afirmaram então os

dirigentes da ACP que
todas as autoridades
ligadas ao setor agrícola
radicadas em Belém
serão convidadas a par-
ticipar desse encontro.
Dentre os órgãos técni-
cos que se farão nele
representar, pode-se
adiantar a Secretaria da
Agricultura, IPEAN,
Embraba. Dema e Facul-
dades de Ciências Agra-
rias do Pará".

PREJUÍZOS
A verdadeira devasta-

ção que se vem
operando nas principais
lavouras de pimenta do
Pará, provocada pelo"fuzarium", acarretou
na safra do corrente ano
segundo os diretores da
ACP. uma queda de
aproximadamente 8 mil
toneladas, causando
consequentemente, pre-
juízos financeiros da
ordem de seis milhões
de dólares.

Inicialmente, indica-
vam as previsões uma
colheita de 22 mil tone-
ladas. Entretanto, redu-
ziu esse número-para 20
mil e já agora, com a
exterminação parcial de
algumas, e total de
outras lavouras de
pimenta, já se prevê
uma safra inferior a 18
mil toneladas.

SÃO PAULO. 6 (ANDA-DP) — "A navegação flu-
vial no Brasil será rentável, principalmente, para o
transporte de cargas à longa distância". Quem
afirma é José Bonifácio de Andrade e Silva Jardim,
secretário executivo da CENAT — Comissão Execu-
tiva para Navegação dos Sistemas Tietê-Paraná.

"Com a conclusão das obras de Ibitinga, tere-
mos 400 km de rios navegáveis, entre Laranjal
Paulista e Promissão. A possibilidade de carrea-
mento de cargas, neste pequeno trecho, é mínima,
pois o rio Tietê será um segmento navegável, sem
ligação com São Paulo ou com o rio Paraná. Haverá
apenas o transporte de calcário, da região de Laran-
jal Paulista, que é pequeno para embarcações flu-
viais, já que a entrega começa antes de completar
100 km de percurso. Para que este trecho se justifi-
que. economicamente, como canal de transporte, é
imprescindível a execução do trecho Promissão-Pa-
raná".

FASE FINAL

O segmento Promissão-Paraná, de aproxima-
damente 300 km. compreende três grandes obras:
Promissão, Rui Barbosa do Alto e Três Irmãos. A
barragem e eclusa de Promissão estão com obras
de concretagem adiantadas e as de Rui Barbosa do
Alto e Três Irmãos em projeto.

Com o segundo segmento pronto, continua o
eng? José Bonifácio, teremos 1.400 km navegáveis,
incluindo as obras de Ilha Solteira e Jupiá. no rio
Paraná. Formaremos uma grande calha coletora e
distribuidora, abrangendo uma área de influência
de 1.5 milhão de km2 e 20 milhões de habitantes
entre os Estados de Minas Gerais, São Paulo, Para-
ná. Mato Grosso e Goiás. O rio Paraná servirá como
coletor de matéria-prima e o Tietê como seu trans-
portador, até o entroncamento hidro-rodoviário de
Jumirim. perto de Laranjal Paulista. Para que esta
obra seja concretizada, o trecho Promissão-Paraná
é essencial".

MENOR CUSTO

A utilização as obras hidrelétricas , para a nave-
gação, além de diminuir o custo da via navegável,
permite um retorno de 70 milhões de cruzeiros.-ano
para o Estado, correspondente à produção de 2
milhões de kw/h.

O lucro proveniente da distriuição de energia
elétrica, amortiza, a curto prazo, o custo da obra de
transporte fluvial. Além do retorno, a navegação flu-
vial permite uma economia de 200 mil toneladas de
petróleo, ou 40 milhões de dólares (300 milhões de
cruzeiros) por ano.

INVESTIMENTOS

Esta posição íoi uma das causas para a forma-
ção de um convênio, entre os governos federal e
estadual, para o término da via Tietê-Paraná. Deste
convênio, com investimento de 3,5 bilhões de cru-
zeiros, 50 por cento caberão ao setor de transportes
e 50 por cento ao de energia. Dos 1,75 bilhões da
área dos transportes, 850 milhões caberão ao
governo estadual, e o restante ao governo federal.
Até o final de 1975, a área federal deverá ter apli-
cado 97 milhões de cruzeiros, e a estadual um
milhão.

Quanto à verba federal, está sendo aplicada
segundo previsão do II PND. No setor estadual, o
governo já se mostrou favorável à conclusão das
obras em cinco anos. Estamos apenas aguardando
o orçamento de 1976, para a continuidae os traba-
lhos. E importante salientar que em 1975 houve um
grande impulso nas obras do Tietê-Paraná: Ibitinga
deverá operar em 24 meses, com equipamento ele-
trõnico, prestes a entrar em concorrência: Promis-
são teve um aceleramento na concretagem e obras
civis: e em Jupiá faltam apenas obras finais dos
canais de entrada e saída da eclusa, e aquisição dos
equipamentos de precisão, para o qual já existe
verba destinada.

r

As crianças da «APR comunicam que estãoesperando sentadas pela sua contriP - ~
Em troca, elas fazem você e suo

pagarem menos Imposto de Renda.
Esta é uma troca que as crianças da APR

jamais gostariam de propor.
Seria muito melhor se todas pudessem se

manter por si próprias, como qualquer pessoa.
Mas isso é impossível.
Primeiro, porque todas as crianças da

APR têm deficiências motoras.
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Muitas são vítimas da paralisia infantil,
uma doença que este ano continua a fazer
inúmeras vítimas.

Segundo, porque elas precisam de uma
educação especial, de aparelhos especiais, de
instalações especiais e de tratamento especial.

E tudo isso custa dinheiro. Muito
dinheiro.

Uma entidade como a APR tem gastos
que nenhuma escola ou hospital precisa ter.

Ao todo, a APR já atendeu cerca de
3000 crianças. Hoje, continua atendendo, sendo
que muitas vivem em regime para-hospitalar,
necessitando de um atendimento específico. E
caro! Outras crianças fazem parte da escola,
desde o maternal, passando pelo primário, até a
escola profissional. Um trabalho que também
não custa barato.

Você está achando que a APR faz
muito?

Acrescente então os gastos com pessoal

especializado, com as camionetas que fazem o
transporte das crianças e com 6.600 refeições
que são fornecidas por mês. E mais ainda: o
posto de vacinação, o departamento médico
(com pediatras, neurologistas e ortopedistas),
os psicólogos para orientação dos pais e das
crianças, as assistentes sociais, a

seção de terapia ocupacional, a
fisioterapia, a hidroterapia e o
setor de recuperação, que
exigem gastos enormes
diariamente.

E você sabe o que a APR
faz para conseguir sobreviver
com todas essas despesas?

Milagres.
Seu orçamento é muito

deficitário. A ajuda é muito
pouca, quase nada.

E você sabia, que a APR
presta toda essa assistência

sem cobrar nada? Gratuitamente. Por isso, a
APR precisa que você ajude as suas crianças,
da maneira que você puder: ou se tornando
sócio-contribuinte, ou através de um carnet
bancário, ou ainda através de qualquer
contribuição. Além disso, ainda há a vantagem
de poder abater no Imposto de Renda. O
importante é que você ajude. Com qualquer
quantia. As crianças da APR agradecem do
fundo do coração.

Esperando que no futuro, não sejam mais
obrigadas a esperar sentadas.

wUms^fá^ÊÍ h(pl3S1P' EO
ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE REABILITAÇÃO

Avenitla Getúlio Varjjas, 944 - Telefone: 23-4622
Curitiba/Paraná.

Prognósticos da
agropecuária no
Paraná são bons

BRASIL IA. 8 (AN-
DA)-DP) — O comissão
de agricultura da Câ-
mara recebeu ontem do
secretário de Agricul-
tura do Estado de São
Paulo, Pedro Tassinari
Filho, o documento
prognóstico da Região
Centro-Sul, 1975/76",
que acaba de ser elabo-
rado pela equipe de pes-
quisadores do Instituto
de Economia Agrícola
daquela Secretaria.

Conforme especifica o
secretário no oficio
encaminhado ao presi-
dente da comissão, o
primeiro capitulo traz
estimativas dos custos
operacionais de produ-
ção para alguns dos
principais produtos de
cada Estado, baseadas
em coeficientes técnicos
obtidos nas zonas pro-
dutoras locais. Pela
metodologia adotada, as
estimativas cobrem as
despesas realizadas com
mão-de obra, combustí-
veis, lubrificantes,
reparo de máquinas, fer-
tilizantes, sementes,
corretivos do solo e
defensivos, incluindo
ainda depreciação de
máquinas e juros banca-
rios.

Em outro capítulo o
documento analisa as
perspectivas para fertili-
zantes, tratores, sêmen-
tes e mão-de-obra, com
base na evolução dos
mercados interno e
externo, bem como as
recentes medidas adota-
das pelo governo fede-
ral.

Na parte referente aos
produtos o estudo faz
um balanço das ativida-
des agrícolas para o ano

1975/76, analisando 0comportamento dos res-
pectivos mercados.

As perspectivas são
de expressivos ganhos
de produção em soja
milho e arroz, assirri
como a reversão da ten-•dência declinante do
amendoim. Em feijão e
trigo, são esperados
acréscimos de áreas
embora ressalvado qué
as condições climáticas
impedem um prognos-
tico mais seguro sobre a
produção. Em algodão,
as vendas de semente
apontam para uma con-
tratação da área culti-
vada, maior que a espe-
rada.

No último capítulo é
feita uma estimativa do
valor bruto da produção
agropecuária através de
dados estatísticos relati-
vos aos mais importân-
tes produtos de cada
Estado. Em termos gl0-
bais, a safra 1974/75
deverá registrar um
ganho real de 3,1 por
cento sobre o valor de
1973/74.

Em termos estaduais
— diz o estudo — Mato
Grosso (33,2%) Paraná
(16,9%), Rio de Janeiro
(13,9%), Santa Catarina
(8,7%) e Rio Grande do
Sul (4,0%) apresenta-
ram taxas positivas de
crescimento do valor
bruto da produção.
Todavia — completa —
as variações negativas
registradas em São
Paulo (4,2%), Minas
Gerais (6.7%), Espirito
Santo (-7.5%), e Goiás
(a-1.0%) fizeram com
que a taxa global se
situasse na casa dos 41
por cento.

Multinacionais:
em debate hoje
Relatório da CPI

BRASÍLIA. 6 (ANDA —
DP) — A comissão parla-
mentar de inquérito que
investiga as atividades
das empresas multina-
cionais no Brasil, e que
recentemente concluiu
a fase de depoimentos,
deverá votar hoje o rela-
tório apresentado pelo
deputado Herbert Levy
(Arena-SP). que funcio-
nou come relator.

No decorrer das dis-
cussões do documento,
algumas propostas
foram feitas no sentido
de dar lhe maior subs-
tância. inclusive a cria-
ção de uma "trading
company", através da
transformação ou fusão
da Braspetro, Compa-
nhia Vale do Rio Doce e
Cobec, destinada a
atuar uma concorrência
com as empresas multi-
nacionais, pelo menos

em termos de comercia-
lização dos produtos pri-
mários brasileiros.

A instituição de um
plano nacional de pes-
quisa e tecnologia foi
outra sugestão apresen-
tada para ser incluída no
relatório, o qual, a partir
da próxima semana,
será submetido ao pie-
nário da Câmara. O refe-
rido plano, que se desen-
volveria paralelamente
ao plano básico de
desenvolvimento cienti-
fico e tecnológico, ela-
borado pelo governo,
teria como objetivo prin-
cipal fixar uma tecnolo-
gia nitidamente brasi-
leira, contribuindo de
forma decisiva para
reduzir ou eventual-
mente eliminar a
dependência tecnoló-
gica em que se encontra
o pais. em relação ao
exterior.

TiLERAR
COMUNICA

DE
PARCELAS
PLANOS DE PARTICIPAÇÃO

- CURITIBA -

Prevenimos aos senhores adquirentes de
Planos de Participação da

Expansão .Telefônica de Curitiba, que expira
dia 10/nov/75 o prazo para

regularização dos pagamentos das

parcelas em atraso.
Findo este prazo e não cumprida

a obrigação financeira do comprador,
a TELEPAR procederá o

v Cancelamento dos Planos de Participação.
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Deputado critica
POLÍTICA NACIONAL — 3

yiedicina Grupai
como 

"mercado"
BRASÍLIA, 6 (ANDA — DP) - Poderosos grupos

trangeiros estão interessados em penetrar no
-mercado da doença" do Brasil segundo revelou

o deputado Jaison Barreto (MDB-SC), que_¦._-_-_i c í r*. r_ í _-* i r.c ____m r.11 i 4 -i I #-__-. ¦

"mer
-.item. o aep-i-u" ..c.,..^,, __n.iu i,muD-_i_;, que
vislumbra esses indícios em edital de licitação do

eipot para efeito de assistência médica, hospitalar
odontológica aos seus diretores e empregados.

reipot para efeito de assistência médica, hospit

p odontológica aos seus diretores e emprega,,,:.,

lim dos itens do edital (o de número 8) estabelece a
obrigatoriedade de assistência em âmbito nacional

efío exterior nas especialidades mais sofisticadas

da medicina. O parlementar vê nessa exigência o
dedo de poderosos grupos alienígenas que contro-

Iam a medicina de grupo, entre os quais a Golden

Gross.

A sua denuncia adveio da instalação da comis-

5ão parlamentar de inquérito da medicina assisten-

ciai para apurar irregularidades no setor, tais como
. suas deficiências, as suas omissões, a exploração

d. mão de obra sob a forma de contrato de trabalho

para estágio.

CETICISMO
Falando sobre a oportunidade da CPI, o depu-

tado Jaison Barreto se disse cético quanto aos seus
resultados. E isto em virtude dos precedentes. A CPI
das multinacionais — disse — teve coroados seus
trabalhos com o "louro" dos contratos de risco. O
simpósio da indústria farmacêutica, por sua vez, foi
gratificado, ao seu final, com transformação' da
Cerne em simples dispensário do INPS e com mais
estímulos e financiamentos ao capital estrangeiro
que domina o setor.

Equanto isso, a politica assistencial previdência-
ria do Governo se desvirtua em suas linhas mestras.

.E a prova, a seu ver, é que as próprias empresas
estatais debandam do sistema para favorecimento
de grupos subgrupos particulares. Como é
o caso do Geipot e da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos.

DISCRIMINAÇÃO
Então — pergunta o deputado — que dizer do

acerto da política assistencial do Governo, quando
os seus próprios órgãos dela desacreditam? Que
dizer de uma política que permite o desvirtuamento
de um sistema imposto e com alinhamento norma-
tivo global para favorecer grupos e criar sistemas
paralelos?

0 caso do Geipot para ele é típico e grave. Típico,
porque sintetiza todo o desacerto da política. Grave,
por suas intenções. Gravíssimo, porque vai permitir
o domínio do setor por grupos alienígenas; e anti-so-•ciai. porque preconiza dois tipos de atendimentos:
um especial para os diretores e funcionários gra-
duados e. outro, simples, para os servidores de nivel
mais baixo.

Trata-se de um atendimento discriminatório queatenta contra todos os princípios que regem a filo-
sofia assistencial e previdenciária do Governo
Como também o fez a EBCT que, após "liquidar"
seus serviços médicos regionais, os entregou, pos-teriormente, a empresas de medicina de grupo.Finalizou o pronunciamento, apelando ao presiaente da República e ao ministro da Previdênciasocial: ''para 

escarmento dos diretores ido Geipot
Pue estão malbaratando os recursos do país!'

¦

onsen opina
sobre dívidas
consolidadas

BRASÍLIA, 06 (ANDA-DP) — As autoridades
monetárias advorteiram. ao ter início na tarde de
ontem,no Ministério da Fazenda,de mais uma reu-

estrard° Conselho de Política Fazondária, sobre
tegia a ser adotada nos contatos com estabelici-

Centos 
bancários estrangeiros, no tocante a estudo

e oferecimento de empréstimos em outra moeda.ecomendou o sr. Fernão Bracher. diretor da área
'erna cio Banco Central, um cuidado especial na

sohmOÇâo 
de- c'uaisc)uer contactos, principalmenteore o problema de corretores de fundos mistério-

Que surgem oferecendo importâncias vultuosastaxas e prazos excepcionais.

min' t 
reumão' clue contou com a presença do

do R 
° Mário Henrique Simonsen, do presidente

dad i 
° Central' sr- Paulo Lira e diversas autori-

c 
es das áreas do Ministério da Fazenda e Banco

anái 'oi aberta pe'lo sr. Paulo Lira, que sem fazer
disDí,6 da resoluÇão n? 2, do Senado Federal, que
muni 'S S°bre °Peracões de crédito dos Estados e

que 
CIEI0S' fixando seus limites e condições, disse

duas0 
benado Federal, brevemente, baixará maisl- resoluções,fixando normas para essas opera-Ções.

dISCOrsegulda« o ministro Mário Henrique Simonsen
determ6 S°bre ° item '" da resolução n' 62, que
da divj !na que ° dispendio anual com a liquidação
Pios 

consolidada internados Estados e munici-
nàoDr.r.m|3reendendo ° Principal e os acessórios,
entre a3 

Ser suPerior a 30 Por cento da diferença
n0 a 

a rece|ta total e a despesa corrente realizadas
com' anterior- Esclareceu ainda, que. de acordo
Poderá.?6.5™*3 resolucâo, os Estados e municípios
mente pleitear que os limites sejam temporária-
deoDer rnentad°s« com a finalidade de realização
a ernDraçoes de crédito especificamente vinculado
veis cnlencllment0s financeiros viáveis e compati-

Na reunião do MDB
até Montoro é criticado

BRASÍLIA, 6 (ANDA-DP) - Presentes 120 depu-
tados, a bancada do MDB na Câmara esteve reunida
durante três horas, quando foram debatidos, entre
outros, assuntos referentes aos "contratos de ris-
co", adiamento do prazo de funcionamento de algu-
mas CPIs, plano de ação do Instituto Pedroso Horta
e um voto de solidariedade - aprovado por unanimi-
dade - aos jornalistas neste peripdo traumático,"com 

prisões feitas sem o cumprimento das garan-
tias legais".

Criticas e defesas foram feitas ao senador
Franco Montoro e ao deputado (estadual) Pedro
Simon (RS): ao primeiro por estar, como lider do
MDB no Senado, entregando o partido ao governo,
e, o segundo, como presidente da.oposição gaúcha
fazer a apologia, em Salvador,' .o senador Luiz
Viana Filho (Arena-BA), que recentemente teria feito
provocações contra os emedebistas.

0 .primeiro item do encontro foi dedicado a lei-
tura do voto de solidariedade aos jornalistas, redi-
gido pelos deputados Freitas Nobre e Israel Dias
Novaes, ambos de São Paulo. Concluída a leitura do
documento, o deputado Gamatiel Galvão (PR) fez
reparo à nota, argumentando que estava "em 90
por cento de acordo com o seu texto" e o restante
percentual contra, pois o voto de solidariedade não
fazia menção aos emedebistas presos ultimamente
em vários Estados.

A preocupação da nota do MDB com os jornalis-
tas e uma correspondência da mesma preocupação
dos profissionais da imprensa para com nós do
MDB. Dai a nota ser explicita - argumentou Freitas
Nobre, respondendo a Gamaliel Galvão.

Antes, porém, o deputado Freitas Nobre, justifi-
cando o voto de solidariedade, discorreu sobre a

escalada da violência, lendo notícia do "Jornal da
Tarde" sobre a agressão praticada por 20 soldados
da Polícia Militar de São Paulo a toda uma família,
por causa de um pequeno incidente de trânsito, do
qual ninguém, saiu ferido, mas que um dos veícu-
los pertencia a um militar.

No segundo item da reunião, foram feitos os
balanços de atuação de 3 comissões parlamentares
de inquérito: a do menor abandonado, pelo depu-
tado Carlos Santos (RS), a de política salarial do
governo, pelo deputado Marcelo Gatto (SP) e a das
empresas multinacionais, pelo deputado Marcon-
des Gadelha (PB). Carlos Santos pleiteou a prorro-
gação do prazo da CPI do menor abandonado, sob a
alegação de que o trabalho desse órgão não pode
ser concluído até o dia 26, pois ele é volumoso. Ilus-
trando, informou que enviou questionário sobre a
situação do menor para 4 mil municípios, tendo
recebido cerca de 2 mil respostas.

Também Marcelo Gatto pediu a prorrogação do
prazo da CPI da política salarial em mais 60 dias -

que, sem computar o recesso, de tres meses, funio-
nará até março do ano que vem, quando reabrir o
Legislativo. Afirmou Marcelo Gatto que tudo que o
MDB denunciava foi comprovado pelas investigaçções da
CPI dos salários. Criticou o parlamentar osrepresentantes
arenistas naquele órgão, que têm criado toda a ordem
de dificuldades às investigações da CPI e, quando
nela se fala em liberdade sindical, a Arena sabota.
Proposta no sentido de transformar o INPS em ver-
dadeiro órgão de defesa dos interesses dos traba-
lhadores, os arenistas obstaculizam. CPIs também
foram sugeridas. Entre elas a que verá a atuação do
INCRA e várias propriedades griladas, no país
inteiro.

c*b pAf-. ,."***¦* HlIUIIVfCIIUJ .IO.WI-. *- —— - i

volvimP ,°S 
obietiv°s e planos nacionais de desen-

'"-ícessid 
i 

°U ainda' em casos de excePcional
Pótesp 6 urSência« apresentada, em quse. cabal e minuciosa fundamentação.

PROPRIETÁRIO
RURAL SERÁ
APOSENTADO

BRASÍLIA, 6 (ANDA) —
O presidente Ernesto
Geisel sancionará.hoje.a
lei da aposentadoria dos
proprietários rurais. A
última classe brasileira
não assistida por qual-
quer beneficio previden-
ciário. Estarão presen-
tes, levados pelo ex-se-
nador Flávio Brito, presi-
dente da Confederação
Nacional da Agricultura,
todos os presidente de
Federações estaduais
que irão agradecer ao
chefe do governo a sua
lei áurea. "Esta será a
grande data para a
classe patronal rural",
garante o sr. Flávio Brito
acentuando que em pri-
meiro lugar fora pedida
a ajuda do estado para
os trabalhadores. "Uma
vez atendidos pelo presi-
dente Geisel cuja preo-
cupação é a de conceder
tudo quanto seja possi-
vel aos trabalhadores
procurando com isso
melhorar-lhes as condi-
ções de vida, chegou a
vez dos empregadores
que o presidente tam-
bém deseja ver assisti-
dos".

GEISEL PEDE
REFORÇO IMO
ORÇAMENTO

BRASÍLIA, 6 (ANDA —
DP) — A fim de cobrir
recursos aplicados pelo
governo federal nas
regiões atingidas pelas
enchentes e geadas e
gastos com a implanta-
ção do plano de classifi-
cação de cargos, o presi-
dente da República sub-
meteu, ontem, ao Con-
gresso Nacional projeto
de lei que autoriza o
Poder Executivo a abrir
um crédito suplementar
no valor de 10 bilhões e
409 milhões de cruzei-
ros ao orçamento geral
da União.

A suplementação
objetiva complementar
os programas constan-
tes do orçamento para o
exercício financeiro de
1975 e foi proposta pelo
chefe da Secretaria de
Planejamento, ministro
Reis Veloso que explica
na exposição de motivos
a contingência em que
se viu o governo federal
de deslocar elevada
soma de recursos em
favor das regiões atingi-
das pelas fortes enchen-
tes ocorridas em vários
pontos do pais, prin-
palmente na região Nor-
deste, e pelas geadas
que causaram grandes
prejuízos à produção
agrícola presente e
futura.

O ministro Reis
Velloso enfatiza a elabo-
ração de um programa
especial de apoio aos
Estados, mediante a
Transferência de recur-
sos da União.

Assinado o decreto
que indultou presos

BRASÍLIA, 6 (ANDA-DP) — O presi-
dente da República, considerando o
transcurso do ano santo de 1975: con-
siderando o apelo feito pelo papa
Paulo VI a todos os governantes no
sentido de que as celebrações do Ano
Santo sejam marcadas por atos de cie-
mência e acolhendo sugestão, no
mesmo sentido, formulada pela
comissão de pastoral penal da arqui-
diocese de São Sebastião do Rio de
Janeiro e considerando ainda que é da
tradição brasileira a concessão de
indulto, por ocasião do Natal, aos con-
denados que tenham revelado disposi-
ção e condições para reintegrar-se no
convívio social, assinou ontem, o
seguinte decreto:

Art. 1" — E concedido indulto aos
condenados a penas privativas da
liberdade não superiores a quatro
anos. que, até 25 de dezembro de
1975. tenham efetivamente cumprido,
no mínimo, um terço da pena apli-
cada, se primários, ou dois terços, se
reincidentes.

Art. 2o — São comutadas as penas
privativas da liberdade aplicadas a
condenados que, até a data mencio-
nada no artigo anterior, tenham efeti-
vãmente cumprido, no mínimo, um
terço da pena, se primários,
ou dois terços, se reincidentes, obser-
vada a seguinte proporção:

— Em um terço, se primários, ou
em um quarto, se reincidentes, aos
condenados a mais de quatro até seis
anos:

II — Em um quarto, se primários,
ou em um quinto, se reincidentes, aos
condenados a mais de seis até dez
anos;

III — Em um quinto, se primários,
ou em um sexto, se reincidentes, aos
condenados a mais de dez anos;

Art. 3'' — As penas acessórias não
são abrangidas pelo indulto nem pela
comutação; as penas pecuniárias apli-
cadas cumulativamente, o são pelo
indulto somente.

Art. 49 — Constituem, também,
requisitos para a obtenção do indulto
ou a comutação de penas de que trata
o presente decreto:

Gado com
feminino é
BRASÍLIA, 6 (ANDA-DP) — Equi-

pes veterinárias do Ministério da Agri-
cultura já estão investigando as
denúncias do uso do medicamento"estibestrol" a base de hormônio
feminino para engordar o gado bovino
na região de Bragantina, no Pará e
comprometendo a virilidade mascu-
Mna, segundo revelou ontem o diretor
de Divisão de Defesa Sanitária Animal
do MA., sr. Harley Hasterureiter. acres-
centando que a venda do produto é
controlada em todo o território nacio-
nal.

Explicou o diretor da DSA que o
uso do "estibestrol", é proibido para
fins de engorda de animais, só sendo
permitida a sua aplicação para fins
terapêuticos, com absoluto controle
do médico veterinário. Frisou, no
entanto, que o medicamento é pèrmi-
tido em casos de sincronizar o cio das
vacas e outros tratamentos do sis-
tema reprodutor.

ANÁLISE
Os primeiros resultados dos exa-

mes procedidos em animais na região
bragantina, foram negativos, embora
os técnicos do Ministério da Agricul-
tura assegurem que é muito difícil

— Nunca ter sido beneficiado
por graça, indulto ou comutação de
pena;

II — Ser isento de periculosidade,
devendo verificar-se a sua cassação,
caso tenha sido imposta medida de
segurança;

III — Ter boa conduta prisional,
reveladora de disposições e condições
pessoais para a reintegração no convi-
vio social, se presentes os demais
requisitos para indulto, ou de, pelo
menos, sincero esforço para alcan-
çá-las. se o caso for de comutação de
penas.

Art. 5? — Este decreto não benefi-
cia os condenados:

— Por crime tipificado na Lei de
Segurança Nacional (Decreto Lei n"
898. de 29 de setembro de 1969);

II — Por crime tipificado no artigo
281 e seus parágrafos do Código Penal
com a nova redação dada pelo artigo
23 da Lei n' 5.726, de 29 de outubro de
1971, quando referida na sentença a
condição de traficante.

Art. 6? — Caberá aos conselhos
penitenciários, de oficio ou por apro-
vação de qualquer interesse, verificar
quais os condenados portadores dos
requisitos estabelecidos por este
decreto, emitindo desde logo parecer,
nos termos do artigo 736 do Código de
Processo Penal, que será remetido ao
juiz da execução, para os fins dos arti-
gos 738 e 741 do mesmo código.

Parágrafo único — Os dirigentes
dos estabelecimentos prisionais enca-
minharão aos conselhos penitencia-
rios relação dos condenados que
tenham aqueles requisitos, prestando
desde logo informações circunstan-
ciadas sobre a vida e a conduta de
cada um.

Art. 7'* — Quando se tratar de con-
denados pela Justiça Militar, que não
estejam cumprindo pena em estabele-
cimento civil, o parecer do Conselho
Penitenciário será substituído pela
informação da autoridade sob cuja
custódia estiver o preso.

Art. 8? — Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.

Art. 9? — Revogam-se as disposi-
ções em contrário.

hormônio
examinado

constatarmos em animais o uso do
medicamento, a não ser - esclareceu -
através de longa observação em reba-
nhos, quando poderá ser constatado
que as reses estão em estado de ligeira
sonolencia, pelos efeitos do "estibes-
trol", que atua como tranqüilizante e
o gado começa a engordar.

Por outro lado. elementos do
Estado do Pará, ligados ao Ministério
da Agricultura, aventam a hipótese de
estar havendo manobra de frigoríficos
da região Centro-Oeste para prejudi-
car as ações da cooperativa de Carnes
do Para, em fase de expansão.

APREENSÃO
O veterinário Harley Hasteuriter,

lembrou que recentemente foram
apreendidas grandes partidas do
medicamento "estibestrol" na cidade
de Taubaté, em São Paulo e que vinha
sendo comercializada clandestina-
mente através de contratos. O Minis-
tério frisou que mantém uma severa
fiscalização em torno do uso do "esti-
bestrol" por que os seus efeitos são
bastante maléficos, criando proble-
mas as populações que consomem a
carne contaminada pelo medica-
mento.

DIÁRIO DE PERNAMBUCO
BRASÍLIA — Amanhã, no Recife, a cidade

estará em festa e orgulhosa, A festa é dos "Diá-
rios Associados" e o orgulho é mesmo do bravo
povo pernambucano que, no dia, estará comemo-
rando o sesquicentenário do "Diário de Pernam-
buco", o mais.antigo jornal da América Latina.
Para o acontecimento foram convidadas as mais
ilustres figuras da administração pública federal,
governadores de Estados, além de personalidades
jornalísticas de todo o Brasil.

Uma presença honrosa - a do sr. R. ll.Gatr.a-
mann, que viaja em companhia de sua esposa.
Ele é presidente de uma das maiores firmas for-
necedoras de material para jornal do mundo
inteiro, e será homenageado por serviços presta-
dos. Durante a grande guerra, em todo o recolhi-
mento de zinco americano para o esforço nacio-
nal, coube a ele, com seu esforço pessoal, conse-
guir do governo americano a liberação de uma
partida de zinco, com a qual manteve a imprensa
brasileira durante mais de um ano, particular-
mente o "Diário de Pernambuco".

ORÇAMENTO
CUIABÁ, 6 (ANDA-DP) — Cerca de 50 técnicos

pertencentes 
"as 

Secretarias de Estado, autar-
quias, companhias, fundações e empresas públi-
cas, bem como aos poderes Legislativo e Judicia-
rio, participam do curso de execução orçamenta-
ria e controle de contas instalado ontem, no audi-
tório da Secretaria de Administração, no Centro
Político Administrativo, e promovido pelo governo
estadual através da Secretaria de Planejamento e
Coordenação Geral, com a colaboração da
Sarem.

A cerimonia de instalação do curso foi presi-
dida pelo secretário Bento Porto, do Planeja-
mento, que representou o governador Garcia
Neto, estando também presente o secretário José
de Freitas, da Administração.

O curso continuará até o dia 28 do corrente
mês, tendo como professores especialistas da
Secretaria de Articulação com os Estados e Muni-
cípios, da Presidência da República, e da Secreta-
ria de Planejamento de Minas Gerais. Foi iniciado
com aulas do professor Hamilton Rebello, da
Seplan/MG. Sobre a importância do curso fala-
ram os srs. Bento Porto e José de Freitas, ambos
ressaltando a necessidade de aprimoramento e
atualização contínua do técnico.

D.D.I.
BRASÍLIA -— O presidente da Embratel,

Haroldo Corrêa de Mattos, anunciou a entrada
em operação, no próximo dia 10, do sistema de
Discagem Direta Internacional (DDI). que em sua
primeira fase dará aos assinantes de Curitiba e do
Rio de Janeiro condições de discar, sem interfe-
rencia da telefonista, para qualquer cidade dos
Estados Unidos, Canadá, Havaí, Porto Rico. Ber-
mudas, Ilhas Virgens, Bahamas e Alasca, redu-
zindo de 20 minutos para 15 segundos o tempo
médio para se completar uma chamada nas
horas de maior movimento.

O serviço será inaugurado às 13 horas
daquele dia, com uma ligação do chanceler
Azeredo da Silveira para o embaixador do Brasil
em Washington, Araújo de Castro, em solenidade
no edifício sede da Embratel, no Rio de Janeiro.

Corrêa de Mattos revelou que o objetivo agora, "é
expandir esse novo serviço a todas as Capitais
brasileiras tão logo as empresas estaduais de tele-

fonia adaptem em suas centrais os equipamentos
necessários".

GARI

NATAL — Ao contrário do que a lógica faz a
supor, a mulher não te a mesma capacidade que
o homem para varrer as ruas de uma cidade. Pelo
menos, no caso de Natal. Porque a experiência
iniciada pela Prefeitura local há quase dois anos,
de formar uma equipe de mulheres não deu o
resultado esperado.

Tanto que daqui por diante não há mais
intenção de admitir mulheres para o serviço. De
qualquer maneira, não deixa de ser umavitória
dos homens, demonstrando mais qualificação
para um serviço típico de mulher.

INQUILINATO
BRASÍLIA — O inquilinato, segundo o depu-

tado Florim Coutinho (MDB-RJ), é explorado
agora não apenas pelos proprietários, mas tam-
bém pelas imobiliárias ou administradoras de
imóveis, que lhe cobram até as fórmulas para os
contratos extorsivos, e sua situação ficará ainda
difícil com a adoção da fórmula de aluguéis à
base das Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional.

Em vista disso hipotecou seu apoio ao projeto
de lei de autoria do deputado João Cunha
(MDB-SP), que proibe por dois anos, os reajusta-
mentos de aluguéisinas locações de imóveisresi-
denciais.

DÉBITOS DO FGTS
BRASÍLIA — O secretário de Previdência

Social do Ministério da Previdência Social, Celso
Barroso Leite, baixou portaria, ontem, visando a
solução "com a máxima urgência", para os pro-cessos relativos a defesas apresentadas pelasempresas notificadas para recolher importâncias
devidas ao Fundo de Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS).

O documento estabelece que, para esse fim,
as subsecretárias de arrecadação e fiscalização
das superintendências regionais do INPS decidirá
os processos dessa natureza sobre os quais o
FGTS já se tenha pronunciado.

A portaria de Celso Barroso Leite estabelece
ainda que o recurso e respectiva documentação
serão apresentados, de preferencia, na própria
superintendência de origem, que os juntará ao
processo inicial para remessa à 2J junta de recur-
sos da Previdência Social. Esta, por sua vez, julga-
rá todos os recursos referentes ao FGTS oriundos
de qualquer parte do Brasil.
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CARTAS
"PIRACEMA"
Senhor redator:
Como sua coluna tem

servido para alertar
nossas autoridades porIrregularidades com-
provadas, aqui vat
mais um apelo, desta
vez ao Instituto Brasi-
leiro de Defesa da
Fauna (IBDF) com o
objetivo de salvaguar-
dar certas espécies de
animais que tendem a
desaparecer, devido a
açào predatória de
elementos irresponsá-
veis.

A nossa denúncia é
com relação à "plrace-
ma", ou seja a corrida
dos peixes para
desova. Aproveitando
esta época, elementos
gananciosos, munidos
de aparelhos proibidos
e burlando a vigilância
policial que é quase
nula, fazem com que
cardumes de peixes
sejam exterminados.
Durante o dia, mas

principalmente a
noite, esses elementos
Irresponsáveis diri-
gem-se às cabeceiras
de riachos e arroios e
praticam pescas que
são verdadeiros cri-
mes contra a natureza.
Armam redes e usam
tarrafas nas cachoei-
ras e corredeiras
rasas, onde eliminam
todos os peixes que ali
se encontram para
desova. Estamos
falando da desemboca-
dura do rio Capivari e
outros riachos que
desembocam na
Represa da Usina
Capivari-Cachoeira,
locais esses mais pro-
curados para desova e
onde milhares de pel-
xes, principalmente
lambarls, estão sendo
exterminados.

Os peixes são caçados
e retirados da água
pelos "pescadores"
que usam somente
apetrechos proibidos,ou sejam redes, tarra-
fas, coadores e outros
aparelhos ilegais.
Afirmamos Isso por-

que tivemos a Infellcl-
dade de presenciar um
irresponsável, munido
com tais apetrechos,
que conseguiu "pescar"
uma quantidade supe-
rior a 80 quilos de iam-
barls, colocando-os em
um saco de estopa,
onde os peixes Já esta-
vam deteriorados pelocalor. Este local é o rio
Capivari, na ponte quedá acesso à estrada
velha de Bocaiúva do
Sul, considerado o "pa-
ralzo dos pescadores".
Sabemos que nesta

época do ano, os
pequenos peixes pro-
curam os melhores
lugares para a desova,
que são as desemboca-
duras dos rios ou
sobem as cascatas,
onde os cardumes são
obrigados a perma-necer mais tempo
ou quase parados, até
que a "piracema"
esteja realizada, com
a desova e fecundação.

E nessa oportunidade
que os "pescadores",
usando os métodos Ile-
gals, aproveitam-se
para exterminar os
cardumes, contra-
riando frontalmente as
determinações do
IBDF. A pesca,
segundo regulamenta-
ção do Instituto, na
época da "piracema",
só é permitida a uma
distância de 200
metros acima e abaixo
de cachoeiras e nunca
em locais de desova.
Contudo, essas deter-
minações não estão
sendo observadas e os
responsáveis pela pre-servação da flora e da
fauna têm que tomar
providências imedia-
tas para acabar com
tais abusos.
Existe uma corpora-

ção sedida no Capão da
Imbuía, bairro do
Cajuru, em nossa
Capital,, com atribui-
ções de fiscalizar e
prevenir tais lrregula-
rldades mas que, eíeti-
vãmente, só se encar-
rega da expedição de
carteiras e licenças
aos pescadores e eaça-
dores. Nem a Policia
Florestal tem se preo-
cupado com a pesca
ilegal que ocorre em
todos os rios do
Estado. *

Silvestre Sdroyewsld.
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Valorização da ferrovia
No dia 11 do corrente será oficialmente

inaugurada, pelo presidente Ernesto Geisel,
a Estrada de Ferro Central do Paraná, uma
velha aspiração do povo paranaense e sem
dúvida uma das mais objetivas porque fun-
dada na necessidade de melhor adequação
do sistema viário estadual à sempre crês-
cente expressão de nosso Estado como
grande produtor agrícola e fator de divisas
para a economia nacional. Com sua constru-
ção Iniciada há mais de 20 anos, marcada
nesse longo espaço de tempo por fases de
dinamização mas sempre entremeada pornutras, bem mais numerosas, de Drática
paralisação, a EFCB se concretiza nesteano de 1975 e son um governo que realmente
reconhece como errônea a subestimação da
ferrovia e a absoluta valorização da rodovia
como meio de transporte, num pais, como o
nosso, de gigantesca área territorial.

A propósito, a par do registro dessa pró-xima inauguração oficial, dessa ferrovia,
anote-se aqui uma informação ministerial
também contributiva para a reconquista do
prestigio do transporte ferroviário em nosso
pais. De fato, o ministro Dirceu Nogueira
anunciou em Brasilia que serão estabeleci-
das duas novas fábricas de locomotivas no
Brasil, em sistema de consórcio de empre-
sas brasileiras com estrangeiras. Os editais
contendo as especificações para as empre-

sas interessadas serão em breve publica-dos, já tendo manifestado interesse peloassunto empresas da França, íhglater-ra, Itália, Estados Unidos e Japão, eentre as nacionais um estaleiro, o Emaq,
de Niterói, RJ. Na oportunidade, o ministro
dos Transportes desmentiu que o Brasil
tenha feito nova encomenda de vagões no
Exterior, acentuando que, ao contrario, jáestamos figurando como exportadores de
tais veieulos, vendendo-os para a Bolívia,
Chile e Venezuela. Também adiantou o titu-
lar nacional dos Transportes quais as ferro-
vias que prioritariamente serão eletrifica-
das: o trecho Rio-São Paulo da Central do
Brasil, a Ferrovia do Aço, a ligação Parana-
guá-Foz do Iguaçu, em nosso Paraná, e o
trecho Campinas-Brasilia quando sua bitola
já estiver alargada.

Essas informações, garantidas de
que em futuro não afstado estaremos em
condições de autossuficlencla nacional paraa produção de locomotivas como, pratica-mente, ja o estamos na produção de vagões,
juntamente com a próxima inauguração ofi-
ciai da Central do Paraná, integrada à RFF
e a projetada necessária participação ferro-
viária na construção da Usina de Itaipu, sào
incontestavelmente, comprovantes da
expansão do transporte ferroviário como
dos mais valiosos para o processo nacional
de desenvolvimento.

'ORÜM POLÍTICO

Coincidência de eleições
Atual lider do governo e da ARENA, odeputado federal mineiro José Bonifácio, é,inegavelmente, um dos mais veteranos texperimentados membros da Câmara,tendo exercido ali praticamente todos os

postos da Comissão Executiva, inclusive apresidência da Casa, não raro competindo evitorlando-se contra o candidato oficial ao
posto da chapa de seu partido, nas-sado a UDN e atualmente a ARENA. Assimsuas opiniões, em que se pese várias vezes,
por muito pessoais, não se afinarem muito
çom a necessidade de equilíbrio em mani-festaçoes de liderança, tem inegável pesopolítico, como fruto de sua muito longa con-vivência com problemas eleitorais e suacapacidade de avaliação do desenvolvi-mento político do povo brasileiro.

Fique ai esse preâmbulo para o julga-mento da manifestação que vem de fazerradicalmente contraria ao restabelecimentoda coincidência de todos os pleitos no pais.-»m comentário a informação prestada poralguns de seus liderados entre eles o depu-tado Gastão Muller, de Mato Grosso, segundoos quais pesquisas feitas em seus Estadosatestaram a preferencia da maioria dabancada arenista pela vol*

S^nda. 
^---«Wência total* dos pleitoseleitorais, o lfder José Bonifácio justificouseu ponto de vista. Atualmente, afirmou, aseleições de prefeitos e vereadores se reali-zam numa etapa e as de governadores,senadores, deputados federais e estadual

P"u W*i. dols anos depois. A ligeira pertur-bação do processo eleitoral é o preço da
íoim°aCn^'0HÍrmo7' umJ",eco atè barato.
PiJft£„írn,aUd!Íde l0fi*° ¥ restabelece e oeleitorado aprende a manifestar suas idéias.

Em sua opinião, contrária às eleiçõesapenas de quatro em quatro anos, o depu-todo José Bonifácio vai ainda mais longe.Em seu parecer, deveria haver eleiçõestodos os anos, "pois quanto mais eleiçõeshouver, mais o eleitorado aprende a votar".Isso, ponderou, constituiria, inclusive, um
golpe terrível contra a corrupção no pro-cesso eleitoral, pelos dispendios que obriga-ria. A volta do sistema vigente até 1968, odas eleições coincidentes, confundiria o elei-

torado, pois num mesmo dia teria ele devotar em governador, vice-governador, pre-feito, vice-prefeito, senador, deputado fede-ral, deputado estadual e vereador, sem con-tar, ainda, que para prefeito e governador alegislação admite até tres sublegendas. Eacentuou que o que quer é facilitar, cada vez
í"j S'J° Processo <-e manifestação da von-tade do eleitor, ponderando que o eleitorbrasileiro ainda é muito atrasado para, numrápido instante, fazer oito escolhas.

O lider da Maioria na Câmara encerrousua manifestação com uma sugestão semduvida bastante objetiva, a de que no Brasilnao se deveria permitir eleição nenhuma -
para clubes, grupos escolar, irmandade reli-
glosa, etc. - que não seguisse o modelo do
pleito secreto vigorante na Legislação elei-toral do pais, com que os brasileiros apren-deriam, desde meninos, a votar e a cumprirum dever de alto significado democrático.

Feito este registro de uma opinião porcerto bem justificada, sobretudo pelo argu-mento da necessidade de abertura de sem-
pre maiores oportunidades para o exerciciodo voto, o instrumento básico para fins do
progresso democrático, anote-se aqui que aARENA paulista vai substituir o ocupanteda única remanescente cadeira senatorial a
que se viu reduzida pelo resultado do pleitopara senador no ano passado. E que o gover-nador Paulo Egydio Martins vem de indicaro nome do senador arenista Orlando Zanca-ner, eleito em 1970, para a vaga aberta porLuis Arroba Martins no Tribunal de Contasdo Estado. Arroba Martins, secretário da
fazenda no governo estadual anterior, foifeito, dias atrás, chefe da Casa Civil do
fpyernador paulista. Pela Constituição do.stado, a indicação do senador Orlando-íancaner tem de ser aprovada pelaAssembléia Legislativa, onde o MDB émajoritário. E ao que se informa, váriosdeputados emedebistas criticaram a indica-
çao. Se ela, não onbstante, for aprovada, osenador para assumir o posto de conselheiro
i . i }, de renunciar a seu mandatolegislativo, que será completado pelosuplente de senador Otto Cirilo Lenhan, efe-tivado na cadeira.

Divulgação da cultura literária
E um fato digno de elogios e, sob certosaspectos, surpreendente o aprimoramentodas novelas apresentadas pela televisão.Parece que salmos definitivamente daquelaestranha vassalagem ao novelismo cubano.

SSfêtóSS^ tainbé4n-i) sentido da nossaoriginalidade e o desejo de tirar da própriacultura nacional os elementos para a forma-ção dessa nova arte, que possui as suas
IndTviduSndo6 -™-^vamente se vai

Levar às televisões romances de Machadode Assis, de Alencar, de Martins Pena,aquela Moreninha do nosso afeto juvenil eainda agora a extraordinária Gabrieladesse mestre inexcedivel do romance que éJorge Amado constitui serviço excelente datelevisão brasileira. Não é somente o tema
que se torna, do ponto de vista brasileiro,mais vigoroso como expressão cultural,

AustregéaUo de Athayde
mas também o desempenho dos artistas, adespertar cada vez mais o interesse do
publico. Existe assim um processo de aper-feiçoamento que deve ser estimulado, sendo
pouco louvável qualquer atitude tendente ainterrompe-lo.

Que haja adaptações de romances trans-
postos à televisão, nada mais natural, poisque hoje a adaptação se faz no teatro e nocinema também e chega a ser mesmo umaespecialização de crescente prestigio.Assim não pode haver uma coincidêncialinear entre os enredos românticos e a suaapresentação no vídeo. O essencial, quedeve ser estimulado e é digno de elogio, estánesse Incentivo ao aproveitamento da nove-llstica brasileira, que divulga as suasmelhores obras e familiariza o imenso
publico das televisões com as criações maisnobres da nossa literatura.

Nicoliélo

VELOCIDADE MÁXIMA
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Marafo e bruxaria
Insatisfeito com o seu chefe, esque-

cido de atenções pretéritas e, até
mesmo, de sua própria condição inte-
lectual, ele passará a desejar que um
acidente o liquidasse ("O chefe viaja
muito... quem sabe?") Acreditando
no feitlclsmo, freqüentou terreiros de
macumba, passando a praticar todo o
ritual da bruxaria afro-brasileira,
Implorando aos espíritos malignos
que matassem o seu chefe; e punha
garrafas de cachaça (marafo), velas,
cabeças de galo preto e mais coisas
no caminho por onde ele devia pas-sar. Descera, assim, os degraus do
candomblé e rezava o que o "pai-de--
santo" mandava que ele rezasse,
misturava-se aos "pais-de-terrelro",
"babalorixá", "babaloxá", "ba-
bá"... O chefe, não obstante, conti-
nuava vivo, mas ele prosseguia cada
vez mais crente... ("Um dia tal-
vez..."). Eu vivo também, com a
graça de Deus, a despeito de sua filia-
ção a tamanha ignorância.

Se um cidadão, titular de grau uni-
versitário, assim procede e se rende,
de forma tão deplorável a crendices,
bruxarias e marafos, Justo com-
preender-se o homem rude do sertão,
até mesmo o dos subúrbios das
metrópoles, o dos altos dos morros
urbanos e beiradas de cidades, que se
entrega a práticas, as mais grossel-ras, do slncretlsmo religioso
afro-braslleiro. Os escravos nos
trouxeram essas barbaridades e elas
se transmitiram e se propagaram,como o Incêndio ajudado pelo vento,
em um pais em que o analfabetismo
é, ainda, um problema atordoante.

O Plano de alfabetização funcional
e educação continuava de adolescen-
tes e adultos, que o Mobral está exe-cutando pelo Pais afora, amplo,
ambicioso, patriótico em todos ossentidos, prevê a integração, emtodas as promoções de conhecimen-
tos gerais, técnicas básicas, práticaseducativas e profissionais, em aten-dimento aos problemas fundamen-
tais da saúde, do trabalho, do lar, dareligião, do civismo e da recreação.

O MOBRAL não está circunscrito,
assim, na execução da hercúleatarefa que lhe cabe realizar à simples
missão de fazer com que o analfa-beto, — o seu cliente — escreva, leia econte; ele Irá além, porquanto, aomesmo tempo em que arranca umbrasileiro ao analfabetismo deverásubtrai-lo, igualmente, às garras daignorância. Por Isso, receberá, o alfa-betizando, ensinamentos a respeitodos problemas básicos da saúde esaberá que remédios devem sertomados sob prescrição médica,
Jamais pelo conselho de curandelros;
que o trabalho deve ser executadocom alegria cem ! responsabilidade
com honestidade, não apenas emtroca do salário contratado; que o laré sagrado, e uma vez constituídodeve merecer seu maior respeito édesvelo não deve ser conspurcado,e a esposa e os filhos d°
r™f objeto de sua melhor a-tenção e carinho; quando se lhedisser que deve cultuar a bar»wfnacional como o simbei da pátrfà |reverenciar a memória dos grandelbrasileiros saberá que os povosadiantados procedem de igual modoe então, passará a entoar o hino bra!sileiro com vibração cívica; se se lheensinar, ainda, qualquer jogo esportivo ou passatempo recreativo deve-

Luiz Carlos de Portllho
rá aprender que perder é parte de
qualquer disputa, e assim, saberá
receber uma derrota com o mesmo
espirito cordial com que haja con-
qulstado uma vitória; por fim a reli-
glão não há de ser essa coisa quecheira a sobrenatural e mistério,
essa crendice vinda dos indios e dos
africanos escravizados que, do conti-nente negro, vieram ajudar a coloni-
zar nossas terras, os quais mantidos
na ignorância, não puderam receber
ensinamentos elevados e virtuosos.
Havia interesse em mantê-los rudes e
ignorantes...

Católico, isto é, professando a reli-
glão da maioria brasileira ou filiado a
qualquer outra seita religiosa, o
cliente do MOBRAL logo saberá deseus instrutores, que o culto se exercetanto dentro das Igrejas como emface de altares improvisados mas,sempre, dirigido por quem tenharecebido as ordens sacras — os sacer-dotes — jamais pelos "pals-de-santo"
e equivalentes.

O neo-alfabetizado haverá de com-
preender que o Mobral, fundado paraarrancar a ele e vários milhões debrasileiros das trevas do analfabe-tlsmo e das garras da ignorância, nãoIrá lmpor-lhe este ou aquele credoreligioso, mas, despertando-lhe aconsciência, clarando-lhe a mente,abrir-lhe-á, em conseqüência, arazão para repelir o feiticismo, a bru-xarla e mais coisas que, mesmo apre-sentadas como "folklore" ou tradi-
ções nacionais, não se coadumam comum espirito civilizado e educado paramelhores destinos. Saberá que cabe-
ças de galo preto, garrafas decachaça velas, fumo picado ou des-fiado, gallhinhos de arruda, nadadisso poderá ter força para mudardestinos, reconquistar o noivo queescapa, alterar a marcha da vida,muito menos que "sexta-feira" sejaaziaga, nem mais acreditará que osalgarismos "1" e "3" quando seencontram para, Juntos, formarem onumero "13", representem o azar, ou
que o mês de agosto e o ano bissextonão sejam propícios a negócios ou aamores. Deixarão de acreditar emalmas do outro mundo em saci-pere-rê.

O Mobral, cumprindo esta parte desua nobre e elevada missão, dirá aosalfabetizados que as festas religiosasdevem ser prestigiadas e apontará,entre outras, as comemorações que,em São Paulo — no interior, princl-palmente —, exaltam a data do Corpode Deus, ou, em Belém do Pará, osfiéis celebram o CIrlo de Nazaré.Compreenderá as festas Juninas, massaberá que Já se prescreveu a estupl-dez dos fogos de estampido, a solta debalões — perigosos ateadores deincêndios nas matas — pois que nãohá, realmente, razão para que santosda devoção de uns e de outros sejamrelembrados de modo ruidoso ouIncendiário.
Finalmente, despegando-se de ritose crendices, o alfabetizado aprenderáa amar o Natal, a maior de todas asfestas religiosas, a celebrá*-lo norecesso da familia, elevando suasPreces a Deus por lhe ter dado aaventura de haver recebido dos exe-

Li. y^sJd0 Programa do Mobral alelicldade e a luz que lhe permitiramver o que> anteS( a c lra mtelec.tual o Impedia.
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\0dreoli fala de
energia elétrica

Ipara os deputados
Com a palestra sobre "Energia Elétrica no Bra-

Paraná", o presidente da Copei, engenheiro

CPI da educação tem as
informações de Borsari

sil e no
Arturo Andreoli, traçou, ontem, na Assembléia

iva do Estado, um perfil da situação atual ei eaislatlv
ac perspectivas que o setor apresenta para o
^envolvimento sócio-econômico nacional. A con-
t rência ilustrada com mapas e quadros estatlticos,

o nroferida a convite do deputado Luis Gabriel
Sampaio, face à magnitude do trabalho que a con-
essionária estadual vem realizando em todo o

território paranaense para responder ao desafio da
pnergia elétrica.K 

preliminarmente, o engenheiro Arturo Andreoli
ressaltou aspectos da crescente importância da ele-
tricidade no País, a riqueza dos mananciais hidrelé-
ricos e as diretrizes do Segundo Plano Nacional de

Desenvolvimento no sentido do aproveitamento
'racional desses recursos potenciais. Depois, no
enfoque sobre "A Energia Elétrica e o Desenvolvi-
mento do Paraná", relatou as diferentes etapas da
evolução apresentada pelo setor elétrico desde a dé-
.-a, de 1960 até os dias atuais.FOZ DO AREIA

De particular interesse para os parlamentares
foi a exposição sobre a Usina de Foz do Areia, que a
Copei começa a construir no Rio Iguaçu, entre os
municípios de Bituruna e Cruz Machado. Com
potência total de 2.250 MWh, a referida usina deve-
rá operar em 1980, de acordo com o dimensiona-
mento estimativo da demanda de energia elétrica
para o fim da presente década.

Outro tópico que despertou muita atenção foi o
referente à intensificação do Programa de Eletrifi-
cação Rural que a Copei está executando com apoio

nanceiro de órgãos federais e internacionais. No
qüinqüênio 1975/1979, deverão ser eletrificadas
vinte mil propriedades rurais do Paraná, conside-
rando-se a alta densidade de 64% da população
estadual concentrada no meio campesino.

Associando-se os fatores de disponibilidade
energética, industrialização e desenvolvimento eco-
nômico, segundo as diretrizes do II PND, o enge-
nheiro Arturo Andreoli disse que o Paraná, em'vista
de seus consideráveis potenciais hidráulicos, tem
muito a oferecer ao País em prol daqueles objeti-
vos, principalmente a fim de reduzir sua dependên-
cia em relação às fontes externas de energia. Os
aproveitamentos hidráulicos dos rios Paraná e
Iguaçu - incluindo Itaipu, Ilha Grande, Salto Osório,
Foz do Areia, Salto Santiago e Salto Segredo - totali-
zam uma capacidade geradora equivalente à potên-
cia atualmente instalada em todo o País.

Em contrapartida, o presidente da Copei afir-
mou ser imperativa a cooperação do Governo Fede--
ral para maximizar os benefícios da exploração do
potencial hidrelétrico paranaense, em favor da
industrialização regional.

Durante mais de duas horas, os
integrantes da Comissão Parlamentar
de Inquérito que analisa a educação
no Paraná, esteve reunida ontem pela
manhã, com o secretário Francisco
Borsari Neto. Com seis dias de antece-
dência do prazo estipulado pela
comissão, o titular da SEEC entregou
todas as informações solicitadas pela
CPI.

O deputado emedebista José
Antonio Del Ciei, que requereu a cria-
ção da CPI na Assembléia, afirmou na
ocasião que a comissão estava plena-
mente satisfeita com a matéria apre-
sentada. Estiveram, também, presen-
tes na SEEC os deputados Jorge Sato,
Fabiano Braga Cortes, Basílio
Zanusso, Enéas Faria e Edilson de
Alencar.

ESTATUTO
No amplo questionário de solicita-

ções da comissão, o tema principal foi
o Estatuto do Magistério. A respeito, a
SEEC informou que foi designada uma
comissão formada por professores e
componentes das Secretarias da Edu-
cação, dos Recursos Humanos, do Pia-
nejamento, das Finanças e da Casa
Civil, salientando que os titulares das
Secretarias, assessores e diretores
vêm participando dos estudos que

visam compatibilizar o anteprojeto do
estatuto.

A Secretaria da Educação esclare-
ceu, ainda, que a elaboração do ante-
projeto do estatuto envolve, necessá-
riamente, a participação das Secreta-
rias dos Recursos Humanos, Planeja-
mento e Finanças.

O material que está sendo pesqui-
sado nos estudos do anteprojeto, Esta-
tutos do Magistério de 15 Estados bra-
sileiros, foi entregue, também a
Comissão Parlamentar de Inquérito
que recebeu, ainda, informações
sobre aulas suplementares, dotação
orçamentaria, inspetorias de ensino,
número de funcionários e outros
assuntos da área de atuação da SEEC.

Por outro lado, o professor Bor-
sari Neto aproveitando a visita dos
deputados, fez uma explanação das
atividades de sua Pasta , expondo sua
nova estrutura e programas de atua-
ção. Mostrou aos integrantes- da
Comissão Parlamentar de Inquérito as
profundas dificuldades estruturais da
Pasta, onde as necessidades sempre
superam as possibilidades. A meta do
atual governo-observou Borsari - é
estabelecer com critérios justos e
racionais as prioridades para que,no
menor prazo possivel, possamos ver
minimizados os- problemas que afli-
gem a educação paranaense.
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O titular da SEEC traçou um perfil da educação paranaense aos integrantes
da CPI, afirmando que as necessidades sempre superam as possibilidades.O importante - observou - é estabelecer prioridades justas e criteriosas.

Incentico
a prática
de esporte

Em requerimento
encaminhado ao minis-
tro da Fazenda, Mário
Henrique Simonsen, o
deputado José Lázaro
Dumont, sugere a cria-
ção de uma lei, objeti-
vando um maior incen-
tivo à prática do esporte
amador. Considera o
deputado que se "as
empresas contratassem
esportistas amadores
dando aos mesmos
ampla liberdade para a
prática de esportes e à
competições esportivas,
dando, enfim, total
apoio para um maior
desenvolvimento do
esporte brasileiro, pode-
riam essas empresas
descontar no Imposto
de Renda, o montante
dos salários constantes
da folha de pagamento
aos funcionários, atletas
amadores".

Acrescenta Dumont, o
valor que o esporte
representa para a saúde
física e mental, devendo
ser incentivada sua prá-
tica sem restrinção de
idade, mas principal-
mente entre a juven-
tude. Os jovens,
segundo o deputado,
ainda em fase de forma-
ção necessitam ter no
esporte uma forma de
liberação das energias
contidas. É louvável as
marcas conseguidas
pelo Brasil, nessas últi-
mas competições olím-
picas do México, con-
tudo, necessário se faz
que esse trabalho tenha
sempre continuidade
para ter nosso País pos-
sibilidades de atingir
expressividade ainda
maior no esporte mun-
dial, concluiu.

Vereador quer saber da
contratação de veículos

Na Câmara Municipal, ontem, overeador Moacir Tosin apresentouum extenso pedido de informaçõesao prefeito Saul Raiz, sobre a con-tratação de veiculos particularesPara funcionários da Prefeitura.
Por outro lado, o vereador Amadeoueara, também da oposição,denunciou o desaparecimento do
Processo através do qual solicitou a'orrnação de uma comissão espe-C|al para investigar o problema dosloteamentos clandestinos. Deu prazoate amanhã, para que o documento
^apareça, caso contrário solicitará
^ 

formação de comissão de sindi-
^ancia para apurar o responsávelPelo seu desaparecimento.

CONTRATAÇÃO

ln« HSobre a contratação de veicu-
nrlr •iempresa Particular feitas ao
tv!; t0 Pelo vereador MoacirTosin. essas são as mais importân-toe a ~"J-ao ~>ciu as mais imponan-
oi"a -um total de 25 questões: 

"Se

tarar, „)nado n°vo contrato de pres-
Mnrl- ^viços entre a Prefeitura
S 

'J?al e a Rodotáxi, de proprie-
Danld,e Waldemar Geronasso eante Jose Gulin; se, realmente, é
tarw nul71ero de veiculos contra-
fliwMH qiUais os ^P0*- de veículos e
nump,ade' se a Prefeitura dispõe de
dSffi f[ota Para atender â
a im„« !-de todos os serviços; qual
Pela p?riarlcia gasta mensalmente
£ da,prefeitura com a utilização de
in-il„^n?.a dessas unidades?; háindenDr,;r- V^as uniaaaesr; na
240 hn Cla do cumprimento de
Prern as ou 3 mil quilômetros no
razão Hmensal? Por que?; qual a
Por hn.° pagamento de Cr$ 13,33
CrJioQ excedente, acrescida de
há ai.',„+por. quilômetro percorrido;
operar?tottempo encontram-se emaÇao tais veículos contratados?

do còr!wS: 
"0s 

veículos, objetivo
tivo Dn ¦ Sao táxis? Caso posi-
res;OM=,?Ueíusam Placas partícula-
ern cirrf. a -rota da Prefeitura hoje
trole S"laça.0? Como é feito o con-
extras p Çuilometragem e horas
sas Qu„ 

normais; quais as empre-
'tens pYÍconcorreram à licitação;
Particio-,'gldos para que as firmas
a um mAem.; qual é o salário pago
maior «I?Í°.rista da Prefeitura (o
quais-«T1°) e qual o menor?;**¦ razoes que obrigam a Pre-

feitura utilizar veiculos de empre-
sas particulares para o uso do ser-
viço público; quantos veículos con-
tratados dispõe a Prefeitura até
hoje; quais os horários de utilização
dos referidos veículos?; qual a
quilometragem feita por veiculo
mensalmente (aproximado)?.

LOTEAMENTOS
Durante o pronunciamento de

Amadeu Geara, que denunciou em
plenário o desaparecimento do pro-
cesso que visa a criação de comis-
são para investigar os loteamentos
clandestinos e o vereador João
Batista Gnoato, lider da bancada da
Arena, desmentiu notícias da

imprensa, segundo a qual a sessão
de anteontem não foi realizada por
causa de manobra da Arena.

Esclareceu o vereador aue a
Arena está interessada em levar
adiante a investigação das pessoas
envolvidas no escândalo dos loteà-
mentos clandestinos. O noticiário
dizia que possivelmente teria
havido manobra da Arena, para
impedir que Moacir Tosin apresen-
tasse requerimento sobre os veícu-
los alugados pela Prefeitura e Geara
denunciasse o desaparecimento do
processo dos loteamentos clandes-
tinos.

Amadeu Geara lamentou que
tais documentos tenham desapa-
recido de dentro da Câmara Munici-
pai. Afirmou que o problema é gra-
víssimo e que, por diversas vezes, se
denunciou o envolvimento de pes-
soai dos altos escalões da Prefei-
tura. Mais adiante perguntou: 

"Será

que a ramificação da máfia dos
loteamentos está também na Câ-
mara, não digo através de vereado-
res, mas de algum de seus funcio-
nários'?" Se tais documentos não
aparecerem nesta semana, o verea-
dor solicitará a formação de uma
sindicância para averiguar o res-
ponsável pelo seu desapareci-
mento.

Por outro lado, o problema aos
loteamentos clandestinos já está
sendo estudado pelos advogados
Dúlcio Mendes dos Santos e Silas
loree contratados pelo vereador,
Principalmente no caso da Vila
Americana. Eles desenvolvem seus

trabalhos junto aos "posseiros de
boa fé", para tentar solucionar o
problema criado com os loteadores
daquela vila.

Assim que recebeu a denúncia,
o vereador João Queiroz Maciel,
que presidiu a sessão de ontem, da
Câmara, afirmou que é "assunto de
suma gravidade", e que determina-
rá as providências para que o docu-
mento seja encontrado. Outros
problemas foram debatidos ontem,
na Câmara, mas de menor impor-
tancia. Lauro de Carvalho Chaves,
Adhail Sprenger Passos. Moacir
Tosin e Amadeu Geara fizeram
diversos apartes, ao pronuncia-
mento de José Górski sobre o Cen-
tro Comunitário Orleans lamen-
tando que outros assuntos de
grande interesse por parte da popu-
lação permaneçam desatendidos.
Geara citou o caso de um esgoto,
com detritos fisiológicos de um
hospital, que passa dentro do pátio
de um estabelecimento de ensino.

SAUL ENVIA ANTEPROJETO
Anteprojeto de lei autorizando

o Executivo a abrir crédito especial
no valor de 60 milhões de cruzeiros
para obras de controle de inunda-
ções, proteção do meio-ambiente,
preservação dos recursos hídricos,
substituição de pontes de madeiras
por outras de concreto e para a
implantação da primeira etapa do
Parque Regional do Iguaçu, acaba
de ser enviado pelo prefeito Saul
Raiz à Câmara Municipal de Curi-
tiba para aprovação. Em sua men-
sagem, o prefeito solicita ao verea-
dor Donato Gulin, presidente
daquela Casa, que a matéria "seja
examinada urgentemente" dando à
Prefeitura os meios de que ela pre-
cisa para executar seu plano de
obras de saneamento.

Saul Raiz explica que "a Prefei-
tura não conta com recursos orça-
mentários necessários" ao atendi-
mento, no atual exercício finan-
ceiro, das despesas decorrentes da
implantação de obras "da mais alta
relevância e do máximo interesse
do municipio". Ninguém deve igno-
rar - acrescenta o prefeito errTsua
mensagem, que a cidade e a sua
gente vem sofrendo nos dias de
hoje enormemente com a falta de
obras de saneamento, e tanto é ver-
dade que as recentes enchentes
ocorridas e verificadas dão bem
uma provav inquestionável de que
grandes investimentos deverão ser
feitos no campo do saneamento do
município.

EMPRÉSTIMO DO BNH
Constitui recurso para o atendi-

menío do crédito especial solici-

tado, parte do empréstimo autori-
zado pela Câmara Municipal à Pre-
feitura, no montante de Crf
94.683.335,66, em dois de
setembro do ano passado. Os ses-
senta milhões de cruzeiros repre-
sentam 50 por cento do contrato de
financiamento - a cargo do BNH -
realizado recentemente entre a Pre-
feitura e o Banco Nacional da Habi-
tação - empréstimo que será repas-
sado pelo Banco do Estado do Para-
ná ao agente executor que é o
Departamento de Obras da Prefei-
tura.

O financiamento do BNH -
explica Raiz em sua mensagem - é
destinado à execução de um vasto
programa de saneamento, meta
esta, aliás, constituinte de um dos
objetivos do nosso plano de traba-
lho frente à Prefefeitura Municiapl
de Curitiba.

Este vasto programa "deverá
ser executado integralmente
durante a nossa gestão, com a par-
ticipação direta do Banco Nacional
da Habitação no que diz respeito ao
carreamento de recursos financei-
ros para um investimento de tal
monta".

Saul Raiz acentua, ainda, que
os investimentos programados até
o montante dos recursos a serem
dispendidos, minorarão sensível-
mente os problemas da cidade e
proporcionarão à sua população
melhores condições de vida, uma
vez que aplicados em obras de
saneamento, evitar-se-ão as cons-
tantes enchentes e, ao mesmo
tempo, permitirão que áreas consi-
deradas como fundos de vales, pos-
sam ser utilizadas como parques de
educação e de lazer.

RUI BARBOSA
O deputado José Muggiati

Filho, líder da bancada do MDB,
sugeriu à Comissão Executiva a
denominação de auditório Rui Bar-
bosa e a colocação de um busto em
sua homenagem no saguão do Pie-
nário da Assembléia Legislativa.
Muggiati justifica essa medida, con-
siderando Rui Barbosa, como o pri-
meiro a divulgar a expressão "de-
mocracia social", de conteúdo cris-
tão e liberal, sintetizando sua pro-
pagação no nivelamento crescente
das distinções de classe entre os
homens e na santificacão das cria-
turas pelo trabalho.

Afirmou o deputado que- 
"Há

precisamente 126 anos nasceu Rui
Barbosa, hoje, um símbolo nacional
do político, do advogado, do jorna-lista, que merece o respeito e admi-
ração de todos os povos que alme-
jam e lutam pela democracia, pelaliberdade e pelo direito".

POLINOTAS

LERNER EM LONDRINA

O ex-prefeito de Curitiba, arquiteto Jaime Ler-
ner, aceitou convite que lhe foi feito pelo deputado
londrinense Osvaldo Macedo, do MDB, para visitar
Londrina e proferir conferência sobre urbanismo. O
deputado, na ocasião, transmitiu ao cx-administra-
dor da Região Metropolitana da Guanabara o con-
vite formaldo prefeito José Richa, de Londrina, para
aue ele seia hospede oficial do Municipio.

Em principio ficou designado o dia 18 próximo,
para a visita. Entretanto, dependendo de uma viagem
que Jaime Lerner deve fazer a Recife, outra data será
designada, mas ainda este mes. Em Londrina, o ex-
prefeito de. Curitiba, que se tornou conhecido como
urbanista, deverá visitar as obras realizadas pela Pre-
feitura Municipal e, à noite, proferir palestra. Ontem
mesmo o deputado Oswaldo Macedo telefonou ao
prefeito José Richa informando da aceitação do con-
vite.

PRESIDENTE DA UPI

• O deputado Paulo Camargo, informou ontem
que, no dia 13 próximo, virá a Curitiba, o deputado
Vitorino James, presidente da União Parlamentar
Interestadual, que será recebido no plenário daquela
Casa e proferirá palestra sobre assuntos ligados à
UPI e atualidade politica nacional. O parlamentarcarioca será alvo de homenagens por parte de seus
colegas paranaenses da Arena e do MDB. Acrescen-
tou, ainda, o presidente da Assembléia Legislativa
que, a vinda de Vitorino James está sendo aguardada
com muita expectativa, tendo em vista seu enorme
conhecimento do atual panorama politico brasileiro.

SAUL RAIZ NA ASSEMBLÉIA

« Atendendo a convite da Assembléia Legislativa, o
prefeito de Curitiba, engenheiro Saul Raiz, vai profe-rir palestra no auditório daquela Casa de Leis, na
próxima segunda-feira, às 16:30 horas, sobre assun-
tos ligados ao uso, aproveitamento e zoneamento de
solo e águas municipais, na Região Metropolitana.
Além dos parlamentares da Arena e do MDB, estão
sendo convidados todos os setores interessados.

APROVEITAMENTO DO LIXO

• O deputado federal Pedro Lauro ocupou a tri-
buna da Câmara dos Deputados, ontem, para fazer
um apelo a todas as prefeituras das capitais e das
grandes cidades brasileiras no sentido de que possam
adotar imediatamente técnicas modernas para < o
aproveitamento- do lixo, na transformação de adubos.
Entende o parlamentar paranaense que "não se podemais perder o lixo, pois ele tem condições de ser apro-
veitado na agricultura como fertilizante".

Em sua proposição, Pedro Lauro, disse "que
sirva o exemplo que está sendo feito em Brasilia,
onde o lixo que em outras cidades é um autêntico
pesadelo, transforma-se em adubos que vai dar mais
vida aos jardins, às plantações e à agricultura em
geral". Salientou que em outra cidades o lixo podedar vida às necessárias áreas verdes, cinturões ver- posssibi-des e semelhantes, aumentando consideravelmente a
possibilidade de uma boa produção de hortaliças,
vegetais, cereais e frutas.

PREFEITOS COM GOVERNADOR

O governador do Estado recebeu em audiências,
ontem pela manhã no Palácio Iguaçu, os prefeitosmunicipais de Pitanga, Mamborê, Ivai, Manoel Ribas
e Ipiranga, acompanhados do deputado estadual
Jurandir Messias e de vereadores de suas municipali-
dades.

As principais reivindicações dos prefeitos dizem
respeito às áreas de abastecimento de água, ensino e
comunicações, às quais o Governo do Estado já está
destinando recursos para a melhoria de serviços e
atendimento. A prefeitura de Pitanga, além dessas
solicitações, acrescentou pedido para a legitimação
de imóveis do Tigre e da Boa-Ventura, em sua muni-
cipalidade, a construção de ginásios e de três unida-
des de ensino de 1' grau.

POLÍTICA ECONÔMICA

¦ O deputado federal Antonio Belinatti criticou na
Câmara dos Deputados a politica econômica e finan-
ceira do Governo, responsabilizando-a pelos baixos
salários e pelo subemprego nas zonas urbanas e
rurais do País.

Acentuou Belinatti que 52 por cento dos traba-
lhadores percebem apenas de um a dois salários mini-
mos, insuficientes para as despesas de suas famílias.
O deputado paranaense estendeu sua critica ao sistema
financeiro de habitação, que converteu o BNH numa
instituição mercantil, contrariando assim os objetivos
que inspiraram sua criação.

TRANSPORTES DO PARANA

•: O deputado Álvaro Dias voltou a reivindicar na
Câmara Federal o*- aperfeiçoamento do sistema de
transportes do Paraná, em apelo aprovado pela Câ-
mara e dirigido ao ministro dos Transportes, generalDirceu Araújo Nogueira. O deputado solicita mais
uma vez a duplicação da BR-369, afirmando ter sido
ela projetada para o tráfico de 5.000 veiculos diários e
estar presentemente acolhendo cerca de 30 mil.

O parlamentar solicita também que sejam apres-
sadas as obras de duplicação da Rodovia Régis Bit-tencourt — BR-116 — que liga Curitiba a São Paulo,
bem como recuperação da estrada do Ribeira, consi-
derada opção natural para acesso à Região Sul doPaís.

ANIVERSÁRIO DE ANTONINA

o A passagem do 178» aniversário de Antonina foi
lembrado ontem, na Assembléia, pelo deputado Dá-
cio Leonel de Quadros. Destacou o deputado que
Antonina elevada à categoria de cidade em 6 de novembro
de 1697, "pela sua história e pelo trabalho
de sua gente, fala bem alto dentro do progresso
extraordinário de nosso Estado".

x
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ENFOQUE

DUPLA COMEMORAÇÃO
Os bacharela em Comunicação Social deste ano pelaUFP, teráo dois motivos para festejar o dia 13 de'dezembro: a sua formatura e o casamento de uma dos

integrantes da turma: Mirian Mara Gasparln. Para quetodos os seus colegas possam assistir a cerimonia nupclal,
a solenidade de colação de grau será realizada os 16
horas. Mirian casa-se duas horas após.

O reitor Theodócio Jorge Atherino já concordou em
alterar a ordem de chamada, convidando a noiva parareceber o grau em primeiro lugar, prestando o tradicional
juramento em nome dos seus companheiros de turma. Os
bacharclandos escolheram o prof. JoÃo Feder como para-nlnfo e Danilo Cortes, Aroldo Lopes Júnior e Maadlr
Moreira para patronos de Relações Públicas, Jornalismo
e Publicidade respectivamente.

JORNALISTAS ALEMÃES
Para participar da inauguração da Cidade Industrial pelo

presidente Geisel. virão a Curitiba terça-feira, 10 jornalistasalemães, todo integrantes de grandes órgãos de informação:
São eles: Rudoll Bielchowski do Handelblatt: Karl Bruger, do
WDR; Manfred Vom Conta do Suedd-Zeitung; Klaus Eckstein.
do ZDF; Werner f rey. do Diverse; Martin Gester, do Faz: Horst
Grimm. do DPA: Eduardo Kelfel. do Bunte lllusrierte: George
Seitz, do Nachr. F. Aussenhandel e Heide Wilberg. do VVVD. Virá
também o fotógrafo Annieldo Vic.-oni Netto. de São Paulo.

HORA E VEZ
No intuito cle colaborar com a imprensa que vem dando

grande destaque ao uso de bicicletas como meio de reduzir o
uso de veiculos motorizados, economizando desta forma o
precioso combustível, uma fábrica nacional informa que:mais um sonho de muitos anos se realiza.

A partir do próximo dia 16 o Ibirapuera-coração verde de
São Paulo terá um circuito de seis auilómetrns exclusivo parao uso de bicicletas, por decisão do prefeito da Capital paulista,
portanto é a hora e a vez da bicicleta. Esperamos que com
estas noticias os poderes públicos sensibilizem-se e iniciem a
tomada de medidas idênticas possibilitando ao c.clista maior
segurança.

UNIFICAÇÃO
Cinqüenta técnicos e especialistas em florestas terão a

oportunidade de estudar e definir as diretrizes técnicas para o
programa de pesquisa florestal, que a partir de agora está sob
a coordenação do IAPAR. órgão de pesquisa da Secretaria daAgricultura.

A questão será alvo do I Encontro para Integração da
Pesquisa Florestal no Estado do Paraná, que acontecerá no
próximo dia 11. no auditório da Escola cle Florestas da Univer-
sidade Federal do Paraná. A promoção é da Secretaria da Agri-
cultura e Escola de Florestas.

TARZAN CAIU DO GALHO
Provando que "Tarzan brasileiro" não é dessas coisas, foio fato ocorrido durante as filmagens de "Costinha. O Rei dasSelvas", que está sendo rodado na estrada do Rio Grande emJacarépaguá. O ator Carlos Kurt caiu. domingo passado deuma árvore, ao quebrar-se um galho em que se apoiavadurante a filmagem. Como resultado da façanha, o ator teveum corte profundo na lingua. tendo sido medxado no Hospi-

tal Carlos Chagas, recebendo alta em seguida.
METRO

O Conselho Legislativo da Colônia deu recentemente alicença formal para a construção do metrô de Hong Kong. um
projeto avaliado em cerca de 550 milhões de libras esterlinas.
O nosso sistema ferroviário vai ter inicialmente pouco mais de15 quilômetros de trilhos. 12 estações subterrâneas, três esta-
ções de superfície e uma oficina de manutenção. Cerca de 13
quilômetros de trilhos serão subterrâneos.

TELEMACO BORBA
Terá início hoje. no auditório Bento Munhoz da RochaNeto. a apresentação da peça Telemaco Borba, uma super

produção da Sociedade Paranense de Arte Lírica, sob a dire-
çào de Antônio Carlos Kraide, contando com a participação deum grande elenco. Os espetáculos terão inicio às 21 horas e
permanecerão em cartaz até o dia 12 do corrente.

MOSAICO DOURADO
Cerca de vinte técnicos da Coordenadona de Defesa Sani-tána Vegetal, da Secretaria da Agricultura, farão levanta-mento de 184 proprietários em 92 municípios para apurar aextensão da presença do "mosaico dourado", no feijão para-naense. Este trabalho laz parte do programa de vigilância queobserva também o comportamento de pragas em outras cul-turas. como o algodão e o soja.

AEROMODELISMO

Um aficcionado do aeromoclelismo construiu e exibiu em
um hangar da Inglaterra um modelo em microfilme que segue
as especificações internacionais, tem envergadura de 65 cen-
timetros e pesa apenas uma grama. A hélíce gira à razão de 40
voltas por minutos, impulsionada por um elástico. No ar
parado do grande hangar, o modelo descreveu círculos com
graça etérea. enquanto sua superfície brilhava ao ser atingida
pela luz.

PARÓQUIA
Será neste domingo, a implantação oficial da paróquia

Nossa Senhora do Rosário de Belém na Vila Centenário. Para
comemorar o acontecimento haverá uma grande festa que
será iniciada às dez horas, com a celebração de missa solene
com posse do vigário, frei Raphael Olaf Cini e seu coad|Utor.
frei Domingos Ebejerop. ambos da ordem dos Dominicanos de
Malta. E como não poderia laltar. você poderá saborear um
suculento churrasco e divertir-se a vontade com as mais varia-
das brincadeiras.

PALESTRA
O técnico da Secretaria do Planejamento. Raul Hirt Será.

proferiu, no auditório da Faculade de Economia e Administra-
ção da Universidade Federal do Paraná, uma palestra sobre"Orçamento Programa e Planejamento". O encontro foi pro-movido pelo Diretório Acadêmico do Setor de Ciências sociais
e Aplicadas e do Centro de tstudos de Administração.

Por outro lado. Kaul Hirt Será, toi especialmente convi-
dado a proferir uma palestra sobre "Experiência dos Órgãos
Estaduais de Articulação com Municipios". que será realizada
hoje. às 14 horas, no Instituto Brasileiro de Administração
Municipal - IBAM - Rio de Janeiro. O técnico paranaense fará
sua exposição durante o seminário sobre "Experiências na
Elaboração de Diagnósticos e a nfvel Municipal", que está
sendo promovido por aquela entidade.

EXPOSIÇÃO DA
MARINHA SERÁ
ABERTA HOJE

EM POUCAS LINHAS
Edmundo Relchmann,

diretor administrativo doHospital de Clinicas,
segue hoje para aFrança, acompanhado desua esposa. Na Capital
francesa, permanecerãoaté o próximo dia 17, cum-
prlndo Intensa programa-
Çâo cultural. j__-mundo estudará noInstituto Pasteur,
enquanto sua esposa fará
pesquisas no Museu do

, Louvre. •••
Os estudantes do Setor

de Tecnologia da UFP
realizarão, no dia 9, um
espetáculo no auditório
da reitoria. Intitulado "O
Bonde" o show mostrará
uma série de composi-
ções universitárias e con-
clamará todo o corpo dis-
cente daquela Universi-
dade a uma participaçãomais ativa no campo cul-
tural. Os ingressos estão
a venda no Centro Poli-
técnico, e o espetáculo
terá Início ò;j 21 horas.

Será realizado entre os
dias 12 e 13 do corrente, o
I Encontro de Entidades
Sociais do parana. O pro-
grama visa reunir dlrl-
gentes e membros de
entidades sociais para,
através de uma açào
coordenada e conjugada,
estudar, analisar os tra-
balhos desenvolvidos e
estabelecer conclusões
que definam a real situa-
ção de tais entidades. A
promoção do encontro, é
da Secretaria da Saúde e

do Bem tistar Social e
será desenvolvido no Cen-
tro Politécnico.•••

A Fundação Casa do
Estudante Universitário
Paranaense, está acel-
tando inscrições dos Inte-
ressados em participardo concurso para mora-
dores. Maiores informa-
ções serão prestadas na
própria entidade, a rua
Luiz Leão. 1.

••a
Será Inaugurada ofi-

clalmente hoje, às 20h3O-
min, com a participaçãodas mais altas autorlda-
des civis e militares do
Estado, a Exposição da
Marinha, no salão de
exposições do Badep.•••

Uma revista britânica
de arte lançou, em
outubro passado, um nú-
mero inteiro sobre o Bra-
sil, sendo esta apenas a
segunda vez que dedica
seu conteúdo exclusiva-
mente a um pais. A >e-
vista, "Aris and
Artlsts", publicou um nú-
mero sobre a Itália, em
1Q71 '1971. •••

Hoje, às 10 horas, nasala da diretoria do Setor
de Ciências Humanas,
Letras e Artes da UFP,
será entregue o prêmioAntônio Mariano de
Lima, para a equipe ven-
cedora do Concurso
Interno para a capa e dia-
gramaçao do catálogo do
setor para os anos de
1975/767 j

Equipamentos de mergulho,
do sinalização, miniaturas de
navios e submarinos, peças de
grande valor histórico e diver-
sos painéis fotográficos, além
de um canhão contratorpe-
deiro de sete toneladas que.
instalado em frente à sede do
BADEP deverá constituir-se
num dos principais pontos de
atração aos visitantes, com-
põem a Mostra da Marinha,
que será inaugurada hoje, ás
20h30min, no Salão de Exposi-
ções daquele Banco. Promo-
vida pelo Ministério da Mari-
nha e pelo Governo do Estado
do Paraná, essa mostra tem
por objetivo difundir as ativi-
dades da Marinha brasileira,
demonstrando ao público sua
importância na defesa de nos-
sos mares.

Dividida em diversos stands.
a mostra localiza, inicial-
mente, alguns aspectos histó-
ricos da marinha nacional, ali
representados por equipamen-
tos e obietos antigos, pas-
sando depois para o setor de
hidrografia e sinalização marl-
tima. onde estão expostos
vários equipamentos de sinali-
zação náutica e demais obje-
tos utilizados na orientação de
tráfego marítimo. Também
estão presentes miniaturas de
navios que se prestam a pes-
quisas e levantamentos hidro-
gráficos.

A construção naval, um dos
setores de grande importância
na marinha também foi focali-
zada. através de painéis e
miniaturas das duas primeiras
fragatas inteiramente cons-
truidas no Brasil, com tecnolo-
gia importada.

Aspectos atuais e históricos
do Corpo de Fuzileiros Navais,
com diversas ilustrações sobre
suas operações, tanto na terra
como no ar. além de alguns
equipamentos utilizados por
esse setor também ilustram a
mostra, que representa ainda
diversos aspectos da esquadra
que atua na defesa do limite
marítimo das 200 milhas.

A Exposição da Marinha
permanecerá aberta até o pró-
ximo dia 16, diariamente,
inclusive aos sábados e clomin-
gos. no Salão de Exposições do
BADEP. na Avenida Vicente
Machado, 445, em horário
ininterrupto, das 10 às 21
horas.

ACELERAMENTO
EM PESQUISAS
FLORESTAIS
Unificar recursos financei-

ros. humanos e técnicos para
acelerar o processo de pesqui-
sas florestais no Estado do
Paraná é o principal objetivo
do "Encontro" — que será
realizado no próximo dia 11 cle
novembro, no Anfiteatro do
Curso cle Engenharia Florestal
da Universidade Federal do
Paraná.

A cerimônia de abertura
será presidida pelo secretário
Paulo Carneiro, da Agricultura
e contará com a presença do
secretário da Administração.
João Elísio Ferraz de Campos,
reitor Theodócio Atherino. da
UFP. Raul Juliato. presidente
do IAPAR. JoséGeral de Arauio
Carneiro, coordenador do
curso de Engenharia Florestal
e representantes do Instituto
Brasileiro de Desenvolvimento
Florestal, de associações de
classe e empresas ligadas à
área de reflorestamento no
Paraná.

AS METAS
Dentro dos "Objetivos e

Metas de Desenvolvimento —
OMD". que caracteriza o pro-
grama do governador Jayme
Canet Júnior, a Secretaria de
Agricultura sofreu total refor-
mulação administrativa. No
campo de pesquisas agrope-
cuánas e florestais houve
incremento considerável com
a implantação do Instituto
Agronômico do Paraná, no
município de Londrina.

Segundo o professor J.osé
Geral Carneiro, (coordenador
do curso de Engenharia Flores-
tal. da' UP), constatou-se com
os trabalhos iniciais realizados
naquele organismo (subven-
cionado pelo governo Federal
e Estadual), que seria funda-
mental para um perfeito pro-
grama de pesquisas orienta-
das no setor de refloresta-
mento. unificar recursos
financeiros do IAPAR com as
condições ténicas e humanas
existentes no Curso de Enge-
nharia Florestal do Setor de
Ciências Agrárias proporcio-
nadas pelo convênio de coope-
ração técnica firmando entre a
UFP e a Universidade de Frei-
burg. da Alemanha.

O programa do encontro
estabelece o seguinte roteiro:
às 8 horas,visita às dependên-
cias do Curso de Engenharia
Florestal: às 9h30min. Aber-
tura Solene do Encontro, sob a
presidência do secretário
Paulo Carneiro, da Agricul-
tura: 9h50min. palestra sob a
presidência do secretário
Paulo Carneiro, da Agricul-
tura: 9h50min. palestra sob a
responsabilidade do IAPAR.
estabelecendo os objetivos da
reunião: 10 horas, exposições
sobre trabalho de pesquisa em
andamento, sob orientação de
pesquisadores da Secretaria
da Agricultura e da UFP: 11
horas, palestras a cargo do
Instituto Brasileiro de Desen-
volvimento Florestal e F.A.O.:
14 horas, exposição a cargo de
empresários ligados à área do
reflorestamento. Às 15 horas,
inicio dos Trabalhos de grupo,
com definição de equipes que
analisarão problemas ligados
à área de Silvicultura. Manejo
e Tecnologia Florestal: às 17
horas conclusão dos trabalhos
e ás 18h30nvn, apresentação
dos resultados e encerra-
mento do "Encontro"

Estado extingue
frota de carros
de representação
r--,ni?Ur «í? 

d.es.Pacn.° no Palácio Iguaçu, o governador JaymeCanet Júnior determinou ao secretário da Administração, Joãotllsio Ferraz de Campos, que os veiculos oficiais de representa-çao sejam retirados de circulação, mantendo-se apenas a frota
rnn«!^He *", Ç°" ?ta medida *ls" ma,or contenção doconsumo de_ gasolina pelas viaturas do Estado, consoante asrecomendações gerais do Governo Federal para economia decombustvel em todas as esferas do Poder PúblicoDe acordo com as diretrizes definidas no encontro de ontementre os governador Jayme Canet Júnior e o secretário João Eli-sio Ferraz de Campos, só terão direito ao uso de veiculos de • epresen-
tação (chapa de bronze) as autoridades estaduais até o nível hirár-
quico de secretário de Estado. Ficou acertado também que antesdo fim do corrente ano serão adotadas as providências adminis-tratlvas ao cumprimento da determinação, de modo que a partirde 1» de |aneiro vindouro a frota excedente de "representação"
deverá estar totalmente paralisada.

ESTUDOS
r-.nncl1 estud,° sob onentaçãodo secretário João Elísio Ferraz de-após para o levantamento do número de carros de representa-
çao já esta em execução, aguardando-se para os próximos dias adefinição exata das unidades que serão suprimidas. A idéia é deretirar os referidos veiculos de uso nos órgãos da AdministraçãoDireta e Indireta, para posterior alienação. Com isso, serão atin-
giclas imediatamente redução de 70". na frota dos veiculos ofi-ciais de representação e. consequentemente, economia de gaso-Ima e outros custos.

Além dessa providência, o governador Jayme Canet Júniorrecomendou também controle drástico sobre o uso dos demaisveículos do Poder Executivo Estadual enquadrados na categoriade serviço". Esta frota deverá possuir preferencialmente umtipo econômico de veiculos. de pequena potência, e seu uso serestringir exclusivamente às necessidades do serviço público nolimite do expediente diário normal.

Coral de idosos
tem apresentação
amanhã no Guaira

O programa de promoção Social e de Assistência aos Idosos,
que reúne aposentados e pensionistas do INPS, criado há cercade oito meses, estará realizando sua primeira promoção, ama-nhã, às 14 horas, no Pequeno Auditório do Teatro Guaira.
quando após a conferência ministrada pelo general Iberê deMatos, estará se apresentando o coral integrado por associados
do Programa.

Reunindo cerca de 300 pessoas, o Programa de Promoção
Social e de Assistência aos Idosos, coordenado por assistentes
sociais do INPS. poderá, em breve, transformar-se em Associa-
çao. conforme desejam seus integrantes, que já estão elabo-rando os estatutos da entidade que desejam criar

TERAPÊUTICA
O Programa de Promoção Social e Assistência aos Idosossegundo a assistente social Adelaide Oliveira, tem a finalidade dedesenvolver atividades, como artesanato e trabalhos manuaisteatro, música, que constituem a terapêutica ocupacional paraos aposentados e pensionistas do INPS. uma classe às vezesmarginalizada. Mais de 300 pessoas participam destas atividadese se dividem em grupos bem estruturados que se reúnem, no mi-nimo. uma vez por semana, na sede do INPS da rua JoséLoureiro, ou para atividades sociais externas.
Os grupos se dividem em sub-grupos, para o d«°nvnlvi-mento de atividades especificas, havendo, por exemplo um

grupo de teatro, um coral, um conjunto musical, um grupo deartesanato, entre outros. A maior parte dos participantes do Pro-
grama tem mais de 60 anos. mas há. entre as pensionistas do ór-
gao previdenciário. pessoas com pouco mais de 20 anos queuniram-se aos grupos.

No momento, todos os grupos estão preparando a festa defim de ano no inicio do próximo mes. no INPS da rua JoséLoureiro, será realizado um bazar, quando serão comercializa-dos os produtos confeccionados pelos integrantes do Programadurante o ano. Na véspera do Natal está programado, em local aser escolhido um chá beneficente com a participação de familia-res e amigo* de todos os aposentados e pensionistas. Na ocasiãoserá encenada a peça "O Boi e o Burro no Caminho de Belém"de Maria Clara Machado, que está sendo ensaiada e se apresen-tara o coral.

FAEP aplaude a
aposentadoria ao
produtor rural

Para afirmar que o presidente Geisel. ao instituir a lei queestende os benefícios da assitência social e a aposentadoria ao
produtor rural brasileiro, praticou a maior justiça a essa classe, o
presidente da Federação da Agricultura do Estado do Paraná.
Mário Stadler de Souza, concedeu ontem entrevista coletiva à
imprensa.

Explicou o presidente oa Faep que. com isso. mais de um
milhão e meio de pessoas serão beneficiadas no Paraná, uma vez
que os 450 mil produtores rurais do nosso Estado e seus familia-
res poderão receber a assistência do INPS e contar com a apose-
tadoria. Enfatizou que embora os fazendeiros paranaensessejam considerados pessoas ricas, a sua numerosa classe, ao
contrario do que ocorre com os que se dedicam a indústria e ao
comércio, permanecem sujeitos às vicissitucles que a falta de
proteção social pode acarretar na adversidade.

DATA MUDADA
Explicou o sr. Mário Stadler de Souza que o decreto deveria

ser assinado somente no próximo dia 17 de novembro, por oca-
sião do inicio do Congresso Nacional da Pecuária, mas a data foi
antecipada para hoje a fim de que pudesse entrar em vigor ime-
diatamente. permitindo ao produtor rural ser assistido já no ini-
cio do próximo ano.

Além de amparar o agricultor, a nova lei servirá de estimulo
à produção uma vez que a contribuição recolhida através do
Funrural é baseada num percentual da declaração do Imposto de
Renda. O presidente da FAEP estará em Brasilia. a fim de assistir
cato de assinatura do decreto lei que estende os benefícios da
assistência social ao produtor rural.

Microscópios da
UFP sem condição
de uso imediato

O grupo de Geologia da Universidade Federal do Paraná
acaba de receber 15 microscópios, de fabricação alemã, — pro-venientes de Manaus, que já começaram a ser implantados
ontem no Centro Politécnico. O reitor Theodócio Atherino, ao ser
cientificado do fato. transmitiu ao ministro da Educação. Ney
Braga, "o reconhecimento desta Universidade pelo empenho desua administração na transferência de microscópios ao Setor deCiências Teconológicas. propiciando condições ideais de estudoaos universitários desse Setor".

O equipamento vai ser utilizado pelos alunos das discipli-
nas de Mineralogia II e Petrografia. que ontem auxiliaram os pro-fessôres no trabalho de abrir as caixas e instalar os aparelhos. Orecebimento dos microscópios, que ficaram muito tempo retidos
em Manaus, devido a problemas alfandegários, assinala uma
etapa do plano de expansão que vem sendo executado paramelhorar o nível do curso.

L.BRIFICAÇAO
Segundo o professor José Germano Vasques, que coor-

denava. ontem pela manhã, a instalação dos aparelhos, não
existe condições para uso imediato porque, como era de se espê-
rar. o equipamento apresenta problemas de lubrificação (princi-
palmente no sistema de elevação) tornando dificultoso o seumanuseio. As unidades, fabricadas na Alemanha Oriental, esta-vam há muito tempo sem uso e brevemente poderão ser opera-
das pelosestudantesqueantesdispunhamapenas.de sete. Para
colocá-las em perfeitas condições de uso. o professores contarão
com o auxilio de um técnico especializado. 0 plano atualmente
em execução tem por ob|etivo expandir o curso em todos os senti
dos.

FEMUCI DESTE
ANO SERÁ NO
P. BRITÂNIA

Com a participação de mais
de 4.000 estudantes e 422 Ira-
balhos expostos será inaugu-
rada sexta-feira, permane-
cendo aberta até domingo, a
VII Feira Municipal de Ciências
— Femuci, promovida pelo
Colégio Estadual do Paraná e
Prefeitura Municipal de Curi-
tiba. Estarão sendo represen-
tados 38 colégios de 1? e 2»
graus da Capital .12 estabele-
cimento de ensino de outras
cidades, entre os quais o Cole-
gio Nacional Luisa Raimondi
de Barreto, da cidaue de
Rafaela. Argentina.

Ontem, os primeiros 
"s-

tands" começaram a ser mon-
tados pelos próprios alunos,
sob a coordenação de seus
professores no local da exposi-
ção. o Parque Britânia. Este
ano. que tem o número
recorde de trabalhos expostos,
a atração da Femuci deverá
ser o disco voador, montado
por uma equipe de alunos do
1« grau do Colégio Estadual do
Paraná, ocupando uma área
de 64 metros quadrados. Entre
as demais "invenções" dos
estudantes, encontram-se um
economizador de gasolina,
raio X caseiro, motor á gaz.
relógio solar, mini-gerador de
energia elétrica, computador,
relógio hidromecânico. forno
metalúrgico, aproveitamento
do esgoto doméstico, marca-
passo, reatores atômicos, tur-
bina a vapor, veiculo à vapor e
processo de quadrocoma em"off-set".

O estabelecimento cle ensino
que contará com um maior
número de trabalhos expostos
é o Hildegrando de Araújo,
com 112 trabalhos, seguido do
Colégio Estadual, com 81. As
cidades que estarão partici-
pando da Femuci sáo Joinville,
Brusque. Joaçaba e Videira,
(todas de Santa Catarina).
Santo André (São Paulo).
Campo Grande (Mato Grosso).
Mandintuba. Maringá (Paraná)
e Rafaela (Argentina). Todos
os participantes receberão
certificados e os cinco melho-
res trabalhos serão premia-
dos.

INICIADA A
ETAPA FINAL
DAS MISSÕES

Foi iniciada terça-feira, a
quarta e última etapa das Mis-
soes Populares de Curitiba,
que tem o encerramento mar-
cado para o dia 16 próximo
com grande concentração
popular na praça do Centro Cl-
viço. Esta quarta etapa das
Missões tem por finalidade
congregar todas as comunida-
des entre si. anteriormente
subdivididas em setores "a-
proximando os homens quecada vez mais se distanciam
um dos outros", afirma irmã
Ancila do Departamento de
Opinião Pública do Regional
Sul - 2 da CNBB.

Iniciando esta quarta etapa
cada setor que comporta de 30
a 50 famílias, saiu da Catedral
em direção a residência de
seus respectivos coordenado-
res. levando a imagem de
Nossa Senhora, para fazerem
uma oração pedindo pela
comunidade e especialmente
pela comunidade familiar.

MISSÕES
UNIVERSAIS

Paralelamente às missões
populares, foi realizado no
mês de outubro as missões
universais. Para isso a Arqui-
diocese criou ò Conselho de
Animação Missionária (CAM)
(Ainda em fase de organiza-
ção) que pretende estimular o
sentido universal de evangeli-
zar.

Foram convidado para estas
Missões vários missionários do
pais os quais dirigiram várias
palestras em vários estabeleci-
mentos. sobretudo em cole-
gios e promoveram, ainda,
uma exposição na galeria Ritz
sobre missões na Amazonas e
Nordeste.

ATÉ DIA 9 O
PRAZO PARA
MATRÍCULAS

Crianças candidatas à pri-meira série do primeiro grau
em estabelecimentos de
ensine estaduais e municipais
de Curitiba deverão realizar
suas inscrições até o próximo
dia 9. segundo reiterou ontem
a Comissão Central da Cha-
macia Escolar. Entretanto,
semente serão aceitas inseri-
ções de crianças nascidas até
31 de dezembro de 1968,
sendo que as nascidas após
esta data deverão aguardar o
resultado dos estudos a serem
efetuados pelo Departamento
de Ensino de primeiro grau da
Secretaria da Educação e Cul-
tura. no início cio próximo ano.

As crianças que freqüentam
classes de pré-escolares deve-rao obrigatoriamente inscrever-
se na Chamada Escolar
mediante a apresentação oé
uma declaração de matricula,
no corrente ano. no pré-esco-
lar.

No ato da inscrição, os paisou responsáveis deverão apre-
sentar: Certidão de nasci-
mento. comprovante de resi-
dência do pai ou responsável
(talão de pagamento de luz,
água ou impostos, recibo de
aluguel, envelopes de cartas
recebidas, etc), e prova de
renda famitiar — declaração
de Imposto de Renda, se o paiou responsável' nâo puderapresenta-la aceitar-se-á apre-
sentaçâo de carteira de traba-
lho. recibo de pagamento, con-
tra-cheques, envelope de paga-mento. declaração de duas
testemunhas ou outro docu-
mento considerado hábil peloresponsável do setor de inseri-
ção.

Anuladas todas
as escrituras de
permuta com INPs

Foram anuladas ontem, pelo juiz Heraldo Vidal Correia da _
Vara de Justiça Federal, todas as escrituras públicas de perm,,
de bens imóveis celebradas entre o INPS e outras pessoas ¦ '
cas e físicas sediadas e domiciliadas em São Paulo, Curitiba R_J
Horizonte e Florianópolis. ' C|Q

Também sentenciou o juiz, que 
"para resguardo e sep 

'

rança de outros interesses públicos relacionados com a imp0?ü',
biliclade de construção de outras obras públicas ou particular''
nas imediações da Rua do Rosário n» 144, se|a providenciara
imediatamente, o reforço das fundações do prédio do Hosn,t°j
localizado no relendo endereço, através da contratação de obrai
de conservação e de preservação da respectiva estrutura" 1

A SENTENÇA
A sentença pronunciada pelo juiz da 2* Vara da Justiça Feri '

ral, trata de uma decisão exclusivamente da Ação Ordinária d'
Conhecimento promovida pelo Instituto Nacional da Previdênc '
Social contra a Maternidade Nossa Senhora do Bom Parto 

'l
outros hospitais e empresas, que participaram da ação de pJ-muta. envolvendo cinco hospitais, que (oram trocados por Um
terreno pertencente ao INPS. localizado em São Paulo.

Alega o INPS, que a aludida transação imobiliária é nula rj'
pleno direito, ante a preterição de formalidade essencial para!
sua validade, além de estar eivada de vicios caracterizados d •
sua anulabilidade. nes termos da lei civil.

0 juiz Heraldo Vidal Correia, contudo, informou ontem ou*"apreciando as preliminares arguídas pelas empresas rés. con
cernentes à prescrição, observo que o ato nulo de pleno direito*
imprescritível, enquanto que as nulidades pertinentes à ilegítima
dade do autor, para pleitear a anulação de ato de que o mesmo
foi parte, nâo tem aplicação à hipótese, por se tratar de órgão da'
administração pública federal indireta". O pedido do INF
siste também em obter do Juízo a decretação da nulici
transação já descrita, e conseqüente cancelame

con-'
Je cla!

to dos registrou
efetuados, bem como aos réus. a reparação de pardas e danus'
que vierem a ser apurados no curso da ação e ao pagamento das
custas e despesas judiciais e extra-judiciais. bem como em hono Irários de advogados fixados em 20 por cento sobre o valor da coni
denação. Ante esse principio de sucumbência. o juiz condena as!
empresas rés, às custas judiciais e em honorários de advogado'
que arbitrou em 10 por cento apenas, sobre o valor atribuído a''
causa.

De outra parte, julgou Heraldo Correia, a reconvenção'
oferecida pelas empresas Paranapanema S.A.. Urbatec. e Nossa'
Senhora do Bom Parto, improcedente, eis que a decretação da!
nulldade pleno |ure do ato permutativo exclui' as condições da'
ação e os pressupostos de constituição e de desenvolvimento'
válido e regular do processo. Por isso. condena-se às custas judi-ciais e honorários do advogado, na base também de 10 porcento
sobre o valor por elas atribuído à reconvenção.

E AGORA?
Proferida a sentença, os réus possuem agora um prazo de 20

dias para as habituais contestações, que serão, juntamente com'
a sentença, remetidas ao Supremo Tribunal Federal, em Brasília!
para o parecer final.

Quanto ao processe, esse continua seguindo normalmente
e a Ação Popular, ainda está dentro do prazo de 30 dias paraconhecimento dos interessados. Todavia, tanto a Ação como oProcesso, diferem da Ação Ordinária em apenas um ponto,
quando for proferida a sentença, esta revelará também a partici-
paçào ilegal das partes, sendo os culpados, obrigados a respon-!
der pelo crime através da justiça penal. Enquanto isso. na área
Federal, está correndo um processo administrativo para verificar
a participação da antiga administração nacional do INPS. que;autorizou a permuta. Foram indiciados Luiz Siqueira Seixas. então
presidente, e Benedito de Barros, ex-diretor do patrimônio.

EM BRASÍLIA
Na Câmara Federal será instalada hoje para eleição do presi-dente e vice-presidente, a Comissão Parlamemar de Inquérito

que vai apurar denúncias de irregularidades ocorridas na per-muta feita entre o INPS e cinco hospitais particulares, trocados!
por um lote de terreno localizado ás margens do rio Pinheiros, na'
Capital paulista.

ACPI, ciue já tem seus membros designados, vai ser presidida
pelo deputado José Camargo (MDB-SP), e terá como relator d'
deputado ítalo Conti (Arena-PR). Além deles, participarão tambétii
da comissão os seguintes deputados: Arena: Cantidio Sampaio
(SP). Inocêncio Oliveira (PE). Nereu Guidi (SC). Navarro Vieira'
(MG) e Paulo Studart (CE). MDB: Israel Dias Novaes (SP). Renal}/
Azevedo (MG). Fábio Fonseca (MG) e Walmor de Luca (SC). ¦'

I
PROCEDIMENTO

Aprimeira providência a ser adotada pela CPI dos Hospitais'
constará de solicitação à Segunda Vara de Justiça do Paraná, dos
autos de açào ordinária impetrada pelo INPS. há pouco tempo.
para a anulação da permuta. Segundo as informações transpira-'.
das na transação estariam envolvidos ex-diretores da Caixa Eco-:
nómica Federal, do INPS e do Banco Nacional de Habitação. Com :
base na documentação, a CPI poderá convocar vários dos possi-veis implicados.

Conforme orientação dada pelo lider da maioria na Câmara.'deputado José Bonifácio, a representação arenista na comissão
nao deverá permitir que o objetivo da CPI. de esclarecer a per- '
muta feita pelo INPS. seja desviado para outros casos paralelosligados à corrupção, e passíveis de ser explorados pela oposição. :

OAB pede a Geisel
um representante
no TRT do Paraná

A Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Paraná, enviou I
telegrama à Presidência da República, alertando que no Paraná |existem advogados competentes para ocupar pelo menos um '
cargo na administração do Tribunal Regional do Trabalho, e ao
mesmo tempo, apelando para que seja aproveitado o nome de
um paranaense. .'.

Ontem, também, foram divulgados pela Justiça do Trabalho,1!os 12 nomes indicados nas quatro listas tríplices, organizadas!uma pelo Rio Grande do Sul. outra por Santa Catarina, uma pelo"Parana e outra por São Paulo. Dos 12 nomes indicados, serão
escolhidos apenas quatro, e como o TRT será composto por oito
juizes, dois serão escolhidos entre representantes classistas. um
advogado no exercicio da profissão e um procurador, membrodo Ministério Público da União junto à Justiça do Trabalho.

LEI FEDERAL
A Lei Federal, que criou o Tribunal Regional do Trabalho, da -

y Kegiao com sede em Curitiba e com jurisdição nos Estados do-
parana 

e Santa Catarina, também regulamenta escolha dos seus.
dirigentes. O TRT será composto, inicialmente, por oito juizes.';seis dos quais, serão juizes togados vitalícios, e os outros dois/
juizes representantes classistas temporários. Todas as nomea-
çoes serão feitas pelo presidente cia República atrav»s de indica-
çao Por lista triplice ou por livre escolha presidencial.Os dois juizes classistas. serão escolhidos por listas trípliceselaboradas pelas Federações. Um representará os empregado-res e o outro os empregados. Os seis outros, serão juizes Ioga-dos vitalícios, também i escolhidos pelo presidente da
Kepublica. Um será escolhido dentre os advogados no-exérclclo
mnmhrIISwa0^ 

Um • será escolhido dentre os procuradores,membros do Ministério Público da União, junto à Justiça do Tra-

nlireA f-Sr,f;°,Lha,d0s ou,ros quatro- será P°r indicação em lista tri-

_lnd_-é?PlSnnM 
ap6^S iUÍZeS Poentes de juntas. Destes

râo _p1o -trt _,ra.S nbd,v,sâo para a escolha ,lnal- Doi;- corc°rre,rao pelo TRT da 2* Região (São Paulo), em listas tríplices, uma
gpfl.P.psta por |uizes em atividade em São Paulo e outra de juizesem atividade no Paraná. Os outros dois. concorrerão pelo TRTda
umSiS? Grande do Sul), também em listas tríplices senti."
i™ÂScZln™ d° R'° Grande d0 Sul e °utra pel°5' '
emposesPa0_osdnTR°TmeafS °S oito iuizes- e respectivamente
R_do mak an.-I a 

lnstalad0 sob a presidência do juiz to-

;iS„"«í' Pue Por sua vez. organizará seu regimento
C-nco"reràn fnd?ra 

* eleiçâo do Presidente e vice-president •

anos. classistas. têm mandato temporário por tre5

astdnMce, SP'0"?1 d° Tra5alh° da * *<*'™' ^bo'W dl* '
anaenses canS'° 

'rês Presiden'e^le juntaspauhstase 
•*

Jlo conrorl a • 
3 C°mP°r ° TRT da 9' R*Ê'ã0' ?°'Jlo concorrem Rubens Ferrari. Francisco Garça Mou

1 ava°es S. LGl_lo;Pe,° Raranà' concorrem Pedro R.l
Mourão Ml?g&g?&M&. e J°ã° ^'ônio . «Sl&do [

Jun nr Z ^ £Ubens Ferrari' ^ancisco Garcia Mourrea
1 a a°es6 uSBkT&^í.1-0 hPe'° Raranà' concorrem Pedro Rlbjg
Moura Á auirt* r«-- 

haao L°,JeS e Joâo Antôm0 Go'lÇ d I
oi nomes.ri. ,„8°i Procedeu da mesma maneira, Indica"*

ciar," "=rX^I^SSm^ ""
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BAIRROS
¦UMBARA

Reunião cria comissão:
Trecho do Pinheirinho-
Umbará precisa asfalto

Ti«rtKirA nnntn T\a tf-tnfn «nn«._u  >r> halrro Umbará conta° im indústrias de Cera-
Se Olaria, 40 industrias
m .«tivas de Areia, 31 casas.
eÍprclals.7niadelrelras,2
c?,Hnas mecânicas, 1 postooílc fniina 1 íábrlca de Mó-
defe Carrocerlas, 4 lndús-
frias d TRaçõese Cereais 2
1 nffiradoras, 1 transporta-
SLf 1 construtora clvU, 5
Sas e Colégios, 400 cami-
Ss de transportes auto-«1 Sem ressaltar que o
S rilmemo de I.C.M., no
nerodo de Janeiro a
Liémbro de 1975, chegou a
la de Cr$ 1*200.00,00 e de

fmnostos Municipais contrl-
^ucon-C1,1450-000^-00"1

todas estas cifras e dados, os
moradores acham-se estran-
fiados ecnôm camente
Sevldo a precariedade de.
evasão que ora se faz frente
a sua principal vla de
acesso a rua NIcola Pelanda,
no trecho entre o bairro
pinheirinho até o povoado.

De tanto recorrerem àesfera política, governamen-tal e municipal e sempreficarem a mercê da sorte,ocasionada pela lndlvlduall-
zação de reivindicação,
resolveram unificar Interes-
ses e partiram para umareunião, oflallzando assim aferrenha posição da pre-mente necessidade em asfal-tar a rua Nicola Pelanda,
sendo que a base desta rei-vlndlcação é a morosidade
progressista não compatível
com a realidade produtivado bairro.

A reunião aconteceu
nesta terça-feira no salão
paroquial de Umbará, onde
se fizeram presentes dlver-
sos políticos e autoridades
da esfera municipal e esta-
dual, representantes do
povo, além de 120 proprletá-rios de Indústrias do bairro.

Dando por aberta a reu-

nião, seu coordenador geral,Antônio Bordin, conclamou
todos os presentes para que
dessem orientação* direta econcisão no tocante ao asfal-tamento da vla de acesso,
para que não caia no ostra-cismo administrativo e queprevaleça a franca posiçãode terem, no mais breve pos-slvel, a canalização de seusrecursos , contretlzada.
Advindo deáta medida, cogl-tou-se a viabilidade de Inte-
gração comunitária entre
moradores de Umbará,
Pinheirinho, municípios de
São José dos Pinhais e Mandlrltuba, tão precária ou lne-
xistente, pela falta de condi-
ção de acesso, para que jun-tos, sejam atendidos na
maior brevidade, Já que o
desenvolvimento decorrente
do asfaltamento será atrl-
buldo à todos.

Após a explonaçâo dos
problemas que ora enfren-

tam, industriais viram o
completo e total apoio dos
políticos presentes, quedemonstram o empenho quefarão para sanarem o tão
cruclante entrave.

A primeira medida se
fez real quando no trans-
curso da reunião criou-se
uma comissão executiva,
encarregada de pleitear as
autoridades municipais e
estaduais, o atendimento
desta melhoria, pois visto as
últimas arrecadações de
Impostos, Já deveriam ter
realizado anteriormente. E
inerente a quem dá lucro,
uma condição compatível,
em forma de melhorias. E é
Isto que o bairro Umbará
recorre, quer ter a rua
Nicola Pelanda, numa exten-
são de 4 quilômetros, total-
mente asfaltada. E pelo quetudo indica, a comissão cons-
tltulda tentará, a todo custo,
realizar este intento.

'¦-nçao:m

Os serviços de saneamento na avenida Vicente Machado está engarrafando o trân-
sito. Motoristas indignados se pronunciam.

CENTRO' Obras da Vicente
geram indignação

M^a.rece, que a PrefeituraMunlc pai nâo tomou conhe-wnentc. da situação da ruaBrigadeiro Franco com ave-
P*in„ac* Vicente Machado.«posta por um leitor, nasemana passada.
i„„„.reportageín esteve "ln
namone(Verlflcouoco**gestlo*
SK° "es,te crl**-amento,oriundo pelas obras dé
a"eai™-ntoqueorase reali-
S'omando vários pro-
ZClpajr,e(nt?s de motoristas,
&r£altados* repudiam o
obras! * a moros*dade das

econÍ M2la " Fala*** «n
Parece? de * combustível,
reeohLqoUeosun*cosqtienãó
sàn nfarn tal informação
tío darvfPOnsávels d° ser' RoUn,Vlcente Machado,
absurn leJ Vereda - Que
engSf, ° ^anslto estarigarrafado. Será que nãoerlam uma hora melhor

para trabalharem na rua
sem perturbar o horário da
gente

Pascoal Gumertt - Não sou
daqui. Estou chegando
agora, mas tudo indica que o
curitibano não está multo
contente com este engarra-
f amento. Não param de buzi-
nar.

João Carlos Turra-
Admito que trabalhem, prin-
cipalmente quando é uma
melhoria para a cidade, mas
não está com nada, pertur-
barem o trabalho da gente.
Estou parado mais de 15
minutos.

Roslldo Portella - Não há
cristo que agüente tamanha
barafunda no trânsito. Se
soubesse que a barra estava
assim, tinha ficado mais uns
dias em Manaus.

Rosy de Sá Cardoso
caos.

Eo

Sérgio Sbravatt - Será que
não houve tempo de traba-
lharem no sábado e
domingo. Passei por qui no
domingo e as obras estavam
paralizadas. Na segunda,
que é dia útil, os encarrega-
dos não se tocam. Acho uma
tremenda incoerência, sem
contar que a morosidade
Impera neste tipo de traba-
lho.

Marilda Lemos Almeida -
Começar a semana num
engarrafamento não é coisa
multo divertida para quem
tem uma semana Inteira
pela frente. Só uma per-
gunta, e de preferência tome
nota, onde está o Batalhão de
Tráfego, no mínimo mui-
tando. Na hora que necessita
os ditos nâo estão por perto.

Bernardo Krusckl - O que
eu tenho a dizer é o seguinte.
Porque não planejam prl-
melro, para depois entrarem
em ação. Olha o detalhe: se

tivessem colocado um aviso
no cruzamento com a
Comendador Araújo, nin-
guém entraria nessa fria.
Mas que nada. O pessoal
encarregado das obras
públicas gostam é de compll-
car. E, pelo que tudo Indica,
conseguiram...

Mariano Borstell - Será
que ninguém toma provldên-
cia contra este abuso. Tenho
compromisso daqui a cinco
minutos. Dá vontade de lar-
gar o carro bem no melo da
rua e sair andando.

Eliane Almeida - A falta de
respeito com os munlcipes é
notada neste caso. Acho
maravilhoso cuidarem da
cidade, o que não acho válido
é atucanarem a paciência da
gente.

Emílio Satone - "Qualé
cara. Além do engarrafa-
mento, vem me grllá com
papo, pô"

Presidente da RFFSA
inspeciona a Central

Os 331 km da Estrada de Ferro Cen-
trai do Paraná, ligando Ponta Grossa à
Apucarana, foram percorridos pelo presi-
dente da RFFSA, Stanley Fortes Bap-
tista. O objetivo dessa inspeção final foi o
de verificar as condições da operação da
nova ferrovia antes de sua integração ofi-
ciai à Rede. A entrega ocorrerá no pró-
ximo dia 11, em ato que contará com a
presença do sr. prcsidentel Geisel, do
ministro Dyrceu Nogueira, do governa-
dor Jayme Canet Jr. e outras autoridades.

Antiga aspiração das entidades
agro-industriais paranaenses, a entrada
em serviço da Estrada de Ferro Central
do Paraná abrange uma serie de vanta-
gens econômicas. Reduzirá a distância
em cerca de 300 km entre as regiões pro-
dutoras e o porto de Paranaguá e mudará
o fluxo de comercialização, que antes
seguia a direção de Santos, para aquele
corredor, imposta pelas melhores condi-
ções técnicas e o menor percurso da nova
linha.

Outra vantagem da Estrada de
Ferro Central do Paraná é a interligação
da RFFSA ao Tronco Sul, através da
linha Ponta Grossa-Itapeva, como fator
de integração de regiões de crescimento
desigual do Sul com outras de São Paulo,
Rio de Janeiro e Brasilia.

O presidente Stanley Baptista inspe-
cionou, também, o trecho de 209 km
Ponta Grossa-Itapeva, integrante do
Tronco Sul. A nova ligação dispondo,
ainda, de um ramal de acesso à fábrica de
Cimento Camargo Corrêa, cuja produção
prevista é da ordem de 2.500 toneladas/-
dia. Sua incorporação à RFFSA ocorrerá
no mesmo ato de entrega da Estrada de
Ferro Central do Paraná pelo presidenteGeisel

ASPECTO TÉCNICO
A Estrada de Ferro Central do Para-

ná, analisada sob o aspecto técnico
oferece pontos de consideração com a
atual linha existente. Enquanto o per-
curso através de Melo Peixoto é realizado
em 30 horas, pelo novo traçado pode ser
feito em apenas 8 horas, conforme já se
comprovou durante a última viagem, de
inspeção final. Esta redução de tempo
deriva do encurtamento da estrada, pois
enquanto a antiga soma 623 km, a ligação
Ponta Grossa-Apucarana não vai além de

331 km de ferrovia bem construída, den-
tro de gabarito técnico internacional,
com retas que chegam até 8 km.

Trata-se de um dos mais arrojados
projetos dc engenharia do Paraná, só
compararável ao traçado da Serra do
Mar, idealizado e executado pelos enge-
nheiros Rebouças. Assim, a nova ferrovia
marca pela existência de 18 túneis, numa
extensão global de 7.896 metros e 4 via-
dutos de 56 metros de altura, com uma
extensão total de 1.080 metros, no que
foram consumidos 14.000 metros cúbicos
de concreto.

MOVIMENTO
O movimento de terra realizado,

registrou um volume de escavação de
43.800.000 de metros cúbicos. Outras
obras de arte foram realizadas, totali-
zando 440 metros de pontes de concreto
armado, dando à ferrovia uma caracteris-
tica muito moderna.

A via permanente, numa extensão
linear de 331 km, pode ser acrescida
ainda de mais 50 km correspondentes aos
desvios, somando pois 381 km de trilhos.

A construção de uma estrada de
ferro, como a Central do Paraná por
exemplo, demanda no entanto, um elenco
de outras obras, como edificações que
comportem o funcionamento das esta-
ções de embarque e desembraque, mora-
dias para as turmas de conservação,
reservatórios de água, etc. Assim sendo,
foram construídas na Central do Paraná
179 casas de alvenaria, 6 postos telegráfi-
cos, 3 estações de 3» classe e 1 estação de
2* classe, e 10 caixas d'água.

A ferrovia, cuja obra se completa
com a implantação dos sistemas de tele-
comunicação, por via física, nos quais
foram aplicados 331 km de rede telegrá-
fica, e cerca de arame farpado, com 662
km, representou um investimento do
governo do Estado da ordem de 2 bilhões
de cruzeiros aproximadamente.

Representa ponderável apoio ao sis-
tema "correntes de exportação", caracte-
rizando-se como a via de maior capaci-
dade de escoamento, e de maior economi-
cidade do ponto de vista operacional.
Tudo isto sem se falar da sua importância
como fator de integração social e de
incremento da produtividade e do volume
demográfico paranaense.

2.500 FONES
VENDIDOS EM
TRES DIAS

Ató agora, os resultados das
vendas de telefones em Curitiba
estão a indicar a grande demanda
ainda existente. Em três dias de
vendas, foram subscritos mais de
2.500 planos de participaçSo,havendo maior procura na área
central e Leste da cidade. Econo-
mistas da Telepar, encarregados
das vendas, acreditam que as
vendas deverão ser encerradas
bem antes do prazo previsto, queera para meados de dezembro.

Doravante, e diariamente, a
Telepar fará publicar um quadro
dc telefones ainda disponíveis
nas estações satélites, que aten-
dem as áreas periféricas, devido
seu pequeno número.

OS QUE RESTAM
Ainda há telefones para venda

em todas as estações satélites. A
estação da Água Verde (que
atende o Jardim Esplanada, Cen-
tenário, Los Angeles, Santos
Andrade, parte do Batei, Fazen-
dinha, Portão - Vila Leão, Vila
Regina, Vila Pimpão, Vila São
Jorge, Conjunto Phocnix, Vista
Alegre e Vila Rosinha -, Santa
Amélia, Santa Helena, Jardim
São Rafael, Vera Cruz, Santa
Quitéria, Jardim das Palmeiras,
Carmela Dutra, Vila Iná, Coto-
lengo, Santa Teiczinha, Seminá-
rio. Vila Guaira e Vila Isabel)
possui 813 telefones para venda.

A estação do Juvevê (queatende Abranches, Ahu de Cima,
Ahu de Baixo, Jardim Ipiranga,
Atuba, Bacacheri, parte do
Bairro Alto, Barreirinha, partedo Belém (Mateus Lele), Boa
Vista, Bom Retiro, Cabral, Cas-
telo Branco, Colônia Argelina,
Glória, Santa Cândida, Santa
Mônica, Paimital, São Lourenço,
Taboão, e Vila Diana) ainda tem
63S telefones para venda.

A estação do Pinheirinho
(parte do Barigüi, Capão Raso,
Cidade Industrial, Novo Mundo,
Tatuquara, Umbará, Xaxim) tem
904 telefones para vender.

A estação do Cristo Rei, queatende toda a área Leste da
cidade 'alto Cajuru, alto da Rua
15, Bairro Alto, Higienópolis.
Jardim das Américas, Capa-
nema, parte do Juvevê,
Marumbi, Hugo Lange, Jardim
San Diego, Jardim Social,
Pinhais, Vila Tarumã, e Vila
Centenário) é a que tem menos à"
venda: Apenas 495 telefones.

E a estação do Boqueirão (queatende, além do Boqueirão, partedo Guabirotuba, Uberaba, Vila
Fanny, Vila Hauer e Vila Mace-
do), tem 1.116 telefones em dis-
ponibidade. Em Campo Largo
restam 195 e em São José dos
Pinhais, 265 telefones.

Edital de Citação com o prazo
de vinte (20) dias

^
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O DOUTOR CARLOS RAITANI, JUIZ DE DIREITODA SEGUNDA VARA CIVEL DA COMARCA DECURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANA, NAFORMA DA LEI,
FAZ SABER a todos que o presente edital com o

Drazo de vinte (20) dias virem ou dele conhecimento tive-
rem, especialmente a OVIDIO STIEVEN,. que por este
Juízo e respectivo cartório, correm os termos de uma ação
de busca e apreensão, requerida por BANESTADO S/A.
CREDITO, FINANCIAMENTO E ÍNVESTIMENTO, onde
foi requerido1 o seguinte: "Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da
Vara Civel./ Banestado S.A. Crédito, Financiamento e
Investimento, Instituição Financeira, com sede nesta capl-
tal, à rua Marechal Deodoro n» 426, por seu procurador e
advogado que esta subscreve, consoante Instrumento de
procuração anexo, (Doe. 1), com escritório à rua Dr.
Keller, 95 - tel. 24-5762, nesta capital, vem a presença de
V.Exa., respeitosamente, propor AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO, com fundamento no artigo 66 da Lei 4.728 de
14/10/65 e Decreto Lei 911 de 01/10/69, contra OVIDIO
STIEVEN, brasileiro, solteiro, do comércio,
CPF-138.099.549, residente e domiciliado à Av. Fóz do Igua-

çú s/n. Cascavel - Pr. pelos motivos que adiante passa a
expor: 1 - Em data dé 14 de janeiro de 1974, a requerente
celebrou com o requerido, contrato de abertura de crédito
para aquisição de bem de consumo, com cláusula de Alie-
nação Flduclárla em Garantia, concedendo-lhe um crédito
de Cri 40.000,00 (quarenta mil cruzeiros), que acrescido de
correção monetária prefixada e demais despesas de finan-
ciamento, soma Cri 55.091,52 (cinqüenta e cinco mU,
noventa e um cruzeiros e cinqüenta e dois centavos), con-
forme faz prova o contrato em anexo. (doe. 2). 2 - Importân-
cia esta, que o requerido obrigou-se a pagar em 24 presta-
ções mensais e iguais de Cri 2.295,48 (dois mil duzentos e
noventa e cinco cruzeiros e quarenta e oito centavos),
representadas por notas promissórias de sua emissão, com
vencimento lniclando-se em 14/02/74 e findando em
14/01/76. 3 - O requerido deixou de efetuar o pagamento das
Promissórias desde 14/02/75 até 14/07/75, (des. 3, 4, 5, 6,7 e
8), assim acarretando, de conformidade com a cláusula IO
do referido contrato, o vencimento na totalidade de seu dé-
bito, no valor de Cri 27.545,76 (vinte e cin, digo, vinte e sete
mil quinhentos e quarenta e cinco cruzeiros e setenta e seis
centavos). Promissórias vlncendas: (des. 9,10,11,12,13 e
14).4-Obem: "Um caminhão Dodge-P.700197 Ano: 1973-
Côr: Azul Pavão - Chassis n» 5 00457TJ", encontra-se alienado
fiduclarlamente em garantia à requerente, financiadora de
sua aquisição, garantindo assim, a liquidez de seu crédito e
conseqüentes obrigações. 5 - A mora do requerido está com-
provada pela apresentação formal do titulo vencido à pro-

testo, conforme faz certo os Instrumentos de protesto emanexo, (documentos: 3A, 4A, 5A, 6A, 7A). Face ao exposto, res
peitosamente, requer a V. Exa. se digne de: A -Conceder,
LIMINARMENTE, a busca e apreensão do bem acima des-crlto mediante a expedição dé carta precatória itlnerante,
na forma do art. 204, do C.P.C. e a entrega do bem a reque-rente. B - Seja o requerido citado dos termos da presente,para que conteste querendo, no prazo legal.C - Contestada ounão a presente, e não purgada a mora, requer a V. Exa. a
procedência total do feito, consolidando a propriedade darequerente sôbre o referido bem; autorizando a sua venda
extra-judiclal, ficando ainda, o requerido na responsabill-
dade Integral de sua divida e conseqüentes despesas, caso o
preço obtido na venda, for Insuficiente para sua liquidação.
Finalmente, a condenação do requerido nas custas proces-suais, Juros da mora, despesas de protesto e honorários
advocatlcios, na base usual de 20% sobre ¦ valor da ação.Prova-se o alegado pelos documentos inclusos. Dá-se a pre-sente o valor de Cri 27.545,76. P. e E. Deferimento. Curlílba28 de Julho de 1975. (as.) Luiz Antonio Peralta -av. 5613
Pr. - CPF - 027 299119.". - AUTO DE BUSCA E APREEN-
SAO DE FLS. 40: "Auto de Busca e apreensão - Aos dois
dias do mês de setembro de mil novecentos e setenta e cinco
em cumprimento ao mandado de busca e apreensão
extraído dos autos de n» 336/75 e sua respeitável assinatura
diligenciamos nesta cidade e sendo ai procedemos a
apreensão do veiculo descriminado no presente mandado
com as seguintes características: Um caminhão marca
Dodge - P-700, ano de fabricação 1973, côr Azul Pavão, chás-
sis n? T.004570, o que logo após depositamos o mesmo em
mãos da requerente através de seu representante legal, e
para constar lavramos o presente auto pelo qual reparta-
mos e damos fé. (as.) Ilegíveis - Oficiais de Justiça - (as.)Ilegível - Depositário. - DESPACHO DE FLS. 45 - verso:"Expeça-se edital de citação com o prazo de vinte (20) dias,
aflxando-se no lugar de costume e publicando por uma (1)vêz no órgão oficial e por duas (2) vezes em fornal local.
Intlme-se. Ctba. 23/10/75. (as.) Carlos Raitani - Juiz de
Direito". E, assim, mandou passar o presente edital com o
prazo de vinte (20) dias, aflxando-se no lugar de costume e
publicando-se por uma (1) vêz no órgão Oficial do Estado e
por duas (2) vezes em Jornal local pelo que fica citadoOVIDIO STIEVEN, presumlndo-se que a não contestação
do" presente, presumlr-se-á aceitos como verdadeiros os
fatos articulados pela autora. Dado e passado nesta cidade
e comarca de Curitiba, Capital do Estado do Paraná, aos
trinta dias do mês de outubro do ano de mil novecentos esetenta e cinco. Eu, as.) Edison -.Loyòla Antunes.,,
Escrivão, o flz datllogrãTar e Subscrevi.-

— CARLOS RAITANI —
JUIZ DE DIREITO

Neste sábado,venha dirigir
ypn Alfa Romeo
2.300
em Irmãos GuBn.
'tantâo 

de vendas até as 18 horas
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si)sleme

Só assim você poderá senti-lo na intimidade. Seu equilíbrio.
Sua aderência à pista. Sua estabilidade.

O único carro brasileiro dotado de freios a disco nas
quatro rodas, com modulador de frenagem.

Em Irmãos Gulin você conhecerá
um Alfa Romeo de corpo e alma na segurança,

no conforto, no desempenho, no luxo e também
na economia.

Tudo isso além da assistência técnica mais eficiente
até hoje dispensada a um carro nacional.

Um carro que pode se dar ao luxo de ser econômico.

Irmãos Gulin LHa.
ULIN Revendedor FNM

Av. Munhoz da Rocha, 8Ô3
Curitiba - Pr. - Fone: 23-0181
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Morreu o menino
operado do coração
com técnica nova

PORTLAND, OREGON, — Um menino de 11
meses, internado no Centro de Ciências Médicas da
Universidade do Oregon, morreu ontem, algumas
horas depois que os médicos anunciaram que fora
submetido com sucesso a uma nova técnica para
inverter os principais vasos do coração.

A operação fora realizada no dia 23 de outubro
em Dustin Spoòner. de 53 semanas de vida. Os mé-
dicos esperavam que o sucesso da intervenção em
Dustin abrisse caminho para operações semelhan-
tes destinadas a corrigir deformações anatômicas
congênitas, quê afetam milhares de crianças por
ano.

O Centro informou que ainda não foi determi-
nada a causa da morte da criança. Ao dar a infor-
mação. o médico Albert Starr, responsável pela
operação, dissera que esperava dar alta a Dustin no
prazo de cinco ou seis dias.

ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DOS TRANSPORTES

Aviso N.° 01/75 SiTR
SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

EDITAL DE CONCORRÊNCIA
N' 01/75-SETR

A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DO
ESTADO DO PARANÁ, torna público, para conhe-
cimento dos interesados, que fará realizar às 15:00
horas do dia 21 de novembro de 1975, no Auditório
localizado no 1? andar do Edifício Sede do DER/PR,
à Avenida Iguaçu n» 420, nesta Capital, licitação paraseleção de empresa de consultoria para a realização
de serviços referentes à Definição de uma Rede Bá-
sica de 3.000 (três mil) quilômetros de Estradas Ali-
mentadoras e 2.000 (dois mil) quilômetros de Estra-
das Vicinais e Avaliação Técnico-Econômica de
2.000 (dois mil) quilômetros de Estradas Alimentado-
ras e j .500 (mil e quinhentos) quilômetros de Estra-
das Vicinais.

Esclarece, outrossim, que o Edital e seus ANE-
XOS serão fornecidos aos interessados pela COMIS-
SAO DE CONCORRÊNCIA na Secretaria dos
Transportes, 2» andar do Edifício Sede do DER/PR,
a partir de 06 de novembro de 1975.

Curitiba, 05 de novembro de 1975
Osiris Stenghel Guimarães
Secretário de Estado dos Transportes

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DOS TRANSPORTES

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE
PRAZO DO EDITAL 03/75

O Diretor do Departamento Aeroviário
da Secretaria dos Transportes, torna público
para conhecimento dos interessados, quefica prorrogado para o dia 11/11/1975 às
15:00 horas o prazo da "Concorrência" 

paraa execução dos serviços de terraplenagem do
novo Aeroporto de Cascavel. O local será
nas dependências do Departamento Aero-
viário, à Avenida Iguaçu, n? 420 - 2? andar,
de acordo com o Edital nr. 03/75 que será
fornecido aos interessados na Sede do refe-
rido Departamento.

Curitiba, 03 de novembro de 1975
a) EDMUNDO EGG JÚNIORDiretor do Deparlamento

Aeroviário
VISTO

a) OSIRIS STENGHEL GUIMARÃES
Secretário de Estado

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL

DE ESTRADAS DE RODAGEM
CONCORRÊNCIA - EDITAL N' 133/75

AVISO
n„; °m D.eP.art?m.-nt? Nacional de Estradas de Rodagem, aular-quia do Ministério dos Transportes, torna público para conheci-mento de quantos possam se interessar, que fará realizar Concor-rência, em data de 2 (dois) do mês de dezembro de 1975, às 15 00
vZV' n?1aiU1ct0r'J0 desta aularquia, situado à Avenida PresidenteVargas, 534, 3* andar, no Estado do Rio de Janeiro/RJ, para servi:ços de Conservação, conforme relação abaixo:

Concorrência sv 1
RODOVIA : BR-116/PR
TRECHO : Divisa SP/PR — Divisa PR/SCSUBTRECHO : Curitlba (km 0) — Rio Negro (km 105,5)Concorrência n» 2
RODOVIA : BR-277/PR
TRECHO : Ponta Grossa — Foz do IguaçuSUBTRECHO : Rio Cachoeirinha (km 165,5) — Rio das. , Cobras (km 285,5)Concorrência n» 3
RODOVIA : BR-277/PR
TRECHO : Ponta Grossa — Foz do IguaçuSUBTRECHO : Rio das Cobras (km 285,5) — Guaraniaçu

(km 366).
Concorrência n? 4
RODOVIA : BR-277/PR e BR-469/PRTRECHO : Ponta Grossa — Foz do Iguaçu — Cataratas
SUBTRECHO : Medianeirá — (km 480) — Foz do Iguaçu

(km 540) e do km 0 ao km 28,9 (cataratas)
sendo o km 0 cm Foz do Iguaçu.

Concorrência n» 5
RODOVIA: BR-376/PR
TRECHO : Curitiba — (km 0) — Divisa PR/SC) (km 33)SUBTRECHO : km 10 (S. José dos Pinhais) ao km 83.
O Edital referente aos serviços, sob o n» 133/75, poderá seradquirido pelas firmas interessadas, na Seção de Expedição doDNER, à Rua General Bruce, 62/RJ.
Rio de Janeiro, 29 de outubro de 1975

a) ENG» SALVAN BORBOREMA DA SILVA
Chefe do Grupo Executivo de
Concorrências.

Hassan recua da marcha
evitando choque armado

TARFAYA, MARROCOS, 6 (UPI) — O rei Hassan
II do Marrocos disse.ontem.que sua "marcha 

pacífi-
fica" sobre o Saara Espanhol terá início hoje, como
estava marcado, apesar da ameaça de guerra. Fon-
tes do governo marroquino informaram que a mar-
cha não avançará até muito longe, a fim de não se
tornar um desafio às tropas espanholas que defen-
dem o território.

Hassan abandonou seu plano inicial de liderar
pessoalmente a marcha de 350 mil homens, mulhe-
res e crianças que atualmente se concentram na
fronteira entre seu pais e o Saara espanhol. "Nós
gostaríamos, querido povo, de liderar esta marcha.
Porém o dever de um lider é permanecer no posto
de comando", disse ele em discurso transmitido à
nação por uma cadeia de televisão.

Ele disse, também, que o Exército estava
preparado para proteger os participantes da mar-
cha contra forças contrárias a ela.

A decisão de Hassan de reduzir a marcha pode-rá levar a acusações de recuo, porém evitou a possi-bilidade de uma guerra com a Espanha e possível-mente com a vizinha Argélia.

Estes dois paises se opõem à tomada do territó-
rio pelo Marrocos, mostranclo-se favoráveis a um
plebiscito entre os 80 mil habitantes do Saara espa-
nhol, para que eles manifestem o que desejam paraseu futuro."Amanhã cruzaremos a fronteira, dando inicio
a Nossa marcha", disse Hassan, sem explicar a dis-
tância que será percorrida.

Informações provenientes de El Aiun, Capital
do Saara espanhol,, dizem que forças da Legião
Estrangeira Espanhola e outras unidades do Exér-
cito organizaram uma linha de defesa a 25 quilôme-tros ao Sul da fronteira.

Hassan declarou: "Se' vocês encontrarem
algum espanhol, cumprimente-o, porque se nós
quiséssemos lutar contra a Espanha, não teríamos
enviado civis". .

Porém, aparentemente referindo-se à possibili-

dade de tentativas da Argélia ou de guerrilheiros da
frente para a independência do Saara de interromper
a marcha, Hassan afirmou: "Se vocês forem ataca-
dos por alguém que não seja espanhol, esteja
seguro, meu querido povo, que o bravo Exército
saberá' como salvá-lo".

Uma fonte do governo espanhol disse ontem:"Acredito 
que tudo esteja claro. Nós deixamos uma

região livre onde eles podem marchar, se quiserem.
Porém, se atingirem nossas linhas de defesa, qual-
quer tentativa para cruza-la será arriscada".

Os gritos quase histéricos de aplauso ao rei e à
sua determinação de tomar o Saara espanhol
deram lugar agora ao canto de canções folclóricas
árabes nos acampamentos onde os manifestantes
aguardam ordens. Vários voluntários declararam
que se o rei dissesse que deveriam voltar para suas
casas, eles fariam isso sem reclamr.

Os problemas de abastecimento parecem ter
sido resolvidos. Homens e mulheres de todas as
cores e idades se misturam uns com os outros para
fazer pão ou rayef - uma comida árabe.

À noite, os campos, divididos de acordo com as
províncias e separados por fileiras de pedras, tor-
nam-se um mar de luzes de onde se eleva o canto
das músicas folclóricas.

Espanha e Argélia ameaçaram usar a força
para interromper a marcha de Hassan e seus 350
mil voluntários sobre o território do Saara espa-
nhol, situado ao Norte da África que é rico em fosfa-
tos.

Hassan enviou novos emissários a Madri e Argel
no inicio da semana, mas os dois paises rejeitaram
seu gesto e disseram que apoiam a resolução das
Nações Unidas para a autodeterminação da popula-
ção do território. O Marrocos até agora se opôs fir-
memente ao plebiscito.

Fontes governamentais marroquinas informa-
ram que a marcha simbólica penetrará apenas
alguns quilômetros além da fronteira, que fica 25
quilômetros ao Sul de Tarfya, onde a multidão está
concentrada.

Portugal: Novo golpe
esquerdista anunciado
LISBOA (UPI) — O jornal portu-

guês 
"Expresso" informou ontem.que

altos oficiais do país consideram ínevi-
tável uma tentativa de golpe por parte
de forças ligadas aos comunistas.

Um jornal controlado pelos
comunistas qualificou como uma pro-
vocação a viagem que o embaixador
norte americano Frank Carlucci está
fazendo à conservadora região Norte
de Portugal.

Enquanto isso, três oytras bom-
bas explodiram contra alvos esquer-
distas.em todo o pais,e uma epidemia
de cólera surgiu na região central de
Portugal.

Duas manifestações estavam
marcadas para ontem à noite em Lis-
boa. organizadas por soldados radi-
cais e por trabalhadores anticomunis-
tas de jornais.

Em mais um golpe à sempre cres-
cente crise portuguesa, os trabalhado-
res esquerdistas da Companhia Tele-
fônica ocuparam o correio central de
Lisboa exigindo o afastamento ime-
diato de cinco ex-administradores, por
supostas conexões direitistas.

A comissão política do poderoso
Conselho da Revolução reuniu-se para
discutir a crise. A comissão é inte-
grada pelo presidente Francisco da
Costa Gomes e pelos comandantes do
Exército. Marinha, Força Aérea e For-
ças de Segurança Militar.

Segundo o jornal "Expresso",
vários membros centristas do Conse-
lho Revolucionário teriam dito: "Pa-
rece inevitável que as forças políticas
e militares associadas, ainda que tem-
porariamente, ao partido comunista,'realizem manobras em direção a um
golpe, nesta fase particularmente
tensa da vida política".

Esta foi a mais recente manobra

de uma guerra de comunicados e
informações da imprensa, que recen-
temente publicou acusações, divulga-
das em um jornal controlado pelos
comunistas, de que as manobras mili-
tares a serem realizadas este mês
poderiam ser usadas como um pre-
teto para um golpe de direita.

O Exército criticou esta noticia,
chamando-a de "alarmista", 

porém as
Forças de Segurança Militar (Copcon)
decidiram adiar indefinidamente as
manobras planejadas para terem ini-
cio na segunda semana de novembro.

O jornal controlado pelos comu-
nistas "Diário de Notícias" afirmou
que a viagem de cinco dias de Carlucci
ao Norte do pais era uma provocação."Gostaríamos de saber, por exem-
pio, se o embaiador de Portugal nos
Estados Unidos, no momento em que
ele diplomaticamente desejasse,
poderia visitar o Pentágono, conferen-
ciar com o prefeito de Nova York ou
reunir-se com comandantes militares,
especialmente na Região Militar do
Norte dos Estados Unidos", disse o
jornal."A visita de Carlucci ao Norte do
pais nesta hora de crise é, no mínimo,
uma provocação", afirmou o "Diário
de Noticias".

Bombas explodiram nos carros de
esquerdistas nas cidades do Porto e
Vila Nova de Gaia, ao Norte, e Évora,
ao Sul do país.

Médicos e enfermeiros na região
central de Portugal lutam para contro-
lar uma epidemia de cólera que se
espalha lentamente e já matou oito
pessoas, levando à hospitalização
quase 900.

A epidemia foi causada por maris-
cos provenientes do rio Mondego, no
centro do país, e enviados para uma
grande área de Portugal.

Política exterior dos
EUA desagrada â China

lA/ACUIMOTAM /l ir»i\ /-»._ #-» wi.-o.nrimoii-^mmlp+rA To^rt Ucl-a^..WASHINGTON, (UPI) — Graves
divergências com a China, sobre a
politica norte-americana de distensão
com a União Soviética, fizeram com
que o presidente dos Estados Unidos,
Gerald Ford, reduzisse a duração de
sua próxima visita a Pequim, de seis
para quatro dias, segundo informa-
ram fontes da Casa Branca.

Os detalhes da viagem ainda
estão sendo discutidos por Pequim e
Washington, segundo as fontes.
Porém uma coisa é certa: Se os chine-
ses retirarem sua promessa de queFord será recebido pelo lider chinês
Mao Tse-Tung, a visita será cancelada.

Contudo, as fontes disseram queFord prossegue com os planos de
visita, que será realizada, provável-mente, no fim deste mes, embora a
data exata ainda não tenha sido
fixada.

A viagem de Ford foi ajustada na
viagem feita a China, em dezembro do
ano passado,pelo secretário de Estado
Henry Kissinger.

Porém a boa-vontade que havia
na ocasião já não existe. Segundo
várias fontes governamentais e diplo-
máticas, isto foi o que aconteceu:— Mao e seus assistentes, inclu-
sive o primeiro-ministro Chu-En-Lai e

o vice-primeiro-ministro Teng Hsiao
Ping, foram pressionados por facções
esquerdistas e direitistas .que se
opõem aos esforços norte-americanos
para uma distensão com Moscou.

Pequim iniciou seus ataques
contra os Estados Unidos em questões
como a permissão è Companhia de
Dança do Tibete para se apresentar
nos Estados Unidos.

No mes passado, na China, Kis-
singer notou que os chineses, se mos-
traram pouco delicados. Desde o
brinde durante o banquete de boas-
vindas até sua entrevista com Mao, os
chineses demonstraram seu aborreci-
mento para com as relações soviéti-
co-norte-americanas.

Kissinger deixou Pequim sem
que tivesse sido feixada a data deci-
siva para a visita de Ford.

Washington, irritado pela ati-
tude da China, decidiu reduzir a
importância da viagem de Ford,
incluindo escalas na Indonésia e nas
Filipinas.

Os chineses, por sua vez, come-
çaram a definir os acordos. Os nor-
te-americanos. acreditando que as
datas iriam ser fixadas brevemente,
enviaram a Pequim propostas para os
dias da visita, na ultima sexta-feira.

CAPTORES DE
HERREMA NÃO
SE ENTREGAM

MONASTEREVIN. —
IRLANDA, (UPI) — A
seqüestradora do indus-
trial holandês Tiede
Herrema, que até hoje
havia demonstrado pos-
suir forte personalidade,
poderia estar pensando
ern suicídio como um
meio de por fim ao
cerco policial organi-
zado para resgatar
Herrema, segundo dis-
seram as autoridades
irlandesas.

O som de soluços pro-
cedente do vigiado
quarto da casa de dois
andares de Monastere-
vin, pequena cidade da
Irlanda, parece mostrar
que os dois seqüestrado-
res do rico industrial
holandês, especial-
mente a jovem Míriam
Coyle, poderiam estar
cedendo ao esforço e ao
cansaço de 16 dias de
resistência em seu sujo

e mau-cheiroso refugio.
Os detetives que utili-

zam aparelhos detecto-
res de sons e os vizinhos
da casa escutaram
claramente a seqüestra-
dora soluçar e chorar

. por longos momentos. A
policia escutou-a gritar:"que vamos fazer?"

Este foi o primeiro
indicio de que a jovem
de 19 anos e seu cum-
plice Eddie Gallagher,
que seqüestraram
Herrema no dia tres de
outubro nas proximida-
des de sua casa em
Limerick, poderiam
estar cedendo ante a
pressão que vem sendo
mantida pelos soldados e
policiais que os cercam.

Gallagher, Miriam
Coyle e Herrema,. de 52
anos e diretor de uma
companhia holandesa
de aço, estão refugiados
em um pequeno quarto
do segundo andar da
casa desde o dia 21 de
outubro.

Um porta-voz da Poli-
cia disse que as condi-
ções de seu refúgio "de-
vem ser agora muito
incomodas".

Algumas fontes afir-
maram que Miriam
Coyle — conhecida
como gatilho alegre por
sua tendência a recorrer
às armas, a ponto de
haver uma vez amea-
çado disparar contra
Gallagher se ele resol-
vesse se entregar e que
aparentamente atirou
contra a mão de um
detetive que tentava
entrar na casa por uma
janela traseira — pode-
ria se suicidar antes de
enfrentar ra sentença
que a espera por suas
ações que a manteria
na prisão durante toda a
sua juventude.

Paraguai aguarda
visita de Geisel
dia 4 de dezembro

ASSUNÇÃO, (UPI) — O presidente Ernesto Gei-
sei chegará a Assunção no próximo dia quatro de
dezembro, para uma visita de dois dias, segundo

.informou uma fonte diplomática.
A visita de Geisel ao Paraguai foi anunciada há

duas semanas mas até agora não se havia infor-
mado a data em que seria realizada, embora ver-
soes preliminares apontassem o dia dois de
dezembro.

Para organizar o programa de solenidades a
serem cumpridas pelo presidente, chegarão hoje a
Assunção o chefe do Protocolo da Presidência e da
Chancelaria Brasileira.

O encontro entre Geisel e o seu colega do Para-
guai, general Alfredo Stroessner, será o terceiro
de ambos.

Em maio de 1974, os dois chefes de Estado reu-
niram-se em Foz do Iguaçu e Puerto Stroeesner, com
a finalidade de criar a empresa binacional de Itaipu,
encarregada da construção da hidrelétrica do
mesmo nome.

Stroessner e Geisel voltaram a se entrevistar
em março deste ano, na cidade de Campo Grande.

As fontes dão conta de que Geisel viajará em
companhia do chanceler Antonio Azeredo da Sil-
veira, do ministro das Minas e Energia Shigeaki Ueki
e do presidente da Itaipu, José Costa Cavalcante.
' 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA GERAL

DELEGACIA DO MINISTÉRIO DA
FAZENDA NO PARANÁ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL
TOMADA DE PREÇOS N* 11/75.

A Comissão de Licitação da Delegacia do Minis-
tério da Fazenda no Paraná, torna público, que às
15:00 (quinze) horas do dia 21 de novembro de 1975,
no 6? andar — sala 608 do Edifício Sede dos Órgãos
do Ministério da Fazenda em Curitiba-Pr., receberá
propostas para a execução de serviço de levanta-
mento topográfico cadastral e a confecção das res-
pectivas plantas para o trecho compreendido entre a
divisa dos terrenos de Arnaldo Alves de Camargo
(Jardim Flamingo), em Matinhos até a Praia de
Leste, no Município de Paranaguá-Pr, conforme
consta no Edital de Tomada de Preços n» 11/75, queacha-se afixado desde o dia 05 de novembro de 1975,
no Quadro de Editais, no saguão do Edifício.

Os interessados deverão procurar o referido Edi-
tal no endereço' acima indicado, diariamente das
13:00 às 16:30 horas.

Curitiba, 05 de novembro de 1975.
a) Antônio de Pádua Soares Bicudo
s_ Presidente da Comissão

ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL

Aviso 02/75
VENDA DE VEÍCULOS USADOS

O diretor geral do Departamento Estadual de
Administração de Material, no uso de suas atribui-
ções, torna público, para conhecimento dos interessa-
dos. aue se encontra aherta a Concorrência n» 02/75,através o Edital n» 02 75„ publicado no Diário Oficialdo Estado n» 168, de 31/10/75, pág. 7, para aliena-
ção, por venda, de veículos usados, considerados
inserviveis ao uso do Serviço Público Estadual.

A abertura das propostas ocorrerá às 14 horas
do dia 18 de novembro em curso.

Os formulários para a cotação de preços e outros
esclarecimentos poderão ser obtidos na Divisão de
Julgamento e Concorrências do DEAM, à Praça
Carlos Gomes, n? 386, das 8,30 às 11 horas e das
13,30 às 18 horas.

Curitiba, 3 de novembro de 1.975.
a) CELSO FIGUEIREDO FREIRE

*" Diretor Geral .,
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COMARCA ÜE CURITIBA

1. ° Ofício de Protesto de Títulos
EDITAL DE INTIMAÇÃO

ui„JFo1,C0 »r?m;se o?e8t? 0,,c,° 8,t0 à Rua Marechal
M*Í2 fu'?040' ^.sobreloja, nesta Capital, para pro-testo, os títulos abaixo discriminados, de responsabUI-

™f-dwu A°íe8Aa,??«r>,r relacionados:
TB-SKWlínnnif-8 AMERICANAS J.H. - (CGC.íb.rjüb.783/0001) sacada - duplicata de fatura, sacada porAlvorada Ind. de Artefatos Plásticos Ltda de CrS 1.380,40VenCA^Sm,1IJ?;75 Por faIta de aceite.
n«nnMí£»HAL R°MANOW. - (CPF. 147.156.279) emitente -
SSI^a Promissórias à favor de Financiadora Wolks-
97$f7dS/97 ío *?,-,$%%Cada UItla VeI1Clda em 27-10-74,
mento fáfá' -°1-75 e 27-02-75 Por falta de paga"
fPnt^nTn?nNí° Ri TO * <-c™'• 089.037.94915) emi-
rn %m?nn v^0m,lssórIa,!íavor de: sllvlno Slmlonato de:

ÍNTTr.VÍnTDÍaT£m í5-06-™ por falta de pagamento.ANITO FIRMINO SARTORI. - emitente - nota pro-

mento 
9,0° (saIdo> vencida à vista por falta de paga-

dunltáVIniS FREDERICO LAUBE. - comprador -
d^rrffiqq iQía,Ura4 sacada por Engerson do BrasU S/A.de. Cri 6993 vencida em 28.fo.75 por falta de pagamento.
(Crr^*2$W£JAX DE SECOS E MOLHADOS LTDA. -
£ R^nlnrniWM), en#ente - nota promissória à favor
SSmSÍS. iía« S/A- dfl: CrI 2C,-°00.00 vencida em 08.10.75por falta de pagamento.
dP Hpmi^.V? a S°ÀJ*.?mU,ente"nota promissória à favor
dl- CV? n«SõA- Crédlt°. Financiamento e Investimentos
pagamento3,28venclda na apresentação por falta de

,5ÍHf BRAS. DE GUIAS LTDA. - (CGC.
niiT,í-« a1 d ' s.ac„ada ¦ duplicata de fatura, sacada por
pres Dor0fK' S/A de: írI 785'40 (sald°> vencIda c/8'pres. por falta de pagamento
cal/dP ShÍ£° LUÍPE MOLINER. - comprador - dupli-
vencida PmiaQ ?nC4da po/ Punha & cla- L»da de CrJ Wflfvencida em 19.10.75 por fa ta de pagamento - Reproduzi-
SK^V™* sal?° com Incorreçõls no 

"mal 
de 04.11.75

PnrJanTreç.ôJ-s d0 PróPrl° edital.
DonsAv^u „ÍSr S,do P°!s,vel encontrar os referidos res-
SSS*^Í ' pel° Presente os Intimo para todos os «ns
atPndMn l°nZeatt? tempo' os cientifico de que se não for
pectlvos S&3S& 

"° prM0 ,ega1' serà0 la™dos 09 reS'
Curitiba 05 de novembro de 1975.a) WILSON MARAVALHAS /
OFICIAL, /

1
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ZAIRE

KINSHASA 
- A República do Zaire colocou

suas tropas em estado de alerta ao longo da fron-
feira com Cabinda, depois de circularem versões
He que tropas do vizinho Congo-Brazzaville esta-
riam entrando em grandes quantidades em
Cablhcla; segundo informou um porta-voz militar
60 

^'medida foi adotada depois que a agência
nficial de noticias do Zaire informou que refueia-
dós da região fronteiriça disseram que tropas
roneolesas estavam entrando em Cabinda, em
Mande número".B 

Administrativamente Cabinda faz parte de
Aneola, a colônia africana portuguesa que deverá"'nhar sua independência no dia 11 deste mês
rabinda está separada do resto de Angola por
uma faixa de território do Zaire, o que dá este país
uma saída ao Atlântico no estuário do rio Congo

A recente descoberta de ricos depósitos de
?etróleo nas costas de Cabinda provocou rivali-
dade entre os seus dois paises vizinhos.

SALT

GENEBRA — Representantes dos Estados
Unidos e da União Soviética reuniram-se durante
cerca de duas horas,,a fim de negociar um Tra-
tado de Limitação de Armas Estratégicas (SALT),
embora sem conseguir maiores progressos.

A sessão de ontem foi a de número 132 desde
que a nova série de discussões teve início em 21
He novembro de 1972. A próxima reunião está
programada para o próximo dia 12.

Como é habitual, nenhuma das partes inte-
ressadas fez comentário algum sobre o tratado
Contudo, observadores diplomáticos disseram
que seria praticamente impossível completar um
novo tratado sobre desarmamento antes do fim
do ano.

0 presidente dos Estados Unidos, Geraid
Ford, e o secretário geral do Partido Comunista
Soviético, Leonid Brejnev, decidiram em seu
encontro de cúpula de dezembro do ano passado,
em Vladivostok, fixar como prazo o fim de 1975
para estabelecer um novo tratado, que seria assi-
nado por Brejnev em Washington.

A viagem do dirigente soviético aos Estados
Unidos foi adiada.até o próximo ano.

SOS
VALPARAISO — Um navio mercante de ban-

deira ignorada lançou um pedido de socorro
informando estar afundando na costa Norte do
Chile, na altura de Huasco, informaram as autori-
dades navais."

0 aviso foi recebido durante a manhã de
ontem pela Primeira Zona Naval sediada em Vai-
paraíso. O petroleiro Beagle. da Marinha chilena,
foi enviado para socorrer o navio em perigo.

Segundo a informação, o navio é o Melissa
Anne, de 85 pés de comprimento, mas são desço-
nhecidos seus antecedentes e os motivos do aci-
v^Ü! upiJ

SERVIÇO PUBLICO
FEDERAL

M.A. - INCRA
SECRETARIA DE PESSOAL

EDITAL N.° 71/75
O INCRA, através da Secretaria de Pessoal,

comunica aos servidores da clientela originária CLT,
que fará realizar provas de desempenho, no dia 8 de
noyembro/75, às 9:00 horas, das categorias funcio-
nais abaixo relacionadas, nos seguintes locais:
GEÓGRAFO
Rio de Janeiro/RJ — Rua Santo Amaro, 28Recife/PE — Av. Cons. Rosa e Silva, 950.
GEÓLOGO
Rio de Janeiro/RJ — Rua Santo Amaro, 28.

AGENTE DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
(CALCULISTA)
Rio de Janeiro/RJ — Rua Santo Amaro, 28üiasiha/DF — Edifício Venancio II, 5? andarKecife/PE — Av. Cons. Rosa e Silva, 950.
ARTÍFICE DE AERONÁUTICA
Rio de Janeiro/RJ — Rua Santo Amaro, 28
TÉCNICO EM CADASTRO RURAL
Brasília/DF — Edifício Venancio II — 5» andarHelem/PA — Travessa Curió, s/n?
^ortaleza/CE — Av. Rui Barbosa, 1246recife/PE — Av. Cons. Rosa e Silva, 950
^çiama/GO — Av. Araguaia, 207
^ vador/BA — Av. Portugal, 11—4? andar«o Horizonte/MG — ESAF/MG — Rua Goiás,'5I - 10? andarK'o de Janeiro/RJ — Rua Araújo Porto Alegre, 70~ 5' andar
Mo Paulo/SP — Alameda Barros, 917
^uritjba/pR _ Rua Desembargador Mota, 2791
p'°r"anA0P°lis/SC — Felipe Schmidt, 85rorto Alegre/RS — Av. Borges de Medeiros, 55 —" andar
Mo Luiz/M A — Av. Dr. Silva Maia, 164 — Centro""anaus/AM — Estrada do Aleixo, km 95.

rFaInte de ativh>ades AGROPECUA-
Belé

AflitosRM?a£ - Travessa Curió, s/n?
O. Xt/. PE — Av. Cons. Rosa e Silva, 950 —
Sak,tnHla/%° ~ Av* Araguaia, 207MIvador/BA - Av. Portugal, 11-4? andar
C irii-E Ja"eiro/RJ — Rua Santo Amaro, 28
Flnri -/PR — Rua Desembargador Motta, 2791'orianopolis/sc - Rua Felipe Schmidt, 85 -andar 1?

^a £legre/RS — Av. Borges de Medeiros, 55 —
andar

Ma°n!rUÍZ/1VIA — Av. Dr. Silva Maia, 164
Bttinr^Ã4 ~ Estrada do Aleixo, km 95«Miia/DF — Eifício Venancio II, 5? andar.
nas sIh~ |ylaiores esclarecimentos serão prestados
n0 ç • s Co°rdenadorias Regionais do órgão,
Seler5rViÇ0 de Aperfeiçoamento, Recrutamento e
Venan • ,Secretaria de Pessoal, em Brasilia, Edifício
Santn À° U — 5? andar; no Rio de Janeiro à ruaunio Amaro, n? 28.

AFONSO AUGUSTO DE MORAIS
Secretário de Pessoal

Argentina envolta em
outra crise política

BUENOS AIRES (UPI)- A atmos-Terá politica na Argentina registrouontem níveis de grande tensão, como
presságio do fim de uma etapa histó-rica na vida do pais.Esta etapa parece ser a do acos-sado governo da presidente Mariatstela Martinez de Peron, que, emmais de 16 meses de poder, não con-seguiu encontrar uma formula paratirar o pais do abismo econômico,
político e social em que se precipitou.Até os jornais peronistas falaram
abertamente na possbilidade de um
golpe militar, no caso de não seencontrar "com urgência" uma "solu-
Çao politica" para o pais.O que se pretende é que a presi-dente, doente nestes dias, deixe o
poder temporária ou definitivamente,
ae livre e expontânea vontade ou porforça de um julgamento politico re-
lampago, que seria realizado peloCongresso.

Se os técnicos do peronismo naimprensa falam sobre uma impressão
generalizada de que a solução do
problema surgiria no âmbito do Con-
gresso e que "esta solução não vai
demorar muito", isto significa que o
panorama deve ser suficientemente
complexo para se adiantar a possibili-dade de um golpe de Estado.

O veterano dirigente sindical
Lorenzo Miguel — observa-se — reco-
mendou no domingo a Isabilita quedeixe o governo, para o bem do pero-nismo. O fato teria provocado uma
reação violenta da presidente, desgos-
tos este que estaria na origem da crise
de figado que a mantém internada em
uma clinica de Buenos Aires.

Miguel — que até a semana pas-sacia era um dos mais ferrenhos diri-
gentes "verticalistas". isto é. interes-
sados na preservação da posição de
Isabelita. a qualquer custo, uniu-se
portanto aos opositores cla presidente,
uma vez que. no seu entender, Isabe-
lita já não teria condições de gover-
nar.

Simultaneamente, um grande
coro de vozes da oposição e dos pró-
prios partidos da coligação justicia-
lista levanta-se para exigir a renuncia
da presidente, sua deposição por força
de um julgamento político ou um
longo afastamento sob licença mé-
dica.

Como se não bastasse, multipli-
cam-se as ações judiciais: que objeti-
vam esclarecer irregularidades no
manejo dos recursos do Ministério do
Bem-Estar Social, o chamado "Minis-
tério do Povo" em que o ex-homem
forte do governo, José Lopez Rega edi-
ficou o seu poderio politico.

Os verticalistas, aparentemente
em minoria, mostram-se irredutíveis
ao pedir a presidente que se mante-
nha em seu posto. Entretanto, parece
que vão perdendo força aos poucos,
tudo isto dentro de um processo
demasiado fluido e instável...

Especula-se também que os verti-
calistas tenham sugerido a Isabelita
que afaste os seus ministros e chefes
militares, fato que poderia constituir
um ato de precipitação de uma crise
totalmente incontrolavel, em vista das
reações contrarias que certamente
provocaria nos quadros militares.

As Forças Armadas informaram
que não são peronistas e desejam que
tanto o governo quanto os dirigentes
políticos, sindicais e de outros núcleos
do poder civil esgotem todos os recur-
sos legais e constitucionais para que a
marcha do pais não se detenha e para
que a subversão da esquerda — o prin-
cipal problema que enfrenta o país —
não venha a se beneficiar de uma
falha do poder executivo."Se não há crise politica haverá
crise militar", assim resumiu esta
semana o problema argentino um
comentarista político.

Na opinião da grande maioria dos
argentinos, a frase reflete bem o deli-
cado momento atual.

Franco está vivendo
com um rim artificial

Por Thomas Cheatham
MADRI,(UPI) — Os médicos come-

cearam a usar, ontem, à noite, um rim
artificial no generalissimo Francisco
Franco, cujo corpo está sendo len -
tamente envenenado pela paralisação
do seu aparelho urinário. Ao mesmo
tempo, os médicos se preparam para
uma crise de pulmões, que poderia
significar a morte do chefe de Estado
espanhol.

Fontes do Palácio de El Pardo
revelaram que Franco cujo peso caiu
para apenas 44 quilos nos últimos
dias, está sofrendo fortes dores e que
seu estado é desesperador. Obede-
cendo a um de seus últimos desejos,
os médicos não aplicaram qualquer
sedativo ou analgésico para aliviar as
dores, uma vez que Franco pediu para
permanecer lúcido até o fim.

Fontes médicas acreditam que a
paralisação do aparelho urinário
indica que o corpo de Franco está
começando a rejeitar as grandes
quantidades de sangue proveniente
das transfusões realizadas antes e
durante a intervenção cirúrgica da
noite de segunda-feira, em que os mé-
dicos conseguiram deter uma forte
hemorragia interna.

Um boletim médico distribuído na
noite de ontem indica que o problema
dos rins, a formação de coágulos san-
guineos na sua perna esquerda e a
continua acumulação de fluido na
cavidade abdominal são os problemas
mais sérios que ameaçam o acaudilho.
O documento confirma que o estado
de Franco é desesperador.

Fontes do Palácio de Del Pardo
indicam que Franco está desapare-
cendo lentamente antes de ser confi-
nado no leito, no dia 17 do mes pas-
sado. Franco pesava 55 quilos - sua
altura é inferior a um metro e 60 -
agora, o seu peso passou a ser de 44
quilos, tendo perdido 10 quilos em
menos de 20 dias.

A equipe médica que cuida do

chefe de Estado espanhol foi ampliada
à noite, recebendo um vigésimo sé-
timo membro, cuja função será a de
vigiar o funcionamento dos pulmões
do generalissimo. E comum que os
pulmões de pessoas muito idosas
após uma operação cirúrgica e trans-
fusões de sangue, não consigam mais
absorver oxigênio suficiente para
manter a vida.

O boletim afirma que o aumento
da quantidade da uréia - um veneno
normalmente eliminado pelos rins -
determinou o inicio da aplicação da
diálise peritonial, ou uso do rim artifi-
ciai. Segundo a nota, o tratamento,
pelo qual o sangue do paciente passa
por um filtro e volta ao corpo, está
sendo bem tolerado.

Franco entra, assim na fase pós
operatória que. segundo os médicos,
determinariam a reação de seu corpo
à intervenção cirúrgica de segunda-
feira. Segundo fontes médicas, os dias
mais importantes desse período são o
segundo e o terceiro dias após a inter-
venção.

O boletim, distribuído às 20,30
horas afirma que o diagnóstico não foi
alterado, confirmando, dessa forma,
que o estado do generalissimo é muito
sério.

Assessores do governo espanhol
informaram que a formação de coá-
gulos na perna esquerda, tratada por
intermédio da inserção de um tubo
nos vasos sangüíneos do membro,
para reduzir a pressão poderá exigir
em alguns dias a amputação cla perna,
para evitar o aparecimento de gan-
grena.

Os informantes revelaram que a
decisão final a respeito terá que ser
tomada' pela familia, incluindo a
mulher de Franco, Carmen Polo, que
até o momento vem autorizando os
médicos a fazerem o possível para
conservar a vida do generalissimo,
mesmo quando as chances sâo ape-
nas de 100 para 1.

Trégua em Beirute tem
explosões e atentados

BEIRUTE, (UPI) — Uma onda de
seqüestros e atentados com bombas
abalou ontem a devastada Capital do
Líbano enquanto os lideres das duas
facções políticas rivais advertiam que
a trégua atual não pode durar muito e
que o Líbano será novamente cenário
de uma luta armada se não se puser
fim a estas violações.

As barricadas voltaram a ser
erguidas em alguns bairros de Beirute
após uma onda de tiroteios, seques-
tros e atentados com bombas no
subúrbio oriental e no centro de
Beirute, abalada por oito semanas de
guerra civil que já deixou um total de
1.200 mortos e três mil feridos.

Por sua vez, um porta-voz militar
afirmouque os comandos do Exército
que foram destacados como reforço
das forças de segurança interna rece-
beram ordens de "atirar contra qual-'
quer civil armado".

O toque de recolher das 20,00 às
5,00 horas continua vigorando em
Beirute e as autoridades anunciaram
punições mais severas para os viola-
dores. Contudo, as violações da trégua
prosseguem enquanto a maior partede Beirute permanecia, como tem
acontecido durante quase todo este
semestre, sob uma clima de medo e
nervosismo.

Pelos menos 20 pessoas foram
presas em várias partes da Capital,
entre elas três que foram detidas na
rua Hamra, principal artéria comer-
ciai da cidade.

VITÓRIA DOS

DEMOCRATAS

NAS ELEIÇÕES

WASHINGTON, (UPI)— Os democratas man-
tiveram seu domínio
esmagador nos gover-
nos e assembléias esta-
duais e na direção das
grandes cidades do país,
mas o republicanos
deram um susto em
seus adversários no
Estado de Mississippi e
mantiveram o controle
de algumas prefeituras.

Após a realização das
eleições de ontem nos
Estados Unidos, os
democratas continuam
a controlar os governos
de 36 Estados, contra 13
dos republicanos e um
de um independente. Os
democratas continuam
também a controlar as
prefeituras das grandes
cidades do pais, apesar
de um independente ter
ganhado surpreendente-
mente em Minneapolis.

É difícil prever as ten-
dências para as eleições
gerais de 1976 nos
resultados dos pleitos
locais realizados ontem
em várias partes do país.
mas o presidente Geraid
Ford, em nota distri-
buida pela Casa Branca,
não hesitou.em afirmar
que elas mostram que o
Partido Republicano
continua matendo uma
boa posição em todo o
país.

Os resultados indicam
que as mulheres conti-
nuam a assumir novos
postos de importância,
pois Kentucky e Missis-
sippi elegeram mulheres
para os cargos de vice-
governador. Os eleitores
de Nova York e de New
Jersey, porém, rejeita-
ram emendas às Consti-
tuições estaduais dando
direitos iguais aos
dos homens.

Cientista contra
proliferação das
usinas nucleares

SACRAMENTO, CALIFÓRNIA, (UPI) — A prolife-
ração de usinas geradoras de energia atômica enve-
nenará o mundo com resíduos radiativos e levará as
nações mais para perto da Guerra nuclear, segundo
opinam cientistas ganhadores do Prêmio Nobel.

Em declaração conjunta que apresentaram em
uma audiência na Assembléia Legislativa, o físico
Hannes Alfven e o químico Harold Urey argumenta-
ram que a expansão nuclear em grande escala e a
conseqüente produção de plutõnio tóxico "signifi-
cam uma ameaça de morte para todos nós".

Insistiram em que. as crescentes necessidades
energéticas da nação podem ser satisfeitas de
maneira mais fácil e mais barata mediante o
melhor uso da energia que já se produz atualmente.

Alfven apresentou a declaração em seu nome e
no nome de Urey, a Comissão de Energia da
Assembléia Legislativa.

A declaração dos dois cientistas continha o
mais sério ataque que já se fez até agora nas sete
audiências realizadas pelos legisladores sobre a
expansão da energia nuclear.

O assunto, que será votado na Califórnia em
junho do próximo ano, visa deter a expansão e o
uso das industrias de energia nuclear no Estado, a
menos que o Poder Legislativo se certifique que não
ofereçam perigo.

Ao mesmo tempo, visa por um fim aos limites
de risco de 560 milhões de dólares para os proprie-
tários dos reatores, em caso de acidente grave
devido aos reatores.

O documento dos dois cientistas, calorosa-
mente aplaudido por uma audiência de cerca de
200 pessoas que apoiam a iniciativa, atacou as
industrias de energia nuclear para "fins 

pacíficos"em quatro frentes.
Explicaram os cientistas que os esforços paracontrolar toneladas de resíduos radiativos tóxicos

dos reatores, especialmente do mortífero plutõnio,estão sujeitos a uma tecnologia muito complicada-e
também a erros humanos, ou seja, sujeitos a fra-
casso."A expansão da energia nuclear significa inevi-
tavelmente um mundo envenenado" - declararam.

A venda de reatores a outras nações leva a um
acesso incontrolavel das matérias primas para-fabricação de bombas.

#
BANESTADO &A.
crédito financiamento
e investimentos

Carta Patente n» 231 - CGC n« 76550748/OO0I
Rua Marechal Deodoro, 426- CuritIbo

Avenida Parana, 540 - I" andar - Londrina

J », - \. „. E" "*«nÇ«° •» diapoato na Roso lução 293da 23-7-74 a Crcular 197, d. 10-1-73, do Banco C.ntr.l do Bra.il,torna publico qua suaa taxas máxima, anuais são as saguintes:

I. - Operações da financiamento direto so consumidor arefinanei emento.

PRAZO FAIXA I, FAIXA II FAIXA III FAIXA IV FAIXA V

06  0,189363 0.I9I48S 0,195151 0,195151 0.197641
°7  0,164924 0.166977 0,170155 0,170155 0,170180
08  0,146552 0,148540 0,149880- 0,149880 0,149880
09  0,132223 0,134158 0,134272 0,134272 0,134272

10  P,!2056l 0,121398 0,121898 0.121898 0,121898
11  0,110661 0,111853 0,111853 0, li 1853 0,1113.53
12  0,T02468 0,103532 0,103532 o;103532 0,103532
'3  0,095573 0.096S38 0,og6538 0,096538 0,096538
'4  0,089697 0,090574 0,090574 0,090574 0,090574
'5  0,084635 0,085434 0,085434 0,085434 0,085434
16  0,0802-t, 0,080951 0,080951 0,080951 0,08095)
'7  0,076351 0,077017 0,077017 0,077017-- O,0770|7
18  0,072924 0,073538 0,073538 0,073538 0,073538
•9  0,069869 0,070429 0,070429 0,070429 0,070429

20-  0,06713.1 0,067652 -' 0,067652 0,067652 0,067652
21  0,064668 0,065146 0,065146 0,065146 0,065Uo

22...... 0,062437 0,062876 0,062876 0,062876 0,062876
23  0,060408 0,060814 0,060814 0,060814 0,Ú608I4

-Mi .'0rO?8?-V 0.058929 0,058929 0,05892? 0.058929

2. - Operações com recursos propr i os.
Juros e comissões do 2,68% ao môs* antecipados.

A DIRETORIA

M_
r

HOJE NO CANAL 6
iiiGRANDES ENCONTROS"
Em debate: CURITIBA E
SUA CÂMARA MUNICIPAL
APRES: JORNALISTA CLÁUDIO
MANOEL DA COSTA

LOGO APÓS 0 FUTEBOL
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RESUMO

Roteiro para
obter crédito

Quase duzentas diferentes modalidades de financia-
mentos estão descritas no "índice do Crédito no Brasil ,
que o índice — o Banco de Dados e a Federação Nacional
dos Bancos (Fenabam) acabam de editar, sob convênio.

Uma equipe de pesquisadores levantou, Junto às dlteren-
tes Instituições financeiras e órgãos públicos especializa-
dos (como I.B.C., I.A.A.,Flnep, CPRM e Sudhevea), as
condições com que são concedidos financiamentos tanto
para pessoas físicas como para as empresas. Constam
detalhes sobre as modalidades de crédito concedidas pelo
Banco do Brasil; as do BNDE, BNH, bancos de desenvolvi-
mento, e o crédito rural; e os financiamentos externos.

Essas e outras Informações foram reunidas na pesquisaque além da co-edlçâo da entidade máxima dos banquei-
ros, conta com o apoio oílclal e reúne artigos do ministro
Mário Henrique Simonsen, do presidente a Federação
Nacional dos Bancos, prof. Theophilo de Azeredo Santos, e
do presidente da Federação Brasileira das Associações de
Bancos, sr. Luiz de Moraes Barros. Sobre cada operação
são descritas, em tabelas especiais, a definição, beneficia-
rios, limites, prazos, custos e garantias exigidas apresen-
tando, para diretores e operadores financeiros das empre-
sas, bem como para pessoas físicas, o leque de alternatl-
vas com que cada um conta para solucionar seus proble-mas de caixa. A pesquisa tem tiragem limitada. (Sucur-
sal).

-O-

Completa, neste dia 6 de
novembro, 41 anos de
existência o Sindicato dos
Bancos do Estado da
Guanabara, que aguarda
deliberação do Ministério
do Trabalho para mudar
de designação para Slndl-
cato dos Bancos dos Esta-
dos do Rio de Janeiro e
Espirito Santo. O
S.B.E.G. presta assistên-
cia jurídica, técnica, eco-
nômica e de relações
públicas aos seus 65 ban-
cos associados. Na gestãodo presidente Theophilo
de Azeredo' Santos, tem
prmovido numerosas reu-
nlões com autoridades e
outras entidades de
classe para debates de
problemas de Interesse
não só do sistema, mas
também da economia
nacional. Editou mais de
sessenta cadernos espe-
ciais sobre os mais diver-
sos temas. E, ainda
agora, acaba de publicaros resumos dos pronun-clamentos e das recomen-
dações do XI Congresso
Nacional dos Bancos
(pré-anals), realizado de
8 a 10 de outubro, no Rio.
(Sucursal).

-O

O Brasil Já está fabrl-
cando e exportando má-
quinas de contar e sele-
clonar moedas. As pri-meiras unidades desse
tipo de equipamento - queaté o ano passado era
totalmente Importado - Jáestão embarcadas para o
México.

A empresa pro-dutora instalada no Rio
de Janeiro, é a Amlel
Industries do Brasil
que está transferln-

do para cá o "k-
fabricar e comercializar
essas máquinas em
âmbito mundial. A
empresa brasileira deve-
rá funcionar como sede
de operações para toda a
America Latina e seu
ferente, 

sr. Charles W.
teyvaud, explicou que a

escolha do Brasil paraeste Investimento se
deveu, principalmente, a
três fatores: potenclall-dade do mercado, Une-
diata e futura establll-
dade política e social do
pais e desenvolvimento
econômico e Industrial
(Sucursal).

O —

O subchefe da Assesso-
ria Econômica do Mlnsté-
rio da Fazenda, Luiz
Alfredo Salomão, acertou
com os avieultores um
esquema para resolver o
problema da elevação de
custos na produção de
aves e ovos. que consisti-
rá na Imediata liberação
dos estoques reguladores
de milho, destinados a
ração das galinhas e no
estudo, por parte dos avi-
cultores de um esquema
para exportação de aves
abatidas e ovos. Segundo
o estabelecido, os preços
atuais serão mantidos e
os primeiros resultados
decorrentes das exporta-
ções começarão a ser
experimentados entre
Janeiro e fevereiro, Justa-
mente a época em que os
incentivos a serem conce-
didos agora começarão a
apresentar frutos. (Su-
cursai).

-O —

A avicultura está lntran-
qulla. A preocupação é do
deputado Diogo Nomura
(ARENA-SP), que dirigiu
apelo em discurso na Cã-
mara para que os ovos
não sejam tabelados, pois

o preço do milho, princi-
pai componente das
rações, que era de 432
cruzeiros o saco de 60
quilos em abril, está hojecotado a 640 cruzeiros. O
aumento chegou a 50%
enquanto que o aumento
dos ovos nâo passou de
3%. Acentuou Nomura
que em agosto e setembro
os preços dos ovos foram
os mais baixos do ano, em
função da "safra", Isto é
do periodo de maior pro-dução. De outubro em
diante, há o declínio da
produção, mas as gall-nhas, que o deputado
denominou de "coita-
das", não podem deixar
de se alimentar, portanto•o avieultor necessita de
uma margem melhor de
compensação. (ANDA).

— O —

O Conselho de Política
Aduaneira baixou resolu-
ção concedendo Isenção
do Imposto de Importa-
ção para uma série de
matérias-primas Inte-
grantes de fertilizantes
e fertilizantes completos,
e reduzindo de 15% para10% a alíquota "ad valo-
rem" do mesmo Imposto
incidente sobre outros
tres produtos. A resolu-
ção de n» 2601 foi publi-cada no Diário Oficial da
união. Os produtos queobtiveram a lnsenção
foram: enxofre, fosfatos
naturais não moldos,
acldo sulfúrlco, ácido
ortofosfórico, nitratos de
sódio, amonia e cálcio,
fosfatos de cálcio, bicai-
cio de alumínio, cloreto

depotassio.sulfeto de potassiono.amonldratos.sulfato
duplo de magnèsio e
potássio, nitrato de sódio
e potássio e micronutrlen-
tes.

Os produtos que goza-ram da redução do
imposto foram: fosfato
duplo de amonlo e potas-sio, nltrofosfato de botas-
sio, mistura de fertlll-
zante, granulada ou nãor>
contendo nitrogênio, fós-
foro e potássio na formu-
lação. (Sucursal).

O —

O Banco do Estado do
Paraná continua expan-
dlndo sua rede de agen-
cias dentro dos limites do
território paranaen-
se: neste sábado serão
Inauguradas as agen-
cias de Peabirú e
Leópolis.'O diretor da
Cartelia de. Crédito
Rural, sr. Mário i Sapdrl ti,
vai presidir as cerimó-
nias de Inauguração em
Peablru, e o diretor de
Crédito Geral, sr. Mário
Álvaro Rea, estará em
Leópolis. Ambas as sole-
nldades estão marcadas
para as 11 horas.

-O —

O Badep, com recursos
do Promade (Programa
de Apoio às Idústrlas
Madeireiras do Paraná),
concedeu financiamento
no valor de CrS 6,2
milhões, a duas empresas
do setor no Estado:
Madelrerlra Dal Pai, Cr$
5,5 milhões e Maderelra
Jalmar Ltda., CrS 714
mil. Para a Sociedade
São José, de São José dos
Pinhais, foi concedido um
montante de CrS 800 mil.

Outros recursos, do
Banco Central, foram con-
cedidos à Agropecuária
Pitangul Ltda., CrS 3,4
milhões do Propazem e á
Metalúrgica Leogap S.A.
CrS 500 mil, da CEF/-
MIN/PIS.

^

Para adicionar álcool
à gasolina PR pesquisa

Está sendo desenvol-
vido no Paraná um
estudo para o aproveita-
mento da cana de açúcar
e da mendloca, com o
objetivo de atender às
medidas do Governo
Federal sobre o Pro-
grama Nacional do Al-
cool e, em especial, aque-
las relacionadas como o
álcool carburante que
será adicionado à gaso-
Una. A responsabilidade
do estudo é da Secretaria
do Planejamento, atra-
vés do Instituto Para-
nense de Desenvolvi-
mento Econômico e
Soclal/Ipardes e envolve
pesquisa ao nivel do pro-
dutor rural, elaboração
de perfil industrial e aná-
Use da pré-vlabilldade,
tanto para o setor prlmá-
rio como o secundário.

PRIMEIRA ETAPA
Com base no con-

sumo de gasolina em 74, a
necessidade de álcool ani-
dro no Brasil, para atln-
glr a primeira etapa
fixada pelo governo, que
é de 10 por cento, seria de
1.384.067 m3 de álcool ani-
dro, sendo que foram adi-
cionados apenas 250 mil
metros cúbicos, ou seja
1,8 por cento. O Paraná
que junto com o Rio
Grande do Sul consome 8
por cento do total brasi-
leiro (São Paulo 38 por

cento; Rio de Janeiro, 11
por cento, Minas 9 por
cento),. adicionou em 74
apenas 0,24 por cento, ou
seja, 2.670 m* de álcool
anidro para 1.133.575 m3
consumidos.

O estudo considera
como razão fundamental
para que a adição do ál-
cool à gasolina atue com
eficiência, e que os moto-
res dos veículos possamser ajustados à utilização
determinado grau de
mistura, que o percentual
seja idêntldo entre os pos-
tos de abastecimento das
empresas distribuidoras
o que não vem ocor-
rendo devido a pequena
disponibilidade Interna
de álcool anidro. Assim, a
manutenção de um per-
centual fixo e de homoge-
niedade levará, faltai-
mente, esta responsabill-
dade às refinarias da
Petrobrás que realizarão
este processo, mantendo
um controle rígido no pro-
duto obtido.

Considerando-se a
produção da gasolina
pela Refinaria da
Petrobrás quando em
operação, de 8.301 m3/-
dia, a mistura na pri-
meira etapa — 10 por
cento — prevê uma
necessidade futura de
830.000 litros/dia de ál-
cool anidro; com a adição

de 20 por cento a previsão
das necessidades da Refl-
naria, por dia, será de
1.660.200 litros. Levan-
do-se em consideração o
consumo de gasolina no
Estado em 1974. com a
adição de 10 pnr cento de
álcool seriam necessários
314.833 litros/dia e, com
20 por cento 629.766
litros/dia.

PRODUTOR

As fontes de matéria
prima para produção de
álcool são cana, man-
dioca e batata-doce,
sendo a mandioca a fonte
de matéria prima que
apresenta maiores vanta-
gens, levando-se em con-
slderação seu rendimento
em álcool ae 17 por cento,
a grande absorção da
mão de obra para sua
produção e solucionando
ainda problemas exlsten-
tes em áreas que não se
prestam a culturas mais
nobres.

O Brasil é o 1» produ-
tor de mandioca, sendo
Bahia, Rio Grande do Sul,
e Santa Catarina os três
principais produtores,
vindo o Paraná em 4»
lugar, porém com a ter-
celra colocação quanto à
produtividade, perdendo
para Rondônia e Amazo-
nas. A partir de 64 houve

uma melhora no nivel de
produtividade, relacio-
nada possivelmente com
o deslocamento da cui-
tura para regiões do Are-
nito, Oeste e Sudoeste. A
produtlvvldade para-
naense é em média, três
vezes maior que a dos
grandes produtores mun-
dlals.

OUTROS FINS
O estudo em elabora-

ção pelo Ipardes, além de
vir somar-se às medidas
para diminuir o uso de
combustível já determi-
nadas pelo governador do
Estado, atenderá a outros
fins que são a absorção
da mão de obra pela
maniocultura que pode-
ria absorver, em parte o
problema criado com a
liberação de mão de obra
do meio rural, e possibili-
tar a expansão de áreas
rurais com problemas de
desenvolvimento, cau-
sado principalmente por
não possuir terras que
garantam boa produtivi-
dade para soja, trigo,
café, mas que se prestam
a mandioca. ,

Esse estudo faz parte
do convênio que o Ipardes
mantém com a Secreta-
ria do Planejamento da
Presidência da
República, através do
Ipea.

Produtoras de maquinas
com apoio financeiro

RIO, 06 (sucursal) — Com as cinco
novas operações aprovadas durante o
mês de outubro último, totalizando com-
prometimentos no valor de Cr$ 88,1
milhões, o apoio financeiro da Mecânica
Brasileira S/A. - "Embramec" -às
empresas nacionais produtoras de má-
quinas e equipamentos já ultrapassou os
CrS 200 milhões, ou sela, os recursos Ini-
clalmente postos à disposição daquela
subsidiária do BNDE. Tal fato determi-
nou, Inclusive, o recente aumento de
capital da "Embramec", que fol ele-
vado para CrS 670 milhões.

Consubstanciado através do
Ingresso de capital de risco, sem lnge-
rencia na administração das empresas
assistidas, ò apoio financeiro da"Embramec", no periodo assinalado,
beneficiou a Cia. Metalomecanica do
Brasil (CrS 15 milhões), a Forjas Nor-
deste (CrS 15 milhões), A Apoio Meca-
nica e Estruturas (CrS 38,1 milhões), a
Marcoplan Equipamentos (CrS 5
milhões) e Máquinas Piratlnlnga (CrS
15 milhões). As novas operações elevam
para 14 o número de empresas ampara-
das pela "Embramec , desde a sua
criação.

"Novas operações"
Com a Cia. Metalomecanica do Bra-

sil, com sede em Feira de Santana,
Bahia, a "Embramec" firmou um con-
trato de "underwrlting", mediante o
qual se compromete a subscrever 15
milhões de ações quando do aumento de
capital daquela Industria baiana. O
apoio destina-se a assegurar recursos
ao plano de expansão de Metalomecâ-
nica, que prevê investimentos da ordem
de CrS 80 milhões.

Para a Forjas Nordeste, que será
transformada em sociedade anônima e
terá seu capital social elevado para Cr$
35 milhões, a "Embramec" garantiu a
subscrição de 15 milhões de ações prefe-rendais, com a finalidade de colaborar
financeiramente para a implantação de
fábrica no centro industrial de Aratu,

também na Bahia, com capacidade de
produzir 7 mil toneladas/ano de forja-
dos. Investimento estimade em CrS 58
milhões.

A colaboração financeira à Apoio
Mecânica e Estruturas S/A. também
visa à implantação de nova unidade
Industrial. A empresa, com sede no Rio
de Janeiro, Irá montar em Lorena, São
Paulo, uma fábrica com capacidade
para a produção de 36 mil toneladas/ano
de estruturas, máquinas e equlpamen-
tos em aço, contemplando investimen-
tos no valor de CrS 250 milhões. Para
tanto, a Apoio Mecânica irá promover o
aumento de seu capital para CrS 125
milhões, contando com a garantia de
subscrição, pela "Embramec", de 38,1
milhões de ações preferenciais.

Com a Marcoplan Equipamentos
S/A, de Caxias do Sul (RS), a "Embra-
mec" firmou um contrato de participa-
ção acionária, subscrevendo 5 milhões
de ações daquela Indústria gaúcha, que
elevará seu capital de CrS 17 milhões
para CrS 22 milhões. A Marcoplan,
única empresa de capital totalmente
nacional produtora de empilhadelras
Industriais, usará os recursos injetados
pela 

"Embramec" para ampliar sua
fábrica (8 mil m.2 de área construida) e
dobrar sua produção de empilhadelras e
de guindastes autopropulsionados.

Finalmente, a "Embramec" tam-
béingarantlu recursos para o nroerama
de expansão de Máquinas Piratlnlnga
S/A., de São Paulo, que prevê" Investi-
mentos globais da ordem de CrS 105
milhões. Neste sentido, a "Embramec"
assumiu posição "Stand-by Underwri-
ter", comprometendo-se a subscrever
até 15 milhões de ações do futuro
aumento de capital de máquinas Pirati-
nlnga que, dentre extensa linha de pro-dutos, dedica-se à fabricação de equipa-
mentos para beneficlamento de algo-
dão, máquinas para extração de óleos
vegetais, prensas hidráulicas, equipa-
mentos para industrias siderúrgicas e
de metais não-ferrosos e outros.

Agricultor do algodão
mais protegido em SP

SÃO PAULO, 6 (ANDA — DP) —
Instituído pela companhia de seguros do
Estado de São Paulo (Cosesp), empresa
vinculada à Secretaria do Trabalho do
Governo do Estado de Sâo Paulo, e
implantado pela Secretaria da Agricul-
tura, os agricultores paulistas contam,
desde setembro deste ano, com uma
nova modalidade de seguro rural obrl-

fatório. 
A cultura beneficiada é o algo-

ão, que, desde 1940, contava com ape-
nas um seguro obrigatório contra pre-
juízos causados por granizo. A nova
modalidade abrange prejuízos contra
riscos de incêndio, tromba d'água, ven-
tos frios e ventos fortes; granizo, chuva
excessiva, seca, pragas e doenças sem
métodos de combate, controle ou profl-laxla.

Segundo a Cosesp, esse seguro será
obrigatório a todos os cotonicultores do
Estado de São Paulo, que pagarão o
prêmio de seguro no ato de compra das
sementes. Para efeitos do pagamento da
taxa e das indenizações, a Cosesp classl-
ficou as culturas em 3 categorias (A
B e C), de acordo com o padrão de tecno-
logia de cada uma. O agricultor terá quefazer o seguro pelo menos na categoria
C, podendo, a seu critério, optar pelos
demais tipos (A e B) porém se compro-
metendo a manter determinados requi-

sitos mínimos
lavoura.

de tecnologia em sua

O novo seguro da Cosesp garante
uma receita por área de cultivo, de
acordo com a opção que o agricultor
fizer entre uma das categorias exlsten-
tes. A partir dessa opção, os técnicos da
Coordenadoria da Assistência Técnica
Integral — CAT (órgão da Secretaria da
Agricultura do Estado), estabelecerão
os prêmios de seguro, pagos pelo lavra-
dor durante a compra de sementes con-
troladas. O seguro do tipo garante
uma receita correpondente a 4 mil e 500
cruzeiros por hectare cultivado. Do tipo
B, a garantia é de três mil cruzeiros e,
para o tipo C, atinge mil e 500 cruzeiros.

A receita é calculada pela colheita
remanescentes da área sinistrada,
baseada no preço minimo doproduto na
ocasião, com ou sem desagio, mais a
indenização recebida pela Cosesp.

A taxa que incide sobre a importân-
cia segurada é de 2,5%, nas três catego-
rias de seguro por padrão de tecnologia
aplicada. A escolha do lavrador por
uma das categorias é livre, comprome-
tende-se, contudo, a manter a tecnologia
mínima exigida em cada uma delas.

GANHO DE
PESO PARA
A PECUÁRIA

Esta semana o secre-
tário Paulo Carneiro
Ribeiro, da Agricultura,

§uando 
esteve em Lon-

rina, falou aos : pecua-
ristas da região Norte,
das provas zootécnicas
para ganho de peso, lnstl-
tuldas por decreto gover-
namental.

As provas de ganho
de peso, que serão centra-
Ilzadas numa unidade de
manejo do Centro de Pro-
dução e Experimentação
de Páranavai, serão
orientadas pelos ténicos
do Setor de Melhora-
mento Animal do Insti-
tuto Agrônimo do Para-
ná. e exclusivas para
gado de corte.

CENTRALIZAÇÃO
Justificando a escolha

de Paranavaí para cen-
tralizar as provas, o
secretário informou que o
Centro de Produção e
Experimentação já havia
sido indicado pelos ténl-
cos do IAPAR para expe-
riènclas com plantas
forrageiras, e os animais
submetidos às provas
devem ser alimentados
com rações padroniza-
das. Além disso, este cen-
tro está localizado numa
região de grande concen-
tração de pecuaristas,facilitando a aquisição
dos touros pelos produto-res.

As provas de ganho de

8eso 
se destinam, especi-

camente, a detectar no
animal, características
de ganho de peso e fato-
res genéticos que podem
ser transmitidos a seus
filhos. Dessa maneira, o
produtor poderá excluir
de seu plantei os animais
portadores de aspectos
negativos, no que diz res-
peito à. reprodução. Os
animais inscritos para
as provas de ganho de
peso serão transportados
para o Centro de Experl-
mentaçãa de Páranavai,
a partir de cinco postos
de recebimento que vão
funcionar em Umua-
rama, Londrina, Marin-
gá, Santo Antônio da Pia-
tina e Joaquim Távora.

Estes animais vão per-
manecer durante 154'dlas
no Centro de Manejo,
sendo os primeiros 14
dedicados a uma adapta-
ção alimentar. Nos res-
tantes, o animal será sub-
metido a um rigoroso cro-
nograma de pesagens e
controle de arraçoa-
mento e sua transforma-
ção alimentar.

Cultura de trigo
para atingir a
auto-suficiênciã

BRASÍLIA, 06 (ANDA-DP) - A cultura do trigo -
exclusiva do Sul - vai ser feita também no sertão do
Vale do Sâo Francisco, dentro de um programa que
visa ajudar a atingir a autossuflciêncla na produção
deste cereal, atualmente em segundo lugar na pauta
de importações do Brasil, superado apenas pelo petró-
lf?0 ' 

O programa será realizado pela Companhia de
Desenvolvimento do Vale do Sâo Francisco (Çode-
vasf), em convênio com a Secretaria da Agricultura
da Bahia, a partir de duas áreas no interior baiano,
onde culturas experimentais renderam 4.200 quilos
por hectare. . ., . ..

Fernando Antônio Rodrigues, diretor técnico da
Codevasf, José Guilherme Mota, secretário de Agrl-
cultura da Bahia, e John W. Gibler, coordenador de
pesquisa da Federação de Cooperativas Brasileiras de
trigo e soja, já selecionaram as áreas onde vai come-
car o programa de produção de trigo no Vale do Sâo
Francisco. Uma fica no perímetro do projeto de irrl-
gação do formoso e a outra no projeto Mandacaru,
ambos da Codevasf.

Fernando Rodrigues explica que o primeiro plantio
será de 25 hectares em cada uma das áreas " com vis-
tas a cultivo experimental em escala comercial, para
atrair Investimentos empresariais destinados à cui-
tura do trigo no vale".

Nessas duas áreas serão plantadas variedades de
trigo do Noroeste do México, que vem dando rendi-
mentos, a nivel de agricultor, em escala comercial de
até oito toneladas por hectare. Também serão planta-
das variedades argentinas. Ao todo, serão testadas 20
variedades, entre estas a "tritlcalis", um hibrldo de
trigo e centeio, com a vantagem de ter mais proteína
do que o trigo comum e o que é mais importante, con-
têm lislna, um amlnoácldo Indispensável à alimenta-
ção humana. ,

Como vantagem adicional, o diretor técnico da
Codevasf apontou a viabilidade de o trigo entrar como
cultura de rotação, podendo ser plantado em todas as
áreas de irrigação da Codevasf.

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS

DE RODAGEM
SELEÇÃO SUMARIA PARA EXPLORAÇÃO

DOS SERVIÇOS DÉ TRANSPORTES
COLETIVO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS

EDITAIS N?s 117 à 120/75

O Diretor da Diretoria dc Transporte Rodoviário do
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODA-
GEM (DNER) torna púbiico, para conhecimento das interessadas,
que fará realizar às 10:00 horas do dia 9 de dezembro de 1975, no
3' andar da Avenida Presidente Vargas n' 534, na cidade do Rio dc
Janeiro, perante Comissão presidida pelo Engenheiro SALVAN
BORBOREMA DA SILVA, Seleção Sumária para exploração em
regime de Autorização, dos Serviços de Transporte Coletivo Inte-
restadual de Passageiros, entre as cidades de:

RECIFE (PE) ARACAJU (SE)
FORTALEZA (CE) SALVADOR (BA)
BELO HORIZONTE (MG) GOIANIA (GO)
RIO DE JANEIRO (RJ) FOZ DO IGUAÇU (PR)

Poderão se habilitar a estas Seleções, transportadoras queestando registradas no DNER conforme prevê a Norma Comple-
mentar tí> 7/75 de 03/04/75, atendem nos termos dos competentes
Editais, ás condições gerais de idoneidade e regularidade fiscal e
especiais relativas disponibilidade de meios para'a execução dos
serviços.

Quaisquer esclarecimentos de caráter técnico ou legal nainterpretação dos Editais serão obtidos na Diretoria de Transporte
Rodoviário - Divisão de Transporte de Passageiros, na AvenidaPresidente Vargas n» 409 - 16» andar e na Procuradoria Geral, naAvenida Presidente Vargas n» 522 - 18» andar.

As interessadas poderão obter cópias dos Editais na Secretariado Grupo Executivo de Concorrências, na Avenida PresidenteVargas n» 534 - 4» andar.
Rio de Janeiro, 24,de outubro de 1975.

a) Bel. LUIZ CARLOS DE URQUIZA
NOBREGA

DIRETOR DA Dr.T.R.

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO
DEPARTAMENTO GERAI, DE SERVIÇOS

DIRETORIA DE SUBSISTÊNCIA
EDITAL DE TOMADA DE

PREÇOS N? 03/75-DS

De ordem do Senhor General Diretor de Subsistência do
Exercito, aviso aos Senhores interessados que às 14,40 hs do dia 17
de novembro de 1975, na Diretoria de Subsistência - Quartel Gene-ral do Exercito - Bloco "G" - I» Pavimento - Setor Militar Urbano- Brasília - DF, em ato público, perante a Comissão de Licitações,serão abertas e examinadas as propostas para o fornecimento de
material especializado de laboratório de análise dc alimentos.

PRAZO DE INSCRIÇÃO
Até o dia 13 de novembro de 1975, na Diretoria de Subsistên-c;a,_e/ou em data anterior nos Estabelecimentos Regionais de Sub-

sistência, de modo que o requerimento dê entrada na DS até o dia
13 Nov 75.

Os Editais e outras informações poderão ser obtidos na Dire-tona de Subsistência e/ou nos Estabelecimentos Regionais de Sub-sistência.
< ™„* Brasüia, 27 de outubro de 1975a) JOSÉ PINHEIRO MONTEIRO - CORONELPresidente da Comissão de Licitações.

EM CURITIBA — PR os interessados poderão obter as
>rmaçoes necessárias e o respectivo edital no seguinte endereço:ESTABELECIMENTO REGIONAL DE SUBSISTÊN-CIA DA 5' R M~ 

^^? Silva Jardim "' 110- Telefones 228555 e 22-250980.000 - CURITIBA - PR.-
Por Delegação:-

a) MOACYR ALVES DANZIATO
TCel Int Ch do ERS/5

AVISO
A CENTRAIS ELÉTRICAS DE SÃO PAULO S/A - CESP

2JE2L2!eÃho^Pe^ de #*«* no Rio Paranapanema,sera fechada dia 20 de Dezembro próximo, comoconseqüente enchimento progressivo do reservatórioEm decorrência, todas as benfeitorias ainda existentes,situadas abaixo da cota de desapropriação, deverão serdemolidas, bem como desocupadas essas áreas.

São Paulo, 28 de outubro de 1975.

^
LUIZ MARCELLO MOREIRA DE AZEVEDO

Presidente

mtísmsm
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Paranaguá registrou maior
recorde até 3 de novembro

Cr$ 500 milhões para
petroquímica expandir

No periodo de janeiro a 3 de novembro o porto de Paranaguá
oictrou o maior recorde de sua existência: foram exDort-idas

KSdorlas que totalizaram USS 999.856.000, quesoSsao
rombustfvel e as mercadorias consideradas "consumo 

de bordo"
Sn USS 1.001.999.000,00. Esses dadosconstam de um rela:
fÀrio enviado ao governador do Estado pelo secretário dos Trans-
nortes Osiris Guimarães e pelo superintendente do porto sr Al-
vParo Lobo Filho.

Segundo o relatório, os números obtidos revelam, "de forma
nteste, a maginífica participação da economia paranaense

das principais fontes de arrecadação de divisas para a
inconteste,
como uma
Nação".

OS PRODUTOS

Do total exportado, 873 milhões e 856 mil dólares são repre-
sentados pelos produtos básicos oriundo da agricultura, como o
soja, o milho, o café, o algodão, feijão, erva-mate, farelos e outros.

Os produtos semimanufaturados participam com 80 milhões e
607 mil dólares, e os manufaturados (aparelhos eletro-domésti-
cos. artigos de couro, cerâmica, café solúvel, frios, fertilizantes
etc), com 45 milhões e 393 mil dólares.

Embora com uma tonelagem bastante inferior aos farelos, ao
milho e o soja. o café continua figurando como o produto prima-
rio que proporciona maior volume de divisas. As 268 toneladas de
cale exportadas representaram 396 milhões de dólares, enquanto
que 1 milhão e 147 mil toneladas de farelo renderam 168 milhões
e 750 mil dólares. Em termos de geração de divisas, o soja figura
em segundo lugar, com uma contribuição de 199 milhões e 394
mil dólares, para um total de 972.656 toneladas.

Ovolume de produtos básicosexportados por Paranaguá nes-
tes dez meses atingiu a um total de 2 milhões, 993 mil e 438 tone-
ladas. A classificação, por volume de divisas, é a seguinte: café cru
(USS 395,9 milhões); soja em grão (USS 199,4 milhões); farelos
(US— 168,7 milhões); milho em grão (USS 66,4 milhões), algodão
(USS 21.5 milhões); feijão preto (USS 12,8 milhões), e. em
seguida, a erva-mate, farelo de mandioca, farelo de milho, feculas.

milho partido,'resíduos de feijão, tapioca. trigo mounsco, carne
eqüina e outros.

SEMIFATURADOS

A exportação de produtos paranaenses isemifaturados atin-
giu 126 mil e 853 toneladas, para um total de 80 milhões e 607 mil
dólares. Os produtos de maior representação, tanto em tonelagem
como em geração de divisas, foram osóleos vegetais, seguidos da
madeira de pinho e da madeira de lei. 

"

Somente a exportação de óleos vegetais gerou 56 milhões e
200 mil dólares: a de madeira de pinho 16 milhões e 502 mil dóia-
res e a de couros salgados (USS 567 mil): 83 toneladas de crina
animal (US$ 213 mil); 555 toneladas de fibras de rami (USS 439
mil); 81 toneladas de flores secas (USS 264 mil); 300 toneladas de
pasta mecânica (USS 91 mil); 527 toneladas de minérios (US$ 112
mil), além de outros produtos de menor expressão, num total de 6
mil dólares.

MANUFATURADOS

O café solúvel foi o produto manufaturado mais exportado
por Paranaguá em tonelagem, embora tenha perdido em valor
para o mentol cristalizado. É a seguinte a relação dos produtosmanufaturados, seguida da tonelagem e do valor respectivo:
aparelhos eletro-domésticos, 54 toneladas e 356 mil dólares: arti-
gos de couro, 9 toneladas e 88 mil dólares: artigos de cerâmica. 3
mil e 255 toneladas para 1 milhão e 984 mil dólares: café solúvel.
4.265 toneladas e 13 milhões e 144 mil dólares; conservas 119
toneladas e 169 mil dólares; fertilizantes. 1.500 toneladas e 611
mil dólares; fios de algodão. 476 toneladas e 735 mil dólares: fios
de seda, 6 toneladas e 127 mil dólares; goma laça, toneladas e 2
mil dólares; instrumentos de música, 259 toneladas e 215 mil
dólares; licitina de soja, 250 toneladas e 139 mil dólares. Manufa-
turados de ferro, 667 toneladas e 646 mil dólares: manufaturados
de madeira, 1.428 toneladas e 1 milhão e 320 mil dólares: máqui-
nas e aparelhos mecânicos. 213 toneladas e 627 m;l dólares; men-
tol cristalizado, 455 toneladas e 16 milhões de dólares; produtos
têxteis. T.817 toneiaclas e 8 milhões e 855 mil dólares.

RIO, 6 (Sucursal) — Um projeto
que contribuirá para o fortalecimento
econômico do Nordeste, enquadra-se
no objetivo de atenuar os desequi-
líbrios regionais, e resultará na cria-
ção de 1.400 empregos diretos, rece-
beu uma expressiva colaboração
financeira do Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico, que
concedeu um crédito de CrS
552.939.216,00 á COBAFI - .Compa-
nhia Baiana de Fibras - para a instala-
ção no polo petroquímico de Cama-
çari, na Bahia, de uma unidade indus-
trial que fabricará polímeros, fios e
fibras de naylon e poliester, além de
lonas para pneus pesados.

O empreendimento conta, ainda,
com a participação societária da "Fl-

BASE que no capital . atual
detém 10 por cento equivalente a CrS
12 milhões que, no final do projeto,
atingirá CrS 30 milhões.

0 empreendimento, que propor-
cionará ao país uma economia cie divi-,
sas da ordem de 50 milhões de dóia-
res, vai assegurar a participação
nacional num setor predominante-
mente dominado pelo capital externo,
o que resultará em maior diversifica-
ção na oferta.

O crédito - correspondente a
4.398.880 orfs, a cotação de CrS
125,70 por unidade - será liberado sob
a forma de tres subcreditos, paralela-
mente ao desenvolvimento do projeto,
que se dividirá em tres etapas: Fase
"A" - instalação de uma fábrica de fila-
mentos técnicos e tecelagem de
naylon;' fase "B" - instalação de uma

fábrica de fibras cortadas de poliester;
fase "C" - instalação de uma fábrica
de filamento têxtil de poliester.

Além do financiamento, com
recursos do fundo do reaparelha-
mento econômico, o B.N.D.E. conce-
deu a COBAFI uma prestação de
garantia de até USS 16.270.000,oo
para a aquisição de máquinas e
equipamentos no exterior. Na execuçãodq
projeto a participação de equipamen-
tos nacionais será da ordem de 56 porcento. Uma vez consolidada, a
empresa contribuirá para a integração
do polo petroquímico de Camaçari, já
que utilizará em plena capacidade 40
por cento da produção de caprolac-
tama da nitrocarbono, 35 por cento da
produção de "DMT" da Promor, além
da parcela substancial de monoetile-
noglicol da oxiteno do Nordeste.

Na primeira fase do projeto - a
instalação de uma fábrica de filamen-
tos técnicos e tecelagem de nylon - a
unidade de polimerização, que poderá
entrar em operação comercial no pri-
meiro semestre de 1978, terá capaci-
dade para produzir 12.150 t/ano de
nylon, das quais l.OOOt de filamentos
técnicos de 11.150 t de tecidos de cor-
doneis para pneus. Para essa fase
foram destinados CrS 298.121.558,70
equivalentes a 2.371,691 ortn's.

A fábrica de fibras cortadas de
poliester, a ser instalada na segunda
fase. terá uma capacidade de produ-
ção de 13.000 t/ano e poderá, com
pequeno investimento adicional, pro-
cessar até 52.000 t/ano. O início da
operação comercial está previsto para
o segundo semestres de 1978.

Redesconto até
setembro registra
elevação no saldo

RIO 06 (Sucursal) — O saldo das operações de
redescontos, em setembro último, segundo dados
divulgados pelo Banco Central, elevou-se a Cr$
5,700 bilhões, excluindo-se dessa cifra os reclescon-
tos de títulos relativos a operações de café, cujo

• _sa!d.Q no mesmo mês foi da ordem de Cr$ 2,511
bilhões. É de observar-se que, no período, de acordo
com a politiea de incentivo a exportação, a elevação
do saldo decorreu de uma maior expansão nos
redescontos de títulos relativos a manufaturados
destinados a exportação, que apresentou o saldo de
CrS 4.248 bilhões, ou seja, CrS 535 milhões a mais
do que no mês anterior.

Observou-se também em setembro último o ini-
cio do recolhimento do chamado "refinanciamento

compensatório", mecanismo através do qual o
Banco Central injetou recursos no sistema bancário
para atender problemas de liquidez verificados nos
meses de janeiro e fevereiro. Dessa forma, o saldo
desse item, que em agosto fora de Cr$ 5,179
bilhões, reduziu-se a CrS 3,501 bilhões, o que signi-
fica que os bancos recolheram aos cofres do Banco
Central, a cifra de CrS 1,678 bilhão.

Por outro lado, de acordo ainda com os dados
divulgados pelo Banco Central, o saldo dos emprés-
timos de liquidez - recursos das autoridades mone-
tárias a que recorrem os bancos para atender a
eventuais problemas de caixa - elevou-se a CrS 809
milhões, apresentando um acréscimo em relação
ao mês anterior de CrS 440 milhões, o que, de certa
forma, demonstra a boa liquidez do sistema banca-
rio, em setembro, já que os bancos recorreram
moderadamente ao empréstimo de liquidez para
atender ao recolhimento do refinanciamento com-
Pensatório.

Os depósitos a prazo fixo, no mês de setembro,
Por sun vez, registraram o saldo de CrS 51,390
bilhões, computando-se nessa cifra os realizados
c°m e sem correção monetária. Os depósitos sem
correção junto ao Banco do Brasil, bancos comer-
ciais e Caixa Econômica Federal acusaram o saldo
de CrS 269 milhões, enquanto que os realizados
com correção monetária apresentaram o saldo de

^r5> 
51,121 bilhões, ou seja Cr$ 3,414 bilhões a mais

oo que no mês anterior e Cr$ 17,780 bilhões acima
oo que se registrara em dezembro do ano passado.
. Entre os depósitos com correção,, os realizados
junto ao Banco do Brasil, sem certificado de depó-
sito, acusaram o saldo de Cr$ 4,691 bilhões, revê-
'ando ter havido um acréscimo de CrS 851 bilhões
em relação ao saldo de agosto.Também os realiza-
°os 

junto aos banco comerciais, sem certificado de
aepo_sito, registra uma elevação de CrS 238
milhões no mês de setembro, já que o saldo foi de

^ 
«,353 bilhões. O maior acréscimo, no entanto,

^nticou-se nos depósitos a prazo fixo, com certifi-
^aoo de depósito, junto aos bancos de investi-
mento, cujo saldo foi de CrS 26,004 bilhões, o quecorresponde a um aumento de CrS 2,396 bilhões,

m 
fiação a Agosto deste anousaldo dos depósitos de poupança, igualmente

tr" 
setembro, foi de Cr$ 48,135 bilhões, demons-

JT ter sido registrado um acréscimo, em rela-

n 
° ao mês anterior, da ordem de CrS 3 milhões,

salri 
S,ald0' Cr$ 24'484 bilhões correspondem ao

cTi °QS depósitos de poupança efetuados nas

Política centralizada
para o armazenamento

Dentro da filosofia preconizada
pelo Governo Federal, de integração
dos órgãos públicos e privados que
interferem no sistema de abasteci-
mento, foi conferida à Cibrazem -
Companhia Brasileira de Armazena-
mento - a condição de órgão central
do Sistema Nacional de Armazena-
mento do pais.

Sendo assim, coube àquela com-
panhia a curto prazo, uma dupla res-
ponsabilidade: criar as condições
preliminares para o funcionamento de
uma estrutura que facilite a sua atua-
ção como órgão central do Sistema,
com atribuições normativas e de assi-
tência técnica ao setor público e pri-
vado e estar presente nos locais onde
a capacidade armazenadora é insufi-
ciente para a guarda e preservação
dos produtos agricolas.

Procurando estruturar-se para
cumprir a primeira responsabilidade,

a Cibrazem implantou o Cadastro
Nacional de Unidades Armazenado-

r.is, um levantamento sistemático de
todos os armazéns utilizados na
guarda e consevção de produtos agro-
pecuários e da pesca.

Este levantamento tem como fia-
naliclade principal conhecer as reais
condições vigentes nas diversas
regiões do país. quanto.aos aspectos
quanti-qualitativos de armazenagem
dos produtos e a sua importância para
o desenvolvimento da produção agri-
cola de cada região do Estado e do
País.

ATIVIDADES NA REGIÃO

Nesta região (São Paulo, Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul), a
iniciativa privada tem participado ati-
vãmente do desenvolvimento da
infra-estrutura de armazenagem, prin-
cipalmente através do crescente
aumento das atividades cooperativas,
dando oportunidade a que a Cibrazem
passe a exercer sua real função de ór-
gão coordenador da política armaze-
nadora.

Bolsa de Valores do Paraná
NEGÓCIOS REALIZADOS

| V.I.0M. | QUflriT. | Hf.XIHA | MlKIHA I HEDIA I cr.U7_.IRu5

PARTICULARES
Bancos

Do Estado do Pr. - PN... 1,00 2.B12 1,00 1,00 1,00 2.812,00

Companhiar,

Cia.Bros.Rofrig. - 011... 1,00 1.000 1,00 1,00 1,00 1.000,00
Idon - PN 1,00' 3.000 1,00 1,00 1,00 3.000,00
Emílio Roraoni - 0P 1,00 12.937 U,62 0,62 0,62 8.020,94
Idam - PPA 1,00 11.301 0,64 0,64 0,64 26.432,64

RE5U,,[) DAS 0PERAÇSC5
Quantidade Cruzeiros

Ooncos 2.812 2.812,00
Companhias 5B.238 3B.4.3.5B

Total 61.050 _1.265.,5B

I.B.V.P ;...:332,2
OSCILAÇÜO '...+0,05^

DAS AÇOES QUE COMPÕEM 0 I.B.V.P.: UMA SUBIU, UMA PERMANECEU CS.A.CL £ DEZ MiíO F0_
RAU NEGOCIADAS.

Fundos de investimento
DATA U.DA COTA ÚLT.DISTRIBUIÇÃO VALOR DO rUND0

Bomorindus 03.11.75 K 3,97 _! 0,05 mor/72 Ei 42.485.951,29
BamBrindus "157" 03.11.75 B 3,03 C: 0,1445 mar/70 105.622.932,33
Bancial 29.10.75 K 1,537 Cs 0,026 jun/74 4.196.191,24
Banostado "157" 04.11.75 Et 0,750 Ci -o- Et 11.074.81.1,54
Iochpo "157" 29.10.75 ES 1,037 G 0,7294 out/75 21.133.091,35
Itoú 03.11.75 CS 1,-92 Ei 0,04 doz/73 Es 182.534.403,66
Itaú "157" 03.11.75 K 4,583 CS 0,10 dez/74 EJ 494.377.004,46
Safra 29.10.75 0 1,269 Ci 0,10000 dez/73 Cs 24.632.197,20
Safra "157" 29.10.75 Ei 2,027 Ci 1,47219 dez/71 C! 24.233.756,43

O.R.T.N. - TIPO REAOUSTAuEL
Valor nominal para o mos do Nov ombro do 1.975 128,43

Caixa
junto

Econômicas estaduais, CrS 10,510 bilhões
;,s sociedades de crédito imobiliário e CrS

rr„„ , '1ões ao saldo apurado ;
\£e Poupança e empréstimo.

2.850 bilh ões ao saldo apurado junto as associa-

PÕ
mesm/ Sua vez' ° sa'do das letras imobiliárias, no

quakr amnes' e|evou-se a Cr$ 8,711 bilhões, dos
das tt ,414 bilhões referem-se as letras coloca-
CrS 207 

V6S das sociedades de crédito imobiliário e

tampnt milhões ao saldo das colocações feitas dire-
«"re pei0 Banco Nacional da Habitação.

meclianqtUant0 isso- as operações de empréstimos
CrS «?_;i ,,?ceite cambial registraram um saldo de
cado Tn, , 

bilhões. cifra que supera o saldo verih-
biihòes deHembro do ano passado em CrS ü.üJ^

EMPRÉSTIMO
DO BASA É
SUPERADO

RIO. 06 (Sucursal)
— O Banco da Amazo-
nia fechou o mês de
outubro corn um
saldo de empréstimos
superior a Cr$ 4
bilhões, quase 50 por
cento maior do que o
registrado em 31 de
dezembro de 1974.

Na área de crédito
especializado, a
evolução ultrapassou
48 por cento. Esse
tipo de crédito, carac-
terizado por empres-
timos de longo prazo
e taxas subsidiadas, é
aplicado pelo 

"Basa"

exclusivamente na
região amazônica,
beneficiando em-
preendimentos rurais
industriais e infra--
estruturas. Somen-
te em crédito ru-
ral o incremento
nos últimos dez
meses foi superior a
61 por cento, com um
saldo que ascendeu
de CrS 652,2 milhões
para CrS .1.055
milhões. Com isso. o"BASA" fortaleceu a
sua cotação entre os
maiores bancos do
país nessa linha de
crédito, que envolve o
apoio à pecuária,
lavouras e borracha.

Em crédito geral.
o saldo registrado em
outubro alcançou CrS
2.256 milhões, contra
Cr$ 1.602 milhões em
dezembro, verifican-
do-se um incremento
além de 46 por cento.
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recebe em:

lOVENIRDO
quem nasceu em:

JANEIRO
FEVEREIRO

MARCO
ABRÍL

recebe em:

quem nasceu em:

MAIO
JUNHO
JULHO

AGOSTO

recebe em:

JANEIRO
quem nasceu em:

SETEMBRO
OUTUBRO

NOVEMBRO
DEZEMBRO
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Econôm
a'partir de novembro, os rendimentos.

-. das quotas de participação do. PIS. _^-
Para facilitar o recebimento, /-—

o pagamento será.feito, de acordo 
' 
/

. com o mês de.nascimento do (' 
participante. ÉjSÓ seguir artabela \ 

'

i.f: ¦ i lMSJu iMu> 3HWI¦¦¦••
icip„u_i_-)-||BM»wiMai|fetcf;teBCT'
^.uibH».» .oi.E_a.E_SS'
par,a Cr$ 245,00 este ano.
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Hoje naturalização de
estrangeiro: Cascavel

Todos os estrangeiros que resi-
dem em Cacavel ou adjacências
poderão naturalizar-se hoje.

Está em Cascavel o diretor do
Departamento de Justiça, da Secre-
faria da Justiça, Antônio Lopes Jú-
nior, juntamente com quatro funeio-
nários do órgão, para atender a
todos os estrangeiros que queiramse naturalizar. A comissão atenderá
na sala de reuniões da Prefeitura
Municipal.

DOCUMENTAÇÃO
Para o processo de naturalização,

os documentos exigidos dependem
da situação do estrangeiro. Se a pes-soa for de origem portuguesa, porexemplo, deverá apresentar na
oportunidade uma fotocópia auten-
tícada da carteira Modelo 19, quedeve ser do pais de origem, além de
uma certidão do Cartório Criminal,

atestado de residência, provandoque reside há mais de quatro anosem sua cidade, para fins de natura-lização.
Para os demais estrangeiros, osmesmos documentos citados e maisa certidão negativa do Imposto deRenda de pessoa fisica e o docu-mento comprovante de profissão. Sefor lavrador, basta uma certidão daPrefeitura. Sendo comerciante ouindustrial, fotocópia autenticada doregistro da firma na Junta Comer-ciai do Estado, fotocópia autenti-cada do último pagamento doImposto de Renda, pessoa jurídica,R fotocÓDla autenticada do últimopagamento do ICM (Imposto sobreCirculação de Mercadorias).

/ Maiores informações poderãoser obtidas na rua Joaquim Távora,n« 345, ou pelo fone 23-1635 (na parteda tarde).

Festival da Canção de
Paranavai só em 1976
Tendo em vista que a data de 28

e dezembro anteriormente marcada
para o II Festival da Canção de
Paranavai coincidia com período de
férias, a União Paranavalense dos
Estudantes manteve demorada reu-
nlão com seus diretores. Na oportunl-
dade ficou decidido que o FECAP
acontecerá no último sábado de
abril do próximo ano em local a ser
confirmado oficialmente.

REGULAMENTO
Segundo o regulamento a ser

confeccionado até o final deste mês,
cada candidato poderá inscrever
até 3 músicas Inéditas de qualquer
gênero, em português mediante
uma taxa única de 10 cruzelrds paradespesas prévias lrreembolsávels.
Os trabalhos deverão estar grava-dos em fita cassette através do queserão selecionadas as 30 melhores,
acompanhadas das respectivas
letras, datilografadas em 6 vias,
espaço dois, devendo no ato o candi-
dato confirmar o acompanhamento
(conjunto ou próprio) e intérpretes.
As Inscrições serão feitas até o úl-
timo sábado de março nos órgãos de
Imprensa locais. Serão conferidos
prêmios para letra e melodia
quando o 1** colocado em cada moda-
lidade receberá 700 cruzeiros, o 2'
200 cruzeiros e o 3' 100 cruzeiros e
troféus. Os 4» e '5? colocados terão
troféus e os 30 finalistas medalhas
de participação. Na próximasemana será definido o conjunto de
acompanhamento.

Para julgamento das letras

serão convidados 3 professores de
Língua e Literatura Portuguesa e
para as melodias, músicos profis-sionais em atividade, com 3 compo-
nentes cada uma. A Coordenação
Geral é do presidente José Antônio
Fernandes (Gal) através do diretor
de promoções João Batista Tira-
pelle.

REDAÇÃO
Para o dia 15 de novembro a

UPE está programando o I Con-
curso de Redação, cujas Inscrições
se estenderão até o dia 10 daquele mês.
O encerramento com entrega de tro-
féus acontecerá no Salão Nobre do
Colégio Estadual a partir de 20
horas. Cada candidato poderá parti-clpar com até 5 redações desde queuma de cada tema, caso opte porum tema poderá inscrever ate 3
com mínimo de 45 linhas e máximo
de 80, datilografadas escritas
manualmente. Aos 5 melhores tra-
balhos serão conferidos troféus,
podendo participar candidatos de
todos os níveis, desde que, com tra-
balhos Inéditos em publicação ou
participação em outros concursos.
Os temas foram sugeridos pelaFolha de Londrina "Reforma do
Ensino", pela UPE "Movimento
Estudantil'', Rádio Cultura "Brasil
na Era Nuclear", Revista Clnelân-
dia "Brasil, ontem e hoje", Diário
do Noroeste "O Homem no Mundo
Moderno", através dos quais pode-rão ser inscritos. O Julgamento será
feito por 3 professores de Portu-
guês.

Centro Industrial
de Araucária terá
2 novas empresas

Contando com a presença
das mais altas autoridades
municipais, representantes
do legislativo e do setor eco-
nômlco empresarial de
Araucária, o prefeito José
Tadeu Sallba, o vice-prefeito
Júlio Grabowskl e o presi-
dente da Comissão do Centro
Industrial de Araucária,
engenheiro Ubirajara Sávlo
Torr.es foram assinados no
gabinete do prefeito, proto-
colos para a Instalação das
empresas Refinadora de
O*leos Brasil e Fundição de
Aços e Metais Ltda, que
deverão operar no município
de Araucária.

Através do compromisso
recém firmado, a Prefeitura
de Araucária realizará tra-
bãihôs de terraplenagem
para as empresas, que na
ocasião estiveram represen-
tadas pelos seus diretores,
Paola Filllpo Varíola da
Fundição Aços e Metais, e
Ulriçh Stlerll, da Refinadora
de Óleos BrasU.
NOVAS INDÚSTRIAS

Segundo o sr. Paola Filllpo
Varíola, da FAM, a Indústria
ocupará uma área de 100.000
metros quadrados. Mais de
500 operários estarão empre-
gados pelas duas empresas,
Fundição de Aços e Metais, e
Refinadora de Óleos Brasil.

A FAM vai atender ao
setor petroquímico, metalúr-
gleo, químico, ferroviário,
naval e têxtil. Seu projeto
arquitetônico abrange uma
unidade industrial de metal
e mecânica, construída de
úm conjunto de redução
direta, um conjunto de fundi-
ção, um conjunto de forjaria
e um conjunto de oficina
mecânica. O trabalho execu-
tado pela Prefeitura Munici-
pai de Araucária, através de
seu departamento Rodovia-
rio, Obras e Viação, é um dos
incentivos físicos que a pre-
feitura destina âs empresas
que se Instalam no CIAR. Na
ocasião mais de 85.000
metros cúbicos de terra
serão movimentados,
devendo a indústria iniciar
sua construção antes de GO

dias após o término da terra-
plenagem.

Por outro lado, a Refina-
dora de Óleos Brasil será
instalada numa área de
aproximadamente 60.000
metros quadrados, locall-
zada Junto ao pátio da RFF
S.A. No Inicio de suas opera-
ções estará produzindo 1.500
toneladas diárias de óleo de
soja. Conforme o diretor
superintendente da
empresa, sr. Ulrlch Stlerll, a
Indústria é para extração de
óleo de soja por solvente e
sua construção será feita de
acordo com os projetos
arquitetônicos, econômico,
aprovados pela comissão
técnica do CIAR.

Segundo o presidente do
legislativo araucarlense,
vereador Oldemar de Oli-
veira, as novas indústrias
que se implantarão em
Araucária, representarão o
desenvolvimento marcante e
acelerado que vem passando
o município, "só mesmo
conhecido por aqueles quevivem nesta comunidade".
E, para o presidente da
Comissão do CIAR, enge-
nheiro Ubirajara Sávlo
Torres, "as divisas que estas
Indústrias trarão ao munici-
pio são de alto valor dentro
do orçamento municipal.
Sua Importância se faz ainda
mais pelo elevado número de
empregos que estarão ofere-
cendo", concluiu.
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Prefeito José Tadeu
Saliba assina os proto-colos.I*

DISTRITO
DE SAO

SILVESTRE
TERÁ

EXTENSÃO:
COPEL

CRUZEIRO DO
OESTE — (Do Corres-
pondente) — A COPEL
— Companhia Para-
naense de Energia
Elétrica — aten-
dendo reivindicação da
Prefeitura Municipal
de Cruzeiro do Oeste,
Iniciou, na semana
passada, a construção
de uma extensão quelevará energia elétrica
ao Distrito de São Sil-
ves tre.

Com 40 quilômetros, a
extensão beneficiará
também as proprieda-
des agrícolas da
região. Por outro lado
o prefeito Arlstófanes
Hatum, cumprindo
programa de melho-
rias das estradas
municipais, está acele-
rando a execução dos
trabalhos de recupera-
ção e cascalhamento.
Nas mesmas estradas
estão sendo implanta-
das galerias pluviais
para o escoamento de
chuvas, evitando
assim a erosão urbana.

CONCLUÍDA
A

UNIDADE-POLO
A Unidade Poliva-

lente 005, de Cruzeiro
do Oeste, está con-
clulda e será Inaugu-
rada em breve. Nela
funcionarão os cursos
normais de 1» e 2»
graus, além de curso
profissionalizante. O
complexo escolar será
entregue à FUNDE-
PAR pela construtora
empreiteira OIAPO-
QUE. nos próximosdias.

ARTEXS/A.
FABRICA DE ARTEFATOS TÊXTEIS

GEMEC/RCA - 200-74/058
CGC-MF — 82.640.723/0001-10

Aviso aos Acionistas
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS

Ç0"i"niçanios uos senhores acionistas que, a partir do dia10/11/75, iniciaremos o pagamento do dividendo relativo ao 2»semestre do exercício 1974/75 (período 01.01 à 30.06.75), con-forme deliberação du Assembléia Geral Ordinária do dia 16/09/75.Informamos aindu uos Srs. acionistas termos contratado como Banco Lar Brasileiro S/A., a execuçüo dos serviços de nossoDepartamento de Acionistas" c consequentemente também oatendimento aos Srs. acionistus, motivo pelo qual solicitamosobservarem as instruções constantes desta publicação.

1. VALOR DO DIVIDENDO — 6% (seis por cento)
Crj 0.06 (seis centavos) por açSo representativa do Capital
Social de Crj 83.153.000,00 e "pro-rata temporis" sobre as
ações do aumento de Capital de Crj 25.000.000,00, autori-
zado pela AGE de 14/01/75.

2. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE
a) Serão observadas as disposições legais no que tange àsSociedades Anônimas de Capital Aberto.
b) Os acionistas nominativos que desejarem alterar a opçüo doultimo dividendo recebido, deverão manifestar-se por

25/'iaÍ/7.r'8'da 
a°S '°CaÍS dí a,cndin'cmo («"-n1 5) até

c) Para os recebimentos "identificados" os acionistas deverãoapresentar o cartão do CPF/CIC.
d) Os dividendos não reclamados até 30/01/76, sofrerão odesconto do Imposto de Renda na Fonte (15%), ficando oliquido a disposição dos Srs. acionistas como rendimentode beneficiário nao identificado.

3. SUBSmTtnÇAO DOS TÍTULOS mültiplosa) Ao Portador

Em virtude de termos contratado com o Banco Lar Brasi-
leiro S/A., o atendimento aos acionistas e a execução dosserviços de nosso Departamento de Acionistas", o quereouer uma pdronização de titulos, faremos substituir
todos os atualmente em circulação, por novos certificados.
Estes novos certificados não conterão cupons, mas sim, um
quadro com indicações refrentes aos "Estados dos Direi-tos", isto é, o último dividendo recebido, última bonifica-
ção recebida e última subscrição que a sociedade realizou, asaber: Dividendo 054; Bonificação 017; Subscrição 019 e,serão considerados "ex-direitos" com referência a todos osbenefícios já distribuídos.

b) Nominativos
Os acionistas possuidores de Ações Nominativas recebe-rão em substituição aos atuais títulos um documento quedemonstrará a quantidade de ações possuídas, conforme
averbação feita no Livro de Registro de Ações Nominati-vas que a ARTEX mantém em obediência à vigente legisla-
ção.

c) Fica estipulado até 10/01/76 o prazo para a validade denegociação dos antigos titulos, após o que os mesmos nâoterão mais valor comercial, devendo forçosamente seremsubstituídos.

4. INSTRUÇÕES GERAIS
4.1. Todos os acionistas detentores de ações "nominativas" ou"Ao Portador", deverão dirigir-se a um dos endereçosabaixo (item 5) para providenciarem a substituição de seustítulos.
4.2. Os dividendos serão pagos aos acionistas na seguinteforma:

a) Acionistas Nominativos — residentes nas cidadesonde o Banco Lar Brasileiro S/A. possuir Agência, osdividendos serão colocados à disposição em um doslocais de atendimento (item 5). Para os residentes emoutras cidades, os dividendos poderão ser remetidospelo correio através de cheque nominativo.
b) Acionistas Ao Portador — receberão os dividendosmediante a entrega dos atuais titulos múltiplos deações, devendo conter no mínimo os cupons n's. 49 eseguintes, em um dos locais de atendimento (item 5).4.3. Os Srs. acionistas que se fizerem representar por procura-dores, deverão apresentar documento legal de habilitaçãosegundo modelo padronizado fornecido nos locais deatendimento (item 5).

4.4. Ficam suspensas as transferências, conversões, desdobra-mentos, agrupamentos c outros no periodo de 03/11/75 à

. LOCAIS DE ATENDIMENTO
ÍmíS?'?"'?^.^-0 atendidos °e 2* à 6' feira, no horário das09,00 as 17,00 horas, na própria ARTEX em Blumenau, aRua Progresso n» 150, ou nas seguintes Agências do BancoLar Brasileiro S/A.:
Rio de Janeiro - RJ — Rua do Ouvidor, 104-A; São Paulo —

,?H ~ ]"*'"*¦ Genebra, 164; Santos - SP — Praça da Indepen-dência, 4; Santso André — SP — Rua Senador Haquer 15- SãoCaetano do Sul - SP — Rua MànoelCoelho, 540; Jundiaí —
% 

"7 
„ ,B_.rao de Jundiaí. 1040; Brasília — DF — ConiComi. Hotel Nacional — Lojas 26,42 e 43.. Belo Horizonte —

inP 
— 

£ua- E .R""J.tc. Sant0* 90°; R<"<*'''*- — PE - Praça daIndependência, 25; Salvador - BA - av. tstados Unidos; 50'Curitiba — PR — Av. Marechal Deodoro, 245; Belém — PA— Av. XV de Novembro, 317; Manaus — AM — Av. 7 deSetembro, 806; Porto Alegre - RS - Rua 7 de Setembro,

Blumenau, 03 de novembro de 1975.
Dr. JÚLIO H. ZADROZNY

Presidente do Cons, de Administração

Dr. EUNILDO LÁZARO REBELO
-Diretor. Conselheiro

SANTA CATARINA

DR.

DR

DR 4°

SECRETARIA DOS TRANSPORTES

SITUAÇÃO DAS ESTRADAS NO PARANÁ

OBS: Som problemas de trálego nas rodovias do Estado. Dirigir comatenção obedecendo a sinalização.

D R. 1» Curitiba — Continuam os reparos na pista de rolamento do
trecho Garuva-Guaratuba Demais rodovias com trafeqo normal.
Ponta Grossa — Estradas de jurisdição cio Distrito em condi-
çoes normais de tráleqo.
Piraí do Sul — Jaguariaivo-Arapoti-W Braz: base para
asfalto. Ventania-Tibagi: dosmatação. Capão Alto-Castro:
máquinas e caminhões trabalhando na pedreira o transporte
de pedra.
União da Vitória — União-General Carneiro: em construção,
tralego precário, opção via Matos Costa. Demais rodovias
com tráfego normal.
Guarapuava — Guarapuava-Rio Bonito: em construção, trá-lego por variantes. Leito natural tráfego normal.
Jacarèzinho — St» Antonio da Platina-Rio das Cinzas: em
pavimentação, tráfego por desvios, trálego regular. Vários
trechos em obras com tráfego normal,

normal.

Londrina — Ibiporã-Jataizinho: ponte sobre o rio Tibagi em
fase de conclusão Jataizinho-Rancho Alegre-Mainporã: em
serviços de patrolamento. Trálego normal nas estradas.
Cascavel — Boas as condições de tráfego nas estradas de
jurisdição do Distrito.
Fe" Beltrão — Estradas do leito natural em serviços du
patrolamento. Tráfego normal.
Maringá — Vários trechos em obras, dirigir com alencão
Tráfego normal.
S.M. do Sul — Lapa-Porto Amazonas: em construção, trá-
fogo precário para veiculos posados. Demais estradas com
tráfego normal.
Pato Branco — Pato Branco-r-c° Beltrão trálego poi vanan
tes e precário para veiculos posados. Vitorino Palmas em
patrolamento.
Campo Mourão — Campo Mouião Rio Ivai recuper.ição de
acostamento C. Mourão Tuneiras; combate a erosão.
Paranavai — Trechos om revestimento Paianavai-Poilo
Felicio: Paranavai-Porto São José: Paranavai-Rontlon: N
Espeiança-Porto Coará: Nova Londrina Loanda. Tialego
normal
Irati — Tráfego normal nos trecli
com atendo.
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17 milhões do BRDE a
empresa de Joinville

O Banco Regional de Desenvolvimento Econômico (BRDE), acaba de .reali-
zar contrato de financiamento com a Metalúrgica Schultz S.A. de Joinville no
montante de CrS 17.123.272,00. Este financiamento, que se constitui num
dos maiores já efetivados, pelo BRDE à expansão de empresas instaladas nn
Estado, irá possibilitar a recolocalização das instalações industriais da Metei-
lúrgica Schultz S.A. dentro do Distrito Industrial de Joinville, onde a citado
empresa possui uma área de 320 mil metros quadrados. Ali montará o seu
novo complexo fabril abrangendo, inicialmente, 10 mil metros quadrados de
área coberta. É de tal importância e fartamente benéfica à expansão sócio-e-
conômica do Estado este desenvolvimento da "Schultz'*. já que possibilitará a
criação de 282 novos empregos diretos com a admissão de engenheiros, téc-
nicos, mão-de-obra especializada e comum, além de carrear para os colres
públicos de Santa Catarina uma soma de mais CrS 5.498.000,00 anuais na
arrecadação do ICM.Com.a implantação do seu novo parque fabril no citado
Distrito Industrial de Joinville, a Metalúrgica Schultz S.A., aumentará em apro-
ximaclamente 200". a sua atual capacidade de produção fisica, estimulando,
inclusive, o lançamento de novos produtos para estabelecer bases mais sóli-
H-*«- à «.ua iá conceituada presença no mercado brasileiro. Quanto ao mercado
externo, essa transformação evolutiva da "Schultz" acarretará promissoras
perspectivas de maior ênfase comercial, já que poderá atender satisfatória-
mente as constantes consultas de negócios com vários paises. Eis porque, a
assinatura do contrato de financiamento entre o BRDE e a SCHULTZ é revés-
tido de grande importância na política posta em prática pelo referido órgão de
financiamento.

Siderúrgica
Três empresas foram qualifica-

das para a elaboração do estudo de
viabilidade da usina siderúrgica do
Complexo Industrial de Imbituba.
S,"io elas a Tecnomental — Estudos
e Projetos Industriais S.A.. a Cia.
Brasileira de Projetos Industriais —
Cb.far.ape — e a Engineering S.A. —
Serviços de Engenharia.

A Comissão de Licitação, inte-
grada por representantes do
Governo do Estado. SUDESUL e
BRDE. examinou minuciosamente
durante três semanas as 20 propôs-
tas apresentadas, analisando todos
os aspectos de ordem técnica e júri-dica pertinentes.

O presidente da Comissão, sr. Ary
Canguçu de Mesquita, informou
que as três consultoras qualificadas
deverão agora elaborar proposta
técnica e financeira, de acordo com
o escopo que lhes será apresentado
nos próximos dias.

Esclareceu que esse trabalho
devera ser feito num prazo esti-
macio de sete meses, findo o qualele será encaminhado ao CONSI-
DER para aprovação e desenvolvi-
dos_contatos para a efetiva implan-
tação da usina siderúrgica.

Disse o sr. Ary Mesquita que o
fato de 17 consultoras terem sido
preteridas não significa que elas
sejam incapazes de elaborar um
trabalho dessa magnitude. "A
Comissão — frisou — pode cons-
tantar através da documentação
apresentada, o alto gabarito e capa-
cidade de todas as empresas que se
interessaram pela elaboração do
estudo de viabilidade da siderúr-
gica.

Porém, as três qualificadasforam as que além de cumprirem
todos os itens exigidos pelo Edital
de Pré-qualificação, comprovaram
maior experiência e gabarito téc-nico mais acentuado no ramo side-rurgico".

Por outro lado, o Grupo Interse-
cretarial designado pelo governa-dor Antonio Carlos Konder Reis
para tratar da implantação dausina, desenvolve trabalhos parale-los, no sentido de conseguir um téc-
nico especializado em siderurgia
junto ao CONSIDER, a fim de acom-
panhar a equipe do BRDE em sua
tarefa ligada à elaboração do
estudo final de viabilidade. Esse
Grupo é composto pelas Secreta-
rias da Fazenda, da Tecnologia eMeio Ambiente e da Indústria eComércio.

Aumento
Em Assembléia Geral Especial,

realizada com a presença do vice-
governador Marcos Buechler. a
Casan elevou seu capital social de
CRS 36.470.117,00 para CR$
53.8/3.656.00. em virtude da utili-
zaç.lo dos v.ilores de reavaliação do
ativo imobilizado e conseqüente
bonificação de novas ações. Numa
Assembléia Geral Extraordinária
logo após, ficou decidido que o
aumento do capital social da
empres.i para CRS 95.500.000,00 —
conforme estava previsto —' será
definido aportu-namente, por subs-
crição particular e lutura emissão'
d«' ações ordinárias.

Participaram das reuniões o Dresicl.Mite da Companhia. Nabor

Si hichting e vice-presidente, Milton
Pedro Fernandes: os diretores
Laerte Silvio Tavares, do Setor de
Operações, Manoel Philippi, da
Expansão, e Artenir Werner, da
Administração.

Após as assembléias foram
assinados convênios para implanta-
ção e ampliação dos serviços de
abastecimento de água nas locali-
dades de Arroio Trinta, Modelo e
Agronômica, que passam a incor-
porar-se ao Planasa - Plano Nacio-
nal de Saneamento.

Contas
Ao examinar as contas de Bom

Jardim da Serra, em Santa Cata-
rina. relativas ao exercício de 1973.
o Tribuna! de Contas da União man-
dou citar o prefeito responsável,
par.i que o mesmo recolha com
recursos próprios a importância de
mil cruzeiros, determinando a
mesma providência pela prefeitura
com a quantia de CRS 520,00.

Por outro lado, determinou
aquela corte, depois de proceder ao
exame das respectivas contas, tam-
bem referentes ao exercício de 73,
o recolhimento de importâncias
pelas seguintes prefeituras do
Estado: Meleiro. CR$ 21.456 89'

.Içara. CRS 18.484,50 e Rio Negri-
nho, CRS 1.589.84.

Indaial
Os Departamentos de Obras e

Educação. Saúde e Assistência
Social, absorverão aproximada-
mente 70% do orçamento da Pre-
feitura Municipal de Indaial para o
exercício financeiro de 1976, que é
de 6 milhões de cruzeiros. A pro-
posta orçamentária encaminhada á
apreciação da Câmara de Vereado-
res pelo prefeito Nilo de Freitas,
apresenta a despesa dentro de cada
unidade orçamentária, classificada
por funções, programas, subpro-
gramas, projetos e atividades, igual-
mente na ordem de 6 milhões de
cruzeiros. No encaminhamento do
documento ao Legislativo, o Chefe
do Executivo pede autorização paraa abertura de créditos suplementa-
res, até o limite correspondente a
25% do total da despesa fixada. Do
total previsto para ser arrecadado
em 76. CR$ 3.900.000,00 refe-
rem-se ao ICM. — Imposto sobre
Circulação de Mercadorias; CRS
280.000,00 à cobrança do Imposto
Predial e Territorial Urbano e CRS
100.000,00 ao Imposto Sobre Servi-
ços de Qualquer Natureza.

Curso
O Departamento de Apoio e

Orientação ao Estudante, da Udesc.realiza o Curso de Dinâmica Inter-
pessoal e Relações Humanas no
trabalho, destinado a despertar
Potencialidades e capacidades e
qualihcição dos estudantes, prele-rencialmente os alunos da Univársi-dado que participam do Programaao Bolsa de Trabalho da Udesc.tntre os objetivos do curso cons-tom também os que visam à dina-mizaç.io desse programa e à maiorintegração entre a universidade, o
aluno e as entidades onde os um-V'''sit.inos- prestam serviços e
ainda, olerecer melhores condições
psico-emoc.ionais ao aluno. Os inte-rossados ainda podem fazer sua
¦!.««'(ía0r,na Re'tona da Udesc. naavenida r,0 Branco. 164.
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OPERÁRIO
MORRE NA

PEDREIRA

ooimundo Ribeiro de
"Íns, 21 anos de Idade,
ÍSo. residente em Rio
soll^n do Sul, encontrou
Bffl de forma trágica,
a„" despencar de uma
freira na localidade de
ffi Branco, próximo a
rvSornboi Eram 15 horas,
Lindo o operário estava
qn ilto da pedreira, e
"carregando acabou
prendo a queda de uma

mira de 20 metros,
S com a cabeça
Sntra um monte de

C25ras Jà cortadas,
arrendo Instantânea-
mente.

LEVARAM AS

MALAS DO

JORNALISTA

Alésslo Pulclnelll, Jorna-
lista do "Municipalista"
de Sâo Paulo, deixou seu
rarro estacionado à rua
Carlos de Carvalho e
ouando voltou, multo
aborrecido, constatou que
os ladrões levaram as
duas malas de viagens,
uma pasta de documentos
de Assembléias Leglslatl-
vas e certa Importância
em dinheiro. Contrariado
e sem outras roupas que
as do corpo, queixou-se
na Furtos e Roubos.

JOÃO ABRAO
AGREDIU A
DOMESTICA

A doméstica Jaclra dos
Anjos Ribeiro compare-
ceu a Delgada de Plantão
onde foi quelxar-se que
seu patrão João Abrão,
residente na casa n« 265,
da rua José Saboia agre-
dlra-a com uma chave de
tendas, causando-lhe feri-
mento nas costas. Abrão
foi Indiciado em inquérito
policial e terá que respon-
der pelo ato covarde.

QUEBROU
A CABEÇA
DO MARIDO

Habituado a surrar cons-
tantemente sua mulher
com um cabo de aço,
Sebastião Dias (57 anos,
bairro paulista de São
Miguel) não contava comum repentino momentode coragem de sua vitimade todos os dias. Assim foi
que Cidálla Ricardo, aesposa deixou de gritarpor uma vez, e apossou-se
de um porrete para acabarcom o martírio de sem-
pre. Sebastião avançoucontra a mulher, masesta foi mais rápida eaplicou-lhe a primeiraPancada. O homem gri-
anha,'ieom a cabeçarachada e o sangue escor-rendo pelo rosto, pedindoPelo amor de tudo quantoera santo que a furiosamulher parasse com o.corre Ivo. Sem arrependi-mento, enquanto ohomem cablsbalxo eramedicado no Pronto

seuT1 Cldálla contava
elrin r?,ma. para ° dele-gado otavlo Aroldo Tel-
^"«"oM-DP.Depotede
Seh»c..C*.abeía enfaixada,«bastião tentou passar
MÍsêmMteJemc°ntudo

êcorSadonadecasa,
nho ri!nd0, ao testemu^

Pa?aqsUuer?áVfientà0 USa-

•WCENDIO
°ESTROl
DEPOSITO

Ífowm068 de cruze*-
ousado3,"1 °,sn PreJuIzos
¦We lrrorLpel° lncendio
WWaSP1U' na mad™-
sl'° "Jun?^'6^' no deP6-
Sacaria?lo,r Comércio de
ladonarua rina 1- Insta*
n°s,74i n?dos America-
O fogo áiaa.?aría F"nda.
raPldez a1irand°-se com
?» titaim™ .de consu-
depósito aií|le"te a<iuele
"""nté â tii 8lu Parcial-
técnica r„lr?a 

"Impor-
ladSs?-.Comércto Impor-

c°rpVaeVlautur****' do
:eram nofcbelros esti
ar do? efe1! mas ape-

festou dn h oríos' nada
RroPrleíârioepÍsl,°' cu*°Neurèòi aib„ Francisco
Iecendo a ?,nca,r' comPa-
!«lmou 

aJ, Delegacia,
ui do1" mlihn pi'eJulzos
f,elr^. Ouin?es de cru-
^,ma sinT,anL° a outra

í ^'etário fl5ad,a-seu pro-
^ Ce inSfZloLosoncz,
£reJubo, 

lnformar seus
nntretan0ts0' „Sabendo-se,

|Pequena m0^ 'oram &

J>olocaíVPT vlstorla.
aHe,erminnlea. autoridade

Fuga de menores agente ferido a tiros
J r^ r>Mi pelos ladrões em fugada Queiroz Filho

Nova fuga em massa demenores sucedeu segunda-feira à noite, quando 11meninos, que estavam reco-lhldos na Escola Correcional
Queiroz F lho evadiram-sede maneira misteriosa
lalf.S ^legadas forammobilizadas para recaptu-rá-los Três deles, foramencon rados pelos policiaisda Delegacia de Proteção arMenor e serão interrogados
para contar como aconteceua fuga.

Vários setores policiais daCapital, já estão resDonsabi-llzando os fugitivos pela onda
de roubos'e assaltos, que temse verificado nos últimosdias. A evasão somente foicomunicada à Policia, 24horas após o ocorrido, preju-dlcando enormemente asinvestigações.
"ORDENS SUPERIORES"
Funcionários da Escola

Correcional Queiroz Filho
procurados ontem à tarde
pela reportagem do DIÁRIO
DO PARANA, absteram-se
em dar Informações sobre aevasão dos internos do esta-belecimento, alegando impe-
dimento devido "ordens
superiores", que receberam.
Não quiseram nem relatar amaneira pela qual os meni-nos conseguiram burlar avigilância dos guardas e
ganhar a liberdade. Admiti-
ram, entretanto a evasão
não precisando o número dos
fugitivos que podem ser
mais de 11, conforme as
informações chegadas ao
conhecimento da Policia.

O diretor da Queiroz Filho
tenente reformado Raul
Graichem, não se encon-
trava, ontem, em seu gabi-nete não podendo seus auxi-
llares dar maiores deta-

lhes da fuga. Sabe-se queforam liderados por trêsoutros, que exercem granderiíluêncla sobre os Internos etem a Idade de 17 anos. Esteslideres sào delinqüentes
perigosos e agora soltos,
podendo desencadear nova

fase de violências no sub-
mundo do crime.

ROUBOS E ASSALTOS
. O número de internos na
Escola Correcional Q. Filho,
chega a 152 meninos, recolhi-
dos para se recuperarem da
marginalidade em que

l,^'^^ly$^SBSmmmWB SwBUl ^t'-é'wBr HmrmMm.m..
¦¦<¦:>' :Jt.'^\t%'*<:t in V'-» *" .^SHndH íu ?•&!* -/•>' *-*-**."' \

ViyV r '*- 'V JÔm: \ ' ¦»¦¦¦ ' ¦ff' ^^^^^. ^^ &K£ t -J

I í jjSL ¦H^ 5f\j,l. a

f "* ^í{* .-asaWMM--- KvKW^^BSBSnn -'" \i mÊ^^^mmmm^mm^m^m^^ iv ^^B í HJ|B| Hfc.^

KiíiM*»*^ !____ *^^n " 
^i  ^feir***?^*». IMais de

guardas
dez menores burlaram a vigilância dose fugiram da Escola Correcional Quei-roz Filho.

Sedutor induziu menor
a roubar residências

Llbório Santos Filho, 28
anos de idade, natural de
Morretes, motorista de táxi,
seduziu a menor N.J.R. de 17
anos de idade, empregada
doméstica, e acabou envol-
vendo-se em diversos furtos.

A menor era empregada
na casa de Geni dos Santos
Sozln, proprietária de uma
Panificadora, de onde os
dois acabaram levando mais
de 50 mil cruzeiros, entre
jóias, roupas e dinheiro.

O ROMANCE
Trabalhando como moto-

rista de táxi, Libórlo acabou
conhecendo a menor, com
a qual manteve romance por
mais de dois meses. N.J.R.,
trabalhava na casa de Geni
dos Santos Sozln, na rua
Manoel Correia de Freitas,
1.424, no Jardim Social, onde
se encontrava com Libórlo,
aproveitando a ausência da
patroa. Segundo as declara-
ções da doméstica, eles che-
gavam a praticar atos
sexuais num os quartos da
residência, após Libórlo ter
prometido viver em compa-
nhia da Jovem.

INDUZIDA A ROUBAR
Llbório acabou dando uma

de esperto, quando viu que a
garota estava gamada por
ele. Induzia a jovem a arru-
mar alguma Importância em
dinheiro, para que pudessem
seguir a Londrina, onde fica-
riam morando. Como sua
patroa praticamente não

parava em casa, N.J.R. não
encontrou dificuldades em
praticar o furto. No dia 1? do
corrente, a jovem acabou
furtando diversas peças de
roupas, um faquelro, um
chuveiro elétrico, um jogo de
Jantar de porcelana, diver-
sas jóias e mais de 2 mil cru-
zelros em dinheiro, num
total de 50 mil cruzeiros. De
posse do produto furtado,
eles colocaram no interior do
táxi j:om o qual Llbório tra-
balhava, e seguiram viagem
Inicialmente para Joaçaba,
onde o malandro tinha
alguns compromissos parasaldar, sendo que depois
então, seguiriam com des-
tino a Londrina.

A QUEIXA
Geni dos Santos Sozln, aca-

bou procuiando a Delegacia
de Furtos e Roubos, onde
registrou queixa, pois ficou
sabendo por alguns vizinhos,
de que teriam visto o rapaz e
a empregada, carregando
vários objetos no táxi, e queem seguida tomaram rurno
ignorado. Nas diligências
feitas pelo agente Roque, ele
acabou descobrindo queambos haviam seguido para
Joaçaba, e em companhia da
vitima para lá se dirigiram .
Auxiliado pelo delegado
Francisco e o agente Gil-
berto, Roque acabou des-
cobrindo o paradeiro do
casal, o qual foi detido jun-
tamente com os objetos fur-
tados.

LIBORIO negou tudo

Levados à presença do
escrivão Valèrio, Libórlo
negou qualquer participaçãono furto, pois disse apenas
gue fizera uma corrida até
Joaçaba, levando uma
mulher com diversos paço-tes. No entanto, a menor
afirma categoricamente,
que foi induzida pelo moto-
rista, a praticar o furto, a
fim de arrumarem dinheiro
para viverem juntos em Lon-
drina. Libórlo ficou detido no
xadrez da DFR, onde conti-
nuará prestando depoimen-
tos, ao passo que a Jovem foi
encaminhada a Delegacia de
Proteção ao Menor.

Libórlo Santos Filho,
motorista dc táxi, queenganou a doméstica.

Caçada policial leva
assaltantes a prisão

Uma caçada a diversos marginais no
bairro do Atuba, terminou em troca rie tiro**,,

quando um dos elementos que estava sendo pro-
curado, tentou fugir embrenhando-se num
matagal. Diversas viaturas da Delegacia de
Furtos e Roubos e do Centro de Operações
Policiais Especiais, foram deslocadas para o
local.

Cinco homens e uma mulher, elementos
conhecidos da policia, estariam no interior
de uma casa, onde planejavam alguns
arrombamentos e até mesmo assaltos,
quando foram tomados de surpresa pela ação
policial.

O TIROTEIO
Duas viaturas do COPE e outras duas da

DFR, foram deslocadas até o bairro dn Atuba

proximidades da Garagem da Penha, onde os
marginais estavam reunidos num "moco",
planejando trabalho para a noite. Sabe-se
inclusive, que nos planos deles, estavam
duas Joalherlas e uma loja de fazendas.
Quando as quatro viaturas cercaram a casa,
um dos elementos empreendeu fuga, quandoentão foi perseguido pelos policiais, havendo
entre eles um cerrado tiroteio, sendo que no
final, sentindo que poderia ser atingido,
resolveu entregar-se.

Foram detidos, Pedro Carlos de Paula,
Carlos Antônio Pacifico, Domingos Daniel
Ribeiro, João de Oliveira, João Carlos da
Sllva e a mulher Adriana Clark, todos Já pos-suindo passagens pela DFR.

Fogo criminoso destrui
hotel na rua Saldanha

Violento Incêndio Irrompeu por volta de 4
horas da madrugada de ontem, destruindo
completamente as instalações do Hotel
Rocia", situado na rua Saldanha Marinho,
levando pânico aos seus hóspedes e também
para as residências próximas.

Nos últimos dias, a Delegacia de Costu-
mes havia recebido diversas denuncias de
moradores^vizinhos do hotel, os qua*-recla-
mavam do barulho durante a madrugada, e
até mesmo de cenas atentatóriasi à moral já
aue o mesmo era freqüentado por mulheres
do "trottolr". „-,.*,

DESTRUIÇÃO
Instalado numa casa fe 

construç*ao
antiga, onde suas paredes divisórias eram de

madeira e tendo no interior móveis também
antigos e multa roupa, o fogo alastrou-se
rapidamente, deixando apenas o seu esque-leto.

O vigilante bancário Danilo, de serviçono Banco do Brasil, foi quem observou quefortes labaredas saiam do hotel, comuni-cando rapidamente os bombeiros. Sete viatu-ras com mais de 20 homens foram deslocadas
para o local. Apesar de todos os esforços dossoldados, não foi possível salvar multa coisa.A preocupação maior dos bombeiros era comas residências próximas, uma casa partlcu-ar na esquina com a Dr. Murici, e no outrolado, uma sapatarla e uma pelxarla, as quaisforam Isoladas.

viviam, sào "trombadlnhas"
e autores de pequenos rou-
bos em residências e ataques
a trausentes nas Ruas. Alem
trausentes nas ruas. Alérrl
destes, em pequeno número
existem criminosos que se
envolveram em assaltos a
motoristas e chegaram até
mesmo a matar. Estes perl-
gosos meninos, soltos nas
ruas, levaram muitos poli-ciais, de várias Delegacias a
responsabiliza-los peloaumento dos roubos e a
assaltos que estão ocor-
rendo, desde o inicio da
semana, justamente quandoverlflcou-se a fuga da Escola
Correcional.

QUEM FUGIU?

A Delegacia de Proteção
ao Menor e o Centro de
Operações Especiais, órgãos
incumbidos de dar caça aos
fugitivos, estão de posse dos
nomes dos possíveis "fu-
Jões" que conseguiram eva-
dlr-se. Suas Iniciais: GPS
L.C. EA. LCC, RMT. JC,
WS., NS., RRC, VO. e EDM,
tres destes foram .encontra-
dos pelos agentes da DPM,
num esconderijo ria Favela
do "Valetão", esfomeados e
com alguns ferimentos sofri-
dos durante a evasào.

Foram recolhidos na espe-
clallzada e deverão retornar
a Escola Correcional. Foi ins-
taurado inquérito pelo Insti-
tuto de Assistência ao
Menor, para apurar as clr-
cunstâncias em que ocorreu
a fuga dos Internos.

Enquanto isso, os policiaisencarregados da busca aos"fujões continuam a vascu-
lhar diversos redutos, onde
provavelmente possam ter
procurado refúgio.

NOTA DA
SEGURANÇA

PUBLICA

Para esclarecer um incl-
dente ocorrido na última ter-
ça-felra, na localidade de
Imbaú, municipio de Telê-
maço Borba, quando morre-
ram o soldado Paulo
Almeida e um ladrão conhe-
cido pelo nome de Josir Tel-
xeira, a Secretaria de Segu-
rança Pública distribuiu
ontem a seguinte nota ofl-
ciai: "O soldado Paulo.
Almeida, pertencente à 3»
Cia do Primeiro Batalhão da
Policia Militar, foi ferido
mortalmente na noite da
ultima terça-feira, dia 4, ao
enfrentar, a tiros, o conhe-
cido ladrão Josir Teixeira na
localidade de Imbaú, às
margens da Rodovia do Café
município de Telémaco
Borba. O marginal, que tam-
bém veio a falecer em decor-
rêncla dos disparos de arma
de fogo feitos pelo militar,
havia, horas antes, furtado
diversas mercadorias de um
estabelecimento no distrito
de José Lacerda, recebendo
Imediata perseguição do sol-
dado Paulo Almeida, que se
encontrava em serviço no
destacamento militar
daquele distrito. A persegui-
ção terminou ao chegarem
na localidade de Imbaú,
quando houve troca de tiros
saindo ambos feridos mor-
talmente. O soldado, que se
encontrava no estrito cum-
primento de seu dever levou,
ainda, uma punhalada do
marginal, antes de fale-
cer.

TRANSITO
MATOU 3
PESSOAS

Mais três pessoas perde-ram a vida, em consequen-
cia da violência no trânsito.

Três homens foram as víti-
mas fatais, e um deles, até o
momento, não foi identifl-
cado.

FUGIU
Na avenida Brasília,

Eugênio Mlreskl, 45 anos de
idade, residente na Vila
Nossa Senhora do Rocio no
Capão Raso, foi atropelado e
morto pelo Volks, placaAM-6843. O motorista eva-
diu-se, abandonando o vei-
culo e a vitima. O corpo de
Eugênio foi transportado
para o IML, e mais tarde
entregue aos familiares.

SEMPRE A BR
A Policia Rodoviária

Federal, foi comunicada porvolta de 20,45 de ontem, de
§ue 

havia um homem esten-
ido sobre o asfalto da

BR-116, altura do km. 394
próximo ao Posto Fiscal do
Atuba. Era um homem decor branca, aparentando uns
45 anos, trajando macacão
amarelo de brim, e botas deborracha preta.MORREU ONTEM

Antônio Mendes Cordeiro,
68 anos de idade, viuvo, resl-
d'a na rua André de Barros,459, foi atropelado no dia 10de março do corrente,
quando foi internado noPronto Socorro Municipal.
Com fraturas em diversas
partes do corpo, Antônio
acabou transferido para oHospital Moisés Paclornick
e posteriormente à Clinica
de Fraturas, onde acabou
falecendo por volta de 6horas de ontem.

Parte das viaturas e do
efetivo policial da Capital,
foi mobilizada para a cap-
tura de 4 elementos forte-
mente armados, que teriam
praticado assalto, em Curl-
tiba. Eles ocupavam uma
Variant, e tantavam fugir
para a BR-116 em direção a
Rio Negro.

Agentes da Delegacia de
Furtos e Roubos, auxiliada
por viaturas do COPE, tra-
varam tiros com os assaltan-
tes, quando foi ferido o
agente Preu. Ele está inter-
nado no Pronto Socorro.

ALARME

O agente Sidlval da
DFR, recebeu telefonema de
um informante, comuni-
cando que 4 elementos forte-
mente armados, ocupando
uma Variant branca possi-velmente roubada, tendo no
seu interior grande quantl-dade de máquinas de escre-
ver e calcular, estava
seguindo com destino a Rio
Negro, e pretendiam desviar
o posto da Policia Rodovia-
ria, no Pinheirinho. Sabendo
da manobra, o superlnten-
dente Déia, organizou uma
equipe composta por mais de
10 elementos, tres viaturas,
contando ainda com o auxilio
de 6 viaturas e 20 homens do
Centro de Operações Espe-
ciais, colocados em pomosestratégicos da Rodovia.

O TIROTEIO

A viatura da DFR, queestava localizada nas proxl-midades do Posto, observou
quandouma Variant branca,
ocupada por quatro elemen-
tos, deixou a BR, entrando a
esquerda, passando por trás
da garagem da Pluma,
desenvolvendo alta velocl-
dade. Estava Iniciada a per-segulção aos marginais, os
quais numa curva da
estrada, acabaram batendo
contra um barranco, o quenão impediu sua fuga.

Os dois elementos que
ocupavam o banco trazelro
do veiculo, sacaram de suas
armas e começaram a atirar
em direção às viaturas poli-ciais, que se obrigaram a
revidar, lnlclando-se o tiro-
telo.

AGENTE PREU FERIDO

Como saldo negativo da
perseguição, o agente Luiz
Preu, 43 anos, acabou sendo
atingido, levando um balaço
na altura da mão (raspou
próximo a cintura), o queforçou o seu lnternamento no
Pronto Socorro Municipal,
onde ficou internado.

Faltando apenas poucosmetros para que entrassem
na BR-116, Já na altura do
quilômetro 24, os marginais
deram de frente com outras
viaturas policiais, ocasião

em que encontraram um
desvio, por onde entraram e
ateando fogo no veiculo,
embrenharam-se no mata-
gal.

Os agentes, quando chega-
ram, não sabiam se tenta-
vam apagar o fogo, ou se
continuariam a perseguição.Então, alguns tratavam de
salvar o veiculo e a merca-
dora, ao passo que outros
continuavam a caçada,
debaixo de muitos tiros quevinham de todas as direções.

O RESULTADO

Por volta de 18,15 horas, as
viaturas da Delegacia de
Furtos e Roubos e do COPE,
regressavam, trazendo os
agentes, cansados, enlamea-
dos, e acima' de tudo,
demosntrando muita trls-
teza por não conseguirem
deter os marginais.
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Parte das mercadorias que estavam no interiorda Variant, ocupada pelos assaltantes, que fugi-
ram.

Policia de todo Brasil
caça inglês traficante

SAO PAULO, 6 (ANDA — DP) — Um
alerta geral, dirigido a todos os portos e aero-
portos do Brasil, principalmente aos de São
Paulo, está sendo divulgado pela policia deEntorpecentes, pedindo a prisão de um mis-
terioro inglês, conhecido pelo nome de
Robert. Dizendo-se "hipple" e cidadão do
mundo, ele está sendo apontado como princi-
palmente elo de ligação entre os grandes dis-
tribuidores de drogas da Holanda e o mer-
cado clandestino sul-americano.

Valendo-se das dificuldades do tráfico ae
maconha e dos pslcotróplcos, normais em
todo o final de ano, o bandido misterioso
intensificou suas viagens para o Brasil neste
segundo semestre, sabendo-se que já esteve
em São Paulo por três vezes, nos últimos
meses.

Segundo o apurado pela policia, depois
de uma série de prisões que apontavam
Robert como fornecedor de LSD, o "hlppie
cidadão do mundo" costuma freqüentar cur-
slnhos e pontos de reuniões de Jovens, onde,

conseguindo amizades, aliciava viciados,
transformando-os em traficantes da rede querepresenta. Dando as pastilhas do "ácido" às
suas vitimas, obrigava-as em seguida a quecomeçassem a vender a droga para ele, em
troca de mais LSD.

Uma dessas prisões ocorreu na rua Nova
York, 312, no Brooklin, onde foi surpreendida
Fernanda Leite de Barros, de 19 anos, e seuirmão, que se diz "hipple", Marcelino, de 17anos, em poder dos quais a policia apreendeu
25 pastilhas de ácido liserglco e mais duzen-
tas gramas de maconha.

Levada ao 27» DP., enquanto seu irmão
seguia para o Juizado de menores, Fernanda
Leite de Barros confirmou suas ligações com
o inglês que, segundo sabe, deverá voltar
brevemente a São Paulo, trazendo mais tóxl-
cos. Essa informação, motivou o alerta divul-
gado pela policia de entorpecentes, que está
levando a efeito vasta operação de rastea-
mento, com base em endereços fornecidos
por viciados em bairros da Zona Sul.

SECRETARIA DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE ESTABELECIMENTOS

PENAIS DO ESTADO

RESPOSTA DEFINITIVA!
Para evitar que, no futuro, ocorram denúncias gratuitas, sem

prévio conhecimento de causa, como aconteceu recentemente, oDepartamento dos Estabelecimentos Penais do Estado sente-se nodever de transcrever, em respeito ao público, as informações do Ser-viço de Saúde, subscritas pelo médico Dr. Edson de Souza Mota
Paes, a propósito do tratamento de presos portadores do Bacilo deKoch na Penitenciária Central do Estado:"1 — O setor de tisiologia deste Serviço de Saúde encontra-se
em condições de fornecimento de medicação especializada, con-forme padrão do Serviço Nacional de Tuberculose. Quanto à ali-mentação, esta é fornecida nas mesmas bases do Hospital;

— Informo que todos os internos da tisiologia recebem
diariamente medicação conforme prescrição em suas fichas indivi-duais, passada pelo médico tisiologista, Dr. Mário Sampaio;

— O cardápio dos internos consta de chá, leite, pão, 
'man-

teiga, doce, que é servido entre 7,00 e 8,00 horas, e, às 15,00 horas
pao, manteiga e chá. Almoço entre 11,00 e 11,30 horas, e jantarentre 17,00 e 18,00 horas: 2*-feira, arroz, feijão, ovos e bife; 3?-feiraarroz, feijão, peixe e bife; 4»-feira, arroz, feijão, frango, batatas fri-tas; 5? e 6»-feira, arroz, feijão, bife, salada e batata cozida; sábado,arroz, feijão, bife e verduras; domingo, arroz, feijão, macarronada,frango, maionese e sopa no jantar.— Entre a 1» e 2» células, encontram-se 13 (treze) internos,dos-quais 8 (oito) já se acham com exames de B.A.A.R. negativos:Sidney Leite, Arnaldo Ribeiro, Wilson Miranda, Valter Belo daCosta, Jorge Aparecido da Silva, Aderbal Fontoura da Silva, EdsonPompilho da Cruz e João Batista Filisbino.

?t— ° trafarnent0 médico é o mesmo dado em qualquer unidadeda União, seja ela presidio ou não, pois a nossa missão como mé-dico e a de curar o ser humano, obedecendo os princípios da ética
profissional".

Curitiba, Novembro de 1.975
a) Edson José Ferreira dos Santos

Diretor

•:'
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14 — TURFE DIÁRIO DO PARANÁ D Quinta-feira, 6/11/75 Ü 1? Cadorn,

Sábado: Barroso
1* Pirão • 1.200 metros. • CrS 3.500. - 875,- 525. - 350. - 175,00. As 14.00 horas -

(Turma • 12).
- 1 El Zorzal - J.C. Pereira 2-53
- 2 Enrruslido - XX 4-58
- 3 Jok - S. Barbosa 3 - 53
- 4 Lanito - I. Souza 9 - 56
- 5 Lord Gir.idor - V. Matos .... 5 - 57
- 6 Rebolo - P.R. Sales 3k  1 - 53
- 7 .Zaf.rel - M. Santos 6-54
- 8 Amor Gaúcho O. Oliveira 2k. 7 - 57" Ien - A.S. Mendes 2k 8-56

2» Páreo • 1.100 metros - CrS 4.000, -
1.000, ¦ 600, ¦ 200,00. As 14.36 horas - (Turma •

1 Lourdes - I. Souza  5 - 56
- 2 Dona Brazea - L. Rosa .... 13-56
- 3 lata - F.Cozzolino  11 - 56
- 4 Air Vidrie - O. Oliveira 2k ... 6 - 56

5 Nacionale - J.C. Pereira .... 2 - 58
- 6 Clauclie V. Fagundes 8-56

7 Alexino - L. Veríssimo 4-58
- 8 Gamalcâo - M. Santos  1-58

9 Nom • J. Cardoso lk  12-58
-10 Athonian - V. Matos 3 - 58

11 Guázuti - I, Nogueira 9-58
8-12 lorga - M. Moraes  10-56" Tocantins - W. Lopes 2k .... 7 - 58

3' Páreo - 1.000 metros. - CrS 5.500. -
1.375. - 825. - 550, - 275.00. As 15.10 horas -
(Turma - 01 B).

- 1 Agalak - V. Matos 7 - 54
- 2 Altonia - I. Nogueira 3-54
- 3 Federalista - J. Cardoso lk .4-56
- 4 Felizardo - XXX 1-56
- 5 Gorda Nena F. Cozzolino ... 5 - 54
- 6 Idêntico - A. Cassante 6-56
- 7 lima - A. Zanin 8 - 54
- 8 Ulinea - I. Oya 2 - 54

„„4° Páreo - 1.200 metros. • CrS 8.000. -
2000. - 1.200. - 800. - . As 15,50 horas.

-1 Alacalá - M. Moraes 7 - 54
- 2 Alepto - O. Oliveira 6 - 56
- 3 Holiday - V. Fagundes  1 - 54
- 4 Hot Money - E. Reggiani .... 5 - 56
- 5 Mutamba - A. Cassante .... 8 - 54
- 6 Piaçava - M. Santos 4-54
- 7 Temida - S. Barbosa 2-54
- 8 Tlany - I. Souza 3-56

5° Pároo - 1.100 metros - CrS 5.500. -
1.375. - 825. - 550. - 275.00. As 16.30 hora-
ras (Turma - Extra).

em Araraquara
- 1 Banda, ilha - XXX  7-50
- 2 Carabella • E. Reg|>iani 3-54
- 3 Dragoni - J. Borges 6 • 56
- 4 Fisluca - L. P. Silva 2k  1-54
- 5 Manicoa • A Cassante 4-54
- 6 Harmlna - J. Cardoso lk ... 5 - 54
- 7 Ogr.il - S, Barbosa  2-56" Olcaze - V. Matos 8 - 54

6»
3.000,
horas.

Páreo - 1.400 metros - CrS 12.000, -
- 1.800. - 1.200. - 600, -. As 17,20

Araraquara - A. Barroso
Avaliou • M. Moraes . ..,
Duilley - M S.intos 
Instantâneo - O. _.
Joliz - XXX 
Jolly Rez - F. Coz
Nost - A. Zanin 
Rio Grande - S. 
Tilia - XXX 

. . . 5 - 52

.. . 5 - 54

. . . 5 • 52

.. . 3 - 52
. . 2 • 54

, . 19-54
.8-52

54
52

7» Pároo • 1.300 metros - CrS 4.500, -
1 125. - 675. - 450. - 225.00. As 18.00 horas -
(Turma - 05 B).

- 1 Comboio - O. Oli. 2k 3-57
- 2 Dirk - |, Oya  5 - 55
- 3 Ervilha - 0. Loezer  11 - 53
- 4 Gervásia ¦ V. Matos  1 - 55
- 5 lsp.ro - E. Reggiani  12 - 55 -

6 Kaian - M. Santos  9-55
- 7 Nahuel Huapi - M. Mo 7-54

8 Niron ¦ S. 6-55
- 9 Paraion - V. 2-55

10 Zabid - S. Loezer  10-55
-11 Zeíla - W. L. 2k 4-53

12 Zele - F. Coz 8 - 55
8» Páreo - 1.600 motros - CrS 4.000 -

1 000. - 600. - 400. - 200,00. As 18,40 horas -
(I urm.) - 16).

1 Giorno - O. Lozezer  6-58
- 2 Xirluminy - M. Moraes 1-54'
- 3 Indú - J. Borges  5 - 57
- 4 Zodiac - XXX  10-52
- 5 Qu.irteio - L Rosa 4-52

6 klum - J.C. Per 12-54
- 7 Jonhnny Texas - V. Mt 7-58

8 Clevcr - O. Oli. 2k 9-57
- 9 Aquariana - A Cass 11 - 53

10 Alarcos - J. Car. lk 3-53
8-11 Açu-Guarapuvurú -MS. ... 8 - 53" 

Quarai - AS. Men. 2k 2-53'

'Domingo: Tudo começa cedo
1° Páreo - 1,100 motros - CrS 4.500,00
1.125.00 - 675.00 - 450.00 - 226,00. Às 14,00
horas - (Turma - 04 B) • Prêmio "Delegações dos

Jockoys Club Argentino e Paraguaio"
- 1 Atômico - G. Fagundes  5-57
- 2 Democracia - E. Reggiani ... 2-55
- 3 Edesa - L.P. Silva, 2k  

'4-54

4- 4 Farola - W. Lopes, 2k  7-55
5- 5 Gulen Abend - O. Oliveira.2k. 3-55
6- 6 Kytia - M. Santos  1-55
7 - 7 Vacheron - F. Cozzolino .... 6-57
2° Páreo - 1.000 meti os - CrS 5.500.00 -
1.375.00 ¦ 825,00 - 550.00 - 275,00. Às 14h40-
min (Turma 01 A). (Prêmio "Associação Brasi-

leira dos Criadores do Cavalo de Corrida"
! 1 Anloneira - V. Matos  5-54
2 - 2 Aracaju - A. Zanin  3-56

Distrito - M. Santos  7-56
El Brioso - S. Barbosa  1-56
Flex.i - M. Moraes  4-54
Happy Kiss - J.C. Pereira ... 6-54
Origena - I. Oya  2-54

1.600 metros - CrS 4.500.00 -

6
7

Pároo
1 125.00 - 675.00 - 450.00 - 225.00. Às 1 5h20-
min - (Turma. 18). Prêmio "Dolegações dos Joc

kevs Club de Minas Gerais a Goiás".
. Gelax - P.R. Sales 3k  8-52

Nesl - A. Zanin  3-52
Pacha - A. Cassante  1-52
Sendo - M. Moraes  5-52
Sir Eugênio - A. Barroso .... 7-52
Tobruk - M. Santos  4-52
Trcsor - J.C. Pereira  6-52
Tuly - V. Fagundes  2-53

4' Pároo - 1.600 motros - CrS 25.000 00 -
6 250.00 - 3.750,00 - 2.500.00 ¦ 1.250.00. Às
16h10min. Grande Prêmio "Presidento João
Adhomar do Almeida Prado e Delegação do Joc-

key Club do São Paulo"
Uatá - M. Colanen  6-60
Bávaro - O. Loezer  8-54
El Cencerro - A. Zanin 2-60
Silver Prince - R. Penachio . 7-60
Cavalheiro - A. Barroso .... 1-59
Jasper - G. Fagundes  3-60
Matapan S. Barbosa  4-60
Tácito - L Cavalheiro  5-60

5o Páreo - 1.200 metros - CrS 15.000.00 -
3.750,00 - 2.225,00 - 1.500.00 • 760.00. Às 17
horas. Grande Prêmio "Jaime Canet Júnior" -

Governador do Estado - Bolo 2* indicação.

3 -

Degama - J. Fagundes  3-57
Estilhaço - V. Fagundes .. . 11-59
Jeluja - L. Veríssimo  5.57
Fusa - S. Barbosa  13-57
Colete - V. Matos  2-59
Reina de Corazon - L. Rosa. 15-53
Rápido - S. Loezer  8-59

5- 8 Hermana - J. Cardozo'  4-bJ
9 Xang - M. Santos  12-53

6 - 10 Capataz M. Moraes  4-59" Vedor - M. Mazzala Jr  6-59
7-11 Quitar - A. Cassante  14-59" Yes Sir - I. Souza  10-59
8 - 12 Interventor - G. Fagundes .. 1-59" Jogador - R. Penachio  7-59

6o Pároo - 2.400 metros - CrS 150.000.00 -
37.500.00 - 22.500 - 15.000.00 • 7.500.00 Às
18 horas. Bolo 2" indic. Grando Prêmio "Para-

1 - 1 Manacor - J. Pedro F»  2-60
2- 2 Arnaldo - J. Fagundes  14-59

Criptônio - XXX  16-59
3 - 3 La Ranchera - A. Barroso .. 3-58" Cantilius - V. Matos  9-60
4- 4 Cleaver - L. Cavalheiro .... 13-60

C/ansta - O. Loezer  8-60
5- 5 El Tato - R. Penachio  4-53

Ub.itim - M. Colaneri  1-60
6- 7 Right Jane - L. Veríssimo ... 5-58

Kínd Regards - XX  15-57
Kauay King - CM. Costa ... 12-59

7 - 9 Hebraico - J. Borges  10-59
10 Folklor - S. Loezer  6-60

8-11 Diamão - E. Amorim  7 59
12 Terminus - A. Zanin  11-60

T> Páreo - 1.300 metros - CrS 4.500.00 -
1.125,00 - 675,00 - 450.00 - 225.00. Às 1 8h40
min - ITurma 05 A). Prêmio "Delegação da Asso
ciaçao os Cronistas de Turfe do Rio de Janeiro.

Bolo Tarumã de 9 pontos - 3' indicação
1 - 1 Agapito - E. Reggiani  5-55
2- 2 Avaro - 0. Loezer  10-55
3 - 3 Conspirador - I, Nogueira 6-55
4- 4 Docha - V. Matos  8-53
5- 5 Jelina - L. Veríssimo  3-53
6- 6 Kirie - P.R. Sales 3k  1-53

- 7 Marasquino - V. Fagundes .. 2-55
7- 8 Sintonia - J. Cardozo lk .... 9-53

- 9 Fl.imboyant - S. Barbosa . .. 7-55" Kadmio - L.P. Silva. 2k  4-55
8' Páreo - 1 300 metros - CrS 3.500.00 - 875.00
- 525,00 - 350,00 - 175,00. Às 19h20min -
(Turma 13). Prêmio "Delegações dos Jockeys

Club de São Vicente e Campos".
1 - 1 Agravante - XX  1.-54
2- 2 Brazilian Alpha -P.R. Sales. 3k 2-56

- 3 Ch.ingo - A. Cassante  8-56
- 4 Charing - A.S. Mendes. 2k .. 5-54

5- 5 El Pingo - M. Santos  9-52
6 - 6 Espim - M. Moraes  4-52

Hércules - V. Matos  11-54
7- 8 Indicada - A. Zanin  3-56

Lanito - I. Souza  6-53
8 - 10 Oggi - F. Cozzolino  10-57

11 Sengés - L. Rosa  7-58

Segunda: Um páreo regional
1' Páreo - 1.300 metros - CrS 4 000 -

1.000, - 600, - 400. - 200.00. As 20.00 horas -
(Turma • 07).

Prêmio "Delegação do Jockey Club de Mon-
tovidoo"

- 1 Bo.izinha - I. Nogueira 2 - 54
- 2 Godarzi - S. Loezer  5 - 56
- 3 Juventus - M. Santos 7-55
- 4 Nitria - I. Oya  1 . 54

\ ^^p de Prata - O Loezer .6-56
-. P puebradinho - L. P. Silva 2k. 3 - 56
- 7 Zonador - L. Rosa 4 - 58

2' Pároo ¦ 1.200 metros - CrS 3.600, - 875, -
525. - 350. - 170.00. As 20.30 horas - (Turma -

Prêmio "Delegação dos Jockeys Clubs de
Brasilia e Pernambuco".

- 1 Guaraú - 0. Loezer 5 . 54- 2 New Commer - F. Cozzolino 1-56
- 3 Prospera - V. Fagundes ... / - 54
- 4 El Pingo - M.. Santos .... 2-57

5 Mani - XXX  8 - 52
- 6 Estale - M. Moraes .... 4-52

7 Brazilian Air - XXX 10-54
- 8 Juranaze - L. Rosa 9-52

9 El Bucco - P. R. Sales 3k .. . 3 - 52-10 Dezato - J. C. Pereira ... 13-52
11 Guazuli - I. Nogueira 6-52

-12 Gigliola - J. Cardoso lk ... 11 - 52'.' Ogimbo - O. Oliveira 2k .... 12 -52

3' Páreo - 1.200 metros - CrS 5.600 -
1.375. - 825. - 550, - 275.00. As 21.00 horas -
(Turma - 01).

Prêmio "João Mansur - Ex-Presidonte da
Assembléia Logislativa".

- 1 Aceguá - O. Loezer 4-54
- 2 Diffcil - M. Santos  ! 7 - 56
- 3 Faille • J. Borges 3-56
- 4 Game - I. Souza 5-56
- 5 Inang - L. Veríssimo ... 6-56
- 6 Indostão - A. Zanin  1-56
- 7 Quick Francess - L. Rosa ... 2 - 54

4" Páreo - 1.400 motros - CrS 3 600 - 875 -
525, - 350, - 175.00. As 21,35 horos - (Turma .
15).

Prêmio "Delegações 
das Associações de

Cronistas do Turfo do Rio Grande do Sul e Minas
Gerais'.

Bolo do Tarumã de 9 Pontos - 1» Indiceção.
- 1 Autógrafo • A. Cassante ... 3-58
- 2 Cactus Keits - S. Barbosa . 4-52
- 3 Enguahchado - J.C. Pereira 1 - 52
4 Majestoso - O. Loezer  10-57

- 5 Neptuno - A. Zanin  7-53
- 6 Ralpa - J. C. Cardozo lk ... 6 - 55
- 7 Prendlnha - M. Santos 5-50

8 Quarteio - L. Rosa  2 - 55
9 - 9 Vitorioso - XXX ... 9-52

10 Zodi.ic - XXX 8 - 54

3.00. - 1.800. - 1.200. - 60.00. As 22.20 horas.
Bolo 2» Indicação.

2* Indicação.
Grando Prêmio "Assembléia Logislativa do

Estado".

7 - 9
10

8 -11
8 - 8

-12

Altamira - 0. Loezer 3-55
El Cencerro - A. Zanin  10-59
Penharol II - L. Rosa 8-54
Annandale - I. Souza 6-54
Iminente - S. Barbosa 2-52
Sir Eugênio - A. Barroso ... 9 - 52
Oldak - M. Moraes 5 - 55
Colete - V. Matos  12-58
NahupJ Mapú - A. Cassante . 7 -'55
El Mineral - G. Fagundes ... 1 - 55"
Rápido - S. Loezer 4 - bb
Amor Gaúcho O. Oliveira 2k. 7 - 57Yes Sir-XXX  11-53

6' Párpo - 1.100 metros - CrS 5.500. -
1.376. - 875. - 550. - 275.00. As 23.00 horos -
(Turma • 04 A).

Prêmio "Deputado Paulo Afonso Alves deCamargo - Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado".

Bolo do Tarumã de 9 Pontos - 3' Indicação.
1 Atômico - G. Fagundes 6-57

Combustível - S. Loezer .... 2 - 573 Consorte - M. Moraes  7-56
Convencido - O. Oliveira 2k .8-57

5 Micoca - V. Matos  5-55
6 Olas - 0. Loezer  3-55
7 Sussú - J. C. Pereira  1-55
8 Volpago - A. Cassante 4-57
7» Páreo - 1.300 metros - CrS 4.000 -

1.000. - 600. - 400. - 200.00. As 23.30 horas -
(Turma - 17).

Prêmio "Associação 
dos Profissionais do

Turfe do Paraná"

1 Caminheiro - F. Cozzolino . . 5 - 56
2 Chauncey - L. P. Silva 2 k . . 7 - 52
3 Johnny Texas - V. Matos ... 6 - 52

- 4 Imprevisto - 0. Loezer 2-58
5 Mister Pierre - M. Santos ... 8 - 53

- 6 Pachá - A. Cassante 4-57
- 7 Revolucionário - XXX 3-53
- 8 Sendo" - M. Moraes  1-56
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àfli Mini-ponei
no Tarumã

Penarol II, vai correr os 2.000 metros como favorito.

JL avorito:
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As três melhores provas desta
semana serão disputadas no domingo
-— 1.200. 1.600 e 2.400 metros respec-
tivamente.

O equilíbrio nas provas é patente
e poucos se arriscam a um palpite
antecipado. Os "experts". entretanto,
já fazem conjeturas a respeito das
chances de cada um.

VELOCIDADE

Quem trabalha 77" no Tarumã,
no dia baixa para 76" no minimo e
deve ganhar esta prova , não acham?
Quem andou trabalhando em 77" foi
Reina de Corazon, uma argentina
adquirida por João Luiz Garcez que
estreou com uma vitória trazida da
Argentina em Cidade Jardim e venceu.
Mas nesta oportunidade ela vai
enfrentar Degama, que secundou já
por várias vezes a Headband em pro-
vas clássicas sempre em percursos
curtos e possui ainda várias vitórias
em Cidade Jardim. Fusa está prepa-
rada para correr esta prova e andou
correndo em retas e Estilhaço que tem

várias vitórias sempre em tiros curtos,
é um nome a ser estudado.

MILHA
Para quem estreia com 60 quilos

e ganha e na outra oportunidade,
depois do devido aguerrimento, leva 6
quilos de descarga, é força no páreo.
Trata-se de Bávaro, que vem de
recente vitória nesta mesma distân-
cia. Tacitus que vem de São Paulo,
traz boa campanha e é um dos princi-
pais da prova, mas El Cencerro e Silver
Prince não podem ficar de fora, pois a
distância ajuda muito.

GP PARANÁ
Em raia normal, este páreo tem

uma barbada. Trata-se de Arnaldo. Na
seca ele rende um pouco menos, mas
mesmo assim continua sendo força.
Manacor vem do Rio e todos conhe-
cem seu poderio locomotor, enquanto
que Cleaver continua em evolução
depois de sua vitória e Diamão pro-
mete muita melhora. Páreo difícil, e
depois dos aprontos, poderemos afir-
mar melhor.

-—;—¦• —;_u_—,._—•_ •"-,:.;_ ;, -¦¦-; ¦' :¦-.*•
Este é Magnasco, garanhão do Haras Larlssa,

Horário foi alterado
üs horários de domingo foram

totalmente modificados. No programa
divulgado, consta como inicio do pro-
grama as 14 horas mas a Diretoria
resolveu alterar para as 13 horas e
consequentemente todos os páreos
terão a diminuição de uma hora.
Assim, o Grande Prêmio "Paraná" 

queestava marcado anteriormente paraas 18,00 horas, será corrido as 17,00
horas.

Acreditamos que isso não vai
influir, mas em todo o caso, não deixa
de ser mais uma modificação feita
depois da divulgação do programacom montarias.

"DOUBLES"

Eis os animais que irão correr
duas vezes nos três programas desta
semana: Yes Sir, Rápido, Rio Grande,
Sericlo, Nest, El Cencerro, Lavito,
Quarteio. Sir Eugênio, Johnny Texas,

Guazuti, Zocliac, Pachá, El Pingo, Nani,
Colete e Atômico.

PRÊMIO
Para Heitor Baggio, mesmo quenem um de seus animais inscritos

vença o páreo, seu prêmio veio adian-
tado. Pois na manhã de terça-feira
nasceu sua netinha, filha do casaideputado Antonio Anibelli e Yara Bag-
gio Anibelli. Na terça-feira, o vovô
estava fazendo festa e nós, almejamos
a todos os responsáveis pelo nasci-
mento da garotinha, as melhores feli-
cidades.

BARROSO
Albenzio Barroso, ao lado de Loa-

cir Cavalheiro, José Fagundes
Roberto Penachio, Edson Amorim'
Sérgio Loezer e Marcos Colaneri, for-
mam a grande atração profissionaldesta semana no Tarumã. Hoje aAssociação dos Profissionais do Turfe
oferece jantar de Congraçamento
Vamos lá.

Possuir mini-poneis, não é privilegio de reis
rainhas como foi divulgado em recente reporfi?'
gem. A criação de mini-poneis argentina checo,"
até Curitiba e neste domingo, quem quiser ver urn
pônei com menos de 80 centímetros de altura tjl
até o Tarumã, pois ele vai abrir o desfile dos animai
que irão correr o Grande Prêmio "Paraná", 

na ocaS
sião do canter.

ESTÓRIA
Há muitos anos que já se conhecia a criação domini-poneis argentina e dentro da possibilidad

alguns vinham para o Brasil. O presidente do Jockpt'
Club de São Paulo - João Adhemar de Almeida Pra2
possui um em seu Haras em São Paulo e muitos
outros brasileiros possuem. Aqui no Paraná
somente um se tem conhecimento e ele será mos
trado ao publico neste domingo.

MUITO VALOR
Um mini-ponei custa aproximadamente Cr$ 7n

mil mas além do preço, um impecilho maior é sua
aquisição, já que praticamente toda a produção
encontra-se vendida, principalmente aos norte-a-
mericanos.

Esta mesma fazenda está se especializando
agora na produção de mini-vacas que passou a ser
coqueluche, pois também alcança a pequena esta-
tura de 60 ã 80 centímetros de altura.

Haras mostra
novo garanhão

0 criador Geraldo Moacyr Bordon (Haras Laris-
sa) na próxima segunda-feira, quando irá recepcio-
nar as delegações convidadas, cronistas e turfistas
paranaenses, fará também uma exposição dos pio-
dutos nascidos em 1974 que se encontram à venda.

Filhos de Hibernian Blues. King Charming,
Happy Champion e Cuberland, em excelentes ven-
tres, serão mostrados na ocasião. Os filhos de Mag-
nasço, rescentemente importado dos Estados Uni-
dos. mas nascidos este ano, não deixarão de ser
também uma grande atração.

QUEM É
Magnasco nasceu em 1971 nos Estados Unidos

e trata-se de um filho de Prince John em Sucess,
por Turn-To e Miss Disco, por Discovery.

E um cavalo de grande categoria que vem enn-
quecer o elevage paranaense.

CLÍNICA E PRONTO
SOCORRO CENTRAL

Rua Comendador Araújo, 568
Precisa com urgência de três àuxiliares de enfermagem. Procu-

.jar Srta. Oerda no horário das 17:00 °s 21:00 h.

CLÍNICA E PRONT
SOCORRO CENTRAL

Rua Comendador Araújo, 568
Precisa de 1 (uma) enfermeira diplomada paracargo de chefia.
Exigimos Curriculum Vitae.

., Procurar Sta. Gerda no horário das 17:00 às21:00h.

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DOS TRANSPORTES

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE
PRAZO DO EDITAL 03/75O Diretor do Departamento Aeroviáiioda Secretaria dos Transportes, torna públicopara conhecimento dos interessados, que"csi prorrogado para o dia 11/11/1975 às

15:00 horas o prazo da "Concorrência" 
paraa execução dos serviços de terraplenagem do

novo Aeroporto de Cascavel. O local seránas dependências do Departamento Aero-viano, a Avenida Iguaçu, n? 420 - 2? andar,de acordo com o Edital nr. 03/75 que seráfornecido aos interessados na Sede do refe-rido Departamento.

Curitiba, 03 de novembro de 1975
a) EDMUNDO EGG JÚNIOR

Diretor do Departamento
Aeroviario

VISTO
a) OSIRIS STENGHEL GUIMARÃES

__ Secretário de Estado

~\

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA FAZENDA

_ SECRETARIA GERALDELEGACIA DO MINISTÉRIO DAFAZENDA NO PARANAOABINETE DO DELEGADO

AVISO
O Delegado do Ministério da Fazendano Estado do Paraná, leva ao conhecimento

i fnn™aS lnteressa*as que, no horário das
ly.üü as 16:30 horas, de segunda a sexta-teira, a Rua Marechal Deodoro, 555 — #
andar — sala 608, este Órgão está recebendoa documentação necessária para fins de
eXp^lçao de Certificado de Registro juntoao Ministério da Fazenda, referente ao exer-cicio de 1976, com o objetivo de fornecermaterial, prestar serviços e executar obras-

Curitiba, 03 de novembro de 1975.

npw^^AP^S DE MEDEIROSDelegado do Ministério da Fazenda n°
*- Paraná

_ i
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Nosso atletismo
compete em Quito

O atletismo paranaense estará representado por quatro atintn. „« «, • ,
sj|eira, quB disputará o próximo Campeonato B^SSiS^lSSSll
Menores, programado para a cidade de Quito, no Equador, entr? 8 e ?1 2o
corrente.

Os quatro atletas paranaenses já se encontram no Rio. inteqrados ao selecio-
r,ado nacional, que viajara hoje para a Capital equatoriana. Eles foram convocados
pola CBD. em vista dos últimos resultados conseguidos, confirmando a excelente
fase do atletismo araucanano.

ESCOLHA

Denise Maria Zen. de Curitiba, participará da prova do arremesso do peso
enquanto do disco e Gilberto da Silva, também da Capital, ho arremesso do mar-
telo.

Ni|Son Bobei*!*» Carvalho, de Rolândia. participará das provas de 1.500
metros rasos e 1.600 metros com obstáculos. Todos os nossos jovens atletas-=.5n muito bem preparados e em condições de conseqt-- 

certame continental de Quito.formance no

VOLIBOL MENOR TEM

DOIS BONS JOGOS

Será no ginásio do Colégio
Estadual do Paraná com inicio as
19h30m, a rodada desta noite do
Campeonato Paranaense Infanto-
Juvenil de Volibol, da região Sul.
Duas partidas estão programadas,
sendo ambas válidas pelo torneio
masculino.

Na preliminar, o Santa Mônica
Clube de Campo jogará contra
Paranaguá, enquanto na principal,
o Coritiba receberá a visita do Clube
da Lagoa, de Ponta Grossa. No sá-
bado à tarde, teremos jogos em
Ponta Grossa e Rio Negro.

MELLIN SATISFEITO

0 professor José Augusto
Mellin. técnico das equipes do
Santa Mônica Clube de Campo, está
satisfeito com o desempenho de
seus comandados, acreditando que
o Santa Mônica tem condições de
chegar ao título máximo da cate-
goria infanto-juvenil. Mellin gostoumuito da atuação de suas equipes
diante do Circulo Militar, no femi-
nino, e do Clube Curitibano, no
masculino, quando duas excelentes
vitórias foram conseguidas.

No quadro masculino, Mellin
conta com Jorge, Carlos, Paulo,
Sérgio, Tocafundo, Ricardo, Task,
Gerson, Miguel e Cláudio, enquanto
a equipe feminina é composta por
Tânia, Gisah, Mareia, Maria Helena,
Estelamar, Ana Cecilia, Marisa,
Alice; Etiene. Mauren, Maria Helena
Marasini.

INTER-CURSOS VÃO

PROSSEGUIR HOJE

Os terceiros Jogos Inter-Cursosaa Escola Técnica Federal do Para-na prosseguem hoje, com novas
Partidas dos torneios coletivos e asegunda etapa do torneio de nata-
Çao- Todas as atividades começarãos 17h30m, para que as aulas doestabelecimento não sejam prejudi-

Na rodada de hoje, teremos°uas partidas de handebol femi-
um HUma de handebol masculino,ma de basquete feminino e umae volibol feminino. Os jogos serãodisputados no ginásio da Escolalecnica Federal do Paraná.

uma excelente per-

NATAÇÃO

A segunda etapa do certame denatação terá cinco provas, come-
çando a primeira delas às 17h30m.
Nos 400 metros nado livre mascu-
lino o patrono será o professorPedro Ivo Sartori, nos 100 metros
nado peito feminino, o homena-
geado será o professor Ivo Mezza-
dri, enquanto nos 200 metros nado
costa masculino, o patrono será o
professor Oscar Elizalde.

O professor Alzir Granzerserá
o patrono da prova dos 200 metros
nado peito masculino, enquanto o
professor Alexandre Moraes será o
homenageado no revesamento 4 x
100 metros nado livre feminino.

AABB JOGA CONTRA

O CACIQUE: SALÃO

A AABB enfrenta o Cacique, de
Castro, esta noite, 'em seu ginásiode esportes, na seqüência da ter-
ceira Taça Paraná de Clubes. A par-tida começará as 21 horas, devendo
ser dirigida por Cicero Salata, auxi-
liado por Milton Cardoso e Altamiro
Costa. A equipe da Capital vem de
um bom resultado, tendo derrotado
o Batavo, de Guarapuava, por 9 a 2.

Afora o jogo de Curitiba, mais
quatro partidas, serão desenvolvi-
das esta noite, em Clevelandia, Cas-
cavei e Londrina. Neste final de
semana, nova série de pelejas está
programada, de acôrdo com a
escala feita pela Federação Para-
naense tle Futebol de Salão.

QUATRO JOGOS

Em Clevelandia, a equipe local
enfrentará o Barro Preto, de Fran-
cisco Beltrão, enquanto duas parti-
das serão disputadas em Cascavel,
com o Discolandia enfrentando o
Oliveira Discos, de Foz do Iguaçu e o
Igol jogando contra o Sol da Amé-
rica, também de Foz do Iguaçu. Em
Londrina, o Colégio Canadá jogará
contra o Expressinho, de Apuca-
rana.

A Sociedade Hípica Paranaense
e o Walmap, de Maringá, são os dois
únicos clubes classificados para a
fase semi-final do torneio, que será
disputada no próximo dia 22 do
corrente. A tabela de jogos será ela-
borada na próxima segunda-feira,
na sede da Federação Paranaense
de Futebol de Salão.

Em poucas
linhas

naonA 
FederaPão Para-

cn^se 
de Ciclismo mar-

doLpara'° proxim°
nova' 
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Qe Janeiro, será

a próxima atração para
o público salonista. Os
primeiros entendimen-
tos entre o clube
carioca e o Pinheiros,
promotor da tempo-
rada, já foram iniciados,
sendo quase certo que o

quadro cruzmaltino
jogue aqui no dia 6 de
dezembro.

— Os tenistas Paulo
Sérgio Coradin e Pas-
choal Penetta Júnior, do
Santa Mônica Clube de
Campo, viajaram hoje ao
Rio para a disputa do

Torneio de Tênis "Paulo

Cooper". Junto com eles.
irá o técnico Enrique
Perez Alvarez. Neste tor-
neio, o vencedor recebe,
como prêmio, um curso
de especialização em
tênis, nos Estados Uni-
dos, sendo destinado a
tenistas da categoria
13/14 anos.

—•—
— Uma prova de fogo

central e outra de tiro
rápido darão seqüência,
neste final de semana,
ao calendário interno de
tiro do Santa Mônica
Clube de Campo.
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O Coritiba fará o jogo 5, em Goiânia, contra o Goiás.

Aqui as informações
da Loteria Esportiva

BRASÍLIA. 06 (Sport Press-DP) — As
apostas para o teste 260 da loteria esportiva
serão encerradas hoje às 22 horas, nas prici-
pais cidades brasileiras onde o concurso está
implantado oficialmente. Em Belém, Capital
do Pará, as lojas loterias funcionarão até o
meio dia.

Os revendedores acham que o movi-
mento de apostas poderá superar o teste
passado teremos a última rodada da fase
semifinal do Campeonato Brasileiro.

TRÊS JOGOS SÁBADO

Três jogos estão confirmados para sá-
bado: 06 - América RJ x Santa Cruz. às 15
horas; 02 - Fluminense x Sport Recife, às 17*
horas, em rodada dupla no Maracanã. E o 03

Cruzeiro x Grêmio, no Mineirão, às 21
horas. Os demais jogos ficam mantidos para
domingo, sendo que os jogos do Torneio de
Perdedores começarão às 1 6 horas e os do
Torneio de Vencedores às 1 7 horas.

ÁS ULTIMAS "DICAS"

01) - PALMEIRAS X INTERNACIONAL
Morumbi — O Palmeiras lutando pela

classificação que poderá ser ratificada neste
jogo. O Internacional, já garantido para a
final, deverá contar com FIávio e Cláudio,
ausentes do último jogo porque estavam
suspensos. No último jogo: Palmeiras 2 a 1.

02) FLUMINENSEX SPORT RECIFE —
Maracanã — O "tricolor" vem poupando
alguns titulares, pois está classificado. Isso
pode ser favorável ao Sport Recife que ainda
luta para se garantir na final. No último jogo:
Fluminense 1 a 0.

03) CRUZEIRO X GRÊMIO — Belo
Horizonte — 0 Cruzeiro vem fazendo cam-
panha regular na Copa Brasil e por jogar no
Mineirão pode ser apontado como um dos
favoritos do teste, mas o Grêmio quando
atua fora de casa sabe segurar um empate,
principalmente quando este resultado lhe é
favorável. No último jogo: 1 a 1.

06) AMÉRICA RJ X SANTA CRUZ —
Maracanã — O jogo mais importante para
os dois times que estão para entrar na final.
Um empate poderá ser um bom resultado
para ambos que assim disputarão o primeiro
turno da fase final. No último jogo: 1 a 1.

07) REMO X FIGUEIRENSE — Belém— Partida de difícil prognóstico pois o Remo
leva a vantagem de jegar em seu campo mas
o Figueirense não é de se amedrontar deu
provas disso quando empatou com o Pai-
meiras. em São Paulo, e Atlético no Minei-
rão. Não há registro de jogos entre os dois
times.

08) ATLÉTICO MG X SÃO PAULO —
Mineirão — O Atlético não atravessa boa
fase. Na última terça feira empatou com o
Flamengo e amanhã, quinta feira, jogará
com o Sport Recife. O São Paulo caiu de
produção na atual fase mas é um time alta-
mente perigoso. No último jogo: São Paulo
2 a 1*.

09) TIRADENTES X AMÉRICA RN —
Teresina — O América vem de jogar no Sul
e agora enfrenta o Tiradentes que tem como
cartel de apresentação uma vitória sobre o
Flamengo, do Rio. No último jogo. Tiraden-
tes 3 a 0.

10) BAHIA X C. S. ALAGOANO — Sal-
vador — Os dois times estão desclassifica-
dos e farão praticamente um amistoso. 0
Bahia está mais motivado com Roberto
Rebouças. zagueiro, agora também como
técnico. No último jogo: 2 a 2.

11) ATLÉTICO PR X AMÉRICA MEG —
O Atlético disputa o direito de entrar para o
final e uma vitoria neste jogo pode lhe
garantir. O América, já desclassificado joga-
rá como franco atirador. Não há retrospecto
entre os dois times.

04) GUARANI X FLAMENGO — Cam-
pinas — São dois times que lutam pela cias-
sificação. O empate poderá garantir as duas
equipes na fase final. No último jogo. Fia-
mengo 3 a 0.

05) GOIÁS X CORITIBA — Goiânia —
As duas equipes estão desclassificadas e o
jogo servirá para cumprir tabela. O Goiás
jogando na Serra'. Dourada não vai querer
deixar se dobrar pelo Coritiba. No último
jogo: Coritiba 5 a 1.

12) NÁUTICO X CEUB — 0 Náutico,
no Arruda, poderá jogar apenas para ratificar
a sua classificação como vencedor do seu
grupo. O CEUB não vai bem e o técnico Rai-
mundinho está para ser dispensado. No úl-
timo jogo: Náutico 2 a 0.

_ 13) VASCO X CORINTIANS — Mara-
cana - Jogo equilibrado onde o Vasco,
mesmo não atravessando boa fase, pode
aparecer melhor. 0 time paulista vem cum-
prindo regular campanha. No útimo jogo:
Vasco 2 a 0.

COPA BRASIL
EM P. ALEGRE

PORTO ALEGRE, 8 (Sport Pross-DP) — 0 roteiro (Io oxibiçüo
da Copa Brasil nas principais Capitais brasilolras será iniciada hojo.
nosta Capital, antas do |ogo Intornaclonal x Guarani, do Campinas,
nò estádio Boiro-Rio, quando soro aprosontada aos Jornalistas o diri-
gontos gaúchos. Dopois sorá conduzida até o moio da campo polo"capitão" do timo heptacampoão gaúcho, o zaguoiro Figumoa, quo a
mostrará aos torcedores.

A Copo Brasil ostorá om exibição pública nosta Capilal. durante
sois dias do soxto-folra ató o dia 13, na vitrino da Cosa Masson, na
rua dos Androdas. A Capital gaúcha ?oi escolhida poro o inicio do
rotolro do Copo pólos vários Estados brasileiros, om virtude do tor
sido o Internacional lídor absoluto do fase prolimínor.

A poço, om ouro o prata, do grando eloito plástico o olovado
custo, foi concebida polo escultor Mouricio Salgueiro, artista divo.-
sas vozes loureodo no Brosil o no exterior.

Dopois de suo exibição público om Porto Alegro, a Copa Biosil
será mostrada aos torcedores de Curitibo, onde também será apro-
somada 6 crônico esportivo local, pormanecendo exposto no hall do
entroda da filial da CEF na Capital paranaense, na praça Carlos
Gomes, no poriodo do 14 a 17 do corrente môs.

Os gaúchos, quo por sete vezes já ganharam o concurso de golsda Loteria Esportiva, não escondom sou otimismo do conquistor,
tombem, o prêmio do 10 mil cruzeiros oferocido peln Caixa Econô-
mica paro o goleiro monos vazado e artilheiro do Campeonato Brasi-
loiro. FIávio, do Intornacionol. está atuolmonto com 14 gols, um a
monos quo Roborto. do Vasco, o Monga. tombóm do clubo colorado,
ocupa o segundo lugar, com 7 gols om 18 jogos, médio do 0,38.
enquonto o lider ó Reul, do Cruzeiro, com 4 gols om 17 jogos e mé-
dia de 0,23. Outro prêmio disputado pelos gaúchos, é com relação
oo jogador mais disciplinado.
KUWAIT QUER
LEVAR ZAGALO

RIO. 6 (Sport Pross-DP) — O técnico Zagalo podorá sor contra-
todo polo governo do Kuwait a lim do dirigir a seleção daquele país
qua vai disputar oliminotórios do Copa do Mundo. Um jornalista do
Kuwait esteve om General Severiano e conl.rmou quo o sou país tem
mosmo intorosse em contratar o ex-técnico da seleção brasileiro. Por
outro lado, Zagalo disso que pode sair do Brasil, mas só por muito
dinheiro.

"Sou 
profissional e como tal não dosso deixar de estudar qual-

quor proposta que mo seja foita. So o futobol do Kuwait tiver condi-
ção do me pogar muito mais do que o que ganho aqui. vou para lá
logo que termino o meu contrato com o Botalogo". O atual contrato
de Zagalo com o Botalogo vai até 31 do dezembro.

Zagalo loi informado de que o diretoria do Flamengo tom inte-
rosse no sou concurso para o próximo ano. — "Até agora ainda não
fui procurado por ninguém do Flamengo, mas seria uma honra voltar
a dirigir o time do profissionais do "mais 

querido".
0 técnico Zagalo concluiu dizendo que no momento está preo-cupado em terminar seu trabalho no Botafogo. — "Esporo 

que até o
final do ano, todos os nossos planos sejam coroados de êxito. A!
poderei deixar o Botafogo certo de que fiz um excelente trabalho",

TELÊ E O FLAMENGO
A dança dos treinadores continua. Enquanto o time está preo-cupado em conseguir a classificação para a fase final, os dirigentes

do Flamengo estão anunciando a possível contratação de Telê Son-
tana para ocupar o lugar de Carlos Froner. Após o jogo com o Atlé-
tico, no Mineirão. só se falou em Telê Santana, no túnel do Fia-
mengo.

Enquanto isso, o presidente Hélio Maurício garante que Fronor
está com carta branca o que seu trabalho vom agradando. "0 Fia-
mengo está passando por uma fase comum a qualquer grande clube.
CMime sente os efeitos da excursão realizada à Europa e o técnico
não tem culpa de nada".

O goleiro Renoto foi mesmo afastado do elenco de profissionais
o jamais vestirá a camisa do Flamengo, polo menos enquanto Froner
for o treinador. 0 vice-diretor de futebol. Ivan Drurnon. afirmou que
Renato não tem razão para fazer críticas ao trabalho cie Froner. Dru-
mond disse quo o caso de Renato foi entregue ao departamento jurí-dico a quem caberá resolvor tudo.

RUBEM MOREIRA NO RIO
Rubem Moreira, presidente da Federação Pernambucana de

Futebol, participará hoje. da reunião de diretoria da Confederação
Brasileira de Desportos. Rubem, vice-presidente da CBD no Nor-
deste, vai apresentar um relatório sobre os incidentes verificados no
jogo Sport Recife x Cruzeiro.

De Recife vem a informação de que o ônibus do Fluminense só
foi apedrejado pola torcida porque alguns atletas do campeão
carioca provocaram os torcedores. O assunto deverá ser esclarecido
com a vinda de Rubem Moreira.

CND TEM REUNIÃO
O Conselho Nacional de Desportos tem reunião marcada parahoje. qujnta-feira, . quando vai julgar o Vila Nova, de Nova Lima

(MG) que excursionou ao exterior sem autorização daquele órgão e
da Confederação Brasileira de Desportos
OTO GLÓRIA ESTUDA
O FUTEBOL

SÃO PAULO. (Sport Press-DP) — O técnico Oto Glória mostra-
rá, durante o tempo em que os jogadores estiverem em Poços de
Caldas, como quer a Portuguesa do Desportos jogando. Quando
esteve na Europa filmou os campeonatos alemão o holandês e
enquanto houver a projeção discutirá os esquemas dos times e mos-
trará o esquema tático que pretende adotar nos jogos da fase final
do Campeonato Brasileiro, primeiro turno. Até mesmo a preparação
física será orientada pelos filmes e com isto Oto Glória espora chegar
à decisão do título.

No dia 11 a delegação volta de Poços de Caldas, pois a fase
final começará para a Portuguesa. Somente dois jogadores não via-
jaram: Badeco, que ficou em São Paulo para resolver alguns proble-
mas e prestar exame em sua Faculdade, e Tião Abatia, que viajou
para Curitiba. Badeco. entretanto, após as provas viajará para Poços
de Caldas, onde estão sendo realizados os treinamentos

IMULA-1FORT
NA LOTERIA

BRASÍLIA. 6 (Sport Press-DP) — A exemplo do que acontece
com a prova máxima do turfe brasileiro, a Caixa Econômica Federal
também vai realizar a Loteria Esportiva Federal no automobilismo,
com a finalidado de ajudar esse esporte no Brasil.

O sr. Bolívar Gomes Cardim, superintendente de Loterias con*
firmou a aceitação, por parte da Caixa Econômica Federal de um
pedido da Confederação Brasileira de Automobilismo, fazendo uma
extração do "Sweespttke" no dia 25 de janeiro do 1976. por ocasião
da realização do Grande Prêmio Brasil de Fó.mula 1, distribuindo um
total de 20.144 prêmios.

A extração será nos mosmos moldes do GP Brasil do Turfe: o
bilhete correspondente ao carro vencedor da competição, terá cinco
milhões de cruzeiros, o bilhete do segundo colocado, 500 mil. tor-
ceim, 250 mil, quarto. 1 50 mil: quinto. 100 mil o sexto colocado, 50
mil. Outros prêmios serão sorteados entre os bilhotos corresponden-
tos aos carros inscritos, exceto os classificados nos seis primeiros
lugares. Além disso, heverá mais 30 prêmios extros do 50 mil cruzei-
ros, representados por automóveis de fabricação nacional.

Pilotos em Cascavel
SAO PAULO. 6 (DP) - Os pilotos Francisco Lameirão, José Pedro Cha-teaubnance Jullo Caio A. Marques viajam hoje para o Paraná a fim de vistoria-rem o Autódromo de Cascavel e decidir se a pista, que vem passando porgrande reforma, reúne condições para a realização, com segurança, da penul-tima prova do II Torneio Brasileiro de Fórmula-Ve, marcada para o próximo dia

PlintnBCp^««£ reprosentaridó.a recém-constituida Associação Brasileira dePilotos Profissionais de Competição, vai credenciada a aprovar ou vetar o circinto, decisão que tomara após inspecionar o resultado e eficiência das obrasde terraplenagem feitas para melhorar a visibilidade nas curvas e da colocaçãodas telas de proteção e de "guard-rall" em trechos considerados mais crltl-
A preocupação mais importante dos pilotos de Super-Ve, todavia não serefere propriamente a pista e sim an atendimento médico de emergência no

autódromo. que fica a alguns quilômetros da cidade. No ano passado preocu-pada com o problema.à própria Volkswagen do Brasil, patrocinadora daSuper-Ve. deslocou de Sao Bernardo até Cascavel uma ambulância equipada ecom pessoal médico de sua fábrica. Conforme entendimentos dos pilotos osserviços médicos deverão estar capacitados a atender com rapidez desde oscasos mais simples de ferimentos, até situações mais graves de fraturas ouqueimaduras.
e dET P«i,nC,ipi.0" de a?°rá0 com informações do piloto e prefeito de Cascavelsi. Pedro Muffato, a reforma da pista e dos boxes atende as exigências de segu-
í!^ qne an] se-P-Lp ,eitas por pilo,os e autoridades esportivas desde atemporada passada. Todavia, caso Lameirão.Chateaubriand e Júlio Caio nãorr?„0*ai"líd,ro;|á se d?cicliu pela realização da corrida no mesmo dia
lism™ alternativa 

aceita pela própria Federação Goiana de Automobi-
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Pedro Muffato é apontado como um dos favoritos na competição do próximo
domingo, em Cascavel.
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O Atlético atacou bastante, perdeu boas chances de gols, mas acabou bem:

foz 3 a 0 no Ceará.
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O prefeito Saul Raiz recebeu, ontem, o Ídolo mundial Pelé, que passou o
dia em Curitiba, tratando de negócios como relações públicas da Pepsi-

Cola.

JOGO LIMPO

ético dá gole ada
e continua na briga

Depois da goleada de ontem, no
estádio "Belfort Duarte", quando
abateu o Ceará por 3x0, o Atlético
Paranaense reanlmou-se no Cam-
peonato Brasileiro e o presidente
Anibal Khury anunciou que o clube
oferecerá 50 mil cruzeiros de hlcho
para p Paissandu vencer o Nacio-
nal. E lógico que só isto nào basta:
O Atlético terá que fazer três pon-tos, domingo, às 17 horas, contra o
América Mineiro em nossa Capital.

No jogo de ontem o time atléti-
cano revelou falhas na defesa e no
meio-de-campo, mas o ataque
esteve bem, com Sicupira e Buiào
jogando multa bola. Sicupira mar-
cou dois gols e Calo marcou um,
depois de uma ótima jogada indivi-
dual de Buião.

Atlético 3 x Cera 0, gols de Sicu-
pira (2) e Caio, renda: Cr$ 52.582,00,
juiz: Hélio Cosso, bandeirinhas:
José Carlos Bezerra e Aureliano
Rodrigues Filho, Atlético: Clarino;
Oliveira, Ladinho, Alfredo e Dir-
ceu; Toquinho e Caio; Buião,
Careca, Sicupira (Serginho) e Bira
(Paulo Moisés) ; C<?ará: Sérgio
Gomes; Tininho, Lineu, Geraldo e
Carlão; Edmar e Marcelo; Mano
(Moisés), Edvaldo, Zé Eduardo e
Xavier.

JOGO
O time do Atlético a despeito

das deficiências de ordem tática,
com um flagrante desencontro dos
zagueiros centrais e do meio-

campo, onde Careca e Caio não se
completavam, foi bem superior ao
time do Ceará e mereceu a vitória
por 3x0. Sicupira, aos 34 minutos do
primeiro tempo, fez 1x0, depois de
um boa jogada de Buião. Aos 45
minutos, de pênalti, sofrido por ele
mesmo, Sicupira marcou o segundo
gol. Na etapa final, aos 32 minutos,
Buião fugiu pela direita e bateu
para trás, Calo penetrou na corrida
e acertou o gol: 3x0. Foi um jogo
movimentado.

PLACAR
O Náutico goleou a Desportiva

por 4x1 e classificou-se no seu
grupo. O Palmeiras eliminou o
Vasco da Gama do Campeonato
Brasileiro, exatamente o Vasco da

Gama que foi campeão do ano pas-sado: 1x0, em São Paulo. Remo e
Santa Cruz empataram sem aber-
tura de contagem em Belém do
Pará. O América carioca derrubou
o Grêmio dentro-de Porto ASlegre:
1x0. O Cruzeiro está classificado,
pois venceu o América de Natal por2x1, em Belo Horizonte. O Figuel-
rense continua brigando pela classi-
ficação: 0x0, ontem, com o Flumi-
nense, em Florianópolis. O botafogo
è o campeão do seu grupo, empatou
em lxl com o Fortaleza. O Comer-
ciai abateu o pobre Moto Clube por3x2. O Bahia derrotou o CEUB por2x1 e o Americano venceu o CSA por2x1. Entramos na reta final do Cam-
peonato Brasileiro, onde todos os
pontos são importantes.

Coritiba enfrenta
Flamengo jogando
a classificação
r

JOGO: FLAMENGO X CORITIBA F.C.
Local: Maracanã (21 horas)
Juiz: Almir Laguna (SP)
Auxiliares: Rui Silva Candedo (RS) eAntônio Carlos Saraiva (SP).EQUIPES: - CORITIBA: - Jairo;Hermes, Di, Eduardo e Humberto; VictorHugo e Osmarzinho; WUton, Ell, Luiz Anto-nio (Serginho) e Aladim. FLAMENGO: —

Cantarelli; Júnior, Jaime, Rondinelll eRodrigues Neto; Liminha, Geraldo e Tadeu;Paulinho, Zlco e Luizlnho.

O Coritiba já está no
Rio de Janeiro, onde
terá difícil e importante
missão, hoje á noite, no
Ma raça nã. quando
enfrentará o Flamengo,
num jogo de "vida ou
morte", para os dois clu-
bes. Cs paranaenses
estão no Hotel Novo
Mundo, prontos para
aquela que está sendo
encarada como uma
partida decisiva. Hélio
Alves não poderá contar
com o zagueiro central
Adailton e nem com o
atacante Serginho. O
primeiro foi expulso na
partida contra o Interna-
cional e terá que com-
prir a automática. O
segundo está entregue
ao departamento mé-
dicc e poderá ser substi-
tuido por Luiz Antônio,
tudo dependendo de um
teste a que será subme-
tido ainda hoje. O Fia-
mengo, que no último
jogo empatou com o
Atlético Mineiro, no
Mineirão, espera a sua
classificação para a fase
final, primeiro turno, se
derrotar o Coritiba e vai

lutar para isso, o que
dificultará mais os para-
naenses em suas preten-
sões de vencer e vencer
com diferença de gols.

No time carioca, o téc-
nico Carlos Froner pode-
rá escalar o meio campo
Geraldo que cumpriu a
suspensão ' automática
de jogo. Rondinelli, já
recuperado de uma con-
tusão, também voltará
ao time. Com o retorno
de Geraldo. Tadeu vai
para a ponta esquerda e
Luis Paulo ficará no
banco de reservas. Já
com p volta de Rondi-
nelli/quem vai sair do'time será Luiz Carlos. O
Flamengo está no grupo
dois. com 9 pontos
ganhos.enquanto o Cori-
tiba é do grupo um e
tem apenas 6 pontos
conquistados. O jogo no
Maracanã começará às
21 horas e será dirigido
por Almir Laguna, de
São Paulo, auxiliado por
Rui Silva Candedo, do
Rio Grande do Sul e
Antônio Carlos Saraiva,
de São Paulo.
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Negri com o novo companheiro: Dreyer, que viajou com o Colorado, apesar dos
protestos do Coritiba.

Colorado viajou ontem
para segunda excursão

Rádio Cultura
ei® Maracanã!

Narração: Fuad Kalil
Comentários: Munir Calluf
Reportagens: J. Agostinho
Plantão: Edwaldo Brasil

Hoje, 20h30mln

Flamengo
x

Coritiba

O Colorado já está na França, pronto paraseguir, hoje, rumo à Rumênia, onde, em Bucareste,
no estádio Nacional, fará sua estréia depois de ama-
nhã jogando contra o Ujpest. ria Capital rumena e
equipe de Vila Capanema ficará durante cerca de 12
dias, pois jogará três vezes contra equipes locais,
havendo possihilidade de atuar também, na cidade
de Piteste. contra o FC Arger distante de Bucareste
80 quilômetros. A delegação chefiada por Kedney
Nostelmann, deixou Curitiba ao anoitecer de ontem
rumo ao Rio de Janeiro de onde seguiu no vôo das
23h40min da Air France para Paris. Atendendo exi-
gência da CBD, a comitiva viajou com um roteiro
feito apenas para cumprir formalidade e que pode-rá ser modificado à medida em que os jogos forem
sendo realizados e os resultados surgindo. De certo
mesmo, apenas os três jogos iniciais que serão em
Bucareste, ficando por conta de Elias Zacour a con-
firmação dos demais jogos. A princípio o Coloraao
deverá embarcar de Bucareste para a AíriJa do
Norte, onde atuará por três vezes em Argel na Argé-
lia mas, há possibilidade de Zacour aproveitar a
estada da delegação em Romênia e acertar jogos na
Iugoslávia antes de seguir para o continente afri-
cano. A verdade é que o Colorado mais uma vez
atra/essa o Atlântico levando muitas esperanças debons resultados e buscando maior afirmação no
cenário mundial, sem dúvida vai também conquis-
tar maior mercado para o futebol do Brasil. Esta é a
segunda vez que o time dé Vija Capanema viaja para
o exterior para a realização de uma excursão de
vulto que orgulha a sua gente e todos os paranaen-
ses.

O EMBARQUE
O embarque da delegação do Colorado no aero-

porto Afonso Pena. ontem às 17h50min. foi dos
mais concorridos, Uma multidão acompanhou a
comitiva até a aeroporto e na hora da despedida
final houve abraços apertados, lágrimas e muitas
emoções, principalmente dos familiares dos joga-
dores que já ficaram antecipando a saudade quevão sentir. O time que ficará fora do Brasil cerca de
45 dias, viajou impecavelmente uniformizado,
dando um aspecto de grandeza e organização. 0
Colorado, segundo informou ao DP, o seú presi-dente. Joaquim Cirino dos Santos, gastou mais de
100 mil cruzeiros na confecção do uniforme do pes-
soai, telefonemas, pastas, malas, papelada, passa-
portes e outras providências. Cada jogador levou
um regulamento contendo vários códigos de disci-
plina e terá uma caixinha para arrecadar as multas
dos que por um motivo ou por outro, desrespeitar
qualquer item do regulamento. Além de procurar
jogar um futebol que possa representar com digni-
dade o futebol brasileiro, os diretores do Colorado,
pediram para que os jogadores primem pelo com-
portamento. pois não será só a imagem do clube
que estará em jogo mas, acima de tudo a imagem
do clube que estará em iogo mas, acima de tudo a
imagem do desporto nacional e por isso mesmo,
antes do embarque os jogadores tiveram várias reu-
niões com a diretoria e assistiram vária palestras
sobre o assunto. O mais feliz entre os que viajaram
era Geraldino. porque sabe que receberá uma pro-
posta 

"monstro" 
para dirigir um time no Princi-

pado de Mônaco, coisa que Zacour lhe prometeu e
um sonho que ele vem alimentando há muito
tempo.

Carneiro Neto

A valsa dos ténicos continua anlmadtfi
slma. Os maiores resposávels pelo nia'
futebol que se prática no Brasil atualmente
continuam Idealizando formidáveis retran'
cas para assegurarem seus postos nos grtt7
des clubes. Mas a .degola do Campeonato
Brasileiro náo tem poupado nomes. Agora
mesmo o Flamengo quase entra em órbita
porque levou um corrldão do Fluminense e atorcida caiu no pelo do técnico Carlos Fro.
ner, um especialista em palavrões e frases
de mau gosto. O Vasco, praticamente des
classificado, está em dúvida quando a permanencla de Mario Travagini e assim p0rdiante.

O problema é que nenhum time pode
ficar sem técnico e, em razão disso, a classe
é prestigiada. Mas não há retribuição as
provas de confiança reveladas pelos clu-
bes. Vejam o caso do Paulinho de Almeida
no Coritiba. O homem velo ganhando uma
grana firme, prestigiado e, em um mês, con-
seguiu bagunçar de tal forma o coreto queaté agora o time não tomou jeito. Diede
Lamelro conseguiu ajustar as linhas da
equipe, apesar da escassez de valores, e oPaulinho de Almeida, não precisou se esfor-
çar muito para desajustar o time. Foi um
desastre. Para o ano, Coritiba e Atlético pre-cisarão contratar ténicos. O Coritiba vive
uma situação indefinida em razão da indeci-
são do presidente Evangelino Neves, que até
agora não se pronunciou sobre a nova reelei-
ção ou o apoio a algum candidato. A contra-
tação de um novo técnico dependente direta-
mente de quem for o presidente. Como acre-
ditamos na reeeleição do Neves, é de se
supor que o novo treinador deverá estar
enquadrado dentro do espirito do supervisor
Hélio Alves, o homem que mais contribuiu
para o sucesso de Diede Lameiro no clube.
Ele, Hello Alves, não vai cometer a ingenui-
dade de permanecer como ténico, pois sabe
melhor do que ninguém o quanto é Instável
este cargo.

Já, o Atlético, está numa outra situação.
E certo que Nilson Borges não ficará no
clube, assim como muitos outros antigos
colaboradores do Departamento de Futebol
Profissional. A intenção da diretoria rubro-
negra é mudar tudo para tentar vida nova
com gente nova. Russo será o responsável
pela organização do novo futebol atleticano,
tudo dentro de um plano viável e de um
organograma a ser obedecido religiosa*
mente. Como informação de cocheira pode-mos informar que o professor Joao Carlos
de Castro, ex-preparadòr do Coritiba na
época de Tim e Almir de Almeida, será o
primeiro contratado pelo Atlético. Ele
comandará a equipe de preparadores físicos
na temporada 76.

Mas falávamos em retribuição e, enten-
demos que os técnicos deveriam realmente
aproveitar a valorização do seu trabalho
apresentando planos de Jogo mais ofensivos.
A opinião pública do futebol tem plena cons-
ciência de que o padrão medíocre de retran-
cas, falta de gols e violência é o resultado do
comando invariavelmente medroso de nos-
sos treinadores. Com medo de perder o
emprego, os treinadores preferem o futebol
amarrado, de bola congelada, em que o gol,
quando surge, é muito mais fruto do acaso
ou do erro do adversário do que da coragem
e do gosto do risco.

JOGO LIMPO, DIARIAMENTE, AS

12h30min, na RADIO CULTURA.

Atlético Mineiro:
A última chance

BELO HORIZONTE, 6 (Sport Press-DP) - 0
empate de 1 x .1 com o Flamengo deixou o Atlético
Mineiro em situação difícil para sua classificação ao
primeiro turno da fase final da Copa Brasil. Agora,
com sete pontos ganhos no grupo 1, terá que ven-
cer o Sport Recife, hoje no Mineirão, às 21 horas
pela diferença de dois gols e assim somar tres pon-
tos para continuar com as esperanças de se classifi-
car.

O técnico Mussula esta' preocupado, pois a dire-
toria do Atlético, após o empate de terça-feira, resol-
veu suspender o pagamento dos prêmios e com isto
teme uma represália dos jogadores na partida de
hoje. Os prêmios, inclusive, somente serão pagos se
o Atlético conseguir a classificação. Com este cl!"
ma o técnico também tem seu cargo ameaçao"
pois se não conseguir a vaga deverá ser dispensado-

O Sport Recife está em melhor situação que seo
adversário. Com dez pontos ganhos no grupo 2, tem
maiores condições de pegar a vaga final. E ela p°de'ra ser conseguida no Mineirão se vencer o Atlético-
Dano fará sua primeira partida contra o Atlético,
seu ex-clube, e está confiante num bom resultado-
Peres será o único desfalque, pois foi expulso no
jogo contra o Remo. '

_ O juiz será Roberto Nunes Morgado, da Federa-!
çao Paulistas, auxiliado por Edmundo Abissanraitambém de São Paulo, e Eduardo Monteiro. 03
Federação Carioca. Os times:

Atlético - Zolini., Getulio, Márcio. Vantuir e F|á'.
vio. Vanderlei., Toninho Cerezzo., Arlem. CamP°5'Haulo Isidoro e Romeu. Técnico - Mussula.Sport Recife - Toinho., Cláudio Roberto, Ped/0
Basilio, Alberto e Cláudio., Luciano e Assis., MHta0'
Dano, Garcia e Peri. Técnico - Duque.

DUPLA
SÃO PAULO. 6 - (Sport Press-DP) - São Pa^j

rnriJn^nt!S u .Corintians x Goiás jogarão ^\
nSní? 

d£pla,h0'e à n°ite. no Morumbi, pelo Ca*
peonato Brasileiro.



T Fernanda
Feminilidade européia
se manifesta na moda

"Aqui, a grande preocupação da
mulher é parecer diferente das outras.
IVIas todas acabam entrando no sis-
tema de massificação. Ficam uniformi-
zadas. O problema é o medo de botar
sua fantasia para fora e "criar" em
cima da roupa que compraram. A euro-
péia, apesar disto' parecer paradoxal, é
o contrário: ela compra a roupa que
todo mundo compra. Não tem receio
do se assemelhar à vizinha. Com um
simples 

"foulard". um colar, um aces-
sório e até mesmo através de uma
maneira diferente de usar determinada
poça, ela acaba ficando única e origi-
nal".

A análise é de Elizâbeth Rosenthal
estilista daqui e uma das mais conheci-
das, que recentemente voltou da
Europa, trazendo informações sobre o
que a mulher vai usar neste final de ano
e nos meses ensolarados de janeiro a
abril.

0 principal objetivo do confronto, é
demonstrar que "mais do que seguir ten-

dencias especificas, ditadas pelos gran-oes centros e sem nenhuma adaptaçãoao clima e características brasileiras, énecessário ativar a criatividade damulher, para que ela descubra que é nodetalhe que está o segredo da elegân-cia '.

Durante o verão, os tecidos terãomotivos em que suas cores se fundem
em verdadeiras "manchas" ou floresem "fumes" fazendo as peças parece-rem quase lisas. Irá se usar também
muitas listras. "Voiles" de algodão,"jersey" de seda e "surahs" com
estamparias de "foulard". As cores, cer-
tamente, serão os tons caqui, verde-oliva,be-jo-, queimados e azuis acinzentados.

Há toda uma gama de tons suaves
para maior elegância da mulher, princi-
palmente da mulher depois dos 30
quando o que mais ressalta é a elegan-
cia discreta, o requinte.
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Hoje, às 21 horas, no Cine Vitória, as solenidades promovidas pela Bamerin-
dus Companhia de Seguro em homenagem ao Corpo de Bombeiros do Parana,
incluindo a exibição, em "avantpremière", do filme Inferno na Torre, com Steve
MacQueen, Paul Newmann e William Holden. Diversas autoridades estarão presen-
tes, tendo sido convidados arquitetos, engenheiros, professores, empresários, per-
sonaiidades de destaque. O próprio presidente do Bamerindus, Tomaz Edison de
Andrade Vieira, estará, pessoalmente, à frente das homenagens prestadas à

v^ gloriosa corporação dos bombeiros.

Embaixador fala
aos britânicos

Hoje, em Londres, Roberto Campos, o nosso
Embaixador na Grã-Bretanha, vai falar na conven-
ção anual do Instituto de Diretores, no Albert Hall,
em Londres. Tal como os outros ilustres oradores
da reunião, focalizará o tema "Liderança".

Entre os outros oradores da convenção, que
durará apenas durante todo esse dia, mas conta-
rá com a presença de 2 mil a 3 mil líderes da
indústria britânica, estarão a Sra. Shirley
Williams, secretário de Estado dos Preços e Prote-
çãodo Consumidor;- Lorde Errol, ex-presidente da
Board of Trade (Ministério do Comércio) e tam-
bém de Caning House, o centro das atividades
anglo-latino-americanas na Grã-Bretanha; o Vis-
conde de Watkinson, presidente da Cadbury Sch-
wepper; Sir Eric Faulkner, presidente do Lloyd's
Bank; e Graham Hill, o antigo campeão mundial
de automobilismo. 0 orador principal, no ano
passado, foi a Sra. Margaret Thatcher, líder do
Partido Conservador da Grã-Bretanha.

Disse um porta-voz do Instituto:
Convidamos o embaixador Roberto Campos

para falar na reunião, porque, quando ministro
do Planejamento do Brasil, ele foi o autor das
medidas de indexação monetária que tanto têm
feito para conter a inflação'no Brasil — assunto
de extraordinária importância para a Grã-Breta-
nha.no momento presente.

Hoje, a "Jeunesse-dorée" Rosanne, filha de Maria Tereza eCarie, MoceUln faz 15 anos. Mas a comemoração, em grandeestilo, será no próximo dia 14 em noitada "black-tle,f, tanto
para os jovens como para a geração mais sensata.

Sulema Mendes autografando seu Uvro "Chagas, o Cobra" por ocasião do lançamento domesmo na Acalaca, terça-feira passada, em meio a Ilustres representantes de nosso mundo
social.

Dorinha Paula Soares sorri na metgulce dos seus 15 anos, os
quais comemora no próximo sábado.

Destaques
• A família Ferreira da Costa, proprietária do Haras SãoLuiz Gonzaga, localizado na estrada de Paranaguá,realiza, amanhã, feijoada em homenagem às delegaçõespaulistas o cariocas que aqui vêm para as festividades do
lo. I 

c Pre,n,° Paraná, assim como às personalidades

_•—
ô-in^6,!?m lnlcio na galeria do Teatro do Paiol a exposi-çao de Miyata, sobre arte "Kiri-è".
trorfi e.' ,é considerada uma das maravilhas da artetrad cjonal da China. E difícil explicar o "klrl-ê". doís nàoexiste palavra similar no estrangeiro. O apreciador destaarte rá sentir toda a potencialidade que uma"tênue folha de
ctriV trasmlte. quando ela é cortada por uma lâmina agu-
kr iíi' nasicendo/ assim, a expressiva e profunda obra dear'e que tanto nos sensibiliza.

'.'J* 
:e amanhã, na Cinemateca do Museu Guido Viaro,apresentação do filme "Cidadão Kane" e sábado e

domingo, "O Professor Alourado". Esses filmes fazem
Parte da exposição'."Acervos da Cinemateca",que irá.atè dia
20 do corrente. Fundada em maio deste ano, a Cinemateca
já conseguiu reunir durante esse curto periodo, um vasto
material que está sendo exposto, em suas próprias depen-
dências, á rua São Francisco, 139.

• Desde primeiro deste que a Brlstlsh Caledonlan Air-
ways anunciou que terá dois vôos semanais de Recife
para Londres. O novo vôo partirá do Aeroporto Internacio-
nal de Guararapes aos sábados a Oh e 55 min, chegando ao
Aeroporto de Gatwlck às 14 hs e 20 min do mesmo cila.

A companhia continuará com seu tradicional vôo das
quintas-feiras entre Recife e Londres, embora partindotambém à Oh e 55 min, e chegando a Londres a 12hs e 50
min.

• Com a volta do sol permitindo banhos de mar e jogos de
praia, os finais de semana no Santa Mônica Clube de Praia
voltam a ser, também, mais animados, com atrações e
brincadeiras organizadas para preencher o tempo de
crianças, Jovens e adultos.

O Santa Monlca Clube de Praia é, sempre, uma boaopção para as famillas que defrutam, ali, de agradáveismomentos de lazer, no hotel e no clube.

• Hoje, às 20 horas, na Galeria de Arte da Caixa Econô-mica Federal - filial do Paraná, estará sendo aberta umamostra do pintor Alberto Massuda que Irá até o dia 21
do corrente.

Massuda é um artista já consagrado em nossos roelos
culturais, atualmente lecionando no Curso Livre da Escola
Alfredo Andersen; ganhador da medalha de bronze da Ble-
nal de Alexandria, em 1955, e da medalha de prata em pin-tura do 16» Salão Paranense de Belas Artes, 1960. O artista
já participou de 126 coletivas no Brasil e no exterior, reali-
zou 6 individuais em Curitiba e 9 individuais no exterior
(Cairo, Alexandria, Baltimore e Plttesburg). Recomendo.

• Maria Helena Lessa Ribeiro, presidente da Associação
de Senhoras de Rotarianos de Curitlba, participa que será
hoje às 14,30 horas em sua sede o chá mesnsal de congra-
çamento da entidade, tendo como atração um bingo.

• No ultimo fim de semana realizou-se em Foz do Igaucuo I Encontro das Financeiras. Houve jantar no Hotel Bour-bon oferecimento da APARCIF, associação que congregarepresentantes do Paraná e Santa Catarina. Presidindo adelegação paranaense e catarinense, Leone Júnior, doBanestado. Presentes,alnda,ao encontro as delegações doRio de Janeiro (ADECIF); São Paulo (ACREFD; deMinas Gerais (AMECIF); Rio Grande do Sul (AGECIF);Noroeste e Nordeste (ADECREME) e do Paraná e Santa
Catarina (APARCIF).

• Martinha e Mauricio Schulmann ofereceram almoçoinformal e típico a Carlos Richbleter, presidente da Caixa
Econômica e sua esposa Franchette, Michel Khury, Edda
e Orlando Kaesemodel.

Na ocasião, falando sobre o Parque Iguaçu, trataramdo assunto "Autódromo de Curitiba", o qual é consideradoobra prioritária dentro da área do parque.

• Foi grande o sucesso da individual de Suzana Lobo,
terça-feira na "Acalaca" pois a procura do novo, em sua
arte reflete a sua inquietação, que ela realiza dentro de
temática e técnica, atuais, demonstrando sensibilidade e
uma grande força criadora.

OS HOMENS SAO O JOGUETE DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUANDO ASCIRCUNSTANCIAS PARECEM O JOGUETE DOS HOMENS.
George Gordon, lord Byron. J

EMÍLIO DE MENEZES
DE CORPO E ALMA
coi.hLí!.?nt2r e ator Boaldo dos Anjos,«mhecldo do público paranaense, tendo
lni.il,.?. em var,os espetáculos teatrais,
GcX»e ?? 

"Paraná-Terra de Todas as
o nnnt„ *S.Í?Í..° escolhido para representar
mãrn" ^mHi° de Menezes na peça "Telê-
até n?*,'J?e Tullo Vargas, com Inicio hoje"Próximo dia 12, no Guairão.
Kra!rto8^ã?do.Jseu diretor, Antonio Carlos
sentam' ,Roald? e Emílio de Menezes apre-
sIcX.uma/«le de identidades, tanto II-
aleSp JI0 de Personalidade. De caráter
da Emni„°JaS?ao' satírico por excelên-
época ?ü° de Menezes era temido em sua
¦n.ell->22!s seus comentários maliciosos e
mulln »ní?8i B°èmio inveterado, viveu
lortunn inpo no Rl° de Janeiro, onde fez
In(trP,»„,Jogando na Bo'sa de Valores.
do-sB ,,m H "a v,da Jornalística, tornan-
Rio pJ?,M escritores mate populares do
Letras í'enceu à Academia Brasileira de
donca »ômo sucessor de Salvador Men-
Joaoiiim MCadelra "' 2(> patrocinada por
e aw!ÍLJeLemaco . Emlllo.de Menezes
P°r Roa?,? a0' com Hdelldade absoluta
¦ar dn VT„_1 os AnJo8, que consegue cap-
huino- P«r?°i,a,*em toda a sua malícia e
•"sslmó ^ía?elecendo um clima diverti-
cipa tim * M M cenas de que parti-tro do MnSSUe.multo bem humorado den-
leve, duESÍií"^'Sua atuação é atraente,
"¦ativa ««, e ao mesmo tempo lnfor-
rttm0 « 5rm.nenhum momento perder seu

Tullo Vai?"se sucesso para todos e para'" Vargas, o escrito?.
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Plínio Abei Pessoa disputará o prêmio Cascavel de Ouro - Divisão 1 dia 16 próximo. Espera boacolocação pote tudo está em perfeita sincronia.

Adara Splezel, representante do Centro Israelita, na festa daGlamour-Glrl" de amanhã nos salões do Clube Curitibano.Colunista Dino Almeida colherá, com certeza, mate um êxitoem sua vitoriosa carreira jornalística. Positivamente confie-mudas ns presenças de Pedrinho Agulnaga, "Berto Leia" eKose di Primo entre outras personalidades de real projeçãono cenário nacional.

"Enpassant..."
Haroldo do Andaray Faria Castro quo reside no

Rio, talvez dentro de 1 5 dias mostrará aqui em Curi-
tiba obras adquiridas em suas andanças polo
Oriento. Trata-se principalmente,de pinturas primiti-
vas do Afnantstão. • • •

Estão seguindo hoje. para Paris, em rápida via-
gem de cerca de 10 dias. Maria Martha e tdmundo
Reichmann. Na presidência do Country fica Paulo
Munhoz. Entretanto, o mesmo ora se encontra no
Rio

I~\

• Os Camargo fazem aniversário. Marlene
segunda-feira e Arnaldinho fará amanhã.

fez

• Alonso Parodi estará seguindo para Foz do
Iguaçu neste final de semana.

• Na revista "Mais" desse mes há uma reportagem
sobro Nova York ondo se procurava localizar todos
os ângulos interessantes da "Capital do mundo".
Mesmo para quem a conhece, não deixa de ser
agradável apreciar os lugares abordados, fazendo a

mente vagar nas lembranças de um passado, indis
cutivelmento marcante. • •

Pedro J. Moysés, diretor da "Sweda" 
para o

Paraná e Santa Catarina, regressando de Floriano-
oolis; business. • •

Casal Simone - Haroldo Lobo recebe sábado
para almoço, em sua magnífica residência, om
comemoração ao aniversário do anfitrião.

o •
Hoje/ último dia para apreciar "Caramba, 

peça
de Manoel Karam. com o Grupo de Teatro Bamerin-
dus. • •

Regressando de viagem de lua de mel. o casal
Lincoln Pedroso. ela née Clarice Volpi. filha do casal
Renato Volpi.

o •Na "jeunessodoróe" 
há dois noivados a regis

trar: o de Joyce. filha de Michel Khury com Amur
Ferreira do Amaral Filho e de Marilia. filha do ex-go-
vernador de saudosa memória Pedro Viriato Parigot
de Souza, com Cario Bottarelli. filho do ex-consul
italiano, também de saudosa memória, Gotardo
Bottarelli. • «

Nasceu Camile. Íilha de Lenice e Marco Antônio
Leite. Camile é primeira netinha de Luiz Fernando
Van Erven Der Brocke, o avô mais jovem da
temporada.

i~ ——i"DOMINGO A GENTE SE FALA..."
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CARNEIRO • 21 de março a 20 de abril -
Procuro domonslrai o concilio quo vocô dodica à

possoa amado, som otitnr lançando mão do íirttfi-
cios Procuro sor natural o som dúvida acabará con-
voncendo-a. Vocô precisa 

"rofroscar o cuca" para
poil<ir so dedicar como dovo ao sou trabalho. Os
negócios também exigom pai do ospínto. Cuido
molhor da aua saúdo descanse o evito abusos na
alimentação, profira alimentos lovos o naturais Cor
prodilota: bronco N° do sorto 292

TOURO - 21 de abrU a 20 de maio -
Hoju à dia do Oroçâos. portanto procuro, lono

pola m.inhfi. lazer orações nquolos quo j.i nõo vivom
mais. laça também uma visito aos mortos No

-. docorror do dia de hojo as suas rolaçõos sontimon-
V \ tais progredirão o olhos vistos Com toda a cortoza o

^» I sou romance do amor voi terminar com dores de
laranjeira.. Não permita quo pessoos alheias à sua*"T\\ 

/ vida profissional dêem palpites no seu trabalho
Amigos nonócios à parte Não abuse de pratos gor-
durosos Cor predileta branco N° de sorte 991

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho -
Evito ir ao cinema na parto da tardo; molhor

cumprir as obrigações religiosas na norto do manhã
Nflda do ilusões Romance do amor quando termina
como terminou o sou. do nada vale pensar em
roconciliocõo Deixo as coisas no pé em que estão.
Você lucrará muito mais Nos negócios, a tático
empregada nõo é das melhores, Não arrisque a per-
dei tudo de umo vez Beba mais leite diariamonte e
gozará saúde perfeita Coi predileta, azul - rei N° de
sorte 985

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho -
No dui de hoje poderão surgir pequenas dificul-

dados no suo vida amoroso, causando possíveis
complicações com a pessoa amada. Evito complicar
ainda móis as coisas Use de diplomacia Apoio de
pessoas bem intencionadas poderá proporcionar
vantagens nos negócios e promoção no trabalho.
Saúdo em plen.i recuperação Cor predileto
marrom. Nu do sorte 134

LEÃO - 22 de julho - 22 de agosto -
O melhor dia da semana para você que nasceu

sob a influência do signo H2 Leão, porém deve ter
prudência Muito prudência Evite provocar ciúme,
paro não colher aborrecimentos. Não assine aquele
documento sem antes refletir bem sobre os prós e
centras do negócio quo pretende realizar. Dedi-
quo-se mais aos sous afazeres profissionais Evite
excitantes seus nervos estão praticamente em fron-
galhos, Cor predileta bronco N° de sorte 926

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro -
Hoje é dia em quo deve fozer orações pelos almas

dos quo já so foram, faca orações antes das 15
horas Dio dos mnis movimentados para o seu
romance de amor Dependem de suo calma os
resultados Contatos vantajosos no terreno dos
negócios e bons lucros nos programas de trabalho,
planejados no més passado Antes, porem, de qual
quer atitude, examine detalhadamente coda ponto
de qualquer documento. Saúde precária Cor predí-
leta vermelho Nu de sorte 122

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro -
Por que você não demonstra os atitudes tle ter-nur.i que a pessoa amada tanto espera de você?

Isso poderá prejudicar o "final feliz-' que você deseja
para o sou romance Procure mudar Surpresa agradavel no campo dos negócios e harmonia' noambiente de trabalho Aumento de ordenado. Procure cuidai dessa bronquite, evite fumar e procuro ira lugares calmos onde possa respirar ar puro. Cor favo-
rável branco N° de sorte 129

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro
Hoie terá convite inosperauu para visitar ami

gos. prefira cumprir suas obrigações referentes ao
dia de hoje. na parte da manhã Domine-se Nada de
criticis Injustas Nada de julgamentos precipitados
No amor e na política sempre vencem os mais diplo-
matas Negócios exigem antes de mais nada, pru

í^ j dência Aja sempre depois de refletir bastante sobre
os prós e contras Mais organização nu trabalho
Seu aparelho digestivo precisa de cuidados Cor pre-dileta cinza N° de sorte 962SAGITÁRIO 22 de novembro a 21 de dezembro

Nõo se deixe influenciar por palpites de estra-
nhos Na vida amorosa dos outros sapos, sapos rte
fora não chima, Melancolia sentimental acaba
virando doença incurável Previna-se: poderá surgir
um problema financeiro difícil de solucionar Não dê
ouvidos a diz-que diz que no ambiente de
trabalho Saúde em perfeita ordem Procure desçam
sar e ouça uma música suave, à noite Cor favorável:
roxo N°de sorte, 296

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro
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Hoje. ascenda velas dos ASTROS para os
que agora vivem apenas espiritualmente, faca uma
oiação especial, no dia de hoje A caravela do seu
romance amoroso desliza num mar de rosas, gracos
à compreensão dispensada à pessoa amada, que é
como gato gosta de ser acannhada. A conclusão de
um negócio há tempos programado resolverá todos
os seus problemas de dinheiro

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

PEIXES

Visite a Catedral e faça uma oração por aqueles
que |á não vivem ao seu lodo. Domine essa sua ten-
dêricia de fazer julgamentos sem uma base lógica
Nada de precipitações Procedimento desfavorável
ao seu destino sentimental Nos negócios convém
aproveitar todos as propostas que lhe forem feitos,
deixando, porém para decidir depois de um bom e
minucioso exame B -

20 de fevereiro a 20 de março -
Dia nado favorável aqueles que amam homem ou

mulher Qualquer programo sentimentol progra-
modo para hoje. convém que seja adiado. Mais vale
um dia de amor do que um amor um dia. . Evite,
também no dia de hoje, compromissos novos em
questões de negócios,

TELEVISÃO
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Carlos Roberto Bosteimann, apresenutuur uu
edição local de FACTORAMA, desde o inicio
de 1974, principiou como locutor de cabine na
TV Paranaense. Entre suas atividades é o res-
ponsável pelo Departamento Comercial da rá-
dio Ouro verde, além de muito solicitado para
gravações de propaganda em rádio e TV.

Barbacena está
na Rede Tupi

Camargo, encontrou
apoio da Câmara
Municipal e todo o
entusiasmo do povo.
Há muito que o povo

da "Cidade das Rosas"
aguardava a chegada
âudio-video desta
emissora.

Após término dos
serviços de retrans-
missão do sinal de TV.
em Barbacena. a
cores, o trabalho con-
tinua. Dando-se conti-
nuidade aos projetos
de extensão desta
emissora, que pre-
tende atingir todos os
municípios da Zona
da Mata estes ainda
não ligados à capital e
a espera da Televisão
Brasileira.

No Estado de Minas
mais uma cidade
recebe a imagem da
TV Itacolomi. Canal 4,
emissora da Rede
Tupi. Assim
ampliou-se a faixa de
penetração brasileira
da emissora, no inte-
rioi do Estado.

A partir de outubro,
a "Cidade das Rosas"
recebeu o sinal colo-
rido do canal 4. de
Belo Horizonte. Isto
através do "link" de
micro-ondas da emis-
sora de Belo Hon-
zonle e tom moderno
equipamento retrans-
missor.
Esta iniciativa do

prefeito local. sr. João
Eugênio Dutra

Jacques Lagoa
é quem fala

O "Cláudio" da novela O VELHO, O MENINO E O
BURRO tem coisas para contar. É o farmacêutico
desiludido da novela, que perde seu amor "Rosi-
nha" (Maracy Mello) para 

"Álvaro" 
(Rogério Car-

doso). Ele vive essa "fossa" até o fim. Agora, o
ator, já tem coisas boas e um astral alto. Além de
seu trabalho na novela, continua suas viagens ao
Rio de Janeiro, onde trabalha na peça 

"Orquestra
de Senhoritas". Nesta peça ele faz o papel de uma
mulher, para ele experiência bastante interes-
sante, pois teve que estudar psicologia feminina,
entender mais das reações do "Sexo Frágil"...
Jacques também está satisfeito com seu.trabalho
em TV, já que seus personagens divergem em
cada novela que faz."Isto para mim. é uma
chance de estudo e uma oportunidade de
demonstração do que posso fazer profissional-
mente. Não deve existir, ao verdadeiro ator,
nenhum papel impossível".

Seu outro comentário é sobre Antonino Matos
diretor da novelo O VELHO, O MENINO E O BURRO
um diretor que permite liberdade ao ator, não
perdendo de vista o resultado final. Um diretor
que torno o trabalho do ator bastante gratifi-
cante. Em síntese: de São Paulo ao Rio. do Rio a
São Paulo Jacques Lagoa demonstra contenta-
mento.
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Paulo Villa e Jacques Lagoa acontecendo em"O Velho, o Menino e o Burro"

Hoje, às 21 horas, a cores, direto do Maracanã,
FLAMENGO X CORITIBA

Programação
ü.

CANAL 6
14h30m - Padrão Musical - Cor: 15h00m -

TV Educativa - Cultural: 15h30m - Jornal da
Tarde - Informativo - Ao Vivo - Apresentação:
Edilson Ferreira. 15h40m - Sessão Patota -
Desenhos Animados - Cor - Apresentando:
Porky Pig - Beany and Cecil - Lancelot Link - O
Picapau - Pernalonga e a Pantera Cor de Rosa.:
16h30m - Tarde Nobre - Programa Feminino -
Ao Vivo - Apresentação: Linda: 17h45m - João
da Silva - Novela Cultural - Com: Nelson Xavier
e Suely Franco; 18h20m - Plantão Permanente
de Noticias - Informativo - Ao Viva - Apresenta-
ção: Edilson Ferreira; 18h30m - O Velho o
Menino e o Burro - Novela Infantil - Com: Sadi
Cabral - Marilene de Carvalho e Douglas
Mazolla; 19h00m - Um Dia o Amor - Novela de
Teixeira Filho - Cor - Com: Carlos Zara - Liza.
Vieira e Rodolfo Mayer; 19h45m - A Viagem -
Novela de Ivani Ribeiro -Cor-Com: Eva Wil ma -
Adriano Reis e Carmem Silva; 20h20m - Vila do
Arco - Novela de Sérgio Jockymann - Cor -
Com: Maria Isabel de Lizanclra - Elias Gleizer e
Cleycle Ruth; 20h45m - Factorama Edição
Nacional - Informativo - Ao Vivo - Cor-Apresen-
tação: Fausto Rocha - íris Lettieri - Ferreira

Martins e Carlos Roberto: 21h00m - Flamengo -
Coritiba - Cor; 23h00m - Cinema Classe Espe-
ciai - Cor.

CANAL 4
llh30min - Vovô Viu a Uva; 12h00min -

Jogo Aberto; 12h45min - Cândido M. Oliveira;
13h00min - Hoje; 13h30min - Mundo Animal;
14h00min - Moby Dick: 14h30min - Fantasmi-
nha Legal: 15h00min - Sessão da Tarde; 16h30-
min - Hanna Barbera; 17h00min - Sessão das
Cinco; lShOOmin -Jornal da Cidade; 18h45min
- A Moreninha; 19h00min - Bravo!; 19h50min -
Jornal nacional; 20hl5min - Selva de Pedra:
21h00min - Chico City: 22h00min - O Grito:
22h30min - Show de Jornal; 23hOOmin - Sher-
lock Holmes.

CANAL 12
llh30min - TV Educativa; 12h00min - Jor-

nal do meio-Dia; 13hl0min -A Feiticeira; 13h40-
min - Valente do Oeste; 14hl0min - Tab Hunter;
14h40min - Arnie; 16hl0min - Rin Tin Tin;
16h40min Folly Foot; 17h40min - Jeahnie é um
Gênio; 17h40min - Festival de Desenhos; 18hl0-
min - Batman ; 18h40min - Daniel Boone;
19h50min - Chaparral; 21h00min - Sessão Tiro-
teio; 24h00min - Futebol.

CRUZADAS

Hamilton Rocha
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2õ~ mÉD l ¦
HORIZONTAIS

1 - Peixe que dá seu nome à família dos Gádidas. 5 - O grà0
de mtlhp arrebentado ao fogo. (Fig) Verruga ou pequeno
tumor da pele. 7 - Peixe percóide. Simples, sem mistura. 8-
Abrev.; antigo. 10-Sufixo que designa serventia, naturalidade
profissão. 11 -(Hist.) Rei da Pérsia (558? - 485 A.C). dn dírias-
tia dos Aquemênidas. Subiu ao trono em 521 e reorganizou 0
império, dividindo-o em 20 satrápias e estabeleceu o serviço rje
correios. Venceu os caldeus e a Babilônia: lutou contra 0s
medos e ampliou o seu reino até a Jõnia. Trácia. Sina e Car-
tago: enviou duas expedições contra os gregos, mal sucedidas
e preparava uma terceira quando morreu. 13 - Região alpina
da Europa central, que abrange parte da Áustria meridional e
parte da Itália setentrional. 15 - Abrev.: depois de Cristo 16
Br.ido de que se servem os caçadores para açular os cães eos
vaqueiros p.ira tanger o gado. 17 - Designação geral de aves
19 - Preces por um defunto. O que se paga para rememor.iro
nome de certos defuntos, rezando pelas almas deles. 21 - Quis
muito bem a; desejou: escolheu.

VERTICAIS

1 - Diz-se de. ou uma vandade de gado indiano originário
da província do mesmo nome. 2 - Zombaria: mofa; compara-
ção ridícula. 3 -Comisseraçào pena lástima. 4 - Esvaziar: tor-
nar oco: escavar. 5 - Pele fina. curtida e preparada para luvas,
calçados, etc. 6 - Anidrica. Que não contém água. Sem águ.i de
cristalização. 7 - Conceito, de ordinário expresso num dístico
ou numa quadra, para ser glosado. Tema: epígrafe. Legenda
de brasão. 9 - Aparelho elétrico com dispositivo que imprime
movimento giratório constante e regular em discos lonográli-
cos. e que. ligado a determinados tipos de receptor de rádio,
substitui o fonografo, vitrola, etc.(discos). 12 - Educando; dis
cipulo; escolar: aprendiz. 14 - Capital e principal cidade da ll.i-
lia. às margens do Tibre e a 27 km do mar Tirreno. e onde se
encontra o Vaticano, sede da Igreja Católica que, segundo a
lenda, foi fundada em 753 A.C.. por Rômulo e Remo. 18 - Ar-
vore da família das Leguminosas. subfamiha das Cesalpiniá
ceas. Cidade do Estado de São Paulo. 20 - Abreviatura de Est.i-
do-Maior.
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PARA NOVATOS
HORIZONTAIS

i„ ,'„tMlnheiro 5 - Cano de mo,nho. 6 - Pássaro. 8 - Lavrar
Terr^frofiLn 

" Mrnadj 13 - Naquele lugar. 14-Llria. 16-Terra a roteada e própria para cultura. 19-Ováriodos peixes.<a) - Cabana de índios. 21 - Barro.

1 - Oceano. 2 ¦
VERTICAIS

_ ^leira. 3 - Fruto da jaqueira. 4 - Corpo lor-mado no ovano. 5 - Certa peça do jogo de xadrez. 7 - Conjuntode alunos e professores do estabelecimento. 9 - Espécie dedança. 2 - Espaço de 24 horas. 13 - Guarnecer de asas. 15-Planta labiada: jenipi. 17 - Relação; lista. 18 - Cachaça dem.iu cheiro.

UnD,™r5ÔES D0 PR°BLEMA ANTERIORHORIZON TAIS: 1 - Sape. 5 - Comida. 7 - Gala. 8 - Ida. 10 -
A ii. II - Palor. 13 - Legar. 15 - Ra. 16 - Ola. 17 - lons. 19 - Arólio.<íl - Enol.

AriorVnER7ICr'^ 
'o S?'- 2 ¦ Amapá 3 - Pi. 4 - Edil..5 - Capela. 6

(*>? 2 675^*12-25) 12-Ar"°- 14-Gare. 18 - 0,1. 20-On.
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HOMENS & NEGÓCIOS

Banestado estende
seus financiamentos

._ _i..r rllrnlrlfac li'i/** id ic nnl-i ¦.*,,-.< t
nentro das diretrizes traçadas pela atual

ptoria do Banestado-Crédito Imobiliário,
a» estender os seus programas de financia-' 

nios às mais diferentes regiões do Estado,
íi estabelecido recentemente uni contrato

ri construção de um conjunto residencial

no município rie Camoo Mourãn.

a obra financiada é denominada Con-
• ,tn Residencial 

"Santa Rita de Cássia",
1 i seu projeto sido elaborado de acordo
"•'lÍTob modernos padrões da arquitetura
Cíual 

e prevfi a existência de 18 apartamen

ruirH 1 HqUal c°mJ *-**-** m2 de área cons-
rnmn^'SP2nd0. de mui,as benfeitorias
fnrTnBr-,H 

,raid,;-eâS' an,ena coletiva d*-> TV.
e"e!"ônfco ' play*8round e P°rteir°

rio fin^r, 
°.casià° da celebração do contratode financiamento, assinaram os srs. MorelliKodrigues, Aramis Meyer Costa e Atos Meyer¦-.osta, todos integrantes da diretoria daempresa de engenharia. Pelo Banestado-Cré-dito Imobiliário assinaram os diretores JoãoAlfredo Bley Zomig Filho. João GualbertoGomes de Sá Filho e Antonio Coei

i I *^enm^- 1 
'J- '^y^mmMm^Snfi fl

fila. -; .# ^SfmL ~ iÊ__W^Ê^ÊSp^^^^ %$^+&
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Na hora, os amortecedores são testados, nas Lojas HM.
HM TESTA AMORTECEDORES

/../ HERMES Macedo S/A, a tradicional empresa local do ramo de pneus e- acessórios
já está oferecendo, graciosamente, aos automobilistas, o moderno "Shoclu^ter" 

equipa-
mentos que testa os amortecedores bos carros sem necessidade de removê-los. Instalado no
pátio de estacionamento das Lojas HM, João Negrão, com acesso pela rua Conselheiro
Laurindo. ,á vem sendo utilizado pelos proprietários de veiculos que, em poucos minutos
ficam sabendo sobre as reais condições dos amortecedores, componentes vitais para a segu-
rança dos carros. •

NOVAS LINHAS LIGAM CIDADES A CURITIBA
Com a presença do diretor geral do

DNER. eng' Adhemar Ribeiro da Silva, foram
entregues ao uso público no último dia 3,
duas novas linhas de ônibus interestaduais
ligando Belo Horizonte a Salvador e Curitiba.

0 ato foi realizado na estação rodoviária
da Capital mineira.

ESTE MÊS
0 percurso Belo Horizonte-Salvador tem

a extensão de 1.367 quilômetros a serem
cobertos em 27 horas. São feitas 8 viagens
semanais em cada sentido, pelas empresas
Gontijo de Transportes Ltda. e Viação Nacio-
nal S.A.. Na ligação entre as duas Capitais
será cobrada uma tarifa de Cr$ 131,14,
havendo uma seção entre Belo Horizonte e
Vitória da Conquista, na Bahia, com tarifa de
CrS 81.52.

Alinha Belo Horizonte-Curitiba é servida
por uma viagem diária em cada sentido, com
20 horas para o cumprimento do percursode 984 quilômetros. A passagem custa CrS
94,40 e as empresas selecionadas mediante
concorrência pública, critério adotado paratodas as concessões, são a Viação Cometa
S.A. e a Impala Auto Ônibus S.A.

Ainda para novembro, o DNER entregará
ao uso público as linhas Vitória-Governador
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OBRA DA
de fin= DAND0 continuidade ao programa
atua ,?nc.'amentos estabelecidos pela sua
biliá in ona* ° Banestado S/A Crédito Imo-
junto? 

vem ester|dendo suas atividades
sentirin Ha s empresas construtoras, no
sárin Ic Pr.°Porcinnar atendimento neces-
/••/ M,l'i?e1ncias d° mercado imobiliário.
um mn» ,ul-T|MA terça-feira, foi assinado
Banp<-tJ]i ° de financiamento entre o
Para a rn„ 

" 
- emPresa Farid Surugi S/A*

cidariR a ncí?tl2aÇão de mais uma obra na
Michph de 

, Marin6á* Trata-se do Edifício
Padrãn 28 ' cuia construção será de alto
ciais c°ntará com 56 unidades residen-

,M/ CHAR-LEX EM
i|istalai-KMAIS~urna importante fábrica sera
aindú.tM a,Cldade Industrial de Curitiba. Ê
Ltda nu ^xtil de Hos Sintéticos Char-lex
paulo nr rf clnco anos sediada em São
vão eintí „? fl0s e tecidos com texturiza-
^^especializada.
Char-LPv MAQUINARIA da fábrica da
Pfoduc-in * , ruritiba é t0d3 importada e a
Çionamon' oe sua primeira etapa de fun-
IndústrH Sera absorvida Dela Grojiau S/A 

„* Têxteis. Ambas enpresasmantpm L. .[exteis. Ambas empresas<***trpit-i colaboração, na aplicação

Publ

"NIVER" & COQ
Rara comemorar iaade nova. o

r-
P-Jblicit-irir n "-"memorar iaaoe nova.
dozo riirJ? Rut|ens' Eugênio Miranda Car
receDrinni0,r da Stylo Tres Propaganda, fo.
c°m um ,? ° por seus amigos da classe,
/•», m coquetel.
C°nfrate'i-'ni7demais concornao o Almoço de
láenso lzacao do empresariado para-¦ reanzaao no CluDe Concórdia.

/••/ Hoje, às 21h, no Cine Vitória, a
Bamerindus Companhia de Seguros presta
uma homenagem ao Corpo de Bombeiros do
Paraná, em solenidade que contará com a
presença de diversas autoridades e empresa-
rios especialmente convidados. Logo após,
será exibido, em "avant-premiere", o filme
"Inferno na Torres", vencedor de 3 "Oscars"

deste ano.

EM DESTAQUE Miecislau Surek

Valadares e Porto Alegre-Londrina. A pri-meira com uma extensão de 397,8 quilôme-tros. apresenta um tempo de percurso de 8
horas, com uma viagem em cada sentido e a
passagem custará Cr$ 111,05.

EM DEZEMBRO
No último mês do ano mais duas linhas

começarão a funcionar. A primeira delas vai
ligar as Capitais de Belém e Recife, através
de 2.022 quilômetros a serem cumpridos em
40 horas. Haverá uma viagem diária em cada
sentido e a tarifa foi estipulada em Cr$194,05. O serviço será executado pelaempresa Transporte e Comercio Boa Esoe-rança.

Finalmente, a última linha a ser inaugu-
rada ligará Belém a Salvador, numa exten-
são de 2.138 quilômetros. O percurso tem a
duração de 40 horas e a empresa selecio-
nada é a Pensatur Penedo S/A - Turismo
Transporte Indústria e Comercio. Será feita
uma viagem diária em cada sentido e a linha
apresenta as seguintes seções, com preços
respectivos de tarifa: Belém-Salvador: Cr$
187.66; Belém-Bacabal (Maranhão): Cr$
57,92: Belém-Picos (Piaui): CrS 107,45 e
Belém-Feira de Santana (Bahia): Cr$ 176,94.

0 momento da assinatura do contrato de financiamento do Banestado
Para nova obra da empresa Farid Surugi, na última terça-feira.

FARID SURUGI
CUMPRE

Na ocasião da assinatura, estiveram pre-
sentes pelo Banestado os diretores João Bley
Zornig Filho e os srs. Lincoln Thiago Tarqul-
nio e Lorenzo José Bergamini Filho, respecti-
vãmente diretores superintendente e admi-
nistrativo da Farid Surugi.

O valor do financiamento é de 9,8
milhões. Com mais esse empreendimento, o
Banestado Crédito Imobiliário cumpre com
o programa de ação, traçado pela sua atual
diretoria, intensificando seus financiamen-
tos à área da construção civil.

CURITIBA
de técnicas e um entendimento reciproco
quanto ao preço e á estratégia de mercado.
/••/ PARA a assinatura do protocolo de
instalação, cnm a URBS. chefiará*-) Ijoie a
Curitiba os diretores da Char-Lex. Slonon
Herskovits e Charles Gruensfeld, que serão
recebidos pelo diretor presidente da Gronau,
sr. Alexander Popoyic.
/••/ ANTECIPANDO p sucesso dessa
realização, è pensamento dos diretores da
Char-Lex em mudar a sede da empresa para
Curitiba, num futuro próximo

'3S,

Em seguida
c DIA de enviar cumprimentos
para a sra. Nelly Padilha do Amaral,
esposa do presidente do Santa Mô-
nica Clube de Campo, Leonel David
Santos Amaral, pela nova idade.
c DIRETORES do Santa Mônica
que fazem aniversário nesta quinta:
Vicente Gomes Ubero, Antonio
Eduardo Barbosa, c E ESTA data
ainda é grata para o engenheiro
João Carlos Calvo, diretor de distri-
buição 'da 

Copei. Nova idade, tam-
bém. c MUITOS rotarianos estão
se dirigindo este final de semana
para Cascavel, pois haverá sábado
uma convenção de membros de
vários entidades paranaenses, com
a presença do governador distrital
Cassio Bittencourt de Macedo, c A
SRA. Zirce Grein, do departamento
feminino da Cruz Vermelha do
Paraná, informando que no bazar
de amanha, à avenida Vicente

Machado, 2500, às 15h, confirma-
ram mais presenças. São as senho-
ras Heloisa Helena Bruni, Lourdes
Prestes, Marllia Allan, Cely Stadler
de Souza, Ivone Scherer dos San-
tos, Licia Masi, Ruth Knor e Nela
Chede. O bazar é em benefício das
obras sociais do departamento.

c NO próximo domingo, festa de
confraternização da Comunidade
Evangélica Luterana de Curitiba vai
beneficiar o Lar Ebenezer, no Pátio
do Colégio Martinus. c CASA-
MENTO vai unir um professor e
uma aluna da Universidade Federal

ao Paraná, dia 8 de dezembro, na
Igreja Santa Terezinha. Trata-se da
união matrimonial do professor
Amaury Bartoszeck (de Zoologia,
que está defendendo tese de pós--
gradução) e da estudande de comu-
nicação social Maria Alice Kulevicz.

/•/ ALÉM de Rose di
Primo, virão amanhã
para a festa de esco-
lha da nova Glamour
Girl, no Curitibano,
Aríete Salles, Jacinto
de Thormes, Moisés
Puks. Nina Chavs,
Carlos Swann e Giba
Um. A promoção do
col u nista Dino
Almeida é uma aas
mais badaladas do
ano, com centenas de
personalidades pre-
sentes, vindas de fora
e daqui mesmo.

/•/ CIRCULO Militar
do Paraná marcou
para sábado novo jan-
tar dançante, reu-
nindo casais. Nos dias
16 e 30 deste mês,
realizará os saraus

Algo mais
chamados "mexa--
se".
/•/ ENCERRAM-SE
hoje, as 18h, na sede
do Centro Cultural
Italo-Brasileiro Dante
Alighieri, as adesões
para o jantar de con-
graçamento de ama-
nhã, comemorando o
Dia das Forças Arma-
das, promoviao pela
Associação dos Ex--
Combatentes Itália-
nos em Curitiba.
/•/ DEPOIS de cum-
prir temporada na
Europa e nos Estados
Unidos, retornou a
Curitiba o diretor téc-
nico da empresa
Farid Surugi, Antonio
Ildefonso Leão
Stokler. Nos EUA, ele

participou da feira
nacional de empresas
de construção, em
Chicago, inteiran-
do-se das novidades
ali apresentadas.
/•/ OS GRANDES
dirigentes da área das
comunicações do
Brasil estão se diri-
gindo para Recife,
onde, amanhã, partici-
parão do sesquicente-
nário do jornal "Dia-
rio de Pernambuco",
dos "Associados".
/•/ CLUBE Literário,
que participa amanhã
da festa da Glamour
Girl, através de Már-
cia Schier, infor-
mando que dia 22
próximo promoverá o
seu décimo-segundo
Baile do Chope.
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Em encontro amigo, as sras. Ãntonlá Chipon, Llgia Antunes, Ety Gla-ser, Marly Fatuch e Terezinha Avelar.

Para
reformar

/••11 TENDO por local a socie-
dade localizada na praça Garibaldi,
será realizada hoje, a partir das
20h, a assembléia geral <extraordi-
nária da Associação dos Presiden-
tes de Clubes do Paraná (APAR),
que tratará da reforma dos seus
estatutos e do preenchimento de
novos cargos na diretoria da entida-
de-mater.
/••/ O PRESIDENTE da APAR,
José Pinto Ribeiro, solicita o com-
parecimento de todos os clubes
filiados, pela importância dos
assuntos incluídos na pauta dos tra-
balhos.

Márcia
na área

Lopes, Jovem/destaqueda pedagogia implantada
em Curitiba.

De pronto
/••/ HOJE, às 14h30min, na sede
do Rotary, Centro Cívico, acontece-
rá o chá mensal de congraçamento
da Associação de Senhoras de Rota-
rianos de Curitiba, sob o comando
da presidente Maria Helena Lessa
Ribeiro. A atração sera um bingo
entre as participantes.
/••/ AS 19h, à rua Emiliano Per-
neta, 476, hoje, haverá um "encon-
tro com o bom gosto", no "show" -
"room" da Átrio. O motivo: apreciar
a linha distinta e confortável do mó-
vel de arredamento.
/••/ ÀS 20h de hoje, à travessa
Oliveira Belo, 21, primeiro andar, a
abertura da mostra individual do
pintor Alberto Massuda, na Galeria
de Arte da Caixa Econômica Fede-
ral. Massuda já teve nove indivi-
duais no exterior (Cairo, Alexan-
dria, Baltimore e Pittesburg), além
de seis em Curitiba, com esta, sete.
Participou de cento e vinte e seis
exposições no Brasil e no exterior.
Sua mostra fica aberta até o dia 21,
ali.
/••/ ÂS lOh de hoje, na ipraça
Alfredo Andersen, haverá uma
exposição de pintura, dentro da
Semana em Homenagem a Ander-
sen.
/••/ SERÁ aberta hoje a Exposição da
Marinha, às 20h30min, no Salão de
Exposição do Badep. à avenida Vicente
Machado, 445. O convite é do Ministério
da Marinha e do Governo do Paraná.

Arte japonesa
/••/ ÀS 18h de hoje, será reali-
zado o coquetel de inauguração da
exposição "Arte Kiri-e", no Teatro
do Paiol, numa promoção da Fun-
dação Cultural de Curitiba, do Con-
sulado do Japão e do Museu de Arte
Moderna de São Paulo. Trata-se de
uma técnica de arte tradicional chi-
nesa, também aplicada no Japão,
usando a pintura combinada com o
recorte. Todas as obras expostas
pertencem ao artista japonês con-
temporâneo Massayuki Miyata.
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Nos "Grandes Encontros", a partir de hoje,o jornalista Cláudio Manoel da Costa.

Cláudio nos
Encontros'56 6

/•/ O JORNALISTA
Cláudio Manoel da
Costa comanda, a
partir de hoje, o pro-
grama 

"Grandes
Encontros", pela TV
Paraná, paralisado
quando do trágico
acontecimento que
envolveu seu idealiza-
dor e coordenador,
Walcimar José de
Souza. Cláud io,

ligado a^todos os
assuntos importantes
do Estado, conhece-
dor dos temas politi-
cos e homem de ino-
vadaras idéias, mos-
tra nesta noite que"Grandes Encontros"
continuará a oferecer
o que há de melhor
em termos de debates
pela TV. Vamos assis-
tir?

í 6

Estréia de
Telêmaco''

/•/ AS 21 h de hoje, o
grande auditório do Tea-
tro Guaira oferecerá um
espetáculo que pode ser
chamado de "prata da
casa", pelo menos no que
toca ao conteúdo. Vai
estrear, numa noitada
beneficente (pró-Educan-
dário Curitiba), a peça"Telêmaco", com o pres-

tigiamento de toda a
sociedade curitibana.
/•/ PAKA quem pen-
sava que o traje seria
a rigor, há uma infor-
mação das responsa-
veis pela 

"première":
O traje, para as
damas, é longo; para
os cavai heiros,
escuro.

Não fazem fila
/•/ BASTANTE
criticaao quando
começou a funcionar,
na Universidade Fede-
ral, em 73, o Curso de
Geologia, que hoje
reúne cerca de cento
e trinta estudantes,
apresenta uma
nova imagem, com o
desenvolvimento do
seu plano de expan-
são. Uma verba de
550 mil cruzeiros já
foi liberada pelo
Fundo Nacional de
Desenvolvimento da
Educação, para o
cumprimento das
diferentes etapas
desse plano, que pre-
vê a contratação de

mais professores,
aquisição de equipa-
mentos e ampliação
das atuais instala-
ções, no Centro Poli-
técnico.

/•/ O RESULTADO
das medidas já está
sendo sentido: Antes,
assíduos freqüentado-
res do gabinete do rei-
tor, os estudantes já
não formam delega-
ções para apresentar
seus problemas ao
professor Theodócio
Jorge Atherino, um
sinal de que os maio-
res entraves ao fun-
cionamento do Curso
de Geologia deixaram
de existir.

E isto
/•/ HA QUEM esteja
reclamando da falta
dos endereços dos
assinantes das listas
telefônicas que ulti-.
mamente têm sido
impressas e entre*
gues pela cidade, fi
utilidade deles era
enorme para os usuá-
rios.

/•/ TRÊS Marias
Clube de Campo mar-
cou para sábado mais
um jantar dançante,
com início às 20h,
sorteando prêmios
(até um televisor)
entre os que compa-
recerem.
/•/ MUITO boa a
publicação que nos
chega às mãos, do"Ar Comprimido",
editado pela Atlas
Copco Brasileira.

ia/ O PREFEITO
Pedro Muffato, de
Cascavel, juntamente
com o vereador Luiz
Picoli, presidente da
Câmara Muncipal
dali, estão sendo
aguardados dia 12 em
sua cidade, vindos do
congresso municipal
em realização no
Amazonas.
/•/ENTUSIASMO
enorme junto aos
associados do Clube
Curitibano com rela-
ção ao Festival Prata
da Casa, que será
desenvolvido dia 20
no seu auditório. A
promoção tem a fina-
lidade de angariar
fundos aue ooste-
riormente serão utili-

zados para beneficiar
crianças asiladas,
durante o Natal.

._-'
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Informes médicos
Em questão de horas,

novas articulações
- Em um hospital de Londres, pacientes

atacados de artrite estão recebendo articula-
ções artificiais para dedos em questão de
horas. O Conselho de Artrite e Reumatismo
afirma que um paciente pode entrar na sala de
cirurgia pela manhã, ter removidas suas arti-
culações afetadas, receber novas e sair na
hora do almoço. A operação é realizada com
anestesia local. O único sinal da substituição é
uma fina cicatrlz no dedo, que logo desapa-
rece.

- O Conselho financia a pesquisa sob a
direção do professor J. S. Calnan, no Hospital
Hammersmith. O trabalho tem o objetivo de
produzir articulações simples e eficientes e fá-
ceis técnicas de operação. A criação de uma
articulação feita de plástico e em uma só peça
tornou possível o avanço. Ela é mais estreita
no meio para que se dobre com maior facili-
dade, não necessitando de dobradlça e não

tendo, portanto, superfícies que se desgastam.
- A operação de substituição rápida do

professor Calnan foi desenvolvida, em parte,
tendo-se em vista a grande necessidade de lei-
tos. O hospital estabeleceu uma unidade de
cirurgia especial que agora realiza substitui-
ções de articulações de dedos e outras opera-
ções na mesma base.

Muitos pacientes perdem apenas meio
dia de trabalho depois da cirurgia - diz o pro-
fessor Calnan.

Um importante beneficio do sistema,
segundo o Conselho , é a eliminação das longas
esperas. Os pacientes são instruídos sobre o
que devem fazer e, uma semana depois, são
operados. Leva-se apenas 20 minutos para
substituir uma articulação do dedo. Após uma
semana, removem-se os pontos.E como ir ao dentista - diz o professor
Calnan -. Só que causa menos aflição e dor.

Barco-hospital é
fabricado sob encomenda

BARCOS hospital ou ambulâncias marítimas
particularmente adequados para trabalhar
entre ilhas ou plataformas de petróleo estão
sendo fabricados sob encomenda por uma
companhia britânica conhecida no exterior
pela qualidade de suas embarcações de fibra
de vidro.

A CHEVERTON Workboats, de Cowes, Ilha
de Wight, sul da Inglaterra, está terminando
uma encomenda etspecial de dois desses barcos
para o Oriente Médio. As especificações foram
fornecidas pelas autoridades médicas locais e
qualquer idéia de clientes em potencial poderáser incorporada a seus pedidos.

OS BARCOS, que podem transportar equipes
de saúde e pacientes, são totalmente refigera-

dos e incorporam duas salas de cirurgia total-
mente equipadas, além de acomodações paraum médico, enfermeiros e tripulação.

EQUIPADO com dois motores diesel 135 Per-
kins T6/354, o barco desenvolve a velocidade
máxima de 11,5 nós e tem alcance de 800 quilo-metros. Construído em fibra de vidro com
superestrutura de aluminio, tem 15 metros de
comprimento, 4 de boca e calado de lm 50cm.
A cabina frontal tem dois leitos, podendo aco-
modar cinco pessoas sentadas.

POSSUI ainda instalações simples de cozi-
nha, com pia e fogão, e banheiro. Na cabina
posterior foi instalada a cirurgia, com enfer-
marias a bombordo e estibordo. Todo o equipa-
mento clinico é transportado em unidades
fechadas de acondicionamento.

Emílio, o poeta que
sabia chorar e sorrir

EMILIO de Menezes, genial
improvisador de sátiras, nasceu
a 4 de julho de 1866 O espirito ale-
gre e descuidado, fértil em piadas
de bom gosto popularizou-o. Foi o
maior e o mais incorrlgivel dos
boêmios da Curitlba antiga. Che-
gando a ser nome de rua, e tem
seu nome em bronze, na Praça
Ozório.

CONTEMPORÂNEO de Olavo
Bilac, Osvaldo Cruz, Coelho Neto,
Ruy Barbosa e Eça de Queiroz,
Emílio de Menezes era vivo, ale-
gre, gracioso, prendia os ouvintes
pelo riso fácil de sua poesia cari-
catural, pelos seus gestos, a
finura no olhar, nas malicias da
fisonomia, dava um tom de
encanto único à sua conversação,
granjeando a atenção e simpatia
de todos, merecendo o apelido de"Doutor Mosquito", porque,
segundo seus contemporâneos,
picava e cantava.

ESSA figura Indescritível, será
vivida em "Telemaco" pelo can-

tor Roaldo dos Anjos, que apre-
senta uma incrível semelhança
com o personagem, tanto fisica,
quanto de personalidade, diver-
tindo a todos que o assistem.

SEGUNDO Antonio Carlos
Kraide, diretor de Telemaco,
houve uma coincidência muito
grande de Roaldo com o persona-
gem, sendo assim muito mais fá-
cil transmitir um toque de humor
pretendido para que o público,tenha um espetáculo com as mais
variadas formas de emoção,
desde a tragédia, até a garga-lhada passando por momentos de
expectativa' e emoção singela.
Neste espetáculo que ele classi-
fica como o "Teatro Total".

"TELEMACO" estréia hoje no
Guairão, trazendo em seu bojo 45
atores do elenco de apoio, 15
atores principais, 40 músicos, 18
cenários diferentes, um figurino
com mais de 200 peças, e a utiliza-
ção total dos recursos técnicos e
cênicos do Guaira.

Acontecimentos
de 6 de novembro

EM 316, houve o Primeiro
Concilio de Tarragona, sob o rei-
nado do papa Hormisdas.

o EM 1520 - Magalhães chega
com três navios ao estreito que
posteriormente recebeu o seu
nome.

EM 1796 r E levantado o
Pelourinho na Vila Antonina,
antiga freguesia de Nossa
Senhora do Pilar da Graciosa.

EM 1813 - O padre José
Maria Morelos proclama a Decla-
ração de Independência do Mé-
xico, em Chilpancingo.

EM 1814 - Nasce Adolfo Sax,
inventor do saxofone, em Dinant,
na Bélgica.

EM 1830 - Nasce em Morre-
tes Antonio Alves de Araújo, um
dos homens mais cultos de sua
época. Abriu a lista do livro de
ouro de libertação dos escravos
do Paraná.

EM 1875 - Nasce em Parana-
guá Francisco Gutierrez Beltrão,
que confeccionou, com Moreira
Garcez, um Mapa do Estado do
Paraná que obteve prêmio na
Exposição Internacional do Rio
de Janeiro.

EM 1880 - Morre o poeta
argentino Estanislao Del Campo,
autor de "Fausto Criollo".

EM 1893 - Compositor russo
Piotr Yllitch Tchaikovsky morre
em São Petersburgo, vitima de
coléra.

EM 1910 - Morre Henry
Dunant, fundador da Cruz Ver-
melha.

EM 1911 - Francisco
Madero toma posse da presidên-cia do México.

EM 1912 - As cinco
Republicas da América Central
concordam em constituir um tri-
bunal de Justiça para dirigir futu-
ras diferenças entre si.EM 1929 - Morre em Monte-
videu o médico, filantropo e llte-
rato uruguaio Elias Regules.

EM 1937 - A Alemanha e aItália assinam um pacto antlcó-
munista.

EM 1950 - A Nicarágua pro-mulga uma nova Constituição.
EM 1970 - O governoItaliano anuncia ò estabeleci-

mento de relações diplomáticas
com a Republica Popular da
China. ,

• EM 1972 - O governo brita-
nico implanta a congelação de
preços e salários durante 90 dias
a fim de combater a crescente
inflação.

Troca de
gentileza

RECIFE - Chegou
em outubro, no
Recife, o grupo de
150 americanos dos
Companheiros das
Américas quevieram a Pernam-
buco, estado-irmão
da Geórgia. Na
mesma época,
seguiram 150 per-
nambucanos para
Atlanta, a fim de
participarem de
idêntico programa
cultural e de estrei-
tamento das rela-
ções entre os dois
estados-irmãos.

NO AEROPORTO,
o grupo dos 150
americanos foi rece-
bido pelo vlce-gover-
nador do Estado de
Pernambuco, Paulo
Gustavo Cunha e o
cônsul americano
Richard Brown,
quando uma banda
militar da Aeronáu-
tica (Força Aérea
Brasileira) tocou os
hinos dos Estados
Unidos e do Brasil.

EM SEGUIDA, os -
visitantes dirigi-
ram-se às reslden-"¦
cias dos anfitriões.
Para cada norte-a-
mericano foi desta-
cado um intérprete,
geralmente um
dante que já esteve
nos Estados Unidos.
Assim, não terão
problemas em seus
contatos com os
anfitriões e em seus
passeios pela
cidade, pois os intér-
pretes farão as
vezes de guias'
turísticos.

POR OUTRO lado,
a Dlxleland Band de
Atlanta e ò Coral
Spelman apresenta-
ram-se no Museu de
Arte Contemporâ-
nea de Olinda (ci-
dade geminada com
o Recife e a Dri-
meira Capital do
estado), por ocasião
da abertura da mos-
tra de quadros de
pintores da Geórgia.

HOUVE um baile
em homenagem aos
visitantes no
Cabanga Yacht
Club, à noite. A
tarde, torneio de tê-
nis de campo.
Houve, ainda, uma
festa no Caxangá
Golf and Country

VClub. j

DANDO O SERVIÇO
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Suzana Lobo, com suas obras expostas na
Acaiaca, até dia 16.

CURITIBA

TEATRO

UM ASSALTO - Peça original de José
Vicente, em promoção do Grupo de Teatro
Mambembe, com temporada até o próximodomingo no auditório Salvador de Ferrante doTeatro Guaira. Espetáculos às 21h, com Gil-berto Bastos e Ailton Silva. Direção de Gil-berto Bastos.

CARAMBA - Ultima apresentação desta
peça de Manoel Carlos Karam, sob direção de
Paulo Oliveira, com promoção do Grupo de
Teatro Bamerindus. Participam do elenco:
Luiz Klisiéwicz, Renato Azevedo, Márcia
Pellitzer, Francisco Nogueira. Roberto Guiz,
Maria Aparecida Batista, Samuel de Carvalho
e Florindo Lima. No Teatro do Paiol.

SHOWS
JORGE MAUTNER - Inicia temporada

amanhã, no Teatro do Paiol, numa promoçãodo Teatro Guaira. Até domingo, às 21h.

REFAZENDA - Show de Gilberto Gil, sá-
bado e domingo no Auditório do Colégio Esta-
dual do Paraná. Vem acompanhado porDomlnguinhos (acordeão), Francisco Azevedo
(bateria e percussão) e Moacir Albuquerque
(baixo). Promoção do Diretório Acadêmico
Rocha Pombo do Paraná. Ingressos no próprioDARPP, ao preço de CrS 30,00 e CrS 20,00 (estu-dantes).

EL GRANDE DE COCA-COLA - Em car-taz no Teatro Café Concerto Bugattl, de terça adomingo as 21h. Direção de Oraci Gemba, queconta no elenco: Edson D'ávlla, Zizi Barnier,Silvia Schamecki, Felipe Freire': e Edson
tone-'uSm™* * Cr$ 3°'°0- Reservas P^o

EXPOSIÇÕES

EUCAT—EXPO - (Rua João Negrão, 150)
mostra das telas da pintora paranaense Leo-
nor Botteri, até dia 15 deste mês.

MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA -
(Rua Des. Westphalen)- Mostra de Liber Frid-mann.

GALERIA DA CEF - (Tv. Oliveira Belo,21) - Inaugura hoje, mostra individual do pin-tor Alberto Massuda, que permanece até dia 21
próximo.

GALERIA DO TEATRO PAIOL - (Teatrodo Paiol) - Numa promoção conjunta da FCC,
do Consulado do Japão, e do Museu de Arte
Moderna de São Paulo, abre hoje a exposição
de Masavuki Miyata, apresentando trabalhos
em "klri-e". Até dia 16.

CASA ROMÁRIO MARTINS - (Largo daOrdem) - Aberta diariamente, a primeiraexposiçãode "Rótulos e embalagens antigas".

SALÃO DE EXPOSIÇÕES DO BADEP -
(Av. Vicente Machado, 445) - Inicia hoje, às
20h a "Exposição da Marinha", promovida
pelo Governo do Estado e o Ministério da Mari-
nha. Esta mostra é composta por peças históri-
cas, miniaturas de navios, painéis fotográfi-
cos, além de filmes sobre as atividades de
todos os setores que compõem as forças navais
do pais. Até dia 16, no horário das 10 às 21h.

ACAIACA - (Praça Garibaldi, 53) Pinturasda paranaense Suzana Lobo, que permaneceaberta até o próximo dia 16.

CURSOS

RELAÇÕES PUBLICAS - Promovido e
ministrado no SENAC, que está com inscrições
abertas para candidatos com ensino de 1? graucompleto, e idade mínima de 18 anos. Maiores
informações no próprio Senac, à Rua André de
Barros, 750.

CHEFIA E LIDERANÇA - Curso em anda-
mento no Senac.

O lançamento da obra de Chester Himes,
livro que já tem boa cotação nas paradasliterárias.

ESCULTURA EM BRONZE - A Fundação
Cultural de Curitiba, está aceitando inscrições
para o curso de Escultura em Bronze, minis-
trado pelo professor Francisco Stockinger, a
partir do dia 10, no Centro de Criatividade de
Curitiba, no horário das 14 às 17h.

•
PROJEÇÕES

A Cinemateca do Museu Guido Viaro conta
com a seguinte programação para esta
semana: hoje, às 20h30min, Cidadão Kane;
Amanhã reprise de Cidadão Kane; dia 8 e 9: O
professor aloprado, às 20h30mln; e dia 10, tam-
bém às 20h30min, palestra de Jorge Mautner
sobre o filme "O Demiurgo".

LIVROS

OS MAIS vendidos na semana: Nacionais:
1? Gabriela Cravo e Canela (Jorge Amado); 2?
O deserto é fértil (Dom Helder Câmara); 3?
Teje Preso (Chico Anísio); 4? Fazenda Modelo
(Chico Buarque de Holanda); 5? A última do
brasileiro (Ziraldo); 6? Gente I e II (Fernando
Sabino); 7? Leão de Chácara (João Antonio);
8? Eu Nua (Odete Lara); 9? Chagas, o Cabra
(Sulema Mendes) e 10? Novo Dicionário (Auré-
lio Buarque de Holanda).

Estrangeiros - 1? O Dinjheiro (ArthurHailey) 2? O Grego (P. Rey); 3? Tubarão
(Benchley); 4? O Prêmio (Irving Wailace); 5?
Arlequim (Morris West); 6? Enterrada Viva
(Myra Friedman); 7? Estranho à Terra (R.Bach); 8? Arquipélago Gulag (Alexander Sol-
jenitsin); 9? Seqüestro do Metrô (P.Godey) e
10? Shardik (Richard Adams).

HOSPITAIS
HOSPITAL DE CLÍNICAS - Rua General Car-

neiro, 131. Fone 24-5111.
CLINILAR - Avenida Vicente Machado. 362.

Fone 22-3913.
CLÍNICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA - Rua

XV, 2223. Fone 23-7183.
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS -

Rua Prof? Rosa Saporski, 229. Fone 22-6422.
CENTRO DE DOENÇAS DA PELE - Av. Getúlio

Vargas. 2300 - fone 42-3525.
HOSPITAL DE CARIDADE IRMANDADE

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - Pça Rui Bar-
bosa, 694 •• fone 22-1860.

«HOSPITAL DE CRIANÇAS "CÉSAR PERNETA -
Av. Silva Jardim, 1677 - fone 22-0350

PRONTO SOOORRO PSIQUIÁTRICO - Rua Leo-
poldo Belzak. 1733 - fone 24-2732.

EMERGÊNCIA

PRONTO SOCORRO - fone 192
POLÍCIA - fone 190 (plantão).
BOMBEIROS - fone 193.
COPEL - fone 42-4344.
TRÂNSITO - fone 22-6770.
REPARAÇÕES TELEFÔNICAS fone 103.• touring CLUB - fone 24-7342. J

SERVIÇOS
AUTORIZADOS

FORD
CIA. METROPOLITANA DE AUTOMÓVEIS— Av. Vicente Machado, 720 — fone 24-3811.VEÍCULOS USADOS - Av. Machado, 285.
Das 7,30 às 18,30 (de segunda a sábado) -
OFICINA — Rua Desembargador Motta, 2313.

HOSPITAIS
CLINICA SAO JUDAS TADEU — SERVIÇO
ESPECIALIZADO EM OTORRINOLARIN-
GOLOGIA E OFTALMOLOGIA — Rua Ângelo
Sampaio, 1888 (perto da Av. Vicente Macha-
do) — fone 23-7484.
PRONTO SOCORRO CLINIHAUER — Plantao permanente dia e noite. Atendimentodomiciliar. Ambulâncias equipadas para a
atender qualquer emergência médica. R"a
Lamenha Lins, 80 — Fone: 23-5500. j
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PROGRAMA — 5

E. Sc-iwlnden.

Jorge Ben em disco, Jorge Mautner ao vivo,
no Paiol, são focalizados por Luiz Augusto
Xavier, critico de música popular do DP, na
edição de hoje de Espetáculos, que aborda

ainda outros assuntos musicais.

Jorge
&

Jorge
Um disco realmente de primeira classe.

0 melhor de Jorge Ben é ser único. Inimitável, apesar de ten-
tatlvas, desenvolve seu trabalho de acordo com uma filosofia mú-
slcal toda própria, que nào obedece nenhum limite métrico em
seus versos, ou um segmento melódico obrigatório, na construção
das frases musicais. Isto é observado desde "Mas que nada", "Por
causa de voce" ou "Chove Chuva", em seu Inicio, há mais de 10
anos atrás, quando o Tamba Trio Incluía em seu segundo Lp, "Mas
que nada", que viria a estourar mesmo na própria voz do composl-
tor, e posteriormente no exterior com a gravação de Sérgio Men-
des. Em 12 anos de carreira profissional, Jorge Ben já brindou o
brasileiro, com Inúmeras criações de sucesso, a ponto de chegar a
ocupar em 1969, os cinco primeiros lugares entre os discos mais
executados, com "Que maravilha" (em parceria com Toquinho)
com Jorge Ben e Toquinho, "Cadê Tereza", em gravação dos Ori-
elnals do Samba, "Pais Tropical" com Wilson Simonal, "Que
Pena" com Gal Costa e Caetano Veloso e "Charles Anjo 45", tam-
bém em gravação de Caetano. De lá prá cá, "O circo chegou","Domingas", "Zazuelra", e algumas outras até a edição do álbum"A Tábua de Esmeraldas" (PHILIPS -1974 - 6349 083), no qual se
destacavam "Os alqulmistas estão chegando", "Magnólla , "Mi-
nha teimosia, uma arma pra te conquistar" e "O namorado da vlú-
va", mesmo que "Brother", também dêsse álbum, tenha mere-
cido gravações por parte de outros intérpretes.

Com Gilberto Gil, gravou no inicio de__te ano, o álbum "GU &
Jorge", duplo, que pela leveza, Improviso e espontaneidade não
ficou entre os mais vendidos, embora a qualidade o coloque entre
os bons lançamentos deste ano. Sentia-se a necessidade do novo
trabalho individual de Jorge Ben, que finalmente é lançado atra-
vés do disco "SOLTA O PAVÃO" (PHILIPS - 6349162), produzido
por Paulinho Tapajós, com arranjos de base do próprio Jorge Ben,
e arranjos de cordas de Osmar Mlllto.

Como em todo trabalho de Ben, seu disco nunca é bom ao ser
ouvido pela primeira vez, pela continuidade de ritmo, ao seu estilo.
Torna-se bom na terceira passada, e a partir dai transforma-se
numa extraordinária manifestação musical, pois tem que se sentir
o que está sendo feito no microfone, na voz, ou no som de cada ins-
trumento, o que é impossível de se perceber na primeira audição,
quando se preocupa multo em assimilar a novidade apresentada
pela música. Jorge é Ben, soberano em "Zagueiro", mais uma vez
em ligação direta ao futebol - "Zagueiro eo anjo da guarda da
defesa/ .../Arrepia zagueiro/ Limpa a área zagueiro" - e satírico
em "Velhos, flores, criancinhas e cachorros" - "Mas eu precisosalvar os velhos/ Eu preciso salvar as flores/ Eu preciso salvar as
criancinhas e os cachorros". Um dos melhores momentos do Lp,
acontece em "Cuidado com o Bulldog" - "Cuidado com o Bulldog/
Olha o Bulldog ai" - onde todo o ritmo é feito em torno dos acordes
do baixo elétrico.

Em arranjo novo ao dado por Caetano Veloso no álbum "Qual-
quer Coisa", Jorge Ben apresenta o seu "Jorge da Capadócla" -"Jorge sentou praça na cavalaria/ E eu estou feliz porque também
sou da sua Companhia". O seu palavreado, que tem marcado algu-
mas composições suas durante o desenvolver de sua carreira, é
novamente notado em "Se segura malandro" - "Se segura malan-
dro/ pois malandro que e malandro não se estoura" - ou na home-
nagem à sua musa em "Dumlngaz" - "Dumlngaz/ mais um
domingo sem você/ eu já não agüento mais. Em "Pára ouvir no
Rádio (Luclana)" há a participação especial do Quarteto em Cy, e
Evinha contracanta especialmente em "Dorothy", embora parti-clpe em outras faixas do disco, ao lado de Regininha, Dorlnha e
Claudlnha. Completam êste importante lançamento da Philips,

Assim falou Santo Tomaz de Aquino", "O rei chegou, viva o rei",
Lua polarizada" e "Jesualda , todas de autoria de Jorge Ben,

cada vez mais êle, e único, dentro do estilo que adotou na música
nacional.

—•—
O repertório de Nazareno e Pena Branca pode ser comparadoa qualquer um dos muitos pretendentes a gravação de seu pri-meiro álbum, esperando pela oportunidade de sucesso, A projeçãoobtida com "Vai doer" talvez até tenha precipitado a criação deoutras músicas, que seriam incluídas no primeiro álbum da dupla.

Nao que não tenham valor. Apenas são comuns demais, o que tal-vez nao sirva para ajudar o progresso artístico - e financeiro dos
dois novos valores dentro do cenário brasileiro. No seu todo o disco
nao é desagradável, embora carregadlnho de lugares comuns, tao
fo gosto de novos compositores Inclinados para o samba, sem
terem obtido a suficiente herança, ou escolaridade para partirem
narta trabalhos do gênero. Pelo desoreDaro artístico e Iniciação
Profissional - pelo menos com relativo sucesso - o Lp "UM
SORRISO E TUDO BEM" (RUE - 3030030) não pode ser crivadoem análises profundas, como certamente seria feito, se o sujeitoem questão fá fôsse um veterano no ramo, ou meio.

Nazareno e Pena Branca, apesar de dupla, seguem a escola decantar em uníssono, na maioria - quase totalidade - das musicasapresentadas no seu primeiro álbum, como fazem Antonio Carlos
?„Jocafi, ou Tom & Dito (onde andam?). A simples vontade de

_.-.-¦¦¦ . . _ l __icí -ii Jn _->-_ _ii.oAi.Trar^Jocafl, ou Tom & bito (onde andam?). A simples vontade ae
tazer samba deve ser salientada, pois hoje é difícil de se encontrar

'holhS ° faça' em meI° a tant0S Mark °« ^? hI9lp:Pi.„i_— * u "•«*.•»» em meio a lauiua .vicui. __»__.__, —-- --¦
£no has ou Terry V/Inters, mesmo que seja samba tipo Benltp di
^auia, o que em último caso pode ser tragado, de um gole so. u
Mocci qu_r é F°dltzWo por Waldyr Santos, conta com arremios de
^fslas St; Júnior (aquele que esquenta a cabeça) Edmundo Côr-tese José Briamonte, e temem "Não me acorde prá dizer adeus -
hora? Iuerdà0 vler durante o sono/ Amanhã me Çtameameana
or* h. as se nà0- e você for embora,/ Por favor/Não mf acorde
Prá dizer adeus..." - de autoria de Nazareno e Marcelo Duran.
celnen ser destacados ainda "Pão de cada dia" (Messias & Mar-
SS )Sa?) 

¦ "C0m a P°esla QUe fiZ'/ COmPvrei-.m.rU, or„ fnfeHz e
na/-c falando de um amor que nunca conheci/ Eu era Infeliz: e
?'Dp,S0aWa-" * (complemento a Ataulfo, ou resposta?) o lindo
.desencontro" (Chico Buarque) - "A sua lembrança me dói tan-

e "Chegamos prá
a você" (Naza-vartu" cTan*o prá ver/ Se espanto êsse mal" - e '

renní (áoree Costa). Completam o disco, "Igual
renÒVáorge Costa-- Completam o disco, "W^SiCcS-oí

Si^y=ySA^^f&^^
^uran), -Nào se avexe"(Nazareno & Edson) e a já conneciaa

•*•* aoer '(Nazareno & Marcelo Duran).
2—»—

viol,n?RGE MAUTNER, escritor, compositor, bandos sta

írlSta e cantor. do Rló Grande do Sul *» rÇ«"P?* paisagem
de8slaulocallzação da fronteira, um especial, rio umai paragem
erffr h0S' Uma vibração coordenada entre a lógica e a palxao o

trafc0 sul- tudo Isso contribui para que ^ faça feinbm do seu

^W«S6g!S VB^arrv!" deaarf^seU as

21:00 horas, no Teatro do Paiol, em temporada que deverá durar
apenas até o próximo domingo.

Escritor, editou em 1963 um livro chamado "Kaos", e mais
dois em 1965: "Vigarista Jorge" e "Narciso em Tarde Cinza".
Compositor e cantor, gravou pela primeira vez em 1965 um com-
pacto para a RCA, com "Radioatividade" e "Não, não, não", quechegou ao conhecimento de muito pouca gente. Seu primeiro Lp foi
gravado para uma sobetlqueta da Philips, ao vivo no Teatro Opl-
nião do Rio, em um show que se chamava "Para iluminar a cida-
de", produzido por Paulo Lima. Deste show, "Quero ser locomoti-
va", aproveitado por Wanderléa, foi o primeiro real sucesso de
Jorge Mautner, que explodiria um pouco mais tarde com "Mara-
ca.u Atômico" (em parceria com Nelson Jacoblna), gravado porGilberto Gil, que foi seu parceiro agora em "O Rouxinol", que faz
parte do Lp "Refazenda , de Gil para a Philips. "O Samba dos ani-
mais" gravado por Marilia Pêra, e que obteve destaque em seu ál-
bum, também é de Jorge Mautner, que já havia Incluido a música
em seu segundo Lp, lançado pela POLYDOR, no final do ano pas-sado. Foi uma das presenças alegres do festival "Abertura", com
seu violino e o "Bem-te-vi", o que poderá repetir a partir de ama-
nhã, aqui em Curitiba, no Paiol.

A voz grave e bem imposta de Oscar Toney Júnior, realçada
através dos bons arranjos de Jerry Shury, tornam bastante agra-
dá vel o disco "Make it easy on yor self"(CONTEMPO - TOP TAPE
TT 073), que tem na já conhecida canção titulo, de Bacharach &
David uma de suas melhores faixas. Toney está multo bem em"Message to Martha(Kentucky Blueblrd)"(Bacharach & David) e"The thrlll is gone" (Benson & Pettite). Completam êste lança-
mento internacional, "I've been living you too long" (Redding &
Butler), "Is lt because I'm black" (Jones, Watts & Johnson), "For
your precious love"(Brooks, Butler & Brooks), "Everybody's nee-
ded" (Toney Jr.), "EverythingIown"(Gates) e"Myglrl" (Robln-
son & White). Vale a pena ouvir.

—•—
Aproveitando alguns dos melhores momentos da música bra-

sileira nos últimos doze meses, a gravadora RCA VICTOR está
lançando o disco "CLASSE A" (103.0153), composto por uma mú-
sica de cada um dos mais ilustres participantes do cast daquela
gravadora. São as músicas que mais estão fazendo sucesso dos àl-
buns Individuais de cada Intérprete.

No disco "Bodas de Prata (João Bosco & Aldir Blanc) com
João Bosco: "Diacho de dor"(Antonlo Carlos & Jocafi) com Maria
Creuza; "Pote de Mel" (Walker) com Carlos Walker; "Jogo da
vlda"(Danilo Caymmi & Sidney Mlller) com o Tamba Trio; "LI-
gia"(Antonio Carlos Jobim) com Lúcio Alves; "Chega"(Ivan
Lins) com Ivan Lins, "Disritmia"(Martlnho da Vila) com Marti-
nho da Vila; "Mela Noite"(Antonio Carlos & Jocafi) com Antonio
Carlos & Jocafi; "Tristeza chama tristeza"(Carlos Lyra &
Ronaldo Boscoll) com Eiiana Pittman; "Se alguém telefo-
nar"(Alcyr Pires Vermelho & Jair Amorlm), com Milton Carlos;"Massa Falida"(Jésus Rocha & Fernando Rocha) com César
Costa Filho; e "Flicts"(Sérgio Ricardo & Zlraldo) com Sérgio
Ricardo.

RESUMO — Cantando canções de ninar e outras de seus tem-
pos de criança, Nara Leão acaba de lançar o disco "Meu primeiro
amor", pela Philips, sobre o qual ainda falaremos mais detalhada-
mente. • Com um coquetel no dia 15 deste mes, o grupo para-
naense San Jazz Quintet estará lançando o quarto Lp de sua
carreira artística, pela gravadora Continental. Nesse álbum, uma
boa noticia; quatro musicas são de compositores paranaenses,
duas de Lápis, uma de José Roberto Bastos Oliva (MAPA) e outra
de Renato Pospissil e Célio Malgueiro (êste o guitarrista do grupo.• Antologia do Chorinho, com Altamiro Carrilho, sendo lançado
em Lp pela Philips e a da Marcha Rancho, pela Continental, com'Os Três Morais, que têm Vera Lúcia, no lugar de Jane, que infeliz-
mente resolveu cantar versões ao lado do marido Herondy. • No
próximo dia 13 deste mes, o Museu da Imagem e do Som, de Curi-
tiba, deverá estar oromovendo uma amostra sobre o trabalho de
Lupiscinio Rodrigues. Breve confirmaremos o local.
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Aos 41 anos ela explode em beleza natural

BB, uma fêmea
livre com seu

sangue e impulsos

Jorge Ben solta o pavão.

E Deus criou a
mulher... E Roger
Vadim criou Brigitte
Bardot. Hoje, um mito
conhecido e reconhe-
cido em todos os conti-
nentes: Europa, Ásia,
África, America e
Oceania.

Sua vida, sua liber-
dade individual, seus
amores, seus 41 anos
de beleza deixaram de
lhe pertencer. São dis-
cutidos e comentados
em todos os idiomas e
órgãos de imprensa.
Uma mulher cobiçada,
amada, desejada por
uma grande parte da
juventude mundial nos
anos 50/60.

Com seus filmes e a
exportação do mito
para o mundo ela ren-
deu e rende muitas
divisas para a França,
que ela sempre escan-
dalizou, nesses vinte
anos de sucesso.

Agora, nesse último
número da revista
francesa "L'EX-
PRESS" ela é anali-
sada por outro mito:
Françolse Sagan. A
escritora rebelde dos
anos 50/60 autora de"Bom dia tristeza","Voce gosta de
Brahms" etc. Em
matéria de capa.•*L'EXPRESS" se
justifica alegando que
Bardot é ainda um
fenômeno, mesmo
depois de vinte anos. E
oferece em álbum de
Dussart um particular
amigo de BB, as fotos
que serão o centro de
discussões passionais,
as imagens de uma
beleza, ainda perfeita,
que são oferecidas em
uma perspectiva natu-
ral.''
O INICIO

Françoise Sagan vê
a vida de BB em fases.
A principio, em 1944,
com 10 anos, Brigitte
era uma menina bem
educada, de uma fami-
lia vagamente severa e
que se mantinha afãs-
tada das noites de
Saint-Germain - dès -
Pres, por ser multo
jovem. Também Bri-
gitte Bardot, não faz
nem parte dessa gera-
ção sofrida e exultante
que saudou a liberação
ne Paris."A Guerra" -
segundo Sagan - foi
para ela uma guerra
de garotinha de medos
de garotinha, de preo-
cupações de garoti-
nha... Ela era criança,
não era ainda adoles-
cente. Ela não era a
favor de De Gaulle,
nem de Pètaln. Ela era
a favor de seus pais.

Depois, mais tarde
foi que ela chegou,
envolvida pelo amor de
Vadim e pela imagina-
ção do público, triun-
fante e sem armas às
areias de Cannes."A sensualidade,
que chamamos agora
de sexualidade, e que
tinha sido a coisa mais
natural, mais viva e

mais preciosa (porque
provisória) durante
todos os anos de guerra
e que fora a única luz
da "gente de sombra",
o único calor dos com-
batentes, readquirira
uma capa vitoriana.
Isto é, devia ser tra-
tada de lado, pouco
mencionada. O ero-
tismo, o amor, a ani-
malidade, qualquer
que fosse seu nome tor-
nara-se mais uma vez
um pecado. Mas isso,
graças a ela, a
pequena Bardot, tudo
Isso explodira de
novo"."Viu-se uma mulher,
em 1954,. "continua
Sagan", fazer amor
porque queria, amar
um homem atrás do
outro porque queria, e
não sentir por isso
nenhuma vergonha,
mas, ao contrário,
uma sensação de liber-
dade gritante".

A MULHER
SUBMISSA

Em 1954, segundo
Sagan, a virtuosidade
era o valor mais alto, e
Brigitte não era vir-
tuosa. Em 1975 agita-
mo-nos com a licencio-
sidade, e ela não o é."Ela ignora esses dois
termos. Como todo ani-
mal dotado de razão,
ela não tem nada a ver
com a civilização cris-
tã e seus tabus, e ao
mesmo tempo nada a
ver com a destruição e
a raiva contra esses
tabus. Brigitte Bardot
e uma mulher -
"lembra Sagan" - que
ainda ama os homens
encontrados e os cães
perdidos descansem a

em seucabeça
ombro"."Submissa a seu des-
tino de flashes, de
estrela e de animal
curioso, mais ainda
submissa a seu Instinto
animal de fêmea, per-
feitamente livre com
seu sangue e seus
impulsos ."Alguns tentaram
lhe impor deveres.
tendo todos os direitos
pagãos: escolher,
apreciar, amar, dei-
xar. Tentaram lhe
impor deveres cris-
tãos: trabalhar, espo-
sar, amar o seu traba-
lho, educar, etc...".
Ela recusou. Ficou
com os direitos da
beleza, de sua natu-
reza e ignorou os deve-
res impostos. Manteve
o seu temperamento
sem deveres e sem
direitos impostos pela
sociedade".

Ela recusa o mons-
tro sagrado que efa é.
Mantém sua indepen-
dência, sua indlfe-
rença perfeitamente
natural a isso que cha-
mam de sucesso. A
todo esse mundo cine-
matográfico, ao sis-
tema de estrelas e
vedetes, aos mitos de
Marilyn Monroe,
James Dean, aos foto-
grafos, aos flashes.

Segundo Sagan, Bri-
gltte vive longe da
publicidade, da
Imprensa e do cinema,
uma vida lógica, nor-
mal, sem tumultos,
onde ela fala de seus
homens, e como fêmea
que é."Ela é realmente
anárquica" - diz
Sagan.
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"Uma mulher que ama que os homens encon*
trados e os cães perdidos descansem a cabeça

em seu ombro".
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Conto do dia
Múltipla

Regina Benitez
Concurso Nacional

("Melhor Paranaense"no
de Contos de 1.974)

No segundo mês de
casada, ela mudou o
penteado, cabelos no
alto, bem puxados,aumentou a profundi-dade dos olhos com
sombras escuras, deu
um toque angulose ao
rosto e recusou-se a
continuar dormindo
com o marido. Alegou
que ele tinha um
cheiro ácido que a
desagradava profun-
damente.

Ele comprou loções,
perfumes e sabonetes
bem suaves, quase

Nâo esconda seu rosto...

boíozema
.pomada e solução

resolve
o seu problema de pele,
contra acnes, cravos,
espinhas, eczemas
e ulcerações simples.

J_ -- WJ
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#^2^v BEM
^^INFORMflDO...

...argumenta melhor.
Nas conversas entre amigos,vai além

das piadinhas corriqueiras, ou do último
resultado do futebol.

D homem bem informado é bem sucedido
na vida profissional e social.

D homem bem informado não dispensa
ouvir os noticiários da Ouro Verde.

Que são sintéticos.
Vias informam os fatos mais expressivos
do noticiário local, nacional e internacional.

NOTICIÁRIOS DO HOMEM BEM INFORMADO

D FÜS0BA59OKH2
OURO VERDE
Rua José Loureiro, 370 - S/Loja
Fone : 22-0291 - Curitiba

femininos, mas nada
disso conseguiu demo-
vê-la de sua decisão de
afastar-se.

Bem, nào é o cheiro -
ela confessou, afinal.
E que não consigo dor-
mir perto de você. Não
há condições e nem eu
sei porque. Entenda. -
Não, não queria o des-
quite, nem anulações. -
Não vamos mais falar
sobre Isso, certo?
Três meses depois,

ela começou a usar os
cabelos soltos e o rosto
ganhou uma expressão
felinlana. Revelou-se
apaixonadíssima. Vol-
tou para a cama man-
samente, e o assediava
com carinhos e afagos.
Ele concluiu que não
entendia a mulher,
decididamente, não a
entendia.
Passada a fase de

amor desesperado, ini-
clou-se em crise de
ódio mortal. Era um
ódio estranhíssimo.
Puro e silencioso. Nem
desprezo, nem acusa-
ções. Apenas o ódio
avultando dia a dia,
vazio de palavras. A
peruca loura e os clllos
postiços a transforma-
vam completamente.
Não era mais a sua
mulher. Os olhos maus
o feriam através das
pestanas espessas,
cogitando maldades.

Tentou inutilmente,
mil formas de aproxl-
mação e tudo foi Inútil.
- Essa mulher é louca -
concluiu cheio de
horror chupando o
sangue do dedo quecortara na gilete,
habilmente preparada
para isso, num ladinho
do armário. Por cinco
meses precisou agir
cautelosamente, ten-
tando evitar as arma-
dilhas que eia cons-
truia em todos os can-
tos da casa. Estava
cheio de cortes, arra-
nhões e esfoladuras.

Quando pensou não
suportar mais, a
encontrou um dia, de
cara limpa, cabelos
sem pentear, andando
silenciosamente e
ocultando-se nos can-
tos. Percebeu que o
corpo miúdo, estreme-
cia de terror sempre
que ele Indagava coi-
sas, mesmo as mais
corriqueiras. No jan-tar, gulosa que era,
comia pouco e medro-
samente, escondendo
no bolslnho da saia
pedaços de pão, quedepois Ia roer no
quarto, cheia de medo,
enquanto com o televi-
sor ligado bem babel-
nho, assistia a novela
das oito.

Foi então, que des-
cobriu. Havia nela o
reflexo de todas as
heroinas, que mês
após mês desfilavam-
lhe diante dos olhos.E eu sofrendo aqui,
feito um cachorro -
pensou, sentindo a
raiva aumentar.- Não
quero mais a televisão
ligada nesta casa - grl-tou.

Silenciosamente, e
cheia de temores, a
mulher dirigiu-se até o
aparelho e desligou-o.
Foi ai, que diante do
marido perplexo ela
foi se diluindo pouco a
pouco até desapare-
cer. Não sobrou nada
que a recordasse. Nem
uma sombra, nem um
traço. Nada. Apenas,
sobre o televisor desll-
gado, numa devolução
acintosa, ficaram os
brincos de pérola queele lhe dera no dia do
noivado.

(Publicações autori-
zada pela FUNDE-
PAR)

ESQUEMA DE CON-
TOS DO DP — Você
pode ter seu conto
publicado nesta pá-
glna, a juízo de um
corpo de consultores
do DLARIO DO PARA-
NÁ. Entretanto, os ori-
ginals não serão devol-
vidos, mesmo não
aproveitados.

Uma escola que ensina a escalar.

Nestas escolas, não há
livros e nem notas

OBERSDORF (Ale-
manha) — No vale do
Walser, foi instalada a
escola de Baad no edi-
ficio que tinha sido um
hotel de desporto.
Mais de 1.000 jovens
de todas as camadas
sociais e nacionalida-
des freqüentam os
cursos de 3 semanas,
cujo programa Inclui
alpinismo, ski, traba-
lho de grupo de toda
espécie, discussões e
aventura.

AS LIÇÕES come-
çam no Verão, no jar-
dim, onde rapazes e
rnoças aprendem
noções preliminares
de alpinismo, que
porão em prática
durante a excursão
final de 4 dias. E pre-
ciso ter coragem para
trepar a 15 metros de
altura, mesmo ampa-
rado por camaradas
de confiança. A escola
fica já em território
austríaco, recai, con-
tudo, na zona de alfân-
dega e monetária ale-
mã; desta forma
existe um trabalho
de cooperação entre
os serviços de socor-
ros austríacos e báva-
ros, que já foi bem
sucedido em várias
ações de salvamento.
Os participantes do
curso praticam o
transporte de "feri-
dos" na chamada
Akja, um trenó de
metai leve onde fácil-
mente se pode montar
uma roda.

O CAMPO de obstá-
culos, com o labirinto
de cordas exige dos

alunos coragem e des-
treza: têm que trepar
ao longo de um muro
horizontal, de um
outro vertical, de
atravessar um riacho
por sobre um tronco
de árvore, de se
balançarem por cima
de desfiladeiros ima-
ginários e por fim
vêm os exercícios de
suspensão no meio de
um enredo de redes,
escadas e cordas. Em
Baad não existem
nem horários, nem
livros, nem notas
finais. A intenção e
finalidade desta
escola é não só trans-
mitir conhecimentos,
mas também, num
curto espaço de
tempo, estimular o
contato com a natu-
reza e ensinar a viver
em comunidade atra-
vés de experiências
vividas em comum.
• A PRIMEIRA
escola de férias foi
fundada em 1941 em
Aberdovey, em Ingla-
terra pelo pedagogo
alemão dr. Kurt
Hahn, fundador tam-
bém do célebre inter-
nato Salem no Lago
Constança e Gordons-
toun na Escócia. O dr.

Hahn aprendeu no seu
tempo de escola que é
mais importante para
os jovens recolher
experiências e saciar
a necessidade da
vivência de aventura.s
com camaradas da
mesma Idade, do que
colecionar sabedoria
de livros.

• NAS cinco partes do
mundo existem hoje
em dia 27 escolas de
férias, conheciads em
muitos países por"Outward Bound
Schools". Na
República Federal
existem neste
momento 2 (em Baad
e Berchtesgaden),
financiadas pela Asso-
ciação Alemã de Edu-
cação Européia, pordádivas particulares e

pelo plano da juven-
tude federal. Multas
firmas enviam para ai
jovens aprendizes e
técnicos. Os cursos
aqui freqüentados não
contam como férias e
as propinas são pagas
pela firma. A Sie-
mens, por exemplo,
envia jovens colabo-
radores desde 1957, o
ano passado cerca de
700, 40 dos quais
para Aberdovey.
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Os cursos são para discussões e aventura.

Amadores construíram
um relógio mundial

MANNHEIM — A
curiosidade mais apre-
ciada da Exposição
federal de jardlnagem

dem Mannheim (Re-
pública Federal da
Alemanha) foi um
globo ultradimenslo-

nal, onde os Interessa-
dos podiam seguir os
movimentos da terra e
a sua relação com as

O globo ultradlmensional, onde os Interessados podem seguir os movi-mentos da Terra e a sua relação com as estações do ano.

estações do ano. Uma
rede distendida à volta
do globo demonstrava
claramente o ritmo
das 24 horas. A esfera
mundial estava colo-
cada sobre uma placade metal no ângulo
exato em relação ao
sol. Esta placa gira de
acordo com as esta-
ções do ano e mostra os
signos. Dois emprega-
dos da câmara de Hei-
delberg, aconselhados
pelo observatório
astronômico nacional
construíram o meca-
nlsmo deste relógio
mundial. Uma fábrica
de relógios da Floresta
Negra colaborou naconstrução, que imen-
sas horas livres aosseus autores. O globocontinuará a ser uma
atração de Mannheim,

Esse
mundo é
curioso
Se você é dos tais

que sempre pergun-
tam quantos metros
tem a avenida São
João? por que nào se
pergunta há quantosanos o Brasil adotou
o sistema métrico?

Por que foi aue ocidadão norte-amerl.
cano Bill Pratt foi
praticamente o
único no mundo ausar simultânea-
mente 7 camisas e 5
pares de calças?

Qual a razão queleva esse autêntico
engenheiro- constru-
tor da Natureza, o
dr. Esquilo, a cortar
troncos e construir
suas incomparávcls
represas?
ESSES FABULOSOS

CASTORES COM
SUAS REPRESAS
MARAVILHOSAS!

Qual a ferra-
menta que o castor
usa para cortar
troncos de 60 cm. de
diâmetros? o
homem tern provi-
denciado serras elé-
trlcas para ele?
Nada disso, senho-
res! O castor apren-
deu a trabalhar sem
qualquer tipo de
poluição. Que exem-
pio! Seus dentes
afiados é que cor-
tam os troncos para
fazer represas. 0
esquilo tem 4 dentes
afiados, sendo dois
de cada lado, isto é,
em cada mandibula.
Mas por que faz
represas esse autên-
tico "engenheiro"
da Natureza? E que
na água represada
ele constrói sua casa
- que é um modelo de
habitação lnexpug-
nável! Os inimigos
anfíbios ou terres-
tres nem pensam
em pertubar aquela
fortaleza castorla-
na!
SISTEMA ME-

TRICÔ
DECIMAL NOS

ESTADOS UNI-
DOS?

Agora mais do
que nunca, há um
fortíssimo movi-
mento nos "States"
para se adotar o
nosso sistema mé-
tricô decimal. Mas
que é ele? E um con-
junto de pesos e
medidas que toma
por base de numera-
ção o 10. Curioso é
notar que ele foi pela
primeira vez apre-
sentado pela Acade-
mia de Ciências de
Paris à Assembléia
Nacional Francesa
lá por volta de 1971.
A França o adotou
em 1801. Mas foi a
Noruega o primeiro
pais a tornar obriga-
tório o sistema em
1832. E o Brasil?
Trinta anos depois,
ou em 1862. Hoje
temos até o metrô...

O QUE EXISTE
MAIS: MOEDAS

OU PAÍSES?Quantas moedas
existem no mundo?
Embora a resposta
seja: MUITAS toda-
via são são muito
menos que o número
de países deste
globo. Por que se da
isso? E que muitos
países utilizam a
denominação mone-
tària de outros.
Exemplo: COROA:
Suécia, Noruega,
Dinamarca e Isíân-
dia. DINAR: Argé-
lia. Jordânia 6
Koweit. DÓLAR:
States, Canadá, Aus-
trália, Etiópia, Libe-
ria, Malásia, Trini-
dad-Tobago e For-
mosa. FRANCO:
França, Suiça, Bel-
gica, Luxemburgo.
Rep. Malgaxe, Gur
né, Zaire , Cama-
rões, Costa do Mar-
fim, Gabão, Mauri-
tânia, Niger, Alto
Volta, Senegal.
Togo, Ruanda entre
outros. LIBRA:
Grã- Bretanha,
Egito, Chipre-
Irlanda, Israel.
Jamaica, Libano,
Siria, Nova Zelândia
e outros. . ..
(LINDBERGH, d°

Vpiárlo de SP)- >
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Ouvir as conversas é muito interessante pelo número de códigos e palavras chaves,
que à primeira vista, parecem giria.

Quantos Já receberam a colaboração dos radioamadores? Quantos
reencontraram um parente ou amigos distantes? Quantos nào recebe-

ram uma palavra de ânimo, um conselho? Milhares. São milhares de
pessoas que se procuram através do rádio para ali encontrar alguém
com quem conversar, aprender, e também para solicitar ajuda a si ou
a outros que a pedem. Trabalho humanitário, sem interesse comercial,
um passatempo rendoso na quantidade de amigos que perfaz. E como
um adentrar no equipamento e, em minutos, estar no Japão conver-
sando com alguém que atende por uma sigla. Não falam a mesma Un-
gua, mas se entendem perfeitamente. Se todos os homens do mundo,
copiando o titulo de um filme que narra o elo internacional formado em
torno do salvamento dos tripulantes de um navio, envenenados por ali-
mentação deteriorada, pensassem da mesma forma que os radloama-
dores pensam, ah, como seria bom."SE TODOS

OS HOMENS
DO MUNDO"

ves

Em uma época em
que a falta de comuni-
cação entre as pessoas
é observada, tendo
como causa o ritmo
acelerado de vida que
a sociedade de con-
sumo impõe, é, tam-
bém, notado o aumento
de Interesse pelo
radloamadorismo. Se-
rá. então, um sin-
toma de solidão? E
mais fácil conversar
com alguém que esteja
distante sem que lhe
veja as feições? Ou é
tão difícil, hoje em dia,
encontrar alguém dis-
posto a manter um
relacionamento que é
preciso recorrer a má-
quina, no caso o trans-
mlssor, para fazer
amigos? Será o espi-
rito de solidariedade
que leva muitos a pro-
urar o contato atra-

do rádio? Ou,
quem sabe, ainda, o
homem está querendo
quebrar a grandebarreira que criou e o
limitou em si mesmo,
com a recompensa de
poder falar com todas
as partes do mundo no
momento que desejar?

È uma certeza a de
sentar-se, ligar otransmissor, procurara faixa e ouvir umavoz. Assim, ninguémmais está só. Uma vozlhe fará companhia
durante minutos, ou,talvez, horas. Mesmo
que não se entendam

^Pelo idioma, há a tele-
grana e a série codifi-cada que possibilitaa comunicação. Nessanora todos falam amesma língua. Do sim-Pies conversar aoPronto atendimento deuma solicitação, oradioamador sente-seintegrado neste mundoconfuso, atuando comoelemento humanitário
Srviço de utilidade
SostnCa- ,Paciência.gosto e elevado espí-
sân J?e ,s?c*abilidadesao requisitos necessá-™sParaobomdesem-
Penho do passatempo.

Sim, passatempo, por-
que assim é conside-
rado. Ê o único a pos-suir uma organização
internacional, congre-
gando milhares de
membros de todas as
partes do mundo, quecomemoram dia 5 de
novembro o seu dia:"Dia do Radioama-
dor".

PARANA
PIONEIRO

O Paraná possui 1294
radioamadores hablll-
tados, sendo 480 em
Curitiba. A estória do
radloamadorismo no
Brasil começou aqui
com Llvio Moreira,
funcionário dos
Correios e Telégrafos,
que desde 1909 vinha
fazendo experiências
em sua casa com um
aparelho montado por
ele mesmo. Sua pri-
meira comunicação se
deu no dia 17 de
outubro daquele ano, e
em principio do ano
seguinte faz uma
demonstração pública
de radio emissão no
próprio edificio do
Correio. Em 1925 con-
segue captar sinais,
fazendo seu primeiro
contato a longa dlstân-
cia, com um radioama-
dor da Argentina. Nas-
cia com Livio um
esporte novo para o
brasileiro. Desde então
o número vem aumen-
tando e chega, no
momento, a acusar
cerca de 22 mil adeptos
espalhados por todos
os quadrantes. Com o
lema "quem não vive
para servir, não serve
para viver", o radioa-
mador é considerado o"patrulheiro do infini-
to" porque está sem-
pre alerta, de ouvido
atento, desconhecendo
a extensão do
problema que poderá
surgir. Uma vez que
aconteça, assumirá a
responsabilidade pas-
sando a viver o drama
daquele que o encon-
trou e empregará todo
o tipo de recurso, ao

seu alcance, para a]u-
dar.

Não só os homens
são os interessados
pelo radioamado-
rismo. No mundo todo
a presença feminina
tem sido observada.
Em Curitiba, onde
estão inscritos 480 na
Labre — Liga de Ama-
dores Brasileiros e Rá-
dio Emissão — 100 são
mulheres. Há também
de especial aqui uma
família toda dedicada
a esse passatempo. E o
caso de Joaquim Adão
Ugo de Lima, sua
esposa e filhos, em nú-
mero de seis. Talvez
seja um caso único no
Brasil. Qualquer pes-
soa com Idade superior
a 14 anos, brasileira,
poderá se candidatar a
um prefixo. Durante os
meses de abril, agosto
e novembro são 'aber-
tos os exames no Den-
tel para as três classes:
A, B e C Conhecer a
legislação do radioa-
madorismo, elementos
de radioeletricldade e
transmissão e recep-
ção auditiva de sinais
em código Morse são
os requisitos básicos,
para as classes A e B.
Aos inscritos para a
classe C, apenas a
legislação.

Recebendo aprova-
ção, obtendo o prefixo,
a preocupação é o "s-
chack", recinto onde
será instalado o equi-
pamento que chega a
custar até oito mil cru-
zeiros. Muitos optam
pelo aparelho móvel,
colocado no carro,
para facilitar os conta-
tos durante o dia e a
qualquer hora. O passo
seguinte é dado com a
aprendizagem do có-
digo Q, que se constitui
na linguagem univer-
sal do radioamador. Os
diálogos nascem em
som ritmado numa
série de QTC (mensa-
gens). Todo contato
Feito é confirmado,
posteriormente, atra-
vés da troca de cartões

onde cada um procura
criar um símbolo
ligado ao seu país, à
sua vida profissional
ou mesmo fazendo uso
do humor. A competi-
ção é grande entre os
radioamadores para
ver quem consegue
colecionar o maior nú-
mero e dos paises mais
distantes, incluindo o
de pessoas famosas
que também praticam
o passatempo. Em
Curitiba existem dois
radioamadores que
conseguiram entrar
em contato com o rei
Husseím, da Jordânia,
recebendo cartões com
a insígnia real.

Criada em 1934 a
Labre é uma associa-
ção, de utilidade
pública, que coordena
as atividades dos
radioamadores, além
de prestar serviços de
telecomunicação de
emergência, nos casos
de calamidade
pública, buscas e sal-
vamento, estimulando
a difusão do radioama-
dorismo no pais. Em
cada Capital há uma
diretoria seccional que
está subordinada à
Labre de Brasília. No
Paraná, o atual dire-
tor, que assumiu em
agosto deste ano, é o
capitão da Policia Mili-
tar, Luis Adamião
Pereira, que há 21 anos
se dedica à radioemis-
são. Dentre os muitos
casos por ele atendidos
o que mais exigiu a
sua, e de outros radioa-
madores, colaboração,
foi a tragédia que des-
truiu a cidade de Tuba-
rão, em Santa Cata-
rina. O único meio de
comunicação que con-
seguiu subexistir foi o
aparelho de um radioa-
mador que, funcio-
nando em condições
precárias, obteve os
primeiros auxílios à
cidade, além de, cons-
tantemente, informar
as recentes ocorren-
cias, com detalhes e

.proporções dos fatos.
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A Labre mantém um equipamento e está.sempre prontaa atender
reni da colaboração do radioamador.

os que necessita-

Uma vez por ano há
a concentração, de
caráter nacional, dos
radioamadores que se
realiza somente no
eixo Paraná-Santa
Catarina, sendo um
Estado a cada ano.
Trata-se de uma curió-
sidade que é explicada
pelo diretor da Labre:

Penso que os demais
Estados se sintam
constrangidos de levar
essa concentração
para fora da 5' Região
— Paraná e Santa
Catarina — porque foi
daqui que partiu a ini-
ciativa. Este ano o
encontro aconteceu na
cidade de Brusque, no
inicio do mês de
outubro. Nessas oca-
siões muitos casos
atendidos vêm à tona
comprovando a grande
atuação do radioama-
dorismo no Brasil,
como serviço de utili-
dade pública. Em'cida-
des pequenas, localiza-
das em áreas de difícil
acesso, as estórias
acontecem em maior
número enquanto a
figura do radioamador
passa a ser admirada
pelo povo. E ele quem
traz a mensagem de
um parente distante,
que tenta encontrar
alguém que partiu"em busca de vida
melhor", que consegue
um remédio que
estava difícil de ser
obtido.
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Qualquer um pode ser radioamador desde que tenha paciência, gosto e
elevado espirito de solidariedade.

20,45 H. O BANDIDO É PRESO
DURANTE O JANTAR A BOLSA REAGE
OS MORTEIROS EXPLODEM 0 TRÂNSITO PÁRA
O AVIÃO ESCAPA AS CRIANÇAS CORREM
O LÍDER APELA O PETRÓLEO ASSUSTA
UM LADO AMEAÇA O FORD CORCEL
0 OUTRO RESPONDE TRANQUIUZA.
O MINISTRO EXPLICA
O SECRETÁRIO CONFIRMA
O PORTA VOZ NEGA
0 METRÔ AVANÇA
OS JOGADORES TREINAM
O PAÍS PROGRIDE
A TEMPERATURA CAI
O AUMENTO SAI
A CARNE SOBE
A CIÊNCIA DESCOBRE
OS PAIS PROCURAM
A MODA MUDA

20,45 H.
0 Mundo acontecendo

em Factorama.
De segunda a sábado.

TV PARANA CANAL 6
Rede Tupi de Televisão

Àfiyfi*
Patrocínio

Ford Brasil S. A.
&fad

Um passo á frente
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AOBRATERMINA
O FOGO DESTRÓI

ESTRELA SOBE



TURISMO •ROSY DESA CARDOSO-

REPORTÚR
LIGANDO em 21 horas, as Capitais do Paraná e de

Minas Gerais, a empresa Impala Auto Ônibus S.A.
iniciou nesta segunda-feira, dia 3, viagens diárias e
diretas entre Curitiba e Belo Horizonte.

PARANAENSES representando a maioria dos
nossos municípios participando do "I Encontro de
Integração Munlclpallsta", em Manaus. No último
dia 29 de outubro, mais de 100 pessoas embarcaram
no "Anna Nery", e domingo, em avião especial da
VASP, também mais de uma centena seguirá paraa Capital amazonense.

A iniciativa foi da ACAMPAR - Associação de Cá-
maras Municipais do Paraná, e os serviços turísticos
foram confiados ti BCF Turismo.

TURISTA visitando o Rio de Janeiro, não deixa de
Ir ao Pão de Açúcar, para conhecer o famoso bondl-
nho e, de lá, ter uma das mais belas vistas da "cida-
de-maravllhosa".

E, desde anteontem, está pagando mais caro Dela
subida: a passagem que custava dez cruzeiros foi
aumentada para CrS 13,00, para maiores de 14 anos;
crianças até três anos nada pagam, e de 3 a 13 anos
pagam mela passagem.

FOZ DO IGUAÇU será palco, neste dia 9, da V
Prova Aberta Internacional de Pesca ao Dourado,
em promoção do Iate Clube Cataratas e da Prefei-
tura Municipal daquela cidade, que tem Integral
apoio da PARANATUR.

GARANTIDA pela tradição da operadora - POL-
VANI, uma programação de viagem para o final
deste ano está sendo multo procurada pelos para-naenses: Europa com "reveillon" em Atenas. ALI-
TALIA e SWSSAIR levarão e trarão os partlclpan-tes nas asas de seus Super DC-10, e Jade Turismo é o
responsável pela promoção.

VISITANDO Curitiba, a Missão Comercial da Aus-
tria que está no Brasil a fim de manter contatos com
empresários brasileiros e promover maior Inter-
cambio comercial entre o Brasil e aquele pals, seus
membros receberam a imprensa local, na tarde de
segunda-feira, para entrevista coletiva.

Realmente expressivo o "slogan" 
que velo

impresso no envelope do convite: "A paz através do
turismo".

ANTONINA. a simpática cidade litorânea, come-
morando hoje o 178' aniversário de elevação à cate-
gorta de cidade.

RECEBEMOS, da direção nacional da ABAV -
Associação Brasileira de Agencias de Viagens, os
anais do III Congresso da entidade que reúne agen-
tes de viagens de todo o Pals. Em tres volumes cul-
dadosamente colecionados, evidencia-se mais uma
vez o magnífico trabalho de atendimento feito pelaempresa especializada Marcondes Machado, de
São Paulo.

DESTACAMOS, entre a volumosa correspondên-
cia chegada à redação durante nossa ausência, os
seguintes convites: de Robert M. Telfer para uma
visita às duas "Hospitality Suites" do BTA -
Turismo Britânico, nos hotéis Intercontinental e
Copacabana Palace, por ocasião do recente con-
gresso da ASTA; da PARANATUR, que em coque-
tel dia 20 de outubro, divulgou a participação de
nosso Estado no mesmo acontecimento; da Cia.
Souza Cruz, para coquetel no dia 25 de outubro; em
nova demonstração da eficiência e perfeição dos
servidores de divulgação da Secretaria de Turismo
do Rio Grande do Sul (à sua frente a jornalista Nú-
bla Silveira), para conhecer o acampamento <?aú-
cho instalado Junto ao Hotel Nacional-RIo, também
durante o Congresso da ASTA, e participar do chur-
rasco que aconteceu nc dia 28; e, através da POL-
VANI, para o coquetel de lançamento da "Semana
Branca em Cortina", promoção à qual estiveram
presentes o presidente da Associação Hoteleira, e o
presidente e o gerente do Centro de Turismo de Cor-
tina D'Ampezzo, na Itália.

sol e nevena europa
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79 saídas
no período de
inverno europeu
- conheça a
Europa com quem
a conhece melhor.

Viajar é bom. Pela POLVANI ó melhor
Informações e Inscrições

Na sua agência de viagem ou na
POLVANI

SAO PAULO:

CURITIBA:

PORTO ALEGRE:

RIO DE JANEIRO:

Av Ipiranga. 344 loja 6Ed Itália - Tels 257-2533
f.5.7„I944 "*•<**¦"'* Cíloflca A|EMBHATUH 63 SP/67

Rua 15 de Novambto 297 5*»
conj 511 Tet : 22 77 1 9 (Agência
Categoria "A") Embralur 106/PR/71

Rua 7 da Seietnbfo. 1069 17*»onda,, sal,, I 721 . T«l 25 811**
(Agencia Categoria "A"J
Embiaiur 130 RS

Rua Rodt.go Silva. 18 - Sobra* loi a
Tel 232 9772 (Agíncn
Caicgona "A| Embraiur 20/GB/67

PUNTA DEL ESTE CONTINUA LINDA
Antecedendo cle alguns dias

o evi*nto que loi o Congresso
da ÁSIA (monopolizando, com
razão, toda a imprensa espe*
cializad.i brasileira), loi reali*
zado em Punta dei Este, no
Uruguai, um congresso tam-
bèm importante para o
turismo sul-americano — o 3°
Congresso Uruguaio de Agen-
cias de Viagens, promovido
pel.iAUDAVI -Associação Uru-
guaia de Agências de Viagens.
Ao qual disseram presente não
apenas grande número de pro-
lissionais daquele pais. como
tambèmi da Argentina. Para-
guai. Chile e Brasil, além, de
autoridades dos quatro paises.
ligadas às várias atividades do
tunsmo.

Ao seu término, o sr. José
Rodrigo Marimón, presidente
da AUDAVI e ex-presidente da
COI AL. declarou que tinham
sidn alcançados os três objeti-
vos fundamentais a que se
proposuram os agentes de via-
gens uruguaios, quando de
sua organização: primeiro,
analisai a situação turística
atual daquele pals e buscar
soluções que elevem ser aplica-
das para acelerar o processo
de desenvolvimento turístico;
segundo, realizar uma promo-
ção efetiva num eslorço con-
junto dos vendedores do
turismo, que são os agentes cle

igens: e o terceiro resultado
alcançado, talvez o mais

importante acontecimento da
reunião, foi a assinatura — em
caráter não oficial — do que
passou a ser chamado de
Acordo cle Punta dei Este. e é
um pacto cle integração turls-
tica entre Argentina, Brasil,
Paraguai e Uruguai.

Tal pacto, frisou o presi-
dente da AUDAVI. terá que ser
aprovado oficialmente em
uma reunião que o Uruguai
projeta para os próximos

,meses, com as autoridades
turísticas dos quatro paises;
ocasião em que será assunto
prini ipal a integração turística
entre os governos respectivos.
O obiotivo do acordo é agilizar
e lacilitar o intercâmbio Kiris-
tico entre os quatro países,
como também a integração de
toda uma região com vistas a
mercados exteriores, como
Europa e Estados Unidos. Dro-
jètãndo como circuito inte-
grado as muitas atrações
turísticas que temos para
olerecer. nesta considerável
parte da América do Sul. Isto
quer dizer que os quatro pai-
sos fariam sua promoção em
forma conjunta: aliás, a cláu-
sula do documento que se
relere a este ponto diz: "Pro-
mover em forma conjunta cir-
cuilos turisticos dos paises
integrantes deste pacto ante
os principais emissores de
turismo mundiais, e aproveitar
todo evento internacional con-
veniente para esta promoção".

Antes, lá sò havia uma solitá-
ria aldeia de pescadores, que
se escondia entre as dunas,
procurando fugir ao áspero
venlo carregado cle salitre.

Hoje. sobre a península de
audacioso desenho, levanta-se
o balneário famoso, bordado
de panoramas incomparáveis.
Praias banhadas pelas mansas
águas do rio da Prata ou pelas
ondas do oceano Atlântico,
fazem a moldura da península
fina e comprida que, às vezes,
dá a sensação de ser uma ilha
carregada de sol. o sol que se
reflete mil vezes nasjanelas cle
seus altos e modernos eclili-
cios.

Mais além. florestas de
pinheiros escondem ruas
asfaltadas e as mais lindas
casas que se possam imagi-
nar. em meio a gramados e
jardins só vistos no cinema ou
em revistas.

Em frente, a ilha Gorriti com
suas rumas coloniais e a ilha
dos Lobos, "habitat" de meio
milhão de lobos marinhos. Des-
filando pelo mar ou pelo rio
centenas de iates; a avenida
Gorlero apresentando um
comércio que repete tudo o
que de bom e fino existe'em
Montevidéu: os hotéis ofere-
cendo mais que quarto e
banheiro nada é cobrado pela
conhecida hospitalidade uru-

guaia: o*, cassinos
laniu quamu ,15 areias onclc 05Ü°j
pos jovens douram-se nr, 3
Situada a 140 quilômetros*?*

Capital uruguaia e a 20o ifronteira com o Brasil ir*.
Punia dei Esle olorecem aos, "'
l'i acordem no verão urtia j;amc
enorme de atividades: pn«?f
golle. cinema, esportes aouâH
cos. jogo. praia, teatro bo,tes, polo, tênis, compras, Co„curso para escolha de su,i o
nha ou da Rainha das A(*r0n,'"'
ças das mais conhecida*
empresas aéreas inlern,
nais.

-Jiacio
E poucos sabem Qu„desfrutando lá *<- yued° Prazer üeviver a vida. o veranista miS

também beneficiando Su
saúde, pois em certas regis»,
de sua costa, as rochas tjw
propriedades magnéticas 2
saudável eleito; pelo menos
isto loi o que afirmou o lis.J
Guglielmo Marconi, que viveu
em Punta dei Este uma curta
temporada, há mais de
anos.

E a península, a ponl.i (d
terra que depois foi batizad
de Maldonado. eslá também*
na história dos navegadores

Em 1502, Américo Vespúcio
contornou a "punta de Ia pun.
ta". quando descobriu o rio da
Prata: e Magalhães lá chegou
em janeiro de 1520. desen*.
barcando na Ilha que chamou
Las Palmas e ho|e é Gorril

Presença do Paraná na ASTA
"Foi uma grande promoção do Brasil para o Exterior e para

o piòprio Brasil". Assim afirmando, o presidente da Parana-
tur, Antonio José cle SanfAna Lobo Neto. resumiu em poucas
palavras o que representou o Congresso da ASTA.

Salientando a valiosa colaboração que o órgão olicial de
turismo de nosso Estado recebeu de empresas de renome
como Cacique. Matte Leão e Porcelana Schmidt - oferecendo
milhares de apreciados brindes, e da hotelaria que se lez pre-
sente através de reoresentantes e de farto material, disse
ainda que cerca de 400 agentes de viagens estrangeiros visita-

ram nosso eslande no Pavilhão dos Estados, a Lo|inlia no
Pavilhão cle Artesanato, e o quiosque armado no calçadâo em
frente ao Luxor Hotel, em Copacabana. Locais onde loram dis-
tiibuidos lolhetos em português para o grande público e uma
bem cuidada publicação, em inglês, destinada especifica-
mente aos congressistas da ASTA.

O dirigente da PARANATUR vê também com muito oti-
mismo a promoção conjunta (idéia paranaense) que deverá
ser feita, na Europa, "vendendo" Balna-Biasilia e Paraná, e.
nos Estados Unidos. Amazonas-Brasilia-Rio e Paraná.

>

No céu e na terra
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Cmte. Stepanski

MUDANÇA
Desde o dia 31. de outubro,

as recepcionistas da
TRANSBRASIL estão usando
novos uniformes, sóbrios e
elegantes como a moda atual:
os modelos, nas cores mari-
nho e beige, loram criados porum grupo formado dentro da
própria empresa.

DE AEROPORTOS
A nova estação de passageiros

do "Hercilio Luz", em Florianópo-
lis, foi projetada com prédiomodulado e atendendo, agora, às
necessidades do tráfeao aéreo da
Capital catarinense até 1980. com
possibilidade de ampliações queatingirão até o ano 1990. O custo
dos melhoramentos lá efetuados— incluídos sistema de telecomu-
nicaçõos, pistas, pátio de estácio-
namento. etc.. — está na casa dos
80 milhões de cruzeiros.

Enquanto isto, jornal de Porto
Alegre, noticiando a cobrança de
estacionamento de carros no pá-tio do "Afonso Pena", pede que a
INFRAERO utilize o mesmo pro-cedimento no "Salgado Filho",
que apresenta problemas com a
acúmulo de veículos.

SOBRE O CONCORDE
O notável avião Concorde da

AIR FRANCE. teve seu primeiro
vôo entre Paris e Rioadiado de 4 (um domingo)
para 21 (quarta-feira) de
janeiro ile 1976; alias, segundo
noticiário que recebemos atra-

és da OREMAR, os vôos serão
sempre às 4's. e domingos,
saindo de Paris às 13.00 horas
e chegando ao Rio às 16,00
horas. A volta será ás 5*s. e
2Js.. partindo do Rio ás 20,00
horas e chegando a Paris ás

\7,00 da manhã seguinte.

Lembrando aqui que os hora
rios são sempre dados em
hora local, repetimos que o
tempo de vôo é de sete horas,
contanclo-se uma escala de 50
minutos em Dacar. Senegal.

O Concorde tem. em Paris,
um número especial de tele-
fone para reservas, isto desde
o dia 15 de outubro, quandotambém começaram as reser-
vas no Brasil. A passagem de
idade e volta custará 2.440
dólares.

Outras notas interessantes
são que. nos primeiros vôos.
nâo poderão viajar passagei-ros em cadeiras de rodas ou
pacliolas, e apenas um passa-
geiro por viagem, levando um
pequeno animal doméstico.
Não havendo diferença de
classes (1J e turística), todos
os passageiros poderão trans-
porl.ir 30 quilos de bagagem.

. EM EXPOSIÇÃO
Tendo como título "O Atlánti-

co-Sul da Aeropostal ao Concor-
de", a AIR FRANCE organizou
uma exposição itineranto paramostrar aos povos dosdiversos paí-
ses sul-americanos desde o histó-rico vôo do hidroavião monomo-
tor "Comte do La Vaul", há 4B
anos, de St. Louis do Senegal a
Natal, até a biografia do supersô-
nico "Concorde".

Rio e São Paulo foram as cida-
des brasileiras escolhidas paraexibição da mostra, que nesta úl-
tima estará aberta até o dia 15
deste mês, no Museu de Aero-
náutica da Fundação Santos
Dumont.

LUCRATIVO
Tendo sofrido, no terceiro

trimestre de 1974, um prejuízode 500.000 dólares, o presi-denle William Seawell. da Pan
American World Airways,
anunciou agora que a compa-
nhia apresentou um resultado
positivo de 42.100.000 dólares
no decorrer do terceiro trimes-
tre deste ano. um dos mais
lucrativos da história da PAN
AM

VENDA DE AVIÕES
A PLUNA, linha aérea uru-

guaja, adquiriu da VASP trêsaviõeB Viscount. apontando comouma das principais razoas dacompra o fato de ser muito
conhocido o zelo que a compa-
nhia brasileira empresta á manu-
tonção de suas aeronaves, queassim podem continuar sendo
muito útei3 a quem as compra de
segunda mão.

Do ponto do vista da empresa
nacional, a venda representa,
principalmente, a padronizaçãototal de sua frota, pois hoje aVASP conta com 20 "Boeing" enove Bandeirante.

TAP É NOTICIA
Passando a operar apenas

com equipamentos "Boeing",
a Transportes Aéreos Portu-
gueses vendeu seus Ires aviões"Caravele". E. com sua poli-tica voltada |jara a uniformiza-
ção da frota, na segunda quin-zena de outubro recebeu seu
quarto Boeing 747-S. que loi
balizado "Bartolomeu de Gus-
mão", homenagem a um dos
pioneiros da aviação, com ainvenção da "Passarola".

Nas rolas de média distán-
cia. como de Lisboa para diver-
sos pontos da Europa e ilha. a
TAP opera com o modernis-
simo equipamento Boeing
727-S — a ser usado também
do próximo ano — e o Boeing
707, também integrante, há
muito tempo, da "família"
TAP. fará a linha Lisboa-Cara-
cas (com volta passando por
Porto Santo, no Arquipélago

-da Madeira), a ser inaugura-
da no primeiro semestre de
1976.

VOLTA AO BRASIL
A respeito da PLUNA, e talvez

já como resultado da aproxima*
ção iniciada durante o recente
congresso realizado em Punta dei
Este, dirigentes da empresa uru-
guaia. na semana passada, em
Porto Alegre, mantiveram conta-
tos destinados a restabelecer a
linha ligando montevideu à Capi-

tal gpúcha, há tempos interrom-
pida.

VUANDO E BRINCANDO
Durante o ano de i974.

68.296 crianças abaixo de dois
anos de idade estiveram entre
os passageiros da LUF1HAN-
Sa. - E, nos 12 meses do ano
passado, foram distribuídos abordo de seus aviões, nos 400vôos semanais a 109 cidades
di* todos os continentes
350.000 brinquedos!

Verdadeiro Papai Noel (oudiríamos melhor 'Santa
Klaus") dos ares, a empresa
aérea alemã gosta dc- receber
os "mini" 

passageiros ofere-
cenclo-lhes um serviço real-mente "rrtaxi".

NOVO DIRETOR
Substituindo o cmte. CarlosHomrich. assumiu o cargo dodiretor de Operações do VARIG ocmte. João Stepanski, um dosoioneiros de nossa aviaçãocomercial.

NOVAS ASAS
Desde o dia 23 de outubro,

começou linha regular, enlréLima e o Brasil, a Aero PeruCujos aviões saem três vêzes
por semana do Rio e SãoPaulo, e da Capital peruanavao a Miami. Los Angeles San-tiago. Buenos Aires. Cidade doMexi* o. Guayaquil, além delinhas domésticas que alcan-
çam Puno. Cuzco. Tumbes
Ta< na e Macchu Picchu
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Troféu ASTA I
Na foto. Eduardo Freitas,

diretor da empresa (á direi-
ta), recebe o troféu das
mãos de Sid Gefen, presi-
denle do Trade Show.

Poder-se-ia até dizer que o
troléu foi como que um
presente antecipado. Por-
que anteontem, a VASP
comemorou seu 42' aniver-
sario.
Fundada em 1933. vem

cumprindo o lema que ado-
tou - "a empresa aérea 5
anos na frente" -. e hoje
serve a 62 cidades brasilei-
ras. perfazendo um total de
46 quilômetros de linhas.

Pela perleição demons-
trada no atendimento aos
congressistas a bordo cle
seus aviões, nas viagens
realizadas por 12 Estados
brasileiros, a VASP recebeu
o ambicionado troféu ASTA
75 como a melhor transpor-
taclora do Congresso.
Cabem destaques, tam-

bém. para a sua suite de
hospitalidade, que funcio-
nou três noites no Shera*
ton-Rio. e ao estancle mon-
tado no "Trade Show",
com faria distribuição de"souvenirs" e animado
pela melhor música brasi-
leira.
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Hotelaria- -V» M

Agradecemos à ABIH -
Associação Brasileira da
Indústria de Hotéis, a
remessa do n° 1 cle "Hotel",
Boletim de Noticias Hote-
leiras. que tem como editor
o jornalista Dirceu Ezequiel
Azevedo.

Rememorando a realiza-
ção de congressos hotelei-
ros no Brasil, lembra que o
primeiro deles teve lugar
em fevereiro de 1936. no
Rio de janeiro, tendo como

^sede o Hotel dos Estrangei-

ros: naquela ocasião íoi
fundada a ABIH,

Começou ontem, em Bar-
celona, o 15" Hogarotel -
Salão Nacional do Lar.
Decoração e Gastronomia e
Internacional de Equipa*
mento Hoteleiro.
Realizado no recinto da

Feira de Amostras daquela
cidade espanhola, o Hoga-
rote! conta com a participa-
ção de diversos paises. e
ficará aberto até o dia 16
deste mês.

ÀJ.'retoria regional daABAV-Associaçao Brasileirade Agencias de Viagens, no
parana. recebeu do presi-denle nacional a programa-
Ç.io preparada pelo "Aus-
tnan National Tourist Oííi-ce**. relerente ao Con-
gresso da Cotai - Conlede-ração das Organizações
Turísticas da AméricaLatina, que será realizadona Capital austríaca dosd as 26 a 29 de janeiro dopróximo ano.
Instalado oficialmente namanha do dia 26. desde oaia 24. entretanto, já estáPrevista cuidada programa-çao par, os participantesque então começarem achegar a Viena. Durante osquatro dias do congresso- primeiro realizado foradeste continente - produ™vas reuniões de trabalho eUm Trade Show" serãolustrados com exposiçõese apresentações a cargodos pa.ses ali representa-dos companhias aéreas e°ut,os mleressados

imonrn,Cl° 
Ser da «"alôml^l*'nc,a para o turismo

Jalmo-amencnio uma

Eurocotal
Viena/76

mesa-redonda dos "tours
operalors" integrantes da
CO TAL com os europeus, a
qual encerrará os trabalhos
do congresso.
Como complemento indis-

pensável ao notável evento,
loram também organiza-
dos programas anteriores e
posteriores ao importante
encontro, dos dias 22 a 24
de janeiro, e de 30 de
janeiro a 1" de fevereiro,
com viagens a Graz. Sa|z*
burg e Innsbruck, e ainda
outros como oito dias de
esportes de inverno em
Lech ou Zucrs ou três dias
para visita a Budapest
Colaborando com a divUI-

gação do EuroCotal Vir-
na/76, o Departamento o<|
Comércio Exterior da Aus*
tria no Brasil, em corres-
pondencis assinada pel°sr*
Franz Karl Rieger. ^
nesta última segunda-ln"
aqui esteve com a Missa"
Comercial que visitou Cur'-
tiba. coloca-se ao dispo
dos interessados Par*
inlormações comple|,,e 

'

tares. Seu endereço é: 'íh
Augusta 2516. 10» andar
CLP 0141? - São Paulo^
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